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RESUMO 

 

O objeto deste trabalho é a responsabilidade solidaria da empresa nos caso de 
assédio moral exercido pelos prestadores de serviços e empresas terceirizadas 
contratadas pelo empregador em face dos seus empregados assediado. Esse 
assédio terceirizado e a forma de que prestadores de serviços ou empresas 
terceirizadas se utilizam para maximizar lucros ou perpetuar a prestação de 
determinado serviço. Denegrindo, desqualificando e em muitos momentos 
imputando ao empregado uma culpa que não lhe pertence. Em alguns casos 
extremos provocando a demissão do empregado e indicando um novo colaborador 
substituto de sua confiança, o qual promoverá esta perpetuação e o aumento dos 
lucros para a terceirização. Apresenta causas que eximem a responsabilidade em 
questão. Como fontes, utilizadas na pesquisa bibliográfica, a jurisprudencial e a 
legislação pertinente ao assunto.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo vem para agregar ao assédio moral no trabalho, um tema 

que pouco é discutido, e muitas vezes descaracterizado por tratar-se de pessoa de 

pouco convívio, mas de grande influência no ambiente de trabalho. São os 

prestadores de serviço e terceirizados por empreita ou tarefa. Não pertencente ao 

quadro de empregados da empresa, porém produzem um tipo de ASSÉDIO MORAL 

TERCEIRIZADO. 

Esta abordagem trata da terceirização e o prejuízo causado de forma 

abusiva contra empregados da empresa contratada, sendo o assédio sofrido um 

abuso muitas vezes criminoso, deixando o empregado desacreditado, 

desmoralizado e desempregado, com sua carreira profissional abalada. Para a 

empresa contratante, essa forma de tratamento assediante pode ser prejudicial e 

oneroso.    

Socialmente este tipo de assédio moral pode causa sequelas psicológicas, 

financeiras e até mesmo físicas, nos empregados assediados os quais ao buscar a 

justiça, serão provavelmente indenizados pela empresa contratante, ficando a 

empresa terceirizada em uma situação muitas vezes cômoda e de forma secundaria 

em relação ao “crime” praticado. 

A empresa tomadora de serviços será sempre subsidiária e encontrar em 

meio a uma ação trabalhista. Sofrerá o prejuízo advindo de indenizações, terá que 

discutir em varas civis, em demandas contra o principal assediador e causador dos 

danos morais e materiais a empregados não terceirizados do tomador de serviço. 
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2 A HISTÓRIA DO TRABALHO ATRAVÉS DOS TEMPOS 

 

2.1 ABORDAGEM HISTÓRICA DO DIREITO DO TRABALHO NO MUNDO 

 

Induvidosamente, conforme entendimento de Frediani (2011, p. 1), qualquer 

ramo do Direito se origina de determinada evolução histórica e cultural de um povo, 

que sofrem diversas transformações ao longo dos anos, tendo em vista diversos 

aspectos inerentes, tais como o econômico, o político e o social. Além do mais, não 

se pode olvidar que o campo do Direito resta constituído mediante um apanhado de 

princípios e normas intrínsecos ao seu desenvolvimento. 

O trabalho iniciou-se em uma era onde a escrita era pobre em detalhes, mas 

rica em desenhos quase infantis registrando as atividades dos clãs1. Desta forma se 

tem relatos de trabalhos em grupos, onde a família era alimentada e protegida por 

caçadores.  

Com a evolução dos clãs, passaram a existir aldeias com pessoas livres e 

cooperativas, desvinculadas de um “patrão”. Os aldeões e os chefes destas aldeias 

eram organizados e distribuíam da produção de alimentos entre as famílias. 

A aldeia sofria assédios de inimigos, os quais através da superioridade 

bélica intimidavam e extorquiam os aldeões.  

Os bens e alimentos outrora pilhados, roubados e destruídos, ganha a 

proteção de guerreiros, que passam a garantir os bens destes aldeões, 

proporcionando-lhes direitos contra seus inimigos. 

As tribos rivais buscavam trabalhadores em outras tribos, transformando 

aldeões livres em trabalhadores escravos, que sendo vencidos, sofriam todo tipo de 

assédio vindo de seus conquistadores. 

Neste momento da história, os escravizados eram tratados como “coisas 

descartáveis” e “objetos”, pertencentes chefes de clãs vitoriosos. 

É importante delimitar, desde logo, que em um momento inicial o exercício 

de atividades laborais era considerado como uma verdadeira punição, eis que 

restava destinado eminentemente aos escravos, conforme delimita Almeida (2014, 

p. 27). Portanto, verifica-se que desde os tempos mais remotos já subsistia a divisão 

em dois grandes grupos, quais sejam, daqueles que laboravam, bem como daqueles 

                                                 
1
 Clã constitui-se num grupo de pessoas unidas por parentesco. 



8 

 

que utilizam o trabalho desenvolvido. 

Acerca da escravidão, Frediani (2011, p. 1) delimita que: 

 

Durante o regime da escravidão, pouco havia a ser considerado, pois os 
escravos eram considerados coisas, podiam ser vendidos, trocados, 
doados; eram um objeto do qual seu proprietário poderia dispor livremente, 
tal como ocorria em Roma, na Grécia ou no Egito. 

 

A necessidade de expandir terras em novos continentes e gerar riquezas faz 

com que reis, cleros e nobres da Idade Média invadam e conquistem terras 

habitadas por outros povos onde há outras crenças e costumes. Esta diferença 

cultural, tendo como principal continente é formada por povos chamados “hereges” 

pela igreja, e esta por sua influência, autoriza reis e nobres a utilizar essa mão-de-

obra de forma escrava, voltando assim a forma de escravidão plena de povos não 

cristãos, conforme Pinsky (2016, p. 17).    

Os escravos que em seus territórios eram livres passam a ser assediados e 

violentados em seus direito mais básicos, demonstrando que o assédio novamente 

assombra os trabalhadores. 

Este assédio contra escravos é em nome da produtividade e geração de 

riquezas, sendo para os escravagistas, uma mão-de-obra fundamental, livre de 

paga, se perpetua, chegando até a Idade Moderna. Sendo na Idade 

Contemporânea, a utilização de capitães-do-mato e feitores, para especificamente 

assediar os trabalhadores escravos, de acordo com Conforto (s.d., p. 77).  

As leis escravagistas não puniam nobres e reis por maus tratos, pois eram o 

retrato das leis sendo criadas pelos criminosos. 

Os donos de escravos passam a ter novamente objetos de geração de 

riquezas, simples animais de tração, que deveriam obedecer a ordens e cumprir as 

tarefas impostas por senhores de engenho. Os profissionais em torturas e matar, 

eram pagos para assediar homens e mulheres, impondo o terror. 

Em paralelo ao trabalho escravo, existiam trabalhadores que de forma 

autônoma prestavam serviços em varias frentes de trabalho, sem serem escravos. O 

mais importante em nosso estudo e sendo o objetivo principal desta pesquisa, 

destacamos os capitães-do-mato e os feitores, prestador de serviço terceirizado, 

contratado para assediar e obrigar os escravos a produzirem mais e manterem-se 

submisso as ordens de seus “donos”, segundo Pinsky (24-69). 
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Relata Conforto (s.d., p. 15) que historiadores brasileiros, em uma 

incansável busca de poucos registros formados por documentos que se resumem a 

inquéritos policiais e juizados e muitas vezes comprovados por relatos verbais e 

escritos pela impressa ou romances da época, demonstra que os trabalhadores 

escravos tinham poucos direitos e nenhum beneficio. Os casos de discórdia entre 

senhor e escravo resultavam em formas brutais de persuasão e intimidação ao 

demais, a guerra entre abolicionista e senhorios, e este último, terceirizava capitães 

e feitores que buscava e criminosamente usavam os trabalhadores escravos fugidos 

como exemplo a não ser seguidos por seus companheiros de senzala.   

Os trabalhadores escravos eram tratados como objetos de produção de 

riqueza para seus proprietários, consoante aduz Machado (1987, p. 28): 

 

Ciosos de seu poderio, os senhores procuraram resolver parte dos conflitos que 
envolviam escravos nos limites das próprias unidades rurais. Supõe-se que, mesmo 
quando autuados pelas autoridades policiais, os senhores, usando de suas 
prerrogativas tradicionais, que incluíam o direito ao castigo e correção de cedas 
faltas — tais como pequenos roubos, embriaguez e imprudência — puderam livrá-
los das penalidades da lei.  

 

Segundo o descrito por Machado (1987, p. 28), a autora, relata a 

complexidade das relações entres senhores e escravos. O feitor, “capitão do mato” e 

outras figuras emblemáticas são terceiros contratados para prestar esse assédio. 

O surgimento de abolicionistas e a influencia da igreja, tomando novos 

rumos e novos cleros também abolicionistas. 

Segundo Jaime Pinsky (2010, p. 11), grandes obras foram erguidas com 

mão-de-obra escrava, as cidades Estados tais como: Roma e Atenas e no Egito e 

Mesopotâmia servos em regime de escravidão, sempre com o aval do Clero e do 

Estado 

Estes relatos são amplamente apresentados em livros e documentários que 

descrevem os abusos e a falta de um direito fundamental, o direito a liberdade, a 

dignidade e a vida. Sendo assim demonstrado pelos historiadores, que o assédio a 

trabalhadores não é um fato novo, mas sim a perpetuação de uma prática abusiva, 

que através dos séculos vem se moldando e resistindo ao direito. 

Após a “carta de intenção” que tentou banir a escravidão mundial, muitos 

países criaram leis protecionistas, leis estas que protegiam os direitos dos “donos de 

escravos”. As leis que libertavam crianças da escravidão ou que aposentavam 
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escravos, similares as praticadas hoje com nomes de trabalho infantil e 

aposentadoria, mas o direito a liberdade poderiam ser comprado pelo escravo em 

fase produtiva e assim tornar-se-ia “escravo forro”.  

Porém esta forma de liberdade muitas vezes não era alcançada, pois as 

dividas sempre estavam além da paga gerada pelo trabalho.  Finalmente, em 13 de 

maio de 18882, a princesa Isabel oportunamente substituindo seu pai, Dom Pedro II, 

este sendo rei e governante brasileiro, permitiu que sua filha ao assumindo o poder 

provisoriamente, declarasse a Lei Áurea, que libertava definitivamente os escravos 

no território brasileiro, mas sem a necessidade de indenizações ou aposentadoria 

remunerada.  

A abolição oficial da escravidão foi assinada em 1833, porém ainda hoje não 

passava de um papel. Segundo Tyler (2015, p. 14), as estatísticas demonstram que 

ainda hoje há mais de 35 milhões de pessoas vivendo em regime escravo no 

mundo.  

Ainda, importa destacar que de acordo com Barros (2011, p. 45), na época 

do Direito Romano, juntamente com os escravos, existiam alguns indivíduos que 

exerciam suas atividades em regime de liberdade, como, por exemplo, os artesãos. 

Frediani (2011, p. 1) relata que findando a Antiguidade, verifica-se que na 

Idade Média restou extirpada o regime de escravidão, passando para a servidão, 

momento em que se nota uma pequena mudança nas condições dos trabalhadores, 

eis que, em que pese não estar mais de maneira permanente ao proprietário, era 

considerado prisioneiro da terra, razão pela qual o aludido contexto restou 

denominado como servidão à gleba. 

Assim, já no fim do Império Romano, veio o sistema de servidão feudal, 

sendo o servo diferenciado do escravo, este tratado como “coisa” ou “objeto” e o 

servo ao passa a ser trabalhador, porém, ainda está preso a terra de seu senhorio 

(2016, p. 63).  

Veja-se que na história formaram-se grupos de pessoas que ao fugirem de 

conflitos e guerras e passavam a habitar as terras feudais3, nobres senhores ricos e 

poderosos que eram guerreiros e protetores do rei. Estes Senhores poderiam 

garantir-lhes direitos de produzir e plantar alimentos. Protegidos de inimigos, 

                                                 
2 Extinção da escravidão no Brazil (Lei n. 3353 de 13 de maio de 1888 ): discussão na Câmara dos 
Deputados e no Senado.  
3 Feudo é a terra ou uma fonte de renda concedida por um suserano. 
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estando garantida a sua sobrevivência, mas para ficarem nas terras, deveriam pagar 

por esta proteção com trabalho. O Senhor feudal tinha todos os direitos, ficando os 

aldeões com apenas necessário para sua sobrevivência e de deus familiares. A 

justiça era o que o nobre4 decidisse e a lei era o que lhe conviesse. 

Se nobre fosse réu condenado estaria o autor, pois a palavra do julgador 

não seria contestada e as penas aplicada conforme lhe conviesse.  

Muitos senhores feudais criavam leis que permitiam fazer barbarias em 

nome da justiça, mas sendo apenas aldeões desprotegidos, submetiam-se a todo 

tipo de assédio. O aldeão teria uma vida de trabalhador livre e análoga à escravidão, 

sendo sua liberdade vinculada à paga de dívidas impagáveis, sendo assim sua vida 

vinculada a terá do seu senhor.  

Portanto, tem-se que em meados do século V ao XI, conhecido como 

período feudal, as atividades laborais restaram confiadas eminentemente ao servo 

da gleba, reconhecendo-se, assim, o sujeito como pessoa, eis que até então eram 

tratados como meros objetos, conforme afirma Barros (2011, p. 47). 

Posteriormente, surgiram "[...] as corporações de ofício, por meio das quais 

começam os trabalhadores a se organizar por profissões. Cada corporação 

correspondia a uma determinada atividade profissional, estando seus membros 

sujeitos à seguinte hierarquia: mestres, companheiros e aprendizes", de acordo com 

Frediani (2011, p. 1-2). Após, verifica-se o aparecimento das manufaturas, 

perfazendo um regime que possibilitava o Poder Público a entregar para 

determinada organização o exercício de determinada atividade econômica, que 

perdurou até a Revolução Industrial.  

Sobre o tema, Barros (2011, p. 48) afirma que: 

 

Após a queda do Império Romano, as relações predominantemente 
autônomas de trabalho foram paulatinamente sendo substituídas por um 
regime heterônomo, que se manifestou sobretudo no segundo período da 
época medieval, nas corporações de ofício, constituídas por mestres que, 
em princípio, obtinham o cargo pelas suas aptidões profissionais ou por 
terem executado uma obra-prima. Essas exigências foram aos poucos 
desaparecendo, quando se instalou no seio das corporações uma 
oligarquia. 

 

Mas, é possível visualizar que durante na época das corporações de ofício 

subsistia um grande abuso pelos mestres, ocasionando uma grande crise no regime 

                                                 
4 Nobre classe social detentora das forças militares e considerável parcela de terras no mundo feudal. 
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artesanal, o que acabou dando azo ao Regime Liberal, mostrando-se mais efetivo 

com o advento da Revolução Francesa, eis que, a partir daí, houve mais liberdade 

para exercer as profissões, de acordo com Barros (2011, p. 49). 

Ainda, é importante destacar que com o advento da Revolução Industrial, é 

possível visualizar que, na época, surgiram novos meios de produção, o que acabou 

ensejando a dispensa de diversos trabalhadores, laborando os demais com 

manifesto descontentamento, momento em que se passou a aderir às greves, sendo 

severamente reprimidas pelo Poder Público, segundo Almeida (2014, p. 27-28). 

Glasenapp (2015, p. 11) relata as diversas precariedades que os 

trabalhadores eram submetidos durante a Revolução Industrial, eis que não havia 

um regramento que atuasse de maneira a proteger os trabalhadores, ocasião em 

que crianças, mulheres, bem como idosos eram submetidos a jornadas extenuantes, 

recebendo montantes baixos, sem qualquer direito a períodos de descanso. 

 

As relações de trabalho baseadas no capital e no trabalho assalariado ainda 
persistem nos dias atuais, porém, com uma diferença fundamental: no 
estágio inicial da Revolução Industrial (século XVIII), não havia limites legais 
à exploração do trabalho e, consequentemente, os trabalhadores - incluindo 
crianças, mulheres e idosos - eram submetidos a longas jornadas de 
trabalho, de 16-18 horas, não tinham nenhum dia de descanso ou de férias, 
recebiam salários muito baixos, trabalhavam em ambientes insalubres e 
perigosos (com elevado risco de doenças e acidentes), eram vítimas de 
castigos físicos e, para piorar, viviam em péssimas condições de moradia, 
saúde e educação. 

 

Paulatinamente, o aludido cenário mundial foi se alterando, eis que 

passaram a ser promulgados diversos diplomas com vistas a assegurar os direitos 

dos empregados, como, por exemplo, a Constituição Mexicana de 1917, que trouxe 

a figura do salário mínimo, além de limitar à jornada de trabalho diária, tendo sido 

fixada em no máximo oito horas. Tem-se, ainda, a Constituição Russa de 1917, que 

passou a instituir a socialização dos meios de produção, além da Constituição de 

Weimar de 1919, que inseriu o trabalho ao crivo da proteção estatal, de acordo com 

Almeida (2014, p. 29): 

 

Surgem, em decorrência, as primeiras leis trabalhistas: a Constituição 
mexicana, de 1917, pela primeira vez, eleva em postulado constitucional o 
salário mínimo capaz de satisfazer às necessidades básicas do trabalhador 
e limita a jornada de trabalho em oito horas diárias, estabelecendo, 
outrossim, um dia de descanso a cada seis dias de trabalho. 
Não se olvide a Constituição russa de 1917, que instituindo a socialização 
dos meios de produção, proclamando a denominada ditadura do 
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proletariado. 
Significativa, sem dúvida, a Constituição de Weimar, em 1919, colocando o 
trabalho sob proteção do Estado, o que levaria à criação da OIT - 
Organização Internacional do Trabalho, que, a rigor, representou a 
universalização do Direito do Trabalho. 

 

Em 1927, verifica-se que, "[...] na Itália, o líder fascista Benito Mussollini 

aprova a Carta del Lavoro, que cria sistema trabalhista coporativista, com controle 

estatal dos sindicatos. Serviu como modelo para a CLT no Brasil". 

Além do mais, importa destacar que em 1946 a Organização das Nações 

Unidas (ONU) aprovou a Organização Internacional do Trabalho (OIT) como sendo o 

órgão responsável para regulamentar os direitos denominados como trabalhista no 

contexto mundial e, após, especialmente em 1948, restou aprovada a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, que, da mesma forma, impõem mecanismos em 

prol ao direito do trabalho, conforme Glasenapp (2015, p. 15). 

 

2.2 ABORDAGEM HISTÓRICA DO DIREITO DO TRABALHO NO BRASIL 

 

Após a abolição dos escravos pela Lei Aurea, em 13 de maio de 1888, e as 

guerras mundiais fomentando a ideia de que o Brasil era um país em expansão e 

que necessitava de mão-de-obra em lavoras e fazendas e de terras férteis, iniciou-

se então a imigração de estrangeiros para o Brasil. Essa vinda para o Brasil gerou 

uma grande quantidade de mão-de-obra mais qualificada e disposta a trabalhar por 

uma remuneração, surgindo assim empregados livres, mas ainda com uma 

excessiva carga laboral. 

Este tipo de assédio é do tipo direto, sendo o patrão, quem de forma abusiva 

obriga o operário a trabalhar mais horas, para garantir seu emprego. O empregado 

por sua vez, não tendo leis protetivas à saúde e dignidade, submetesse aos abusos 

e intimidações patronais. 

Assim sendo, insta salientar que de acordo com Frediani (2011, p. 3), no 

momento do descobrimento do Brasil, é possível visualizar um país marcado pelo 

colonialismo, cuja economia era eminentemente agrícola, baseada na escravidão, 

que perdurou até a promulgação da Lei Áurea em 1888. 

 

Até o advento da Independência de Portugal e a promulgação da primeira 
Constituição brasileira em 1824, não havia se cogitar de qualquer 
disposição relativa às relações de trabalho em face do regime até então 
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adotado, pois somente a partir de 1888, com a promulgação da Lei Áurea, é 
que formalmente a escravidão foi abolida do ordenamento pátrio. 

Frediani (2011, p. 3) constata que a partir de 1907 surgiram diversas 

legislações com vistas a dar mais efetividade aos direitos dos trabalhadores, 

contemplando, exemplificativamente, a criação de sindicatos e cooperativas, as 

caixas de aposentadorias e pensões, bem como a vedação de trabalho aos 

indivíduos com menos de doze anos. 

Barros (2011, p. 55) pontua que, nesta época, os principais diplomas podem 

se subsumir na criação da sindicalização de trabalhadores urbanos (1907), na Lei 

Elói Chaves (1923) e na criação do Ministério do Trabalho (1930), 

exemplificativamente. 

De acordo com o entendimento de Glasenapp (2015, p. 12), as primeiras 

legislações trabalhistas vieram à tona com o escopo de reprimir o aludido 

capitalismo selvagem que vigorava no cenário brasileiro, eis que diante da ganância 

exacerbada dos empregadores, os obreiros eram submetidos a condições indignas 

de trabalho. 

Nesse sentido, Almeida (2014, p. 29) expõe que "No Brasil, malgrado 

iniciativas esparsas e sem maior ressonância, o Direito do Trabalho só surge, 

efetivamente, no governo de Getúlio Vargas, na década de trinta". 

Com o advento da Constituição de 1934, veio à tona, de acordo com 

Almeida (2014, p. 30) diversos direitos inerentes aos empregados, como o salário 

mínimo, o repouso semanal, bem como a jornada de trabalho diária, restando fixada 

em oito horas, além de terem sidos criados os Sindicatos, bem como as associações 

profissionais.  

Por sua vez, Barros (2011, p. 58) delimita que a Carta de 1937 também foi 

de suma importância, eis que o "[...] art. 136 coloca o trabalho como dever social, 

assegurando a todos o direito de subsistir mediante seu trabalho honesto, o qual é 

um bem que o Estado deve proteger".  

É possível visualizar que de acordo com Almeida (2014, p. 29-30), a Justiça 

do Trabalho adentrou no cenário brasileiro mediante o advento do Decreto-lei 1.237, 

de 1939, albergando três órgãos distintos, quais sejam: as Juntas de Conciliação e 

Julgamento, os Conselhos Regionais do Trabalho, assim como o Conselho Nacional 

do Trabalho, tendo sido incorporada ao Poder Judiciário somente com o advento da 

Constituição Federal de 1946. 

Já a Constituição de 1946 traz novamente o caráter democrático inserto na 
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Carta de 1934, trazendo diversos direitos aos trabalhadores, como a vedação a 

diferença de salário, além das férias anuais remuneradas, segundo Barros (2011, p. 

59). 

Nesse diapasão, Almeida (2014, p. 30) elenca que "No dia 1º de maio de 

1943 era promulgada a Consolidação das Leis do Trabalho, conjunto de leis 

disciplinando as relações individuais e coletivas do trabalho, verdadeiro marco na 

história da justiça social no Brasil". 

Quando da criação do código de leis trabalhista pelo Decreto-Lei nº 5.452, 

de 1º de maio de 1943, sancionada pelo então presidente Getúlio juntamente com 

seu filho Diego Vargas no então Estado Novo5, entre 1937 e 1945, houve diversas 

fontes materiais para a formação da CLT, tal como o 1° Congresso Brasileiro de 

Direito Social, realizado em maio de 1941, em São Paulo, buscando assim a 

normatização do trabalho e o equilíbrio de forças entre as partes. Através dos 

inúmeros processos, projetos e reformas constitucionais, a CTL desde 1945 sofreu 

poucas retificações, sendo apenas 497 modificações, 67 disposições constitucionais 

e muitos sumulados de entendimentos na aplicação de seus 922 artigos. 

De acordo com Barros (2011, p. 59), na Constituição de 1967, verifica-se o 

direito à liberdade de associação. 

No que toca a questão da terceirização de mão de obra, destaca-se o 

Decreto-lei 200, de 1967, que estabelece o aludido instituto na órbita da 

Administração Pública, no que tange as atividades de apoio, consoante Resende 

(2015, p. 360). 

Importa mencionar que "A partir da década de 1970, entretanto, o modelo 

baseado no Estado de Bem-Estar Social entrou em crise. O grande desenvolvimento 

tecnológico, especialmente nas áreas de telecomunicações e informática, consagrou 

a chamada globalização econômica", consoante delimita Resende (2015, p. 64). 

Assim, em prol ao instituto da globalização, algumas normas passaram a ser 

flexibilizadas no âmbito do Direito do Trabalho. 

Ainda, é possível salientar o advento da Lei 6.019, de 1974, que trata do 

trabalho temporário, sendo a única hipótese lícita de intermediação de trabalho, ante 

a incidência do princípio da não mercantilização do trabalho humano, conforme 

                                                 
5 Estado Novo, ou Terceira República Brasileira, foi o regime político brasileiro fundado por Getúlio 
Vargas em 10 de novembro de 1937, que vigorou até 31 de janeiro de 1946. Era caracterizado pela 
centralização do poder, nacionalismo, anticomunismo e por seu autoritarismo. 



16 

 

esclarece Resende (2015, p. 351). 

Tem-se, ainda, de acordo com Resende (2015, p. 358), a Lei 7.102, de 

1983, que passou a dispor acerca dos serviços de vigilância, no âmbito público e 

privado. 

Frediani (2011, p. 3) enfatiza que no decorrer do regime militar pouco se fez 

em prol aos trabalhadores, sendo, inclusive, o direito de greve proibido, 

especialmente no âmbito dos serviços públicos, bem como nas atividades 

essenciais, passando a serem assegurados determinados direitos apenas com o 

advento da Constituição de 1988. 

 

Durante o regime militar, nenhuma alteração de fundo foi introduzida no que 
respeita aos direitos individuais dos trabalhadores. No entanto, em relação 
ao direito coletivo, o exercício do direito de greve na iniciativa privada foi 
duramente coibido e proibido nos serviços públicos e nas atividades 
essenciais. 
A partir do processo de redemocratização do país e da devolução do poder 
central aos civis, uma nova Carta Constitucional foi promulgada em 1988, 
inspirada nos ideais do constitucionalismo social. 

 

Conforme entendimento de Resende (2015, p. 64), a promulgação da Carta 

Republicana de 1988 foi de grande relevância para o cenário brasileiro, eis que, a 

partir dela, foram confeccionados direitos mínimos aos trabalhadores, tais como o 

mínimo existencial. 

É importante destacar que de acordo com Frediani (2011, p. 4), diversos 

direitos foram trazidos à baila com a promulgação da Carta de 1988, como a 

majoração do adicional de horas extras, que passou a ser de cinquenta por cento, a 

instituição da licença-paternidade, além da fixação da jornada de trabalho para 

quarenta e quatro horas semanais. Enfatiza, ainda, a Emenda Constitucional 45, de 

2004, que alterou sobremaneira a competência da Justiça do Trabalho. 

Pode-se mencionar o advento da Lei 9.472, de 1997, que criou outra 

hipótese de terceirização no âmbito da organização dos serviços de comunicação, 

de acordo com o entendimento de Resende (2015, p. 360). 

Derradeiramente, importa mencionar a promulgação da Lei 13.429, de 2017, 

que será objeto de estudo no momento oportuno. 

 

2.3 ASSÉDIO MORAL NO DIREITO CONTEMPORÂNEO 
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O assédio moral na atualidade é ainda abusivo, mas de forma menos 

avassaladora. O assédio moral e sexual tem na modernidade, uma violência voltada 

a desestruturar da autoestima e submissão a “deboches” ou “bullings” de uma ou 

mais pessoas hierarquicamente superiores ou em vantagens emocionais. O 

judiciário sempre reprimiu abusos, e para modernizar-se adaptou os assédios em 

artigos já existentes na CLT, buscando assim inibir a prática dessa conduta nociva 

entre empregados e empregadores.   

Indubitavelmente, o assédio moral é praticado desde os primórdios da 

sociedade, normalmente se caracterizando como uma coação social, podendo se 

inserir em qualquer relação social, na família ou na escola, não se tratando, 

portanto, de um fenômeno hodierno, segundo Ávila (2012, p. 25). 

Na acepção de Nascimento (2011, p. 465-466), o assédio moral consiste em 

determinado comportamento de índole psicológica que se dá de maneira 

prolongada, que se efetiva no âmago do ambiente de trabalho, afetando 

sobremaneira a saúde psíquica e a dignidade do trabalhador, acarretando 

perseguição e menosprezo do trabalhador. 

De acordo com o entendimento de Inácio (2012, p. 15-17), o assédio moral 

diz respeito à exposição dos trabalhadores em situações consideradas humilhantes 

e constrangedoras, ofendendo sobremaneira a dignidade, bem como sua integridade 

física. 

Consoante entendimento de Delgado (2011, p. 1.247): 

 

Define-se o assédio moral como a conduta reiterada seguida pelo sujeito 
ativo no sentido de desgastar o equilíbrio emocional do sujeito passivo, por 
meio de atos, palavras, gestos e silêncios significativos que visem ao 
enfraquecimento e diminuição da autoestima da vítima ou a outra forma de 
desequilíbrio e tensão emocionais graves. 

 

Já Resende (2015, p. 495) define que: 

 

Assédio moral é a prática de perseguição insistente (constante) a um 
empregado ou um grupo deles, com vistas à humilhação, constrangimento e 
isolamento do grupo, prática esta que provoca danos à saúde física e 
psicológica do trabalhador, ferindo sua dignidade. 

 

Segundo Ávila (2015, p. 25), "[...] o assédio moral se encontra justamente na 

desvalorização do trabalho humano, ou seja, trata-se de uma questão complexa que 

envolve acima de tudo um juízo de valor". 
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Já Inácio (2012, p. 17) delimita que "[...] é muito difícil provar o assédio 

moral, dado o caráter subjetivo do mesmo e as circunstâncias em que ocorre, onde 

geralmente a vítima e o assediador se encontram isolados - a quatro paredes e 

separados do grupo, longe de testemunhas". 

De acordo com Ávila (2015, p. 39), o assédio moral pode restar instituído 

mediante três formas distintas, quais sejam: do empregador, denominado como 

vertical descendente, do colega de trabalho, intitulado como horizontal e, por fim, do 

empregado em relação ao superior hierárquico, definido como vertical ascendente, 

senão vejamos: 

 

Os tipos de assédio moral são verificados em razão da procedência dos 
ataques. Distingue-se aquele tipo proveniente de um empregador, daquele 
que vem de um colega de trabalho com relação a outro de igual hierarquia, 
daqueles ataques que partem de um ou vários subordinados contra o 
superior hierárquico. 

 

Inácio (2012, p. 40) vislumbra que o assediador age com o escopo de 

humilhar o trabalhador, com agressividade e perversão, explorando o medo e a 

fraqueza das vítimas, que normalmente se coaduna com o medo de ficar 

desempregado. 

 

As atitudes do assediador geralmente são do tipo que sempre buscam 
humilhar o trabalhador. Ele às vezes age de maneira agressiva e é perverso 
com palavras, portando-se com atitudes do tipo "dono da verdade"; é 
grosseiro para com os subordinados, mas bajula os superiores e também, 
em outras situações. gosta de contar vantagem e de colher sozinho os 
louros de projetos bem-sucedidos. 
O assediador explora o medo, a fraqueza das vítimas e o fantasma do 
desemprego. Não raras as vezes que as vítimas do assediador não 
conseguem reagir, sentem-se com medo e acuadas e acham que as 
consequências poderão ser ainda piores.  

 

Assim, ressalta-se que "A forma de agir do perverso é desestabilizando e 

explorando psicologicamente a vítima por meio da dominação, de diversos e 

variados métodos para dificultar a reação da pessoa perseguida", de acordo com 

Ávila (2015, p. 83). 

Hodiernamente, é possível visualizar diversas atitudes que são utilizadas 

pelo assediador, como, por exemplo, o isolamento no trabalho, determinar que o 

obreiro realize tarefas aquém de sua capacidade processual, além de propagar 

comentários maldosos ou proceder de maneira discriminatória, conforme Inácio 
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(2012, p. 43). 

A desestruturação emocional é desenvolvia por interesses diversos, tais 

com: promocionais, lucrativos, disputas de cargos, favores sexuais, antipatia, 

demissão provocada e até mesmo para encobrir fraudes. 

Todos estes fatores são tipificados, julgados e sentenciados a indenizações, 

porém um assédio que pouco é descrito nos tribunais e passa desapercebido aos 

olhos da justiça, é o ASSÉDIO MORAL NO TRABALHO PRATICADO POR 

TERCEIRIZADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS.  

 

2.4 ASSÉDIO MORAL PRATICADO NA TERCEIRIZAÇÃO 

 

Inicialmente, antes de contextualizar a questão do assédio moral no âmbito 

da terceirização, faz-se necessário trazer à baila alguns aspectos intrínsecos à 

terceirização. 

De acordo com Barros (2011, p. 357), consiste a terceirização no fato de 

transferir a terceiros determinadas atividades tidas como secundárias, isto é, que 

servem apenas para dar suporte à empresa, de modo que a mesma possa exercer 

suas atividades principais. Basicamente, o escopo é minimizar os custos, 

proporcionando melhoria na qualidade do que está sendo prestado. 

Romar (2015, p. 115) define a terceirização da seguinte forma: 

 

Terceirização é a contratação de trabalhadores por interposta pessoa, ou 
seja, o serviço é prestado por meio de uma relação triangular da qual fazem 
parte o trabalhador, a empresa terceirizante (prestadora de serviços) e a 
tomadora dos serviços. O trabalhador presta serviços para a tomadora, mas 
sempre por intermédio da empresa terceirizante, não havendo contratação 
direta neste caso. Trata-se, portanto, de uma subcontratação de mão de 
obra. O trabalho não é prestado por meio de uma relação bilateral, como 
tradicionalmente ocorre na relação de emprego. 

 

Assim sendo, consoante explora Almeida (2014, p. 80), "Nesse caso, temos 

igualmente uma relação tripartite, em que o tomador de serviços pactua contrato de 

natureza cível com a empresa de terceirização, que por sua vez remete seu 

empregado ao respectivo trabalho". 

Nesse aspecto, Almeida (2014, p. 81) traz alguns exemplos de terceirização, 

sendo mais corriqueiros os serviços de vigilância, bem como de limpeza, senão 

vejamos: 
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À guisa de ilustração, um banco tem como atividade-fim operações 
mercantis, e não sua vigilância, razão pela qual pode terceirizar esse 
serviço. Um restaurante tem como atividade-fim o fornecimento de refeições 
aos seus clientes, e não a limpeza, mas deve sempre estar limpo (atividade-
meio) para que possa desenvolver corretamente a sua atividade-fim. 

 

Segundo entendimento de Resende (2015, p. 342), "Assim, a terceirização 

constitui o fornecimento de atividade especializada, e não o fornecimento de 

trabalhadores". 

Veja-se que a terceirização pode se efetivar de maneira lícita e ilícita. Será 

lícita, quando a hipótese se coadunar com aquilo que está previsto na Lei de 

Regência, mediante a ausência de pessoalidade e subordinação diretas, ao passo 

que será ilícita quando a mesma se efetivar em desrespeito com a legislação, razão 

pela qual o tomador de serviços responde juridicamente quanto à relação laboral 

estabelecida, de acordo com o entendimento de Delgado (2011, p. 451). 

Romar (2014, p. 117) pontua quando a atividade é considerada ilícita, nos 

seguintes termos: 

 

A terceirização é ilícita quando:  
■ realizada nas atividades-fim da empresa, salvo nas hipóteses de 
contratação de trabalho temporário (inc. I). O trabalho temporário, como 
visto anteriormente, é típica hipótese de contratação de trabalhadores por 
interposta pessoa, podendo ser utilizado nas atividades-fim da empresa, 
mas somente em casos de acréscimo extraordinário de serviços ou de 
necessidade de substituição temporária do pessoal regular e permanente;  
■ realizada nas atividades-meio da empresa, quando haja pessoalidade e 
subordinação do trabalhador em relação ao tomador dos serviços (inc. III, 
parte final).  

 

Veja-se que a terceirização impõe inicialmente o reconhecimento da 

responsabilidade subsidiária da tomadora de serviços, isto é, subsistirá o 

reconhecimento do vínculo empregatício com a denominada tomadora de serviços, 

quando a empresa prestadora de serviços se mostrar inadimplente, conforme Barros 

(2011, p. 358): 

 

Os cuidados devem ser redobrados do ponto de vista jurídico, porquanto a 
adoção de mão de obra terceirizada poderá implicar reconhecimento direto 
de vínculo empregatício com a tomadora de serviços, na hipótese de fraude, 
ou responsabilidade subsidiária dessa última, quando inadimplente a 
prestadora de serviços.  
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Todavia, quando se tratar de terceirização ilícita, a responsabilidade será 

solidária, tendo em vista que o trabalhador poderá pleitear o pagamento tanto da 

tomadora de serviços, quanto da prestadora de serviços. Mas, o que ocorre quando 

subsiste a prática de assédio moral no âmago da terceirização? De quem é a 

responsabilidade?  

Neste ponto, passa-se a tratar do tema principal desta monografia e assim 

promover um debate e discussões produtivas sobre o assunto. Esse comportamento 

terceirizado vem crescendo no interior das empresas, com a contratação de 

prestadores de serviços e empresas terceirizadas e cada dia e mais intenso e 

difundido. A contratação de empresas para prestar serviços em áreas de caráter 

exclusivamente administrativo ou as chamadas atividades meio, provoca o chamado 

“jogos de interesses”, envolvendo pessoas com relações contratuais diversas.  

O empregador ao promover o desenvolvimento de tarefas e aperfeiçoamento 

dentro das dependências de sua empresa, ao buscar técnicos e especialistas em 

empresas prestadoras de serviços, poderá gerar interesses financeiros ou pessoais, 

que se equiparam ao assédio moral terceirizado. Tais relatos são distribuídos por 

meios de blogs, sites e redes sociais. 

Em relatos de empregados que trabalham com outros terceirizados, ocorre o 

chamado assédio moral por interesse na função, que é um interesse em assumir 

efetivamente uma vaga ou perpetuar a sua presença na empresa. 

Há vários relatos onde a “queixa” principal de assédio moral vem de 

prestadores de serviços terceirizados que cometem algum tipo de assédio vexatório 

contra empregado da empresa contratante. 

De acordo com o entendimento da 2.ª Turma, do Tribunal Regional do 

Trabalho da 10.ª Região, conforme o sítio eletrônico do JusBrasil (2010, p. única), a 

empresa tomadora de serviços se mostrou responsabilizada pelo assédio moral que 

a trabalhadora sofreu. In casu, a empregada é portadora de necessidades especiais, 

eis que possui seu antebraço amputado, tendo sofrido agressões verbais de outra 

empregada, que mencionou não ser obrigada a trabalhar com pessoas aleijadas. 

Na defesa, restou alegado que o empregador não é parte legítima para 

figurar na ação, além de já ter se retratado com a obreira, cujos argumentos foram 

rejeitados pelo Tribunal Regional Federal da 10.ª Região, cuja indenização restou 

fixada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 

 



22 

 

A empregada tem o antebraço esquerdo amputado e trabalhava no 
condomínio normalmente, "quando foi surpreendida pelos gritos do colega, 
que de forma descontrolada e com o dedo em riste em direção ao rosto da 
empregada, disse em voz elevada que não era obrigado a trabalhar com 
deficiente e que iria ao setor de recursos humanos da empresa para dizer 
que não queria trabalhar com aleijados".  
[...] 
O empregador ingressou com recurso no TRT, alegando que o agressor 
não fazia parte do quadro da empresa e de que era terceirizado. Alegou, 
ainda, que a pedido do Condomínio, o acusado teve que se retratar com a 
empregada diante de testemunhas e também foi demitido da prestadora de 
serviços por justa causa. Ressaltou também que "o ressarcimento pelo 
abalo moral é devido nos casos de assédio que reclamam reiteração de 
comportamento e demonstração de culpa do empregador, não podendo 
sofrer tais medidas pedagógicas". A empresa não se considerava 
responsável pelo ato e pediu a reforma da sentença.  
O argumento foi rejeitado na Segunda Turma e a decisão apontou que a 
atitude da empresa tomadora em afastar o agressor, "não elimina a sua 
responsabilidade quanto à seleção daqueles que lhe devam prestar 
serviços". O desembargador Ribamar explica que o direito à reparação por 
danos morais não deriva exclusivamente do assédio moral, qualificado por 
uma conduta que reclama reiteração, "toda ofensa capaz de gerar dano ao 
patrimônio imaterial do empregado está sujeita a reparação", concluiu.A 
decisão ressaltou que o valor fixado na origem não se apresenta razoável, 
"devendo ser reduzido para amoldar-se à situação comprovada nos autos". 
A Turma fixou a indenização em 20 mil reais, considerando as providências 
tomadas pelo empregador ao exigir a retratação do acusado e a sua 
demissão por justa causa.  

 

De acordo com o Tribunal Regional do Trabalho da 3.ª Região, a 

responsabilidade acerca do assédio moral resta estendida ao tomador de serviços, 

eis que figura como destinatário imediato da força de trabalho, conforme Recurso 

Ordinário 00684200805903002: 

 

ASSÉDIO MORAL. PERSEGUIÇÃO REITERADA. SITUAÇÕES 
HUMILHANTES. TERCEIRIZAÇÃO. MINISTÉRIO DO TRABALHO COMO 
TOMADOR DOS SERVIÇOS. 
O assédio moral pode ser definido como a imposição ao trabalhador, por 
parte de seu empregador, a situações humilhantes e constrangedoras, com 
vistas a desestabilizá-lo durante o exercício de suas funções. A 
responsabilidade estende-se ao tomador dos serviços, porque ele é o 
destinatário imediato dos resultados do dispêndio da força de trabalho e a 
preservação da higidez pessoal do empregado que presta serviços em seu 
estabelecimento, é dever que se lhe imputa. A configuração do dano, 
porém, não prescinde de que a situação vexatória se insira na história do 
empregado na empresa. Constatados os fatos alegados, sua gravidade se 
destaca na medida em que o tomador é o Ministério do Trabalho, a cujos 
servidores incumbe uma faixa de tutela especial da relação de emprego. 

 

Outra decisão interessante é do Tribunal Regional do Trabalho da 2.º 

Região, dispondo acerca dos danos sofridos pela empresa tomadora de serviços, eis 
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quem responderá é a empresa empregadora. Veja-se o Recurso Ordinário 

00030374120125020064: 

 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE DA 
EMPRESA FORNECEDORA DE MÃO DE OBRA. ATO ILÍCITO 
PRATICADO POR PREPOSTO DA EMPRESA TOMADORA DE 
SERVIÇOS. 
Eventuais danos sofridos pelo empregado decorrentes de atos da empresa 
tomadora, responde perante o empregado a empresa empregadora 

 

Pode-se constatar que, desta forma, o caso de assédio moral terceirizado 

não passa a fazer parte das estatísticas de atitudes nocivas terceirizadas, ficando o 

empregador como réu na ação trabalhista e assim obrigado a reparação de todos os 

dados desta relação. 
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3 LEI E JURISPRUDÊNCIA APLICÁVEIS AO ASSÉDIO 

 

As “RELAÇÕES DE EMPREGO” garantem a dignidade da pessoa humana 

e o pleno sustento de sua família pelo trabalho, onde há igualdade e equilíbrio da 

força de trabalho e o poder financeiros sendo estes direitos resguardados e zelados 

pelo Estado. O trabalho dignifica o ser humano e em contra partida permite a sua 

inclusão na sociedade como um ser útil e necessário para a geração de riquezas. 

A dignidade da pessoa humana diz respeito a um dos fundamentos da 

República Federativa do Brasil e, diante disso, deve ser observado, conforme se 

denota na simples leitura do artigo 1.º, inciso III, da Constituição de 1988. 

 

Art. 1º CF A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel 
dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 
Democrático de Direito e tem como fundamentos:  
III - a dignidade da pessoa humana; 

 

Segundo o entendimento de Sarlet (2001, p. 41), a dignidade da pessoa 

humana perfaz “[...] a qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano que o faz 

merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da 

comunidade, implicando, neste sentido, um complexo de direitos e deveres 

fundamentais [...]”. 

O “ASSÉDIO MORAL” altamente discutido atualidade, em regra geral, é 

provocado por uma conduta abusiva da sociedade, promovido por palavra, gesto e 

atitude que atenta contra qualquer pessoa dentro e fora do ambiente de trabalho. 

Como já visto no artigo 1º inciso III da Constituição Federal6, a dignidade é sim um 

“problema jurídico”, pois esta justiça é quem determina o grau de ofensa e quantifica 

essa prática delituosa. Não há formulas ou planilhas que quantifiquem o valor desta 

violência e quais as sequelas serão permanentes ou temporárias no 

desenvolvimento psicológico individual, já no comportamento físico são provocadas 

lesões aparentes. As Atitudes lesivas são elencadas em artigos da CLT, 

Constituição Federal, Código Civil e até mesmo no Código Penal Brasileiro sendo 

processada em Ação Civil Pública Condicionada7 na esfera Criminal.  

                                                 
6 Artigo 1º inciso III - a dignidade da pessoa humana; da Constituição Federal 
7 Ação Civil Pública Condicionada é por iniciativa da vítima a representação judicial contra o agressor. 
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O contrato de trabalho é a fonte principal dos direitos trabalhistas, podendo 

ser expresso ou tácito e no caso de assédios poderá o empregado invocara os 

parágrafos e alíneas da Consolidação das Leis Trabalhistas no seu artigo: 

 

Art. 483 CLT - O empregado poderá considerar rescindido o contrato e 
pleitear a devida indenização quando: 
a) forem exigidos serviços superiores às suas forças, defesos por lei, 
contrários aos bons costumes, ou alheios ao contrato; 
b) for tratado pelo empregador ou por seus superiores hierárquicos com 
rigor excessivo; 
c) correr perigo manifesto de mal considerável; 
d) não cumprir o empregador as obrigações do contrato; 
e) praticar o empregador ou seus prepostos, contra ele ou pessoas de sua 
família, ato lesivo da honra e boa fama; 
f) o empregador ou seus prepostos ofenderem-no fisicamente, salvo em 
caso de legítima defesa, própria ou de outrem; 
g) o empregador reduzir o seu trabalho, sendo este por peça ou tarefa, de 
forma a afetar sensivelmente a importância dos salários. 
§ 1º - O empregado poderá suspender a prestação dos serviços ou rescindir 
o contrato, quando tiver de desempenhar obrigações legais, incompatíveis 
com a continuação do serviço. 
§ 2º - No caso de morte do empregador constituído em empresa individual, 
é facultado ao empregado rescindir o contrato de trabalho. 
§ 3º - Nas hipóteses das letras "d" e "g", poderá o empregado pleitear a 
rescisão de seu contrato de trabalho e o pagamento das respectivas 
indenizações, permanecendo ou não no serviço até final decisão do 
processo. (Incluído pela Lei nº 4.825, de 5.11.1965) 

 

Veja-se que o artigo 483, da Consolidação das Leis do Trabalho, é claro 

quando dispõe acerca da rescisão indireta, podendo ser implementada, por 

exemplo, na hipótese em que subsistir rigor excessivo, quando o empregador não 

cumprir com as obrigações advindas do contrato, além dos casos de ofensa física. 

No que toca a prática do assédio moral, é possível visualizar que a mesma 

se respalda no conteúdo inserto na alínea e, hipótese em que há a prática de 

condutas que lesionam a honra e a boa fama do empregado. De acordo com 

Resende (2015, p. 1.015): 

 

O tipo consiste na ofensa moral à pessoa do trabalhador ou à sua família, 
caracterizada por ato de injúria, calúnia ou difamação. Tanto faz seja a 
ofensa cometida diretamente pelo empregador como indiretamente, através 
de seus prepostos. Como a lei não faz restrição, nada impede que a ofensa 
seja verificada fora do ambiente de trabalho, hipótese em que também 
configurará a falta. 

 

O Artigo acima da CLT é um composto de direitos e deveres do empregado 

e empregador no sentido que coibir o assédio e a servidão no local de trabalho. 
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O empregado tem direitos trabalhistas garantidos pela Constituição Federal 

de 1988, descrevendo em seus artigos e incisos a jurisdição e a competência de 

julgar as divergências trabalhistas. 

 

Art. 114 CF. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar:  
VI as ações de indenização por dano moral ou patrimonial, decorrentes da 
relação de trabalho; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 
2004) 

 

Veja-se que a competência da Justiça do Trabalho para analisar as questões 

atinentes a dano moral foi estabelecida pela Emenda Constitucional de 2004, quem 

de acordo com Dalazen (2005, p. 52), subsistia “[...] a necessidade de fortalecimento 

político da instituição, de uns tempos a esta parte combalida pela proposta de 

extinção. E esse fortalecimento se alcançou alargando-se os domínios da Justiça do 

Trabalho para o dissídio individual”. 

Na Constituição de 1988 também é possível verificar diversas normas que 

protegem o trabalhador, especialmente aquelas contidas nos incisos III, V e X, que 

tratam acerca inviolabilidade da honra e imagem do indivíduo, além da competente 

indenização. 

 

Art. 5º CF - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade. 
III - ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou 
degradante; 
V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da 
indenização por dano material, moral ou à imagem; 
X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das 
pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral 
decorrente de sua violação; 

 

Conforme bem delimitado por Resende (2015, p. 490), o dano moral tem o 

condão de violar sobremaneira os direitos da personalidade e, diante disso, nada 

mais plausível que os direitos mínimos dos indivíduos restem resguardados, 

conforme preceitua a Carta de 1988. 

O empregador tem responsabilidade civil perante seus empregados 

elencados nos artigos do Código Civil Brasileiro. Veja-se a farta regulamentação 

inserta na legislação civilista sobre a responsabilidade civil, plenamente aplicável ao 

Direito do Trabalho: 
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Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil: 
III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e 
prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele; 
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 
imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 
exclusivamente moral, comete ato ilícito. 
Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, 
excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou 
social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. 
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a 
outrem, fica obrigado a repará-lo. 
Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente 
de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade 
normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, 
risco para os direitos de outrem. 

 

Tal se mostra importante, eis que de acordo com Barros (2011, p. 303), na 

medida em que a prática de condutas abusivas pelo empregador pode ocasionar 

consequências devastadoras na órbita do colaborador, especialmente nos aspectos 

morais, razão pela qual se mostra plenamente viável a responsabilização 

extracontratual. 

As jurisprudências, embasadas em fatos e atos ocorridos, buscam elaborar e 

aperfeiçoar as penas inibitivas e indenizatórios a título de reparação do dano. 

Exemplificativamente, tem-se a decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 

3.ª Região, em que o esvaziamento das funções do empregado vai de encontro com 

a sua dignidade. 

 

EMENTA: ASSÉDIO MORAL. DIREITO AO TRABALHO. ESVAZIAMENTO 
DE FUNÇÕES. CONFIGURAÇÃO. O esvaziamento de funções, no qual o 
empregador impõe o ócio ao empregado, ofende a moral do trabalhador e 
faz nascer o dever de reparação. Tal situação representa desrespeito à 
dignidade da pessoa humana, ensejando a condenação em danos morais. 
(TRT da 3.ª Região; Processo: 0001060-69.2014.5.03.0014 RO; Data de 
Publicação: 16/11/2015; Disponibilização: 13/11/2015, DEJT/TRT3/Cad.Jud, 
Página 140; Órgão Julgador: Terceira Turma; Relator: Cesar Machado; 
Revisor: Camilla G.Pereira Zeidler). 

 

Em outra ocasião, verifica-se o posicionamento do Tribunal Regional do 

Trabalho da 3.ª Região, em que restou configurada a prática de assédio sexual 

mediante intimidação, o que ensejou a indenização a título de danos morais. 

 

ASSÉDIO SEXUAL POR INTIMIDAÇÃO. CONFIGURAÇÃO. REPARAÇÃO 
PECUNIÁRIA POR DANOS MORAIS. DEVIDA. O assédio sexual por 
intimidação, também denominado assédio sexual ambiental, caracteriza-se 
por incitações sexuais inoportunas, solicitações sexuais ou outras 
manifestações da mesma índole, verbais ou físicas, com o efeito de 
prejudicar a atuação de uma pessoa ou de criar uma situação ofensiva, 
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hostil, de intimidação ou abuso no ambiente de trabalho em que é intentado. 
Evidenciado, no caso concreto, que a reclamante era importunada 
sexualmente por seu superior hierárquico, o qual pegava em suas partes 
íntimas, inobstante a sua recusa, criando um ambiente de trabalho hostil e 
ofensivo, além de acarretar abalo moral à trabalhadora, agravado pelo fato 
de o marido dela também trabalhar na reclamada, fica caracterizado 
o assédio sexual por intimidação, fazendo jus a trabalhadora à indenização 
por danos morais, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil.(TRT 
da 3.ª Região; PJe: 0011045-18.2014.5.03.0061 (RO); 
Disponibilização: 10/09/2015, DEJT/TRT3/Cad.Jud, Página 223; Órgão 
Julgador: Sétima Turma; Relator: Fernando Luiz G.Rios Neto). 

 

Já no caso abaixo colacionado, verifica-se a incidência da rescisão indireta, 

ante a configuração da prática de assédio moral. 

 

RESCISÃO INDIRETA DO CONTRATO DE 
TRABALHO. ASSÉDIO MORAL. Comprovado o 
alegado assédio mora/sexual sofrido pela reclamante, insustentável se torna 
a manutenção do vínculo empregatício, resultando na aplicação do 
dispositivo do artigo 483 da CLT, devendo ser mantida a r. decisão que 
deferiu o pedido de rescisão indireta do contrato de trabalho e indenização 
pelo assédio sofrido.(TRT da 3.ª Região; PJe: 0010879-39.2013.5.03.0087 
(RO); Disponibilização: 11/09/2014, DEJT/TRT3/Cad.Jud, Página 140; 
Órgão Julgador: Quinta Turma; Relator: Ana Maria Amorim Rebouças). 

 

No julgado acima temos o assédio na forma sexual, que por estar tipificado 

no Código Penal, terá sua ação julgada pelo Tribunal Regional da 3ª Região, o qual 

condenou a empresa aos valores indenizatórios e o que configurou a rescisão 

indireta do contrato de trabalho. Ao real agressor cabe o ressarcimento dos valores 

despenteado pelo empregador a titulo de indenização e na esfera penal ficará a 

disposição desta justiça com a tipificação do artigo 216-A do Código Penal. 

Estas Jurisprudências e Orientações Jurisprudências são coletâneas de 

decisões do ordenamento jurídico, fartamente descritas em sites da internet, 

bastando para tanto, pesquisar as palavras chaves do ato de ilicitude jurídica 

característico, onde serão mostrados julgados e decisões. Um exemplo disso foi a 

pesquisa nomeada de “DANO MORAL e ASSÉDIO SEXUAL”, donde originou-se 

inúmeras opções de leitura. A leitura das decisões acima descritas foram retirada da 

pagina de site8, os artigos da lei podem ser obtidos de forma comentados por 

dezenas de páginas como as do “www.jusbrasil.com.br”, “www.direitocom.com”, 

“www.tst.jus.br” ou mesmo na fonte mais completa e atualizada das leis brasileiras, o 

site do “www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del5452.htm”. 

                                                 
8 www.guiatrabalhista.com.br/guia/danomoralnoemprego.htm é referência jurídica para consulta. 
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Na decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 3.ª Região, entenderam os 

Julgadores que houve a prática de assédio moral, acarretando a condenação a título 

de danos morais. 

 

TRT-3-RECURSO ORDINARIO TRABALHISTA: RO 00181201405103004 
0000181-48.2014.5.03.0051 
ASSÉDIO MORAL NO TRABALHO. DEVER DE REPARAR. 
Assédio moral, "bullying"9 ou terror psicológico, no âmbito do contrato de 
emprego consiste na conduta abusiva do empregador ao exercer o seu 
poder diretivo ou disciplinar, atentando contra a dignidade ou integridade 
física ou psíquica de um empregado, ameaçando o seu emprego ou 
degradando o ambiente de trabalho, expondo o trabalhador a situações 
humilhantes e constrangedoras. Assim, estará configurado pela repetição de 
condutas tendentes a expor a vítima a situações incômodas ou humilhantes, 
com a finalidade específica de ocasionar um dano psíquico e social à vitima, 
marginalizando-a em seu ambiente de trabalho. Todavia, para se imputar ao 
empregador o dever de reparar o dano sofrido pelo empregado (que se 
caracteriza pelo próprio evento), a conduta culposa ou dolosa deve ser 
comprovada, de forma insofismável, pelo empregado (art. 186 do Código 
Civil). 

 

O Empregador, sendo o contratante, é obrigado a garantir essa integridade 

funcional de seus colaboradores e tendo sua solidariedade legitimada em ações 

trabalhistas protocoladas e sentenciadas nos tribunais trabalhistas brasileiros.  

O Assédio no interior de uma organização é atribuído ao empregador, 

conforme entendimento dos artigos anteriormente descritos. 

No entanto, quando a tomadora de serviços é parte ré na ação, mas tendo 

ocorrido o assédio moral vindo da terceirizada para com um dos seus próprios 

empregados, não cabe a imputação de solidariedade na obrigação de indenizar, pois 

conforme o entendimento do TRT, no julgado abaixo, o tomador de serviços não tem 

a obrigação ou força para intervir no assédio descabido a um empregado 

terceirizado, remetendo o fato ao artigo 932 inciso III e 927 caput do Código Civil. 

Veja-se a decisão abaixo:  

 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RESPONSABILIDADE 
SUBSIDIÁRIA DO TOMADOR DE SERVIÇOS - INEXISTÊNCIA - A 
indenização por danos morais trata-se de obrigação personalística que não 
se transmite a terceiro inocente, que não participou do ato ofensivo à honra 
do trabalhador. Recurso conhecido e provido. (TRT-7 - RO: 
940004920045070028 CE 0094000-4920045070028, Relator: MANOEL 
ARÍZIO EDUARDO DE CASTRO, Data de Julgamento: 28/07/2010, TURMA 
2, Data de Publicação: 20/08/2010 DEJT) 

                                                 
9 bullying ou  mobbing é um termo da língua inglesa para “valentão” e se refere as formas de atitudes 

agressivas, verbais ou físicas, intencionais e repetitivas.  
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Porém a decisão da Segunda Turma Tribunal do Tribunal Regional do 

Trabalho da 10.ª Região tem um ponto de contradição em relação ao julgado 

anterior, pois imputa o dever de indenizar a vitima de assédio terceirizado, ao 

empregador tomador de serviço. 

 

Decisão da Segunda Turma do Tribunal condena empresa tomadora de 
serviço por agressão verbal de um terceirizado a empregada portadora de 
necessidades especiais. Segundo o relator do recurso no TRT10, 
desembargador Ribamar Lima Júnior, mesmo que o agressor não tenha 
vínculo de emprego com o condomínio, "este responde pelos atos 
praticados pelo trabalhador terceirizado, nos termos do 
artigo 932 e 933 do Código Civil Brasileiro", afirmou. 

 

O Recurso Ordinário retrata a inexistência de culpa da COMPANHIA 

ENERGÉTICA DO CEARÁ – COELCE no assédio cometido pela COOPERATIVA 

ENERGÉTICA DO CEARÁ – COOPECE contra o funcionário FRANCISCO GOMES 

VIEIRA, empresa esta que prestava serviços terceirizados. A empresa terceirizada 

condenada em primeira instância provocou a condenação em juízo do tomador de 

serviços, como subsidiaria e condenou a contratante a pagar os honorários e a 

indenização. A interposição do recurso ordinário foi julgada procedente e 

consequentemente desobrigou e descaracterizando a ligação do tomador de 

serviços com a vítima.  

Veja-se que a Súmula 331, item IV, do Tribunal Superior do Trabalho, é clara 

quando dispõe acerca da responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços 

quando ocorrer o inadimplemento pelo empregador. 

 

Súmula nº 331, IV do TST - Contrato de Prestação de Serviços – Legalidade 
IV - O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do 
empregador, implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos 
serviços, quanto àquelas obrigações, inclusive quanto aos órgãos da 
administração direta, das autarquias, das fundações públicas, das empresas 
públicas e das sociedades de economia mista, desde que hajam participado 
da relação processual e constem também do título executivo judicial (art. 71 
da Lei nº 8.666, de 21.06.1993). (Alterado pela Res. 96/2000, DJ 
18.09.2000). 

 

O Assédio no interior de uma organização é atribuído ao empregador, 

conforme entendimento dos artigos e súmulas de pacificação jurídica. Nesse 

sentido, de acordo com a Súmula 341, do Supremo Tribunal Federal, “É presumida a 

culpa do patrão ou comitente pelo ato culposo do empregado ou preposto”. 
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A vítima tem papel importante na erradicação deste mal, sendo a denuncia 

um coibidor natural e propagador gradativo do conhecimento de direitos, já as 

ações, são legitimadores da ilicitude de atos nocivos gerados pelo assédio. O 

julgador se apropria desta denuncias, para desenvolver a combinação de normas e 

penalizações aos atos lesivos, mas nem sempre de forma justas aos envolvidos.   

 

3.1 A MÍDIA NA CONCIENTIZAÇÃO DO ASSÉDIO 

 

Todas as vítimas de assédio moral são escolhidas por possuírem um perfil 

atrativo ao “criminoso”, perfil este que pode ser enquadrado em beleza física, 

humildade, submissão entre outros atributos. Os atributos podem ser de ordem 

estética, religiosa ou capacitiva. O tópico tratado na revista Despertai (2004, p. 4-5), 

e taxativo ao iniciar seu artigo que trata da escolha da vítima.  

 
Como as vítimas se tornam alvos... não existe um modelo típico de vítimas 
de assédio moral. De fato, qualquer pessoa em qualquer profissão é um 
alvo em potencial. 

 

De acordo com Despertai (2004, p. 5-6), o assédio moral é uma das 

principais causas de afastamento do trabalho, podendo gerar afastamento de um 

trabalhador da sua função, por períodos de semanas a meses. As pesquisas feitas 

na Alemanha envolvendo planos de saúdes, que através de médicos e psicólogos, 

acompanharam centenas de caso e constataram que o assédio moral no funcional é 

responsável por inúmeros suicídios. O Trabalhador sente os efeitos de este assédio 

penetrar em seu ambiente familiar e de forma gradativa o induz a tirar a própria vida. 

 

Na Alemanha, o assédio moral tornou-se tão comum que uma companhia 
de seguros de saúde colocou à disposição das vítimas uma linha de 
telefone para consultas. A companhia constatou que mais da metade das 
pessoas que utilizaram esse serviço ficaram incapacitadas de trabalhar por 
até seis semanas; cerca de um terço, por até três meses, e mais de 10% 
ficaram sem trabalhar por mais de três meses. Um periódico médico alemão 
calcula que “até 20% de todos os suicídios são consequência do assédio 
moral no trabalho. 

 

Uma situação comum em todos os lugares do mundo e que não distingue 

nível cultural ou educacional. A revista ainda apresenta um depoimento esclarecedor 

de motivação do assédio moral, sendo em caráter auto afirmativo e desmerecendo 
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os outros indivíduos. A revista Despertai (2004, p. 4-5) buscou despertar no 

individuo a realidade competitiva nas empresas.  

 

Não dava para aguentar mais. Eu trabalhava na empresa por mais de 30 
anos e já tinha conseguido um cargo de supervisão. Daí veio o novo chefe, 
que era jovem, dinâmico e cheio de ideias. Ele achou que eu estava em seu 
caminho, então começou a me perseguir. Após meses de insultos, mentiras 
e humilhação, meus nervos entraram em colapso. Quando a empresa me 
ofereceu a oportunidade de ingressar num programa de aposentadoria 
voluntária, eu aceitei. 

 

Deste ponto de vista apresentado pela revista a mais de 10 anos atrás, 

verificamos que o assédio moral não tem sido combatido com eficácia ou não tem 

sua extinção provocada por leis severas, é sim um problema cultural de ambição 

individual ou coletiva. 

O Assédio tendo com princípio a ambição e o principio da discriminação, 

onde a ambição é o interesse de agir em beneficio próprio e o discriminatório é ato 

lesivo com intuito de afastar o assediado do convívio profissional. 

No relato acima se tem nitidamente a ideia da ação destes princípios: A 

idade, a discriminação e a ambição traduzida como obstáculo profissional ao 

crescimento no statu quo
10. 

Neste ponto passamos ao ponto de individuo assediante ou grupo de 

assédio para a caracterização do assédio por prestadores de serviços e empresas 

terceirizadas, tema principal da presente monografia, ou seja, o assédio e passado 

ao nível de organizações terceirizadas em assédio moral. O assédio neste momento 

e pouco difundido e discutido pela lei, pois no momento mundial o principal 

responsável pelo assédio é o empregador ou também chamado de tomador de 

serviços. 

Com a inovação da lei brasileira (Projeto de Lei 4.302/1998), que esta 

prestes a ser sancionada e que trata terceirização da mão-de-obra, nada falou a 

respeito desta danosa prática de assédio moral terceirizado. O empregador tomador 

de serviços ainda será o réu na imputação do crime. Restando-lhe apenas a esfera 

civil para obter uma reparação financeira. 

 

 

 
                                                 
10 Statu quo é uma locução latina que significa "no estado das coisas". 
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3.2 ASSÉDIO DO TERCEIRIZADO 

 

O assédio interno possui três definições distintas e ocorre nas dependências 

da empresa, e suas nomenclaturas são: assédio moral ascendente, descendente e 

horizontal11 e são propagados por chefes, colegas e até mesmo de subordinados, 

que usando de “bullying”, deboches e ameaças aos mais fracos, promove a 

interiorização frequente a outro colega, passa a ser tratado esse comportamento 

como assédios nocivos a vítima. Neste momento cabe ao empregador ou seu 

preposto intervir e punir os infratores, sendo responsável e superior hierárquico na 

organização, não poderá se omitir. 

O assediante está envolvido por contratos particulares, que por si, deve 

prevalecer como vontade entre as partes, porém os direitos fundamentais 

constitucionais geram reflexos que desvinculam ou revertem clausulas contratuais 

de eficácia horizontal12. As ações motivadoras de agressões são descritas no livro 

de Assédio Moral, onde Gonçalves (2000, P. 75) nos faz refletir sobre o assunto. 

O assédio moral terceirizado13 é foco principal desta monográfica e é pouco 

vislumbrado nas corporações, mas que a cada dia torna-se mais comum e nocivo, e 

na “lei de terceirização”, a qual, poderá potencializar força obscura de assédio moral 

terceirizado, onde muitas vezes o empregado não toma ciência deste 

comprometimento à sua honra e imagem. 

Segundo Cibele Dias (2012, p. 62), a imagem e a honra estão garantidos na 

Constituição Federal Brasileira em seu artigo 5º inciso X, que trata do direito do 

individuo a sua imagem14 e a sua honra15 em todas as esferas jurídicas e 

profissionais, Clayton Reis (2010, p. 48) ressalta que o artigo 483 da Consolidação 

das Leis Trabalhistas é inequívoco a dano moral lesivo praticado por 

relacionamentos profissionais nas empresas.  

O Assédio moral terceirizado e promovido por empresas contratadas para 

prestar serviços, serviços este em áreas de auditoria, sistemas, segurança, limpeza 

e outras execução de tarefas que até o momento são chamadas de “serviços de 
                                                 
11 Assédio moral horizontal também pode ser referido com paritário, colateral e indicam mesmo nível 
hierárquico entre assediados e assediador. 
12 GUEDES, Marcia Novaes. Classifica sociológico, psicológico e jurídico e o direito fundamental na 
prevenção. 
13 Assédio moral  terceirizado, é uma referencia as agressões promovidas por empresas terceirizadas 
ou prestadores de serviços a empregados do tomador.  
14 Imagem forma matéria fotocopiado ou presencial  de um individuo. 
15 Honra forma é abstrata e subjetiva de um individuo se auto denominar . 
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meio”16, ou seja, tarefas que não interferem diretamente no meio produtivo da 

empresa contratante. A “Lei da terceirização” amplia as possibilidades de 

terceirização ao retirar “atividades-meio” como única possibilidade de contratação de 

mão-de-obra terceirizada e generalizando as áreas de abrangência na tomação de 

serviços, ou seja, todas as atividades de uma empresa poderão ser terceirizadas 

inclusive a de produção. Esta lei e contra partida provocará o aumento do assédio 

moral terceirizado o que poderá ser danoso aos empregados da contratante. Sendo 

o ponto de vista trabalhista, apoiar-se no Código Civil Brasileiro, onde em seu artigo: 

 

Art. 187 CC. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao 
exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim 
econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. 

   

O grande problema da aquisição de serviços terceirizada é o interesse na 

perpetuação de suas atividades e a lucratividade pela contratada, então nesse ponto 

temos o chamado assédio moral terceirizado, onde os prestadores de serviços 

terceirizados criam motivos para o desenvolvimento de tarefas. Essa prática passa 

despercebida por empregadores e empregados que desconhecem os tramites e os 

procedimentos de implantação dos novos sistemas, sendo o empregado um alvo 

fácil para a propagação de propaganda danosa. Ao promover este tipo de assédio o 

prestador de serviço terceirizado o faz em momentos de relatar problemas internos 

na gestão de tarefas anteriormente executadas por empregados. 

Com o advento da nova Lei da terceirização deverá ter um aumento nos 

assédios morais terceirizados, pois se assemelha as disputa de cargos e níveis 

profissionais dentro da organização. Este tipo de assédio não é percebido pelos 

empregados assediados, e gradativamente estarão sujeitos a substituição por outro 

trabalhador terceirizado, incorporando assim cada vez mais a forma terceirizada na 

empresa contratante.  

O empregado teria seu sistema sindical enfraquecido se a lei não obrigar a 

contratante a manter sindicalização dos empregados terceirizados no mesmo 

sindicato da categoria, ocorrerá um choque de interesses imensurável e catastrófico 

a proteção de empregados da empresa tomadora. Isto será visto em momento de 

paralização, onde dois sindicatos terão suas expectativas frustradas um pelo outro. 

                                                 
16 Atividades meio são atividades que não são ligadas diretamente a produção. 
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O empregador, que por interesse em diversificar os sindicatos, poderá ter 

empregados de sindicatos exercendo funções similares, evitando assim, a 

paralização por estado de greve em sua empresa. Segundo a revista VEJA17 (2016) 

existem mais de 16.000 sindicatos no Brasil contra 130 nos Estados Unidos, fatos 

este que demonstra uma profissionalização desqualificada do trabalhador brasileiro. 

O Site do Ministério do Trabalho tem em sua página de Classificações Brasileiras de 

Ocupações - CBO, apenas 68 categorias18 regulamentadas por normas e estas 

subdivididas e uma infinidade de profissões.   

O empregador terceirizado pode se valer desta diversidade de 

nomenclaturas profissionais e enfraquecer o estado de greve da empresa tomadora 

de serviços, provocando assim, como já comentado, o assédio moral terceirizado 

implícito. Iniciando-se então a autopromoção da empresa terceirizada assediante, 

pois propagará a ideia de que terceirizados não possuem paralização e a força 

sindical está descentralizada. No tocante a tarefas realizadas pelos empregados da 

contratada, serão substituídos por empregados submissos. 

 

3.3 A PROMULGAÇÃO DA LEI N.º 13.429, DE 2017 E A EXPANSÃO DO ASSÉDIO 

MORAL 

 

É importante delimitar, desde logo, que a Lei 13.429, de 2017, que dispõe 

sobre algumas inovações acerca da terceirização, ocasionou diversas discussões a 

respeito do tema. 

Consiste a Lei em apreço em liberar a terceirização para as denominadas 

atividades-fins, que até então era vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro. Tal 

foi sancionada pelo presidente Michel Temer (PMDB), de acordo com o Conjur 

(2017, p. única). 

Segundo Oliveira (2017, p. única), "Muitos comemoraram efusivamente a 

aprovação do projeto porque são a favor da terceirização ampla e irrestrita como 

forma de tornar mais produtivas, eficientes e lucrativas as empresas brasileiras". 

Mas, por outro lado, têm-se diversas críticas à aludida legislação, vez que retirou 

diversos direitos dos trabalhadores, além de precarizar sobremaneira a questão da 

mão de obra. 

                                                 
17  VEJA é uma revista de distribuição semanal brasileira fundada em 1950 e faz parte do Grupo Abril. 
18 CBOs estão relacionados em www.mtecbo.gov.br.  
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De acordo com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos 

Socioeconômicos (2017, p. 11), a vigência da Lei 13.429, de 2017, alterará 

sobremaneira a situação dos trabalhadores, além da estrutura do mercado, 

subsistindo, verdadeiramente, uma manifesta desigualdade, o que ocasionará 

insegurança jurídica, precarização e instabilidade, aumentando-se, assim, os 

conflitos de interesses perante o Poder Judiciário, conforme segue: 

 

[...] afetará drasticamente, para pior, as condições de vida dos 
trabalhadores brasileiros. Além disso, alterará a estrutura do mercado de 
trabalho, aprofundando a heterogeneidade, a rotatividade e as 
desigualdades já existentes. Em consequência, serão ampliadas as 
desigualdades sociais no país.  
[...] 
Por fim, a aprovação das novas regras para a terceirização e o trabalho 
temporário não assegurará a segurança jurídica tão almejada pelas 
empresas, ao contrário, poderá levar, como já dito antes nesta Nota, à 
ampliação de conflitos e da judicialização dessas formas de contratação. 
Para os trabalhadores, trará maior insegurança, instabilidade e precarização 
das condições de trabalho.  

 

Spagnol (2017, p. única), afirma que de acordo com os sindicatos, o 

fenômeno da terceirização irrestrita ocasionará a precarização dos vínculos 

empregatícios, eis que, indubitavelmente, haverá maior rotatividade dos 

funcionários, além da substituição demasiada de colaboradoress. Menciona, ainda, a 

mitigação de diversos direitos que demoraram anos para serem conquistados, como 

a possibilidade da redução salarial, a abolição da equiparação salarial, a 

desnecessidade de se cumprir as negociações trabalhistas, além de dificultar a 

inserção de deficientes nas empresas e aumentar a possibilidade de fraudes. 

Insta salientar que a referida Lei ocasionará, inclusive, a maximização da 

prática do assédio moral. Isso porque, tal não resta evidenciado por conta da 

fragilidade humana, mas principalmente em virtude dos últimos acontecimentos 

vivenciados pela sociedade, especialmente no que toca a falta de justiça no 

ambiente de trabalho, de acordo com o Sindipolo (2017, p. única): 

 

Para especialistas, os problemas de assédio moral e de saúde mental são 
vividos não por conta da fragilidade das pessoas, mas por causa das 
transformações dos últimos 30 anos nas organizações e na sociedade.  
A falta de justiça organizacional no ambiente de trabalho, de respeito, reco-
nhecimento, confiança e cooperação, assim como a coesão do grupo e a 
sobrecarga de trabalho, são as principais variáveis para que aconteça o 
assédio moral.  
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Indubitavelmente, a Lei 13.429, de 2017, mitigando diversos direitos dos 

empregados, será um aparato normativo cuja vigência ensejará a expansão da 

prática do assédio moral, eis que, anteriormente a esta Lei, já era possível 

vislumbrar a sua incidência, conforme decisões jurisprudência já colacionadas no 

presente Trabalho de Conclusão de Curso. Quem dirá agora, que diversos direitos 

foram suprimidos. 

 

3.4 RELATOS DE ASSÉDIO MORAL TERCEIRIZADO 

 

Muitos são os relatos de assédio patronal interno ascendente, descendente 

ou horizontal, assédios estes espalhados em declarações e desabafos na internet, e 

alguns site e blogs com o blog “trabalhoassediomoral.blogspot.com.br” que esta 

repletos de casos. 

Então porque é tão difícil de ver assédio moral no trabalho quando uma 

empresa terceirizada ou um empregado terceirizado comete este ato? Será que o 

assédio deixa de ser do patrão para com o empregado? O empregado não vê a 

relação trabalhista por detrás deste assédio ou a justiça não trata o mesmo como 

assédio moral no trabalho. 

Segundo o desembargador Ribamar Lima Júnior do TRT-10, relator do 

recurso, o agressor independe da sua condição contratual junto à empresa 

tomadora, a obrigação está elencada no Código Civil Brasileiro, nos artigos 932 

inciso III e 933. 

 

O Condomínio Civil do Hotel Alvorada deverá indenizar em 20 mil reais a 
empregada pela agressão verbal sofrida por parte do terceirizado da 
empresa. A decisão ressaltou que a ofensa e o dano são incontroversos, 
além do fato ter ocorrido em ambiente de trabalho, "cuja responsabilidade 
pela harmonia e bem estar é exclusiva do empregador". 
A empregada tem o antebraço esquerdo amputado e trabalhava no 
condomínio normalmente, "quando foi surpreendida pelos gritos do colega, 
que de forma descontrolada e com o dedo em riste em direção ao rosto da 
empregada, disse em voz elevada que não era obrigado a trabalhar com 
deficiente e que iria ao setor de recursos humanos da empresa para dizer 
que não queria trabalhar com aleijados19. 

 

Fica aqui uma pergunta que posteriormente tentaremos responder, quem é o 

responsável por este culpa. 

                                                 
19 Relato de julgado no TRT-10, disponibilizado no site do Jusbrasil como titulo de empresa-
tomadora-e-responsabilizada-por-assedio-de-terceirizado-a-um-empregado. 
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Art. 932 CC. São também responsáveis pela reparação civil: 
III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e 
prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele; 
Código Civil. 
Art.933 CC. As pessoas indicadas nos incisos I a V do artigo antecedente, 
ainda que não haja culpa de sua parte, responderão pelos atos praticados 
pelos terceiros ali referidos. Código Civil. 

 

O empregado que sofre assédio moral por empresas terceirizadas, sente-se 

desmotivado e por consequência desleixará suas tarefas, sintomas idênticos a 

assédio moral interno. 

O empregador é obrigado a zelar pelo bom andamento dos trabalhos e de 

forma cooperativa, moralmente, compatível com a relação profissional, tende à 

gastar mais tempo no controle de conflitos.  

O empregado tem como base a sua vivência e a aptidão adquirida na 

empresa, sendo uma voz a ser ouvida e ponderada. O assédio faz calar a voz do 

conhecimento, buscando descartando influências negativas a lucratividade da 

terceirizada. 

Colocar a empresa terceirizada em subordinação aos encarregados da 

empresa e acompanhar os serviços terceirizados, são estratégias para alcançar os 

objetivos propostos. 
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4 AS HIPÓTESES DO ASSÉDIO MORAL TERCEIRIZADO 

 

4.1 CONSEQUÊNCIAS PARA O ASSEDIADO TERCEIRIZADO 

 

O Assédio moral terceirizado tem efeitos devastadores contra o assediado 

quando há necessidade de provar a ocorrência do crime, pois o assediado é 

hipossuficiente em relação ao prestador de serviço terceirizado. O acesso a 

relatórios e reuniões de diretoria torna o assediado excluído dos relacionamentos. 

Muitas vezes o assediado não entende o que ocorre a sua volta e passa a 

ter sintomas de depressão e conflitos pessoais entre ele e o empregado terceirizado. 

Em reuniões secretas decidem-se os rumos da empresa e dos empregados 

assediados. 

De acordo com Ávila (2015, p. 104), o assédio moral ocasiona diversos 

malefícios À saúde do trabalhador, que, mesmo padecido de enfermidade grave, 

continuam exercendo suas atividades laborais. 

 

O desenvolvimento do assédio moral no trabalho causa efeitos nefastos 
sobre a saúde da vítima. A humilhação repetida e prolongada no ambiente 
de trabalho constitui um risco invisível, mas concreto nas relações de 
trabalho e na saúde dos trabalhadores. É que se tornou prática costumeira 
nas empresas onde há menosprezo e indiferença pelo sofrimento dos 
trabalhadores que, mesmo adoecidos, continuam a trabalhar. 

 

Segundo Reis (2000, p. 91), subsistem “[...] delitos que são praticados com 

requintes de perversidade, cujos autores são detentores de elevado padrão social, 

econômico e até mesmo intelectual”. Tal ocorre, por exemplo, no âmbito das 

relações empregatícias, em que o empregador, utilizando de seu grau hierárquico, 

trata muitas vezes os empregados de maneira indigna, o que pode ensejar a 

configuração do dano moral. 

De acordo com Barros (2011, p. 733), visualiza-se que o assédio moral pode 

trazer várias consequências, como, por exemplo, a demissão do empregado, além 

da aposentadoria precoce, bem como o pleito de licença médica. 

Vislumbra-se que de acordo com o entendimento de Soares (2015, p. 133-

134), o assédio moral pode se dividir em quatro grupos, quais sejam: a) agressões 

físicas, na medida em que pode ocasionar mal ao corpo da vítima, como ocorre com 
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o aparecimento de gastrite, b) afetivas, pois pode ensejar insegurança da vítima em 

relação as demais pessoas, c) cognitivas, em que se mostra latente a perda da 

memória e, derradeiramente, d) sociais, pois o assédio moral é um fenômeno tão 

agressivo que pode ocasionar danos ao relacionamento da vítima com os demais 

membros da sociedade. 

 

Em nosso entendimento, as repercussões do assédio moral no trabalho 
para os assediados podem se subdividir em quatro grandes grupos, que, 
certamente, apresentam contínua interligação: físicas, afetivas, cognitivas e 
sociais. Entre as mais apontadas em diferentes estudos, podem ser 
destacadas: (a) físicas: sintomas nervosos, como palpitações, sudoração, 
hipertensão arterial, sensação de falta de ar e sufocamento etc., distúrbios 
psicossomáticos, como gastrites, colites, úlceras de estômago, problemas 
de tireoide, falta de apetite, vertigens, náuseas, vômitos, diarreias etc., 
fraqueza, fadiga crônica, tremores, repercussões na saúde 
musculoesquelética, transtornos do sono, desmaios, dores diversas, entre 
outras; (b) afetivas: melancolia, apatia, sociofobia, hostilidade, irritabilidade, 
hipersensibilidade, depressão, isolamento, ataques de pânico, ansiedade, 
sentimentos de cólera e de insegurança, desamparo, desespero, 
sentimentos de vitimização, insônia, entre outras; (c) cognitivas: dificuldade 
de concentração, perda de memória, entre outras; (d) sociais: diante dos 
dados psíquicos adversos provocados pela prática de assédio moral, é 
compreensível que este transcenda à esfera individual e provoque danos 
colaterais na vida relacional do assediado, que seja no tocante à família, ao 
cônjuge, aos colegas de trabalho, quer no tocante aos amigos [...].  

 

Inácio (2012, p. 53-54) pontua consequências do assédio moral que 

extrapolam a esfera do assediado, na medida em que degrada o meio ambiente de 

trabalho, queda na produtividade, além da precarização das condições de trabalho. 

Da mesma forma se manifesta Ávila (2015, p. 124), pontuando que o 

assédio moral também ocasiona um cenário devastador para a empresa, que, 

induvidosamente, irá sofrer com absenteísmo, rotatividade, minimização da 

produtividade, além da imagem da empresa que restará maculada. 

 

O assédio moral no trabalho prejudica a empresa, causando absenteísmo, 
queda da produtividade, rotatividade da mão de obra, maculando a imagem 
da empresa e comprometendo a atividade empresarial, além da 
possibilidade concreta de responsabilização patrimonial em condenações 
por danos morais e materiais por força dos atos de seus empregados e 
prepostos. 

 

Freitas (2007, p. 3) salienta de maneira precisa as consequências advindas 

do assédio moral na terceirização, na medida em que "[...] podem gerar conflitos 

entre os funcionários efetivos e os prestadores de serviços, criando um ambiente de 

primeira e segunda classe para algumas categorias, o que estimula humilhações e 
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exclusões".  

Portanto, verifica-se que no âmbito da terceirização, o assédio moral pode 

ocasionar humilhação, além de exclusões. 

 

4.2 TIPIFICAÇÃO DO ASSÉDIO MORAL TERCEIRIZADO 

   

O objetivo é discutir e conscientizar o empregador e contratante de serviços 

terceirizados, que as empresas terceirizadas têm como principal objetivo o lucro, 

sendo seus técnicos incentivados a perpetuar a sua presença na empresa 

contratante. O lucro das empresas terceirizadas pode ser maximizado através do 

assédio moral. Criticas e erros imputados aos empregados da empresa produzem 

mais horas ou contratos a serem prestado ao contratante.  

A empresa terceirizada deve ser usada por seu conhecimento na área 

envolvida a título de ferramenta de conhecimento e alcance de objetivos. O assédio 

moral praticado deve ser veementemente rechaçado, e em caso recorrente, a 

empresa contratante deverá, para seu próprio bem, remover as influências nocivas 

produzidas por técnicos e outros participantes da terceirização. 

Se o fato é gerador de sequelas físicas e psicológicas contra empregado, 

vindo de empresa ou pessoa terceirizada, a lei é clara, o empregador tem obrigação 

subsidiaria e é garantidor do bem estar de seus colaboradores. 

 

4.3 AGRESSOR E A INDENIZAÇÃO 

 

Segundo o entendimento de Inácio (2012, p. 35), normalmente, o agressor é 

o dono da empresa, mas, nada obsta que o assédio moral seja praticado por outros 

indivíduos, como, por exemplo, gerentes e supervisores, ou até mesmo por colegas 

de trabalho. Nada impede, inclusive, que o assédio moral seja praticado na 

constância do emprego terceirizado. 

Assim, o agressor atua de maneira a causar dano moral na vítima, que deve 

ser reparado mediante indenização. Acerca do dano moral, Barros (2011, p. 513) 

afirma que: 

 

Entendemos como dano moral o menoscabo sofrido por alguém ou por um 
grupo como consequência de ato ilícito ou atividade de risco desenvolvida 
por outrem capaz de atingir direitos da personalidade e princípios 
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axiológicos do direito, independentemente de repercussão econômica. 
Resende (2015, p. 490) afirma que o dano moral consiste na violação dos 

direitos da personalidade, que, por sua vez, possuem tutela jurídica e, mesmo não 

havendo conteúdo pecuniário, plenamente viável a condenação a título 

indenizatório. 

Além do mais, não se pode olvidar que o artigo 5.º, inciso X, da Constituição 

Federal, dispõe que "são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a 

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

moral decorrente de sua violação". Portanto, uma vez violado os aspectos 

intrínsecos aos direitos da personalidade, plenamente possível a indenização a título 

de dano moral. 

Os artigos 186 e 187, ambos do Código Civil, também dispõem a respeito do 

tema, estabelecendo, basicamente, acerca do cometimento do ato ilícito, ainda que 

o mesmo se efetive na esfera eminentemente moral: 

 

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 
imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente 
moral, comete ato ilícito. 
Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, 
excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, 
pela boa-fé ou pelos bons costumes. 

 

Assim sendo, Resende (2015, p. 490) destaca que "Sempre que o 

empregado sofrer danos, sejam eles materiais ou imateriais, em decorrência do 

contrato de trabalho, fará jus à indenização". 

Ainda, a lei brasileira aplica penalidade ao agressor, que muitas vezes 

sequer percebe prejuízo e ficando apenas advertido. Já o empregador sofre penas 

financeiras em cumprimento ao artigo 927 caput do Código Civil: “Aquele que, por 

ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. 

É uma prática comumente ainda que na terceirização, especialmente 

quando há estimulo de competição entre os empregados, conforme entendimento de 

Resende (2015, p. 490): 

 

Em empresas que estimulam a competição entre os empregados, são 
comuns abusos dos superiores hierárquicos, através da criação de 
“prendas” que devem ser pagas pelos empregados que não cumprem as 
metas, tais quais usar nariz de palhaço, vestir roupas de mulher/homem, 
passar por um “corredor polonês” etc. Nestes casos, há inequívoca lesão à 
honra subjetiva do empregado, ensejando compensação pelos danos 
morais experimentados. 
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Mas, veja-se, que para a configuração da indenização a título de dano moral, 

faz-se necessário que subsista no caso concreto um dano efetivo, eis que meros 

aborrecimentos não dão azo a sua fixação, conforme entendimento de Barros (2011, 

p. 517-518): 

 

A compensação por danos morais pressupõe um dano efetivo e não um 
simples aborrecimento decorrente de uma sensibilidade excessiva ou amor-
próprio pretensamente ferido. Essa compensação não poderá servir de 
pretexto para angariar vultuosas indenizações e, em consequência, 
transformar o instituto em indústria da responsabilidade civil [...]. 

 

A obrigação de repara o dano material e moral é atribuído ao subsidiário 

empregador, independendo de sue posicionamento mediante o fato, seja ele 

tomador de serviço ou empregador direto, será responsabilizado pela falta de 

vigilância dos comportamentos abusivos praticados por seus colaboradores. 

O Juiz fará com base nos autos e pericias, o calculo indenizatório cabível a 

titulo de dano moral, e em damos materiais será usado o referencial de gastos e 

prejuízos gerados pelo assedio moral terceirizado ou não. 

O assédio sexual tem tratamento diferenciado dos demais assédios, pois 

este muitas vezes envolve agressões físicas, podendo chegar até o nível de estupro 

previsto no artigo 

 

Art. 213 CP. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a 
ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro 
ato libidinoso: (Redação dada pela Lei nº 12.015, de 2009) 
Pena - reclusão, de 6 (seis) a 10 (dez) anos. (Redação dada pela Lei nº 
12.015, de 2009) 
§ 1o Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave ou se a vítima 
é menor de 18 (dezoito) ou maior de 14 (catorze) anos: (Incluído pela Lei nº 
12.015, de 2009) 
Pena - reclusão, de 8 (oito) a 12 (doze) anos. (Incluído pela Lei nº 12.015, 
de 2009) 
§ 2o Se da conduta resulta morte: (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009) 
Pena - reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos (Incluído pela Lei nº 12.015, 
de 2009) 
Atentado violento ao pudor (Revogado pela Lei nº 12.015, de 2009) 
Art. 216-A CP. Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou 
favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de 
superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, 
cargo ou função. 
Pena – detenção, de 1 (um) a 2 (dois) anos. 
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Neste caso as penas aplicadas serão a do código penal conforme descrito e 

tipificado assim, cabendo ainda a aplicação do artigo 927 do Código Penal e de 

forma subsidiaria ao empregador da vítima. O assédio sexual por si só já remete o 

criminoso a esfera penal, conforme demonstrado nos artigo 213 e 216-A do código 

penal. Porém, o agressor e então criminoso será punido pelo seu ato na formalidade 

do código penal brasileiro. 

O empregador todos os caso, ficará em situação subsidiário em 

indenizações e honorários. Quando for o assédio provocado por empregados de 

empresas terceirizadas, caso tenha condições patrimoniais para arcar com os 

valores, podem ser solidário no cumprimento da sentença. 

Nos casos em que o empregador tomador de serviços se veja obrigado a 

pagar as indenizações, caberá a este um único caminha a ser seguido: Pedir o 

ressarcimento do prejuízo em esfera civil.   

 

4.4 O ESFORÇO INTERNACIONAL NO COMBATE AO ASSÉDIO LABORAL 

 

No mundo o assédio mora tem se tornado uma preocupação das 

autoridades, tendo em vista a forte reação dos órgãos de direitos humanos e de 

saúde. A União Europeia recomendou em 2001 que os Estados membros ficassem 

atentos aos problemas causados pelo assédio moral no local de trabalho e a adotar 

legislações combativas, pois as vítimas de assédio moral no local de trabalho já 

representavam 8% dos casos de conflitos neste ambiente. 

A Resolução A5-0283/2001 da União Europeia suscita a necessidade  

atitudes repelentes ao assédio moral e assédio sexual no lugar de trabalho. Assim 

Espanha, Itália e Alemanha o assédio moral laboral vem sendo preenchido pela 

jurisprudência. A Lei de Modernização Social francesa delimitou mais recentemente 

o assédio moral como crime, no artigo 122-49 de seu Código Penal, já Suécia, Grã-

Bretanha, tipificaram esta conduta na década de 90. Na América Latina, a Argentina 

e Chile o trato ao assédio moral é tímido em relação a normativas.  

Nos Estados Unidos da América, as pesquisa de institutos (2007, p. única) 

“anti-bullying”: 

 

[...] indicaram aproximadamente 37% dos trabalhadores entrevistados 
afirmaram ter sido ou estarem sendo vítimas de assédio moral. Já A 
Suprema Corte dos Estados Unidos os seguintes fatores que devem ser 
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considerados para identificar um ambiente de trabalho hostil, sendo estas a 
Frequência, Gravidade, agressão física ou mental e a interferência laboral. 

 

No Brasil, não há tipificação especifica na legislação trabalhista, mas na 

forma extensiva o Código Civil trata o assédio de forma aplicável ao âmbito 

trabalhista, porém já é discutido projetos de leis que tipificam o assédio moral 

laboral. 

Em todos os momentos se verifica a intenção doutrinaria e jurisprudencial 

em coibir a pratica do assédio moral e sexual no trabalho, mas com o incentivo a 

forma de terceirização da mão-de-obra, as discussões que até agora foi insuficiente 

terá a necessidade de ser revista e novos projetos de leis se fazem necessários pela 

dinâmica do tema trabalhista.    

 

4.5 A PENALIZAÇÃO DO AGRESSOR NO DIREITO COMPARADO 

 

A indenização tem como intuito reparar o dano sofrido pelo empregado, mas 

como mensurar o dano subjetivo de um indivíduo se tenha sofrido o assédio a este 

dirigido. 

No Brasil o dano sofrido é um valor que define uma lesão subjetiva sendo 

fixada indenização lesionarias conforme descrito no julgado abaixo, conforme 

Tribunal Superior do Trabalho (2007, p. 33): 

 

DANO MORAL. VALOR E CRITÉRIO PARA FIXAÇÃO DA 
INDENIZAÇÃO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. 1. A lacuna 
legislativa na seara laboral quanto aos critérios para fixação da 
indenização leva o julgador a lançar mão do princípio da razoabilidade, 
[...] (TST-RR-253/2003-003-03-00.7, 4ª T., Rel. Min. Barros 
Levenhagen, DJ 22.04.2005)  

 

Comparado com os Estados Unidos da América, a indenização é mais do 

que reparatória, pois estas têm valores elevadas que ministradas de forma a 

apregoar um cunho educativo. A “common law”20 ao usar jurisprudências, produz um 

efeito inibidor de novas condutas lesivas através da repetição de pensamentos 

jurídicos que se assemelham em diversas cortes pelo país, em gênero, número e 

                                                 
20 Common Law é uma estrutura mais utilizada por países de origem anglo-saxônica e baseia-se em 
jurisprudências. 
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grau. Já no tocante a “civil law”21 aplicada no Brasil, as  leis escritas torna a punição 

“engessada” e restrita ao caso, sendo pouco educativa e aperas reparatória do 

dano. Assim o assediante terceirizado, vê em seu favor o lucro que muitas vezes fica 

aquém de qualquer indenização e da penalização educativa. 

O assédio moral terceirizado se propaga em proporções não estimadas por 

estatísticas e estudos direcionado a esta pratica, porém tem-se a ideia de que as 

situações geradoras de assédio são similares e que nesta perspectiva podemos 

afirmar que a pena educativa é forma de coibir os ataques a outros trabalhadores. 

 

4.6 TERCEIRIZAÇÃO NO MUNDO 

 

Este estudo pretensão de detalhara a terceirização no mundo globalizado, a 

terceirização divide em segmentos pró e contra esta prática e sua aplicação fica a 

cargo de legislações e julgados que pouco esclarece ou normatiza esta prática. 

Em vários países da Europa a terceirização é proibida ou desmotivada pelo 

Estado e o Assédio moral terceirizado não faz parte das estatísticas pesquisadas. 

Na América Latina o movimento de terceirização encontra muitos adeptos, 

mas a divergência é quanto ao prejuízo do trabalhador normal, No Brasil o projeto de 

lei, já é uma forma assediosa e temerosa e tem como principal foco beneficiar o 

empregador como forma de geração de subempregos. 

Nos países da Ásia a terceirização é liberada muitas vezes até sem a devida 

normatização, demonstrando que a terceirização é uma prática de políticas pouco 

comprometida com a qualidade de vida laboral do cidadão e, portanto, pouco 

comprometida com a erradicação do assédio, conforme Martins (2012, p. 27): 

 

[...] a flexibilização das normas de Direito do Trabalho visa assegurar um 
conjunto de regras mínimas ao trabalhador e, em contrapartida, a 
sobrevivência da empresa, por meio da modificação de comandos legais, 
procurando outorgar aos trabalhadores certos direitos mínimos e ao 
empregador a possibilidade de adaptação de seu negócio [...].  

  

Na Espanha, é possível visualizar a licitude da terceirização, podendo, em 

determinadas hipóteses, subsistir a responsabilidade solidária dos envolvidos, 

podendo o tomador de serviços se eximir na hipótese em que exigir da outra 

                                                 
21 Civil Law é a estrutura jurídica oficialmente adotada no Brasil e significa que as principais fontes do 
Direito adotadas aqui são Leis escritas. 
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empresa envolvida a comprovação do recolhimento dos valores provenientes da 

seguridade social, conforme Barros (2011, p. 3). 

 

Na Espanha, segundo o art. 42 do Estatuto dos Trabalhadores, a 
terceirização é lícita, gerando, conforme o caso, responsabilidade solidária 
pelos encargos trabalhistas das empresas envolvidas. Para eximir-se dessa 
solidariedade, o empresário beneficiário dos serviços deve, segundo o 
mesmo art. 42, exigir da empresa prestadora a comprovação do 
recolhimento das cotas da seguridade social. No tocante aos direitos 
trabalhistas, o empresário responderá solidariamente durante um ano após 
o término do contrato pelas obrigações salariais contraídas durante a 
vigência desse mesmo contrato.  

 

De acordo com o "O Tempo" (2017, p. única), nos Estados Unidos, a 

legislação se coaduna com àquela que vigia anteriormente no Brasil, eis que 

subsiste a limitação de contratação no que pertine os setores e atividades. Já na 

África do Sul, é possível vislumbrar a existência do Código de Boas Práticas, que 

determina determinados princípios atinentes as relações empregatícias. 

Ainda, Barros, (2011, p. 4) menciona que "No México é vedada a 

contratação de pessoas feita por intermediário, exceto se efetuada por empresa 

especializada, o que descaracteriza a intermediação". Na França e na Itália a prática 

da terceirização é vedada, o que se mostra uma grande inovação nos referidos 

países, eis que elide a prática do assédio moral. 

Veja-se que na Argentina é possível a implementação da terceirização de 

mão de obra no que concerne a atividade-fim da empresa e, da mesma forma, 

ocorre no Japão, em que é possível a terceirização em todas as atividades que não 

dizem respeito a atividade-fim, de acordo com o entendimento de Barros (2011, p. 4-

5): 

 

Na Argentina é permitida a terceirização, desde que a contratada não 
desenvolva a mesma atividade-fim da contratante. A prestadora ou 
fornecedora de serviços deverá também ter sua própria organização e 
finalidade bem caracterizadas. 
[...] 
No Japão, a subcontratação de mão-de-obra ou terceirização é praticada 
em larga escala em todas as atividades estranhas à atividade-fim da 
empresa. Para se ter uma idéia, 45% dos trabalhadores do setor siderúrgico 
são subcontratados, chegando a 60% em algumas usinas mais modernas. 
No Japão, a Lei do Trabalhador Subcontratado (Worker Dispatching Law), 
de 1985, autorizou a terceirização. Os sindicatos são favoráveis à 
subcontratação e à terceirização, porque entendem que há uma melhoria 
acentuada nos resultados das empresas.  
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Visto pelo prisma relatado na exposição acima, verificamos que há interesse 

de ambos os lados da operação, porém se fizermos uma leitura apurada entre 

linhas, há que se falar em “politicagem”22 não contextual que remete ao assédio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
22 Forma de argumentações e conchavos com interesse alheios ao contexto. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em poucas palavras pode-se definir o assédio moral praticado por 

prestadores de serviços e empresas terceirizadas, como um lado obscuro no tocante 

a assédio, os envolvidos nem sempre fazem um assédio explicito e visível, mas em 

grande parte dos assédios terceirizados, a honra e a imagem do empregado, fica em 

reuniões secretas entre tomador e prestador de serviço de difícil comprovação. 

Os tomadores de serviços envolvidos por relatórios e conselhos, podem de 

forma inocente, serem induzidos a tomar atitudes descabidas e prejudiciais aos 

funcionários atacados pelo assédio moral praticado pela terceirizada. Os 

interessados neste tipo de assédio terceirizado são os mesmo que visam maximizar 

o seu lucro e de forma gradativa se inserem nos departamentos da corporação 

contratante deste serviço  

Como em todo o assédio moral, os principais alvos são pessoas que tendem 

a submissão e caso sejam impeditivas do crescimento terceirizados, sendo 

obstáculos ao desenvolvimento de “lucratividade”, passaram a ser classificadas 

como dispensáveis ao bom desenvolvimento das tarefas necessárias na 

implantação de novas rotinas. 

Não há nesta monografia a pretensão de generalizar esta forma de assédio 

moral terceirizado, nem mesmo ter este tema como verdade absoluta, pois, houve 

um desgaste de tempo em pesquisas que resultaram em poucos relatos julgados. 

Porém o ser humano tem muitas facetas, e esta característica tem demostrado que a 

ambição e oportunidade leva à ganancia desmedida, passando o homem a atos 

criminosos em proveito próprio e independente dos traumas gerado aos assediados. 

A empresa tomadora é subsidiária ao prestador de serviços, mas não deve 

ser colocada como primaria na obrigação de pagar. A empresa terceirizada deve e 

merece ser responsabilizada pelo assédio moral praticado por seus funcionários, 

deve esta estar “in vigilando” subsidiariamente ao tomador de serviços. 

Este tema demonstrou-se muito pouco discutido nos tribunais, sendo 

necessário o aprofundamento por jurista e doutrinadores. Assim penso no 

aprofundamento de estudos e debates, alertando para ocorrências que por hora tem 

tímida discussão e por ventura tornar-se-ão mais evidente se aprovado o Projeto de 

Lei (PL) 4.302/98. 
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ANEXO 

 

A partir deste momento, serão relatados alguns aspectos que vivenciei na 

prática, nos seguintes termos: 

Em pesquisa de campo, e por vivência própria, relembro e descrevo abaixo 

o caso que presenciei de um colega de trabalho que passo a descrever: 

 
Alceu, Contador na empresa Construtora X, passa a ter seu trabalho 
acompanhado por uma empresa de auditoria contábil, a qual teria poderes 
de mando sobre o setor contábil. Ao iniciar as auditorias o auditor contestou 
a forma como a contabilização estava sendo executada em determinado 
tributo e apresentou ao contador a forma que deveria ser feita. Ao 
questionar a  forma de contabilização foi interpelado pelo poder de mando 
designado a empresa terceirizada e que o mesmo teria que assumir a 
responsabilidade de não cumprir a ordem. 
Após acatara as ordem e sem tomar o cuidado de recebê-las por escrito, 
instruiu o digitador a proceder da forma indicada pelo auditor. Tendo sido 
executado o fechamento contábil anual, surgiu o problema, a empresa foi 
autuada e teria que pagar uma multa vultosa. 
Quando da solicitação de uma reunião pela diretoria, o auditor terceirizado 
imputou ao Contador o erro, indagado pela ordem dada, imediatamente 
declarou "NÃO SOU INCOMPETENTE PARA COMETER ESSE TIPO DE 
ERRO”. 

 

As hipóteses de um assédio moral terceirizado podem ser relacionados às 

fatos já descrito em assédio moral comum, porém o assédio moral de terceiros, tem 

sua característica principal na obtenção de lucros. Os setores do tomado de serviço 

atacados, tais com: setores de tecnologia, administrativos, fiscais e contábeis são 

atendidos por técnicos especializados, mas isso não é sinônimo de honestidade. O 

técnico terceirizado é remunerado por tarefa e desta forma, quanto mais tarefa maior 

a remuneração. 

O individual ou empresa terceirizada que contratada para executar uma 

tarefa de simples ajuste pode prolongar a execução desta tarefa. Está má-fé23 é 

mais comum do que se imagina, e quando confrontado por um empregado, passa a 

hostilizá-lo e será deste momento alvo de criticas e ofensas. 

Os ataques a honra de empregados da contratante de mão-de-obra 

terceirizada, são muitas vezes feitas e forma verbal ou em  relatório secretos a 

superiores hierárquicos. O empregado assediado é muitas vezes discriminado por 

diretores e torna-se um estorvo no convívio da empresa. 

                                                 
23 Má-fé atitude desleal juridicamente tipificada. 
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Desta forma fica o empregado e colocado em posição desfavorável, pois não 

tem acesso a informações trocadas entre diretoria e terceirizado. A condição 

desconhecimento dos relatórios passados a diretoria são de interesse estratégico e 

de tomada de decisão. Neste ponto o assédio ocorre longe dos olhos do empregado 

e assim, passa a fazer parte das listas de dispensa seletiva. 

Os ataques a empregados podem promover contratações estratégicas que 

permitem a perpetuação das atividades terceirizadas no ambiente. A cooperatividae 

gerada por terceirizado e empregado do tomador, pode ser muito lucrativa pra 

prestadores de serviço terceirizado. 

Os empregados terceirizados quando comissionados ou tarefeiros têm 

interesses em manter os atendimentos a empresa contratante ou podem perpetuar 

ou estender a dependência de seus serviços na empresa cliente, perpetua os lucros 

gerados por inúmeras tarefas. . 

O assédio moral terceirizado tem sua conveniência e, portanto, é sutil e 

desestrutura o empregado de forma a quase sempre ser imperceptível. 

Em áreas de tecnologia o assédio sofrido por empregados da empresa 

contratante do serviço, é direto e muitas vezes impiedoso, pois todo e qualquer erro 

ou defeito é atribuído de forma generalizada aos empregados do setor.  

O prestador de serviços é mantido em um plano quase “espiritual” Não 

atacando diretamente os empregados, porém transfere essa tarefa aos chefes e 

encarregados do setor. 

A verificação desta forma de assédio moral terceirizado é de difícil 

comprovação, pois o prestador de serviços induz o contratante ao erro, já o 

prestador de serviço terceirizado é visto como pessoa externa e não componente do 

quando funcional da empresa, mas do posto jurídico esta relação de trabalho é clara 

e imputável ao tomador e empregador na culpa in vigilando, pela falta de vigilância 

ou cuidado de outrem sob sua guarda ou responsabilidade ou in elegendo, pela sua 

equivocada escolha ou nomeação. 

 

 

 


