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RESUMO 

 

Este estudo versa sobre o assédio moral da mulher na empresa. É certo que durante 
muitos anos as mulheres tiveram seus direitos mitigados perante a sociedade e pela 
própria Lei. Após a Revolução Industrial surgiram muitos movimentos de classe 
operária trabalhadora, e também movimentos feministas. Após muitos anos de 
conquistas e lutas, seus direitos foram sendo verdadeiramente reconhecidos, 
surgindo uma nova realidade social e cultural, com muitas transformações. Trazendo 
neste contexto, uma série de benefícios para todas as mulheres, especialmente para 
aquelas que trabalham, e continuam a lutar por seus objetivos e realizações 
pessoais, melhores condições econômicas, e assim conquistar o seu verdadeiro 
espaço na sociedade, embora muito ainda resta à conquistar. Atualmente é possível 
visualizar claramente que a mulher não possui mais a mera função de cuidar do lar, 
eis que a cada dia que passa vem adentrando em grandes empresas, se projetando 
no mundo profissional em várias profissões, atuando em funções e cargos de 
destaque nas organizações empresariais. Sendo que hoje, em muitas ocasiões é 
possível se verificar a troca de papeis, isto é, enquanto as mulheres saem para 
trabalhar, os homens cuidam dos filhos menores e dos afazeres domésticos. 
Entretanto, muitas das mulheres enquanto exercem suas atividades laborais, são 
alvos de vários tipos de preconceito e discriminação de condutas negativas e 
antijurídicas que têm o condão de assediá-las moralmente, trazendo grandes 
problemas no que se refere ao enfrentamento e combate a violência e às diferenças 
geradas pela discriminação contra a mulher, práticas repudiadas, combatidas e 
punidas pelo direito brasileiro, conforme será melhor esboçado no decorrer deste 
estudo. 
 

Palavras-chave: Assédio Moral. Mulher. Discriminação.  
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INTRODUÇÃO 

 

O desenvolvimento do presente trabalho se refere ao tema ―Assédio Moral 

Contra a Mulher na Empresa‖. A monografia em questão objetiva combater a 

discriminação e todas as formas de preconceito em relação a gênero, raça, cor, 

idade ou quaisquer outras formas de agressão contra a mulher na empresa em suas 

relações interpessoais laborais. 

Para combater e evitar o assédio moral causador de danos materiais e 

imateriais, por conta da conduta ilícita, preconceituosa, mesquinha e prejudicial do 

agressor, que se considera como sendo um ato repugnante em face da operária. 

Afinal de contas, além da mulher, possível vítima do assediador, poderá ocorrer 

outras vítimas envolvidas direta, ou indiretamente nesse processo que viola os 

princípios fundamentais da pessoa. 

Quem será o responsável pelo pagamento dessa conta diante do quantum 

indenizatório apurado, levando-se em consideração a ocorrência do dano moral ou 

patrimonial em face da culpabilidade e do nexo causal presentes nesse 

procedimento no ambiente laboral. Sendo estes requisitos determinantes na 

configuração dos danos morais e outras indenizações cabíveis em que 

frequentemente ocorre o rompimento do contrato de trabalho, que atingem 

diretamente o relacionamento das trabalhadoras no ambiente laboral. 

Através de condutas negativas e viciadas que podem evoluir e se 

configurarem em assédio moral contra a vítima, que reflete indiretamente em outras 

esferas, podendo ocorrer nas empresas públicas e ou empresas privadas. 

A ação nefasta dos assediadores no geral causa danos ao patrimônio da 

vítima, com múltiplos reflexos em suas relações interpessoais, laborais, e na própria 

empresa por conta dos rompimentos de contratos, pedidos de demissão, licenças 

para tratamento de saúde física e emocional, dentre outros efeitos nocivos à 

personalidade da vítima. A ocorrência desses fatos reflete inclusive no próprio 

Estado, em virtude dos múltiplos casos de assistência previdenciária da vítima para 

tratamentos de saúde, aposentadorias precoces, incapacidade para o trabalho, e 

ainda interfere na paz no ambiente familiar, devido à instabilidade psíquico-

emocional da vítima. 

Apesar do assédio moral nas relações interpessoais e laborais constituir um 

fenômeno tão antigo quanto o trabalho, já desde os tempos mais remotos havia 
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abusos de poder e discriminação contra a mulher que não possuía ainda seus 

direitos assegurados nas legislações vigentes. 

Mas a partir da consagração da nova Constituição Federal de 1988, 

considerada a Constituição cidadã, a qual veio para tutelar os direitos 

Personalíssimos, garantias e princípios fundamentais em que se fundam a dignidade 

da pessoa humana, é que se consagrou uma tutela mais efetiva da mulher no 

ambiente do trabalho. A nova Ordem Constitucional visa garantir à privacidade, 

intimidade da mulher com garantias instituídas para tutelar o bem estar físico e 

psicológico das pessoas particularmente do sexo feminino. Dessa forma, a nova 

Carta Magna possibilita um ambiente saudável, e com respeito mútuo nas relações 

de trabalho na empresa. 

As garantias e direitos ―individuais ou coletivos‖, são princípios fundamentais 

que objetivam assegurar a integridade de todos, (Cláusulas Pétreas CF/88 artigo 1º 

inciso III, bem como inciso IV do artigo 3º), ambos prescritos na Constituição, com o 

propósito de assegurar a proteção dos valores sociais do trabalho e da livre 

iniciativa.1  

Assim, nossa Carta Maior possui um propósito,2 com o objetivo de 

responsabilizar aquele que causar dano ou prejudicar alguém especialmente nos 

valores e direitos que emolduram a pessoa humana. 

Tem-se, assim, uma busca incessante pela Constituição Federal em findar 

qualquer aspecto discriminatório no Brasil. De acordo com Moraes,3 diz respeito a 

um objetivo que deve ser perseguido pelas autoridades competentes, de modo a 

concretizar os direitos fundamentais que se mostram mínimos aos indivíduos. 

Nesse sentido, pode-se afirmar que o assédio moral na atualidade é um dos 

maiores causadores de processos que tramitam na Justiça do Trabalho, por conta 

dos danos morais e os prejuízos materiais causados, atingindo com frequência um 

maior número de mulheres do que os homens.  Visto que o assédio moral pode 

evoluir e converter-se em assédio sexual, contra as mulheres trabalhadoras na 

maioria das oportunidades ocorre dentro da empresa e em horário de expediente, 

ou, em qualquer outro local em face das relações advindas do emprego. 

                                                           
1
 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: 08 out. 2017.
 

2 
Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: [...] IV - promover o 

bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 
discriminação. 

 

3 
MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. 30. ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 202.
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A maioria das vítimas deste tipo de violência e ataque do assediador 

acarreta traumas, perplexidade e perturbações em face da magnitude da ofensa que 

viola os direitos fundamentais da vítima. E esta, por sua vez, não suportando tanta 

pressão e violência psicológica, acaba pedindo demissão, isto é, quando não 

abandonam o próprio emprego, movidas por sentimentos de medo e pavor. Ou em 

outros casos concretos, que envolve a mulher trabalhadora na empresa e que se 

apresenta no papel de mulher e genitora, sendo ela única provedora do sustento 

para sua família, quando prefere não denunciar o fato do assédio, para não correr o 

risco da sua demissão por parte do empregador. 

Para a elaboração deste trabalho acadêmico, fez-se necessária a sua 

separação em quatro capítulos distintos, contendo a seguinte subdivisão: 

No capítulo 1, analisar-se-á a questão do assédio moral em face da mulher 

no âmago empresarial, ocasião em que será abordada a sua fundamentação 

constitucional, a delimitação conceitual, bem como os tipos de assédio moral 

existentes atualmente, apontando-se o dano, o nexo de causalidade, além de como 

se mostra dificultosa a sua demonstração. 

Por sua vez, no capítulo 2 serão apontadas as questões do assédio moral e 

a discriminação contra a mulher, mais especificamente a discriminação de gênero, 

dentre outras nuances, o assédio moral cometido no trabalho, assim como as 

condutas do assediador em que se mostram possíveis verificar a sua configuração, 

além da legislação brasileira. 

Já no capítulo 3 restará estudado como o assédio moral poderá prejudicar 

as relações laborais, bem como outras esferas que se mostram diversas da vítima, 

seus prejuízos, reflexos e consequências, os ataques do assediador contra a 

mulher, além de contextualizar a diferença entre os danos materiais e morais, e o 

assédio sexual. Ainda, serão tratados de maneira específica os danos morais 

decorrentes da prática de assédio moral contra a mulher na empresa. 

Por fim, têm-se o capítulo 4, momento em que ocorrerá a análise do controle 

dos horários de trabalho, as revistas pessoais, assim como as câmaras de vídeo 

insertas nos locais de trabalho, de modo a verificar se há ou não coerência na sua 

instituição e o seu embasamento legal, além da revista de veículos. 
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CAPÍTULO I - ASSÉDIO MORAL CONTRA A MULHER NA EMPRESA 

 

1.1 FUNDAMENTAÇÃO CONSTITUCIONAL 

 

Assédio moral contra mulher na empresa representa o ponto central desta 

monografia, onde é fundamental destacar que nossa Constituição Federal (CF/88), 

prescreve em seu artigo 5º, inciso X, o princípio da proteção da intimidade, da honra, 

da privacidade e da imagem da pessoa, atrelados ao principio fundamental da 

dignidade da pessoa humana inserto no artigo 1º, inciso III que constitui um dos 

princípios basilares dos direitos da personalidade.4 

A questão da dignidade da pessoa humana diz respeito a um verdadeiro 

pilar para o ordenamento jurídico pátrio. O autor Sarlet expressa seu entendimento 

acerca da dignidade da pessoa humana de maneira acertada, esclarecendo que diz 

respeito a uma qualidade que é primordial em cada ser humano, razão pela qual 

todos devem ser respeitados no contexto em que vivem: 

 

[...] temos por dignidade da pessoa humana 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 que asseguram a 
pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano, 
como venham a lhe garantir as condições existenciais mínimas para uma 
vida saudável, além de propiciar e promover sua participação ativa e co-
responsável nos destinos da própria existência e da vida em comunhão com 
os demais seres humanos.

5 

 

Mais especificamente no âmbito das relações empregatícias, há de se 

afirmar que a dignidade da pessoa humana é melhor destacada, na medida em que 

institui a impossibilidade do obreiro ser tratado de maneira degradante. Conforme 

Barros,6 tal se mostra evidenciado principalmente quando se está em jogo o direito à 

intimidade. 

Diante destes aspectos, é possível visualizar a plenitude da dignidade da 

pessoa humana. Conforme bem acrescenta Ramos,7 a dignidade da pessoa humana 

                                                           
4
 Art. 1º. 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 
indispensáveis: [...] III. A dignidade da pessoa humana:

 

5
 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. Curitiba: Livraria do Advogado, 

2008, p. 121.
 

6
 BARROS, Alice Monteiro de. Curso de direito do trabalho. 7. ed. São Paulo: LTr, 2011, p. 150.

 

7
 RAMOS, André de Carvalho. Curso de direitos humanos. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 151.

 



11 
 

diz respeito a um direito fundamental do indivíduo, trazendo em seu cunho, ainda, 

fontes que são dotadas de eticidade, que neste preceito deverá se respaldar. 

É, portanto, em prol à dignidade da pessoa humana que não se admite 

qualquer tratamento arbitrário em face do trabalhador:  

 

Entende-se pelo princípio da dignidade humana a noção de que o ser 
humano é um fim em si mesmo, não podendo ser utilizado como meio para 
atingir determinado objetivo. Veda-se, assim, a coisificação do homem, e, 
no caso específico do direito laboral, a coisificação do trabalhador. 
Em outras palavras, não se admite seja o trabalhador usado como mero 
objeto, na busca incessante pelo lucro e pelos interesses do capital.

8
 

(RESENDE, 2015, p. 89) 

 

Nesse passo, o reconhecimento dos direitos da personalidade no âmbito das 

relações empregatícias é de suma importância para a concretização dos direitos 

fundamentais, e, de acordo com Alkimin,9 especialmente pelo fato de haver o 

respeito à dignidade da pessoa humana, servindo como verdadeiro embasamento 

para o cumprimento sadio do contrato de trabalho. 

Não se pode olvidar, ainda, que a Carta Republicana de 1988 confere que 

todos os indivíduos possuem igualdade perante a legislação, mais especificamente 

em seu artigo 5.º, caput.10 

Homens e mulheres são iguais, em direitos e obrigações nos termos desta 

constituição; cuja tutela constitui as próprias diretrizes, atreladas ao respeito, 

cooperação, consideração ao próximo, pautados na responsabilidade civil e ética, 

justiça e, o fiel cumprimento da lei para garantir um meio ambiente de trabalho 

saudável e livre, tanto ao homem quanto à mulher.  

Acrescenta-se que o texto constitucional veio à tona com o objetivo de 

extirpar qualquer tratamento discriminatório em face da mulher, mais precisamente 

nas relações de trabalho: 

 

[...], A Constituição de 1988, entretanto, firmemente, eliminou do Direito 
brasileiro qualquer prática discriminatória contra a mulher no contexto 
empregatício — ou que lhe pudesse restringir o mercado de trabalho —, 
ainda que justificada a prática jurídica pelo fundamento da proteção e da 
tutela. Nesse quadro, revogou inclusive alguns dispositivos da CLT que, sob 

                                                           
8 
RESENDE, Ricardo. Direito do trabalho esquematizado. 5. ed. São Paulo: Método, 2015, p. 89.

 

9
 ALKIMIN, Maria Aparecida. Assédio moral na relação de emprego. Curitiba: Juruá, 2005, p. 23-

27.
 

10
 Art. 5º. Todos são iguais perante a Lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se a todos 

os brasileiros, brasileiras, e estrangeiros residentes neste país, à inviolabilidade do direito à vida, à 
liberdade, à igualdade, à segurança, e o direito à propriedade [...].

 



12 
 

o aparentemente generoso manto tutelar, produziam efeito claramente 
discriminatório com relação à mulher obreira.

11
 (DELGADO, 2012, p. 803)

 

 

Veja-se que o princípio da igualdade contempla dois polos distintos, quais 

sejam, a igualdade material, assim como a igualdade formal. De acordo com o 

entendimento de Padilha, a igualdade formal é aquela que se encontra expressa no 

texto constitucional, ao passo que a igualdade material possibilita que determinada 

camada receba dado tratamento diferenciado, com o escopo de se igualar as 

demais: 

 

a)   Igualdade formal – É prevista friamente no texto normativo, sem analisar 
as particularidades do ser humano. Esta espécie não se preocupa com as 
características individuais da pessoa, tal qual estabelecida no art. 5º, caput 
e I, da CR;  
b)   Igualdade material, real ou substancial – Teoria criada por Aristóteles 
em 325 a.C., na qual pessoas diferentes devem receber diferentes 
tratamentos.

12
 (PADILHA, 2014, p. 260)

 

 

Tal se mostra plenamente evidente a partir do momento em que as mulheres 

possuem determinados direitos e garantias no âmbito do direito do trabalho que não 

são atribuídos aos homens, como, por exemplo, a licença maternidade, levando-se 

em consideração a sua razão de ser, em decorrência disso, o ordenamento jurídico. 

Diante disso, ―O ordenamento reconhece que não constitui discriminação o 

tratamento desigual que tenha um fundamento juridicamente aceito, como, por 

exemplo, no caso do trabalho, a distinção feita entre homens e mulheres em relação 

aos empregos [...]‖,13 segundo Romar. É, portanto, uma maneira de assegurar a não 

discriminação desta categoria. 

É neste particular que a Organização Internacional do Trabalho tratou de 

rechaçar a impossibilidade de haver qualquer tipo de discriminação no âmbito da 

seara laborativa, conforme artigo 1, item 1, que poderá advir, por exemplo, de raça, 

sexo e cor.14 

                                                           
11

 DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de direito do trabalho. 11. ed. São Paulo: LTr, 2012, p. 803. 
 

12
 PADILHA, Rodrigo. Direito constitucional. 4. ed. São Paulo: Método, 2014, p. 260.

 

13
 ROMAR, Carla Tereza Martins. Direito do trabalho esquematizado. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 

543.
 

14
 Art. 1 - 1. Para os fins da presente convenção o termo ―discriminação‖ compreende: 

a) toda distinção, exclusão ou preferência fundada na raça, cor, sexo, religião, opinião política, 
ascendência nacional ou origem social, que tenha por efeito destruir ou alterar a igualdade de 
oportunidade ou de tratamento em matéria de emprego ou profissão; 
b) qualquer outra distinção, exclusão ou preferência que tenha por efeito destruir ou alterar a 
igualdade de oportunidades ou tratamento em matéria de emprego ou profissão que poderá ser 
especificada pelo Membro interessado depois de consultadas as organizações representativas de 
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Por outro lado, nos termos desta mesma Constituição, está assegurado o 

direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por danos, 

materiais, morais ou violação à imagem, art. 5º, inc. V, da Constituição Brasileira de 

1988.15  

Há, portanto, grande importância destes direitos fundamentais, que, da 

mesma forma, deve gerir as relações empregatícias; 

 

A citada norma traduz o entendimento de que, para além do conceito formal 
de Constituição (e de direitos fundamentais), há um conceito material, no 
sentido de existirem direitos que, por seu conteúdo, por sua substância, 
pertencem ao corpo fundamental da Constituição de um Estado, mesmo 
não constatando no catálogo. Neste contexto, importa salientar que o rol do 
art. 5º, apesar de analítico, não tem cunho taxativo.

16
 (SARLET, 2004, p. 90-

91)
 

 

Por sua vez, o artigo 944 do Código Civil brasileiro 2002, diz que a 

Indenização mede-se pela extensão do dano.17 

Sobre o tema, Gagliano pondera que: 

 

[…] Doutrina art.186 e art. 159, do CCB de 1916, assevera que a base 
fundamental da responsabilidade civil, se consagra neste Princípio 
(neminem laedere) ninguém é dado a causar prejuízos a outrem sem ter 
que indenizar. (neminem laedere), ―não faças aos outros aquilo que não 
queres que faças a tí.‖ art. 186, CC 1916. Aquele que, por ação ou omissão 
voluntária, negligência ou imprudência, violar direitos e causar dano a 
outrem, ainda que exclusivamente moral comete ato ilícito. E terá que 
indenizar.

18
 (GAGLIANO, 2015, p. 69)

 

 

É nesse contexto que pode ser afirmado que a responsabilidade civil, no 

entendimento de Cavalieri Filho,19 pode ser vista sob o prisma objetivo, quando 

prescinde da comprovação de dolo ou culpa do agente, além da subjetiva, em que 

                                                                                                                                                                                     
empregadores e trabalhadores, quando estas existam, e outros organismos adequados. 
2. As distinções, exclusões ou preferências fundadas em qualificações exigidas para um determinado 
emprego não são consideradas como discriminação. 
3. Para os fins da presente convenção as palavras ‗emprego‘ e ‗profissão‘ incluem o acesso à 
formação profissional, ao emprego e às diferentes profissões, bem como às condições de emprego. 
15

 V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano 
material, moral ou à imagem; [...]. 
16

 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 4. ed. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2004, p. 90-91. 
17

 Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano. Parágrafo único. Se houver excessiva 
desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, eqüitativamente, a 
indenização. 
18

 GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Direito civil: responsabilidade civil. 13. ed. 
São Paulo: Saraiva, 2015, p. 69. 
19

 CAVALIERI, Filho Sergio. Programa de responsabilidade civil. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 
16-17.  
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apenas haverá a reparação do dano se houver a prova da culpa do agente. 

Ademais, a responsabilidade civil pode ser contratual, quando decorre de um vínculo 

obrigacional, bem como extracontratual, quando vinculados aos aspectos morais.  

Importa também esclarecer que o artigo 7.º, inciso XXX, da Constituição 

Federal, dispõe expressamente que os trabalhadores não devem ser tratados de 

maneira discriminatória, tampouco com arbitrariedades.20 

Como, por exemplo, não legalmente permitido estabelecer diferença de 

salários, de exercício de função ou cargo, por critérios de admissão por motivos de 

preconceitos em relação ao sexo, ―discriminação de gênero‖, idade, cor, raça ou 

estado civil. 

Ou ainda qualquer discriminação no que se refere a salários ou critérios de 

tratamento diferenciado para admissão do portador de deficiência, ―seja homem ou 

mulher‖.21                       

Também é proibido distinção entre classes trabalhadoras, estendendo-se à 

retenção de materiais instrumento de trabalho ou (ferramental), bem como 

divulgação ou entrega de manual técnico ou intelectual entre os seus respectivos 

profissionais. 

Nesse passo, os direitos constitucionais tendem a se distinguir dos direitos 

fundamentais, bem como dos princípios inseridos no âmago do direito do trabalho, 

mas, sem dúvidas, é alvo de aplicabilidade cumulativa, eis que uma normatização 

não tem o condão de excluir a outra no caso concreto.22 

Ademais, importa contextualizar que os direitos fundamentais tendem a 

estabelecer condições mínimas para que o ser humano possa sobreviver 

dignamente, estando também atrelado ao ambiente laborativo, que dispõe, 

basicamente, de direitos e obrigações.23 

                                                           
20

 XXX - proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por 
motivo de sexo, idade, cor ou estado civil; [...]. 
21

 XXXI - proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do 
trabalhador portador de deficiência; [...]. 
22

NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de direito do trabalho. 26. ed. São Paulo: Saraiva, 2011, 
p. 1-10. 
23

 OLIVEIRA, Erival da Silva. Direito constitucional. 13. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, 
p. 47. 
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Conforme prescreve a ―Declaração Universal de 1948 sobre os ‗Direitos do 

Homem‘, será assegurado o direito de igualdade que será comum a todos os 

homens‖.24 

Toda pessoa tem direito à proteção contra qualquer tipo de atentados ou 

intromissões de qualquer natureza. Em conformidade com ―A Declaração Universal 

dos Direitos do homem‖, todos tem o direito a conquistar um padrão de vida digna, 

capaz de assegurar para si e sua família, saúde e bem-estar, resultando na paz 

social.  

Princípios basilares da Declaração Universal dos Direitos do Homem, que 

regem os direitos e garantias fundamentais em consonância a dignidade da pessoa 

humana.  

Nessa perspectiva, importa mencionar o entendimento de Ramos, mais 

especificamente quando faz alusão à ―Convenção sobre a Eliminação de Todas as 

Formas de Discriminação contra a Mulher‖ – CEDAW, em que o Brasil se mostrou 

signatário em 1981, tendo sido posteriormente inserido no ordenamento jurídico 

pátrio pelo Decreto Legislativo 93, de 1983, com posterior ratificação em 1984: 

 

[...], A Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de 
Discriminação contra a Mulher (conhecida também pela sigla de sua 
denominação em inglês, (CEDAW) foi adotada pela Resolução nº. 34/180 
da Assembleia Geral da ONU, em 18 de dezembro de 1979, tendo em vista 
a persistente manutenção das discriminações contra a mulher.  
No Brasil, foi assinada em 31 de março de 1981 com reservas (arts. 15, 
parágrafo 4º, e 16, parágrafo 1º, alíneas a, c, g e h), aprovada pelo Decreto 
Legislativo n. 93, de 14 de novembro de 1983, e ratificada em 1º de 
fevereiro de 1984. A Convenção entrou em vigor para o Brasil em 2 de 
março de 1984, com a reserva do art. 29, parágrafo 2º, que permite que o 
Estado não se considere obrigado ao dispositivo que determina a 
submissão da questão não resolvida por negociação a arbitragem. O 
Decreto Legislativo n. 26, de 22 de junho de 1994, revogando o anterior, 
aprovou a Convenção sem as reservas dos arts. 15 e 16, e o Brasil as 
retirou em 20 de dezembro de 1994. A Convenção foi promulgada pelo 
Decreto n. 4.377, de 13 de setembro de 2002, entrando em vigor em 16 de 
setembro de 2002.

25 

 

Ainda, salienta-se que esta Convenção sintetiza diversos direitos elencados 

às mulheres, especialmente o que toca as condutas discriminatórias, segundo 

                                                           
24

 Artigo 12.  Ninguém será sujeito à interferências em sua vida privada, em sua família, em seu lar ou 
em sua correspondência, nem a ataques à sua honra e reputação. Todo ser humano tem direito à 
proteção da lei contra tais interferências ou ataques. 
25

 RAMOS, André de Carvalho. Curso de direitos humanos. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 154. 
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Ramos.26 Ramos (2014, p. 154) ainda traz, de maneira exemplificativa, a definição 

acerca da discriminação da mulher, os seus direitos civis e políticos, bem como 

estabelece mecanismos com vistas a tornar igualitários os direitos dos homens e 

das mulheres. 

 

1.2 CONCEITO DE ASSÉDIO MORAL 

 

Marie-France Hirigoyem apud Martins,27 afirma que assédio moral no 

trabalho é: ―qualquer conduta abusiva manifestada por comportamento, palavras, 

gestos ou escritos que possa trazer danos a personalidade, à dignidade ou à 

integridade psíquica ou física de uma pessoa, ameaçada, e possa prejudicar sua 

saúde ou seu emprego, degradando o meio ambiente de trabalho‖ e prejudicando a 

sua integridade física e moral.  

 

[...] O conceito de Marie-France Herigoyem influenciou o legislador francês. 
A Lei nº 2002-73, de 17 de janeiro de 2002, determinou conforme seu art. 
168 que  constitui assédio moral, atitudes ou procedimentos  repetitivos, que 
têm por objeto ou por efeito uma degradação das condições  de trabalho de 
um assalariado, susceptível de atentar  contra os seus  direitos  e sua  
dignidade, de alterar a sua saúde física  ou mental e de comprometer  o seu 
futuro profissional,  o assédio moral pode ser feito  pelo empregado, seja ele 
superior hierárquico ou colega de trabalho.

28 

 

Segundo a Organização Internacional do Trabalho (OIT), assédio moral é a 

exposição de trabalhadores a situações humilhantes, degradantes, constrangedoras 

e vexatórias.29 Com prática velada, sistêmica, e ameaçadoras, com intimidações 

capaz de causar vários distúrbios emocionais à vitima, tais como desenvolver 

doenças físicas e psicológicas, inclusive podendo chegar ao ponto de cometer 

suicídio. Estudos da OIT indicam que somente nos Estados Unidos, no ano de 2000, 

foram registrados, mil casos de homicídios no ambiente de trabalho. 

 

[…] Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 1948, prevê que 
ninguém será objeto de ingerência arbitrária em sua vida privada, em sua 
família, em seu domicílio ou em violação de sua correspondência, imagem, 
nem de atentados à sua honra, ou de sua reputação. Toda pessoa tem 

                                                           
26

 Idem. 
27

 HIRIGOYEM, Marie-France, apud, MARTINS, Sergio Pinto. Assédio moral no emprego. 4. ed. 
São Paulo: Atlas, 2015, p. 13. 
28

 Idem. 
29

 Ibidem, p. 53. 
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direito à proteção de qualquer tipo de intromissão ou atentados de qualquer 
natureza.

30  
 

Existem outros doutrinadores que segue esta mesma linha de raciocínio, 

como a exemplo de Silva (2012, p. 57),31 dispondo que o assédio moral é uma 

prática cruel e desumana que gera vários transtornos e danos, não só para a vítima, 

mas também com repercussão na empresa e no próprio Estado/Previdência, por 

conta de licenças médicas e tratamentos com internações hospitalares, quando a 

saúde da vitima é frontalmente atingida ao ponto de afetamento do trabalho. 

 

1.3 TIPOS DE ASSÉDIO MORAL, DANO, NEXO CAUSAL E DIFICULDADES DE 

PROVAR 

 

Na Europa o assédio moral, de modo geral, é conhecido como ―bossing‖ 

(advindo de boss, chefe) ou ―bullying‖. Já no Brasil, ele configura-se em diversos 

tipos, como se vê a seguir, evidenciado por Inácio32 (2012, p. 33). 

Assédio moral vertical ascendente: quando um grupo de subordinados se 

insurge contra o chefe, em razão do modo como este exerce sua função, bem como 

realizar mudanças radicais no sistema de trabalho, as quais não são aceitas pelo 

grupo. Isso se deve, principalmente, ao fato de o chefe apresentar uma idade inferior 

em relação aos seus subordinados, os quais não o aceitam por estarem sob o 

comando de uma pessoa mais jovem. 

Há também o assédio moral vertical descendente, isso ocorre quando o 

ataque é feito pelo superior hierárquico aos seus subordinados. 

Assédio moral horizontal ocorre entre os próprios colegas de um mesmo 

nível de hierarquia e estes não aceitam uma pessoa no ambiente de trabalho. Isso 

se deve ao fato desse colega ser visto como um concorrente que pode causar 

incômodos em uma eventual promoção, por conta de inveja, preconceitos, 

intolerância racial e/ou religiosa, opção sexual ou por idade. 

Assédio moral individual é feito contra uma pessoa específica. Ela pode 

englobar todos os aspectos citados anteriormente. 

                                                           
30

 Idem. 
31

 SILVA, Jorge Luiz Oliveira da. Assédio moral no ambiente de trabalho. 2 ed. rev. ampl. e atual. 
São Paulo: LEUD Liv. e Ed. Universitária de Direito, 2012, p. 57. 
32

 INÀCIO, Aparecido. Op. cit., p. 33. 
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Assédio moral coletivo: quando é realizado por todos do grupo ou do chefe 

para seu subordinado, contra uma única pessoa. De forma ascendente, a agressão 

é cometida pelo subordinado contra o chefe hierárquico. Ou ainda, de forma 

horizontal, aquele realizado entre colegas do mesmo nível hierárquico.  

Como por exemplo, um setor de vendas, ou um setor de produção em 

fábricas, onde geralmente ocorre muita pressão nas relações interpessoais laborais, 

entre superior hierárquico e subordinado. Ocorrendo também com frequência, 

principalmente, nas instituições financeiras, ou em comércios, nas grandes lojas de 

departamentos, ou em fábricas no setor de produção de montagem. Ou seja, mesmo 

sendo em grandes empresas nacionais e/ou multinacionais podem surgir diversas 

situações que podem se originar o assédio moral. 

 

[...] Comumente tem ocorrido a prática de assédio moral de forma coletiva, 
em caso que envolva a ―política motivacional‖ de vendas ou de produção 
nas quais, empregados que não atingem metas determinadas são 
submetidos ás mais diversas situações  de psicoterror, cuja submissão 
envolve ―castigos e prendas‖ na frente dos demais colegas do grupo, 
envolvendo práticas de fazer flexões , vestir saia  de baiana, passar batom, 
usar capacetes com chifres, perucas coloridas, vestir camisetas escrita com 
frases depreciativas, dançar músicas de cunho erótico, dentre tantas outras. 
O que é mais impressionante além de grave, é que tudo isso ainda 
acontece com frequência em pleno Século XXI, e mais grave ainda, é 
praticado nas empresas nacionais de grande porte, e nas multinacionais.

33
  

 

Assédio moral, institucional, organizacional ou corporativo, ocorre quando a 

empresa determina trabalho ou implica prejuízo à dignidade dos seus trabalhadores 

ou trabalhadoras na forma como a empresa organiza e disponibiliza o trabalho, 

como já citado anteriormente. 

Por isso, faz-se necessário evidenciar que assédio moral não deve ser 

confundido com outra atividade dentro da empresa, muito menos ser banalizado, 

para que se possa distinguir e sopesar corretamente dos comandos hierarquizados 

que decorrem do pacto laboral.  

 Assim sendo deve haver nexo de causalidade entre o ato lesivo e o dano 

produzido por essa ação 

Essa modalidade de danos afeta de forma profunda a vítima causando-lhe 

sérios transtornos, os quais podem gerar demissões forçadas ou até mesmo 

suicídio. Essa modalidade de agressão no trabalho ocorre, principalmente contra 

                                                           
33

 NEHEMIAS, apud, INÁCIO, Aparecido. Assédio moral no mundo do trabalho. São Paulo: Idéias 
& Letras, 2012, p. 29. 
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mulher, devido às discriminações que esta sofre, não apenas na sociedade, como 

também, dentro da empresa em seu ambiente de trabalho.  

O assédio viola direitos imateriais que são os danos decorrentes do ataque 

realizados pelo assediador à intimidade da vítima, em face da violação aos direitos 

mais nobres e reservados à pessoa. Agridem igualmente a dignidade da pessoa, 

bem como os direitos da personalidade, oportunidade em que o sofrimento da vítima 

repercute intensamente em seus valores. Todavia, a vítima poderá postular em juízo 

uma compensação pecuniária na forma de reparação de danos morais. 

 

[...], dano material afeta os bens concretos que compõe o patrimônio do 
lesado, um ato lesivo, danoso que pode afetar também a pessoa no seu 
desenvolvimento pleno no trabalho. Já o dano moral é aquele que atinge os 
direitos da personalidade do indivíduo, como honra integridade psíquica, 
seu bem-estar íntimo e suas virtudes, causando-lhe mal estar ou 
indisposição de natureza espiritual, a qual não tem preço e nem pode 
retornar ao estado anterior, apenas exige uma reparação pecuniária por 
motivo de compensação, visto que a dor não tem preço. Mas irá possibilitar 
ao lesado uma forma de reparação do dano.

34
 (REIS, 2001, p. 92)

 

 

Posto isso, deve-se levar em conta que para se configurar o assédio moral 

existem regras e normas jurídicas a serem consideradas, não será qualquer 

chamada ou advertência do chefe hierárquico, que configura assédio moral.  

Antes de tudo é preciso analisar a conduta do agente agressor, se a 

intenção de constranger é para desestabilizar ou atingir a vítima de modo a lhe 

causar pânico, horror ou medo. 

Assim explicam diversos doutrinadores, bem como decisões dos Tribunais 

que tratam dessa prática ilegal que leva a mulher ou homem a sentir medo e 

constrangimento. O assédio moral foi equiparado como sendo uma espécie de 

psicoterror, deixando, assim, o(a) empregado(a) sem condições normais para 

desenvolver suas funções laborativas no âmbito da empresa. Essas agressões 

interferem na própria vida regular da vítima, causando-lhe insegurança, por conta 

dos danos causados pelo assédio moral.  

Desse modo, fazem-se necessário que sejam adotadas medidas de 

proteção às vítimas, através de legislação adequada e de acordo com os direitos 

fundamentais prescritos na Constituição Federal. Na aplicação do texto legal, os 

                                                           
34

 REIS, Clayton. Dano Moral. 4 ed. revisada e ampliada. Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 92. 
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julgadores devem levar em consideração critérios de ponderação, bem como, de 

razoabilidade e proporcionalidade para o efeito de fixar o quantum indenizatório.  

Ocorre que as vítimas de assédio moral têm muita dificuldade de provar o 

ato danoso cometido por conta dessa prática que, no geral, agem às escondidas 

para evitar provas que a vítima possa utilizar em eventuais ações indenizatórias na 

Justiça. Hoje, com a grande crise do desemprego, as pessoas se calam e não 

denunciam, pelo medo da demissão. Isto porque, a maioria das vítimas é provedora 

de suas famílias e necessitam do emprego para mantê-las com dignidade. As 

denúncias não ocorrem, principalmente, devido ao medo das conseqüências da 

denúncia, bem como, em face da grande responsabilidade que carregam nos 

ombros, temendo o desemprego, preferem calar-se e não realizar a denúncia.  

O valor da prova do assédio moral quanto o sexual, poderá evoluir a partir 

simples provocações e ou insinuações por parte do assediador. Nesse caso, o 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ) esclarece as causas com seus efeitos, bem 

como, os procedimentos a ser adotados pelas vítimas: O que é assédio moral e o 

que fazer?, disponível no próprio site da entidade jurídica, CNJ, bem como, nas 

referências bibliográficas deste trabalho35. 

As instruções do texto do CNJ relatam a dificuldade de provar e a 

importância de denunciar o assédio moral ou sexual. A vítima deve sempre procurar 

reunir provas concretas, contar para um colega de trabalho, procurar não calar-se, ir 

buscar ajuda e apoio junto à família, simplesmente descrevendo o caso36.  

Deve-se denunciar sem medo a pessoa jurídica em que ocorre o fato. Mas 

antes, deverá procurar relatar o fato ao RH da empresa onde trabalha a vítima. Caso 

a empresa não tome as devidas providências, então formular a denúncia perante o 

MP do Trabalho. Com as devidas provas colhidas a trabalhadora deve se dirigir aos 

órgãos competentes, tais como Ministério do Trabalho ou Sindicatos da Classe, 

delegacias da mulher, e qualquer outro centro de apoio à mulher.   

A caracterização do assédio moral decorrem de práticas com exigências de 

cumprimento de tarefas desnecessárias, exorbitantemente exageradas ou com 

imposição de isolamento que poderá ser imposto tanto ao homem, quanto à mulher 

trabalhadora, envolvendo restrição da atuação profissional do indivíduo em questão, 

                                                           
35 

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. CNJ Serviço: O que é assédio moral e o que fazer? 
Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj//noticias/cnj/84036-cnj-servico-o-que-e-assedio-
moral-e-o-que-fazer>. Acesso em: 28 ago. 2017. 
36

 Idem. 
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expondo a vítima à situações de ridículo, de forma a desestabilizá-la completamente 

em sua vida profissional, familiar e pessoal. Uma prática abusiva, sem limites de 

escrúpulo e denominada por vários doutrinadores como psicoterror dentro da 

empresa, constituindo atentado contra a dignidade e a identidade do trabalhador(a).       

Conforme já revelado o processo de assédio moral atinge frontalmente a 

dignidade da mulher, com graves consequências, geralmente com atitudes, gestos e 

palavras grosseiras, gritos, podendo ocorrer também nos casos de assédio sexual 

procedimentos e ataques do agressor, com toques pessoais e maliciosos ou através 

de palavras  ofensivas e insinuantes dirigidas à pessoa assediada,      

 

[...] Normalmente, as situações de assédio moral, ou casos de assédio 
sexual, se traduzem em comportamentos, atos, palavras, gestos ou escritos  
que tornam o ambiente do trabalho hostil, degradante e insuportável, e 
como forma de violência psicológica, geram na vítima ―grande tenção 
psicológica, angustia, medo de medo de ficar sozinha no posto de trabalho, 
sentimento de culpa e auto, (…), desarmoniza as emoções  e provoca 
danos à saúde física e  mental. Constituindo-se em  fator de risco à saúde  
nas organizações  de trabalho. Além disso , ambas as formas  de assédio , 
além de atingir a integridade psicofísica da vítima , ferem a sua dignidade  e 
seus  direitos  de personalidade, pondo em risco  o emprego desta.

37
  

 

Porém, segundo relatado, cumpre destacar que assédio moral, não é 

qualquer chamada, ou advertência do superior hierárquico, cada caso concreto, 

juridicamente falando-se, terá que ser muito bem analisado, para não se banalizar o 

direito e a justiça, como nos ensina jurisprudências, doutrinas e a Lei. 

Conforme doutrina38 Barros (2009, p. 22) sobre a Lei 9.029/95, que veda em 

seu artigo 1º adoção de qualquer prática discriminatória ou limitativa ou efeitos de 

acesso à oportunidade ao emprego ou sua manutenção por motivo de sexo, origem, 

raça cor, estrado civil, situação familiar ou idade. O dispositivo em epígrafe se 

referente a qualquer pessoa, e atos discriminatórios atentatórios, perpetrados contra 

a mulher trabalhadora na empresa.   

E nesta mesma linha de raciocínio contra a discriminação, segue Inácio39 

(2012, p. 67-68), no que determinam as Leis Federais, nº 9029/95, bem como Lei n º 

9.799/99 a qual reitera Preceitos Constitucionais, para admissão e contratação de 

                                                           
37

 ALKIMIN, Maria Aparecida. Assédio moral na relação de trabalho. 3. ed. Curitiba: Juruá, 2013, p. 
57. 
38

 BARROS, Alice Monteiro de. Proteção à intimidade do empregado. 2. ed. São Paulo: Ltr, 2009, 
p. 22. 
39

 INÁCIO, Aparecido. Op. cit., p. 67-68. 
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funcionários, sendo proibido através desta lei 9.799/90 utilização de qualquer tipo de 

anúncios e critérios em relação a idade sexo ou cor, para eventuais  contratação ou 

promoção no empregado, e relata que que segundo Inácio Aparecido, autor, do livro 

―Assédio Moral no Mundo do Trabalho‖; conforme  dados de pesquisas e 

informações colhidas várias jurisprudências, segundo, ele ―Será considerado 

assédio por discriminações as seguintes condições‖: Proibido porLei. 

- Pagar salário diferenciado com base no gênero; 

- Ressaltar as deficiências profissionais; 

- Fazer ameaça a sindicalizados; 

- Desviar função como forma de punir; 

- Jornadas de trabalho superior a de cada categoria e horas extras acima do 

estipulado em lei; 

 - Pagar prêmios diferenciados no serviço público; 

- Dar tratamento diferenciado em razão de cor da pele, religião ou classe 

social, opção sexual, ou obesidade; 

- Colocar apelidos com intenção de ofender a pessoa do trabalhador. 
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CAPÍTULO II - ASSÉDIO MORAL E A DISCRIMINAÇÃO CONTRA A MULHER 

 

2.1 DISCRIMINAÇÃO DE GÊNERO, DE IDADE, COR, CONDIÇÃO SOCIAL, BEM 

COMO, VIOLAÇÃO DE IMAGEM E CORRESPONDÊNCIA 

 

É terminantemente proibido no ordenamento jurídico brasileiro, qualquer tipo 

de preconceito ou discriminação contra a mulher, tais como: de gênero, idade cor, e 

condição social, bem como violação de imagem e correspondência (CF/88 artigo 1º, 

inciso III, e art. 3º inciso IV).40 Esses princípios valorativos objetivam preservar os 

valores sociais, do trabalho e da livre iniciativa, bem como, promover o bem estar de 

todos sem preconceito de origem, raça, sexo, cor ou imagem, e quaisquer formas de 

discriminação contra a mulher que possam vir prejudicar ou causar danos a quem 

quer que seja. 

A discriminação contra a mulher pode ocorrer sob diversos prismas, bem 

como através de diversas perspectivas diferentes, que albergam desde o processo 

seletivo, até mesmo as práticas de assédio que ocorrem no âmbito da empresa. 

 

A discriminação contra as mulheres no trabalho se manifesta de diversas 
formas, entre as quais destaca-se a dificuldade de ingresso no emprego 
(discriminação no processo seletivo), a diferença salarial (mulheres que 
realizam o mesmo trabalho que homens recebem salários menores), a 
estagnação profissional, a instabilidade e o assédio sexual, sutil ou 
violento.

41 

 

Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são 

intransmissíveis, irrenunciáveis e imprescritíveis, não podendo, o seu exercício, 

sofrer limitações voluntárias42. 

No Brasil, as mulheres vêm conquistando cada vez mais, novas 

oportunidades no mercado de trabalho assumindo posições de destaque nas 

profissões, no mundo corporativo.  

                                                           
40

 Art. 1º 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; [...].Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República 
Federativa do Brasil: [...]  IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, 
idade e quaisquer outras formas de discriminação.  
41

 COSTA, Silvia Generali. Assédio sexual: uma versão brasileira. Porto Alegre: Artes e Ofícios, 
1995, p. 44. 
42 

BARROS, Alice Monteiro de. Op. cit., p. 20. 



24 
 

Porém, no que se refere aos direitos da mulher, muito ainda tem-se que 

evoluir para garantir a conscientização de todos em nossa sociedade brasileira. E, 

referido desiderato somente será possível quando erradicarmos a violência e a 

discriminação contra a mulher. Este é o ponto principal deste trabalho, que visa 

combater o preconceito, o assédio moral no trabalho contra a mulher na empresa, 

bem como, quaisquer outras formas de discriminação e ataques à intimidade da 

mulher (CF/88 art. 5º, incisos XLI)43.  

A lei deverá punir qualquer tipo de discriminação atentatória aos direitos e 

liberdades das pessoas, que são direitos fundamentais, inerentes à dignidade da 

pessoa humana, direitos violados por discriminação de idade, cor, violação de 

imagem, orientação sexual, e condição social, ou que implique em ofensa de 

qualquer outro direito, inclusive do abuso de poder contra a mulher trabalhadora. 

No Brasil quem mais sofre violência e discriminação por assédio moral são 

as mulheres, principalmente as mais humildes, com baixa escolaridade, pobres, 

pessoas de origem afrodescendentes, ou de pele negra, e sem ascensão social. 

Apesar disso, os homens igualmente sofrem assédio moral e discriminação 

no ambiente de trabalho. No entanto, não em números tão alarmantes como 

mostram as estatísticas em relação as mulheres. 

Enquanto os homens que sofrem assédio moral atingem percentual de 30%, 

no caso das mulheres 70% delas sofrem algum tipo violência ou assédio moral.  

Ainda muito se terá que caminhar para a conscientização dos indivíduos 

para se tornar solidariamente capazes de dizer não à todos os tipos de 

discriminação, especificamente a prática danosa e preconceituosa do assédio moral 

em relação a mulher ou qualquer outra pessoa. Só assim será possível construir um 

mundo mais igualitário e justo para aqueles que nos sucederem, ou seja, as futuras 

gerações.  

Todos nós sem distinção, tanto homens quanto mulheres, moradores neste 

país, devemos nos mobilizar para erradicar a violência contra a mulher na empresa. 

Nesse sentido, será necessária a formação de uma nova mentalidade, 

segundo descreve Bezerra Leite (2017, p. 60) 

 

[…], É preciso que as inteligências tenham como norte a efetivação do 
acesso individual e metaindividual – dos fracos e vulneráveis, como 
consumidores, trabalhadores, idosos e excluídos em geral, não apenas em 
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 XLI - a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais; [...]. 
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relação ao aparelho judiciário e a democratização das suas decisões, mas 
sobretudo, a uma ordem jurídica  necessariamente justa. Para tanto , é 
condição necessária a formação de uma nova mentalidade que culmine em 
uma autêntica transformação cultural não apenas dos juristas, juízes e 
membros do Ministério Público, o art. 127 da Constituição Federal de 1988 
deixa evidente  o seu novo papel político no seio da sociedade brasileira, 
pois a ele foi concedida a nobre missão de promover  a defesa  não apenas 
do ordenamento jurídico e dos direitos sociais e individuais indisponíveis, 
mas, também, do regime democrático. Deixa pois o Ministério Público, a 
função de  mero custus legis, para se transformar em  agente político, cuja 
função institucional é zelar  pela soberania e representatividade popular; 
pelos direitos políticos; pela dignidade da pessoa humana; pela ordem 
social (valor do trabalho) e econômica (valor social da livre iniciativa); e 
pelos princípios e objetivos  fundamentais da República Federativa do 
Brasil.

44
   

 

O artigo 2º, inciso I da Lei 9.029/95,45 conforme Barros (2009, p. 22) é 

considerado crime os casos de práticas discriminatórias, tais como exigências de 

testes ou exames de gravidez, perícias médicas, laudos atestado, declaração ou 

qualquer outro procedimento relativo à esterilização ou a estado de gravidez46. 

A lei punirá qualquer tipo de discriminação atentatória aos direitos e 

liberdades fundamentais. Eis que está assegurado na CF/88 no art. 1º, inciso III o 

principio basilar da Carta Magna, inerente à dignidade da pessoa humana, os quais 

representam direitos invioláveis com proibição explicitada em Cláusulas Pétreas da 

Constituição Federal brasileira. É vedada discriminação de idade, cor, violação de 

imagem, orientação sexual e condição social ou que implique em violação de 

qualquer outro direito, inclusive do abuso de poder e ataque à intimidade mulher 

trabalhadora, são elementos mandamentais integrantes, da Constituição Federal de 

1988. 

Portanto, pelo o que se denota de decisões prolatadas pelos Tribunais do 

Trabalho em nosso País o preconceito e a discriminação ainda muito persiste no 

Brasil. Nesse caso, observa-se caso apurado em processo na Justiça do Trabalho 

de Minas Gerais, (MG), em que a empresa é condenada pagar indenização por 

danos morais à mulher empregada, a qual era chamada de ―neguinha‖ de forma 

pejorativa, rude e agressiva em frente aos colegas de trabalho, por seu superior 

hierárquico, oportunidade em que o caso foi objeto de julgamento na justiça.  
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 LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Curso de direito processual do trabalho. 15. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2017, p. 60. 
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 Art. 2º Constituem crime as seguintes práticas discriminatórias: I - a exigência de teste, exame, 
perícia, laudo, atestado, declaração ou qualquer outro procedimento relativo à esterilização ou a 
estado de gravidez; [...]. 
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[...] - 2ª Turma - (TRT-MG), - RO n. 01131- 2007 – 134 – 03-00-8, Juíza 
convocada, Maria Stela Álvares da Silva Campos, destacou: ―A reclamada 
por seu gerente fez diferenciação da empregada por um pensamento usual 
e tão dolorosamente combatido na sociedade que é valoração das 
diferenças entre raças, em uma crença que os traços físicos e culturais 
qualificam os seres humanos nem superiores ou inferiores. O Direito do 
Trabalho não permitir que o empregado, em seu labor, seja discriminado, 
em seu labor seja discriminado, insultado, e ultrajado. Alias a conduta é 
banida pela própria carta, em que no seu pilar de constituição, que é o 
preâmbulo, assegura a ―igualdade e a justiça como valores supremos de 
uma sociedade, fraterna, pluralista e sem preconceitos‖ considerado os 
fatos a 2ª Turma do TRT-MG manteve valor da condenação em 50 salários 
mínimos. Além da empregadora direta  da reclamante  (empresa de 
terceirização de mão de obra  à quem cabia  zelar  pelas condições de 
trabalho  favoráveis ao trabalhador  bem como pela integridade física e 
moral da autora), responde  pela condenação a empresa tomadora  de 
serviços, que se beneficiou  do trabalho da reclamante  e também  porque é  
a  empregadora direta do ofensor.

47
 (TRT-MG, apud, INÁCIO, 2012, p. 75-

76) 

 

Diante disso, levando-se em consideração as manifestas decisões arbitrárias 

pelas quais muitos funcionários vêm passando cotidianamente, os tribunais estão se 

mostrando cada vez mais atuantes nos aspectos que envolvem o assédio moral, 

como ocorreu no caso acima narrado, em que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais 

manteve a condenação em cinquenta salários mínimos, a título de compensação 

dos danos morais. 

 

2.2 O ASSÉDIO MORAL NO TRABALHO E A CONDUTA DO ASSEDIADOR 

 

Define-se por uma conduta reprovável e abusiva, com submissão da vítima a 

humilhações, e uma série de exposições vexatórias e práticas discriminatórias, em 

decorrência do assédio moral, cometidas pelo ataque do agressor. Prática 

constrangedora, mesquinha, velada e continuada, com intenção de desestabilizar, 

premeditadamente para forçar a vítima pedir demissão do seu emprego, por não 

suportar mais tantas humilhações, pressão exorbitante e constrangimentos 

exacerbados e ilegais que pode ser através de procedimentos do superior 

hierárquico, que se encontra investido do poder de mando pelo dono da empresa ou 

setor específico da empresa.48 

Nessas situações, será mais comum ocorrer em setor de vendas, ou 

fábricas, onde geralmente ocorre muita pressão nas relações interpessoais, entre 
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 (TRT – MG ) – RO n. 01131-2007- 134-03-00-8, apud, INÀCIO, Aparecido. Op. cit., p. 75-76. 
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 INÀCIO, Aparecido. Op. cit., p. 29. 
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superior hierárquico e subordinado, com o propósito de cobrar maior rendimento da 

empresa, bem como, o cumprimento de metas, fatos que ocorrem com frequência, 

principalmente nas Instituições Financeiras, no comércio, nas grandes lojas de 

departamentos, empresas de telemarketing, ou no setor de produção das 

montadoras de veículos, segundo se denota: 

 

[...] Comumente tem ocorrido a prática de assédio moral de forma coletiva,  
em caso que envolva a ―política motivacional‖ de vendas ou de produção 
nas quais, empregados que não atingir metas determinadas são submetidos 
ás mais diversas situações de psicoterror, cuja submissão envolve ―castigos 
e prendas‖ na frente dos demais colegas do grupo, envolvendo práticas de 
fazer flexões, vestir saia  de baiana, passar batom, usar cacetes com 
chifres, perucas coloridas, vestir camisetas escrita com frases depreciativas, 
dançar músicas de cunho erótico, dentre tantas outras. O que é mais 
impressionante além de grave, é que tudo isso ainda acontece com 
frequência em pleno Século XXII e mais grave ainda praticado por 
empresas nacionais de grande porte, e nas multinacionais.

49
 (NEHEMIAS, 

apud, INÁCIO, 2012, p. 29) 

 

Ao se falar em conduta do assediador, no caso de assédio moral, como se 

pode denotar o próprio conceito já esta definindo a conduta do ofensor como 

demonstra o texto descrito:       

                                     

[...] o assédio moral é a situação em que uma pessoa ou um grupo de 
pessoas  que exerce uma prática de violência extrema, de forma sistemática  
e frequente, (em média uma vez por semana) e durante um tempo 
prolongado (em torno de 6 meses),  sobre outra pessoa, a respeito da qual 
mantém uma relação assimétrica de poder no local de trabalho, com 
objetivo de  destruir  as redes de comunicação da vítima destruir sua 
reputação, perturbando o exercício de seu trabalho. E conseguir finalmente 
que essa pessoa acabe deixando o emprego‖ (cf. Heinz Leymann, médico 
alemão e pesquisador na área de  psicologia do trabalho, na Suécia, 
falecido em 1999, mas cujos textos foram compilados na obra de  Noa  
Devemport e outras , intitulada Mobbing: Emotional “ Abuse in the American 
Word Place‖). O conceito é criticado por ser muito rigorosos.

50
 (BARROS, 

2009, p. 184) 

 

O modus operandi do assediador são pontos fundamentais para se 

configurar o assédio moral e, consequentemente, os tipos de danos causados à 

vítima sendo muito importante saber com quem se está lidando, bem como, as 

consequências que interferem na pessoa, além dos danos que são desencadeados. 
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De acordo com o entendimento de Ana Beatriz B. Silva,51 autora do livro 

―Mentes Perigosas‖, ―existe psicopatas nas mais diversas profissões, e funções, cuja 

grande maioria deles utiliza suas atividades profissionais para conquistar ascensão 

profissional‖. Visto que as pessoas com este perfil, almejando poder excessivo e 

controle sobre as pessoas, sendo capaz das maiores atrocidades para galgar 

posições na empresa conquistar seus objetivos, usando as pessoas sem nem um 

escrúpulo. 

Essas pessoas são possuidoras de mentes manipuladoras e pretenciosas, 

capazes dos maiores horrores para galgar posições de destaque na profissão e 

conseguirem o que querem para chegar ao topo da pirâmide da empresa. Cometem 

verdadeiros atrocidades para obter vantagens pessoais, são capazes das maiores 

perversidade e dissimulações nas relações interpessoais e laborativas no ambiente 

de trabalho.  

Ainda ―Psicopatas não vão ao trabalho vão a caça‖, conforme Ana Beatriz B. 

Silva.52 Dessa forma, ensina que devemos estar sempre alerta, pois essas pessoas 

calculam milimetricamente à hora do ataque, a depender da forma como a empresa 

é estruturada, poderá colaborar para que indivíduos egocêntricos e inescrupulosos 

alcancem cargos de chefia, ascensão e poder.  

Desse modo, os empregadores acabam correndo risco de serem também 

prejudicadas tanto quanto as vítimas por esses psicopatas do mundo profissional. 

Por isso, a grande importância de saber com que se está lidando, ou melhor, quem 

está sendo contratado.  

Os indivíduos com este perfil poderão tanto prejudicar a empresa, o grupo 

ou meio laborativo onde se encontram inseridos para desenvolver suas atividades, 

como também, prejudicar pessoas com quem se relacionam diretamente no 

ambiente laboral. Através da prática contumaz do assédio moral poderão evoluir 

para assédio sexual e outras prejudicialidades ao meio ambiente do trabalho e no 

próprio mundo corporativo. 

 

2.3 LEGISLAÇÃO BRASILEIRA 
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Conforme já referenciado neste trabalho, o Brasil ainda não tem Lei Federal 

específica em relação ao assédio moral contra a mulher no trabalho ou trabalhador 

assediado.  

Somente Leis internas instituídas por municípios de alguns Estados 

brasileiros como é ocaso da Lei municipal de São Paulo, número 13.288 de janeiro 

de 2001.   

 

[...] Lei Municipal de São Paulo, Lei nº 13.288, de janeiro de 2001, 
conceituou assédio moral como; todo tipo de ação, gesto ou palavra que 
atinja, pela repetição, à autoestima e a segurança de um indivíduo, fazendo-
o duvidar de si mesmo e de sua competência, implicando em dano ao 
ambiente de trabalho, a evolução da carreira profissional ou à estabilidade 
do vínculo empregatício do funcionário, atais como: marcar tarefas com 
prazos impossíveis para o funcionário cumprir, passar alguém de uma área 
de responsabilidade para cumprir funções triviais; tomar critérios de ideias 
de outros; ignorar ou excluir um funcionário só se dirigindo a ele através de 
terceiro; sonegar informações de forma insistente; espalhar rumores 
maliciosos, criticar com persistência, implicando em dano  ao ambiente de 
trabalho, à evolução da carreira profissional ou à estabilidade do vínculo 
empregatício do funcionário.

53 

 

Da mesma forma, a considerar a Lei Federal. 9.799/99 que insere na 

consolidação das Leis do Trabalho, procedimentos e normas, sobre o acesso da 

mulher ao mercado de trabalho, onde tutela dos direitos da mulher54. É, sem 
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 MARTINS, Sergio Pinto. Op. cit., p. 16-17. 
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 LEI Nº 9.799, DE 26 DE MAIO DE 1999. Insere na Consolidação das Leis do Trabalho regras sobre 
o acesso da mulher ao mercado de trabalho e dá outras providênciasO PRESIDENTE DA 
REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: Art. 1º A 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, 
passa a vigorar com as seguintes alterações: 
"SEÇÃO I Da Duração, Condições do Trabalho e da Discriminação contra a Mulher Art. 373A", -
Ressalvadas as disposições legais destinadas a corrigir as distorções que afetam o acesso da mulher 
ao mercado de trabalho e certas especificidades estabelecidas nos acordos trabalhistas, é vedado: 
I - publicar ou fazer publicar anúncio de emprego no qual haja referência ao sexo, à idade, à cor ou 
situação familiar, salvo quando a natureza da atividade a ser exercida, pública e notoriamente, assim 
o exigir; II - recusar emprego, promoção ou motivar a dispensa do trabalho em razão de sexo, idade, 
cor, situação familiar ou estado de gravidez, salvo quando a natureza da atividade seja notória e 
publicamente incompatível; III - considerar o sexo, a idade, a cor ou situação familiar como variável 
determinante para fins de remuneração, formação profissional e oportunidades de ascensão 
profissional; IV - exigir atestado ou exame, de qualquer natureza, para comprovação de esterilidade 
ou gravidez, na admissão ou permanência no emprego; V - impedir o acesso ou adotar critérios 
subjetivos para deferimento de inscrição ou aprovação em concursos, em empresas privadas, em 
razão de sexo, idade, cor, situação familiar ou estado de gravidez; VI - proceder o empregador ou 
preposto a revistas íntimas nas empregadas ou funcionárias. Parágrafo único. O disposto neste artigo 
não obsta a adoção de medidas temporárias que visem ao estabelecimento das políticas de 
igualdade entre homens e mulheres, em particular as que se destinam a corrigir as distorções que 
afetam a formação profissional, o acesso ao emprego e as condições gerais de trabalho da mulher." 
"Art. 390B As vagas dos cursos de formação de mão-de-obra, ministrados por instituições 
governamentais, pelos próprios empregadores ou por qualquer órgão de ensino profissionalizante, 
serão oferecidas aos empregados de ambos os sexos." 
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dúvidas, um grande avanço legislativo, eis que traz em sua estrutura diversos 

dispositivos aptos a tutelar a atuação da mulher no ambiente do trabalho, mais 

especificamente com postura de combate à discriminação. 

Nesse diapasão, conforme bem assevera Resende, em que pese a 

Constituição Federal ter trazido à baila a igualdade entre homens e mulheres, foi 

com o advento desta legislação que se mostrou possível inviabilizar no âmbito dos 

contratos de trabalhos a impossibilidade de haver qualquer tratamento 

discriminatório em razão do gênero: 

 

De uma forma geral, a Constituição de 1988 consagrou a igualdade de 
homens e mulheres em direitos e obrigações (art. 5°, I). Tendo em vista o 
histórico de discriminação por gênero, em virtude do qual as mulheres não 
têm o mesmo acesso que os homens ao mercado de trabalho e recebem 
salários menores pelo exercício de idênticas funções, o constituinte previu a 
necessidade de se proteger o trabalho da mulher mediante incentivos 
específicos, conforme legislação regulamentadora.  
Como quase tudo que dependeu de regulamentação, o mandamento 
constitucional ainda não foi concretizado na medida desejada. Pode-se 
mencionar, a título de exemplo de aplicação do preceito do inciso XX, o art. 
373-A da CLT, incluído pela Lei n° 9.799/1999, o qual estabeleceu 
mecanismos voltados à proteção da mulher contra a discriminação por 
gênero.

55 

 

Mais especificamente no artigo 373-A, da Consolidação das Leis do 

Trabalho, inserida pela Lei 9.799/1999, é possível visualizar um regramento mais 

incisivo quando à proteção da mulher no mercado de trabalho. 

Tal se mostrou necessário, vez que ―As práticas discriminatórias nem 

sempre se manifestam de forma clara e direta, mas sutil e indireta, quando, sob a 

aparência de neutralidade, nada mais fazem do que criar desigualdades em relação 

a certos grupos de pessoas [...]‖,conforme sintetiza Romar56. Portanto, uma 

                                                                                                                                                                                     
"Art. 390C. As empresas com mais de cem empregados, de ambos os sexos, deverão manter 
programas especiais de incentivos e aperfeiçoamento profissional da mão-de-obra." 
"Art. 390E" A pessoa jurídica poderá associar-se a entidade de formação profissional, sociedades 
civis, sociedades cooperativas, órgãos e entidades públicas ou entidades sindicais, bem como firmar 
convênios para o desenvolvimento de ações conjuntas, visando à execução de projetos relativos ao 
incentivo ao trabalho da mulher. 
"Art. 392. CLT caput‖. Toda empregada gestante tem direito à licença-maternidade, com um período 
de 120 dias (cento e vinte dias sem prejuízo do empre4go e do salário, com redação determinada 
pela lei 10.421, de 15 de abril de 2002. § 4º É garantido à empregada, durante a gravidez, sem 
prejuízo do salário e demais direitos: I - transferência de função, quando as condições de saúde o 
exigirem, assegurada a retomada da função anteriormente exercida, logo após o retorno ao trabalho; 
II - dispensa do horário de trabalho pelo tempo necessário para a realização de, no mínimo, seis 
consultas médicas e demais exames complementares".  
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legislação mais robusta sobre o tema, tende a trazer diversos benefícios para a 

camada menos protegida, que sempre sofreu durante o contexto histórico 

determinada discriminação. 

Este texto legal, de acordo com Delgado (2012, p. 642) trouxe à tona 

parâmetros anti discriminatórios e, ainda, reforça a idéia de que no ambiente de 

trabalho não é possível a ingerência de ofensas físicas, ofensas morais, bem como 

as revistas íntimas abusivas e a implementação do assédio sexual, por exemplo57. 

Diante disso, esta legislação foi de grande relevância histórica para se 

proteger de maneira ainda mais efetiva a mulher no âmbito das relações 

empregatícias. 
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CAPÍTULO III - A PREJUDICIALIDADE NAS RELAÇÕES LABORAIS E EM 

OUTRAS ESFERAS ALÉM DA VÍTIMA 

 

3.1 PREJUÍZOS, REFLEXOS E CONSEQUÊNCIAS POR CONTA DO ASSÉDIO 

MORAL 

 

Os danos e prejuízos podem assumir uma proporção sem igual. Como 

círculos concêntricos na água, onda vibrante e contagiante, indo se propagar em 

outras dimensões. Além da vítima, que sofre o assédio moral, vai se refletir na 

própria empresa, bem como, no bolso do empregador, e no próprio Estado, os quais 

acabam também evolvidos, devido às prejudicialidade provocadas pelo assédio 

moral. 

Um exemplo disso são as demissões e indenizações por danos morais, em 

decorrência das reclamações de casos de ataque por conta de assédio moral que 

vão para na justiça do trabalho. Infelizmente além da vítima, indo contribuir para 

prejuízos à economia e celeridade processual em decorrência destes atos que 

poderiam ser evitados se houvesse maior rigor da legislação brasileira e mais 

conscientização de todos. 

Portanto, no final de tudo isso, toda a sociedade também vai arcar com os 

custos negativos em decorrência deste ato danoso e ilegal, de acordo com 

Colombo58 (2016, p. 28-29).  

Além disso, é muito importante as formas de gerenciamento interno de cada 

empresa, ter uma boa estrutura administrativa, as quais definem normas, tais como 

missão e valores, conduta dos seus colaboradores e conforme regimento interno de 

que também englobam a ética de cada empresa. Prevenção e outros procedimentos 

que se iniciam desde a contratação no RH da empresa. Sendo observado e levado 

em conta os princípios da prevenção e precaução conforme ementa jurisprudencial. 

 

[…] ASSÉDIO MORAL. MEIO AMBIENTE DO TRABALHO. PRINCÍPIOS 
DA PREVENÇÃO E PRECAUÇÃO. Em se tratando de meio ambiente de 
trabalho, vigora o princípio da prevenção e precaução, exigindo-se da 
empresa uma postura de escolha adequada dos empregados que ocuparão 
cargos de gerência em suas agências bancárias de modo a evitar condutas 
que, buscando apenas o lucro da instituição, possam denegrir a saúde a, 
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 COLOMBO, Filho Cássio. Quem paga essa Conta? Danos morais, assédio moral e outras 
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Instituto Mundo do Trabalho, 2016, p. 28-29. 
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higidez do local de trabalho. É dever do empregador zelar por um ambiente  
de trabalho saudável também do ponto de vista da saúde mental, coibindo 
práticas tendentes ou aptas a gerar  danos de natureza moral ou emocional 
aos seus  trabalhadores, passíveis de indenização

59
. (TRT-PR, apud, 

TEIXEIRA Filho, 2016, p. 71) 

 

Na decisão acima exarada, nota-se que o Magistrado fez alusão ao princípio 

da prevenção e precaução, que é um instrumento hábil a reger as relações 

empregatícias. Assim, via de consequência, verifica-se que por meio dele cabe ao 

empregador zelar pelo ambiente de trabalho, obstando-se, assim, apenas a 

obtenção de lucro, já que existem outros aspectos que devem ser observados, como 

a saúde mental do obreiro. 

Conforme o autor abaixo citado, a repercussão do assédio moral no 

ambiente de trabalho não se limita à pessoa da vítima, levando-se em conta também 

os casos de assédio que ocorrem pela falta de respeito mútuo e consideração pelos 

direitos da personalidade e deficiências da organização e a distribuição do trabalho 

aos funcionários na empresa. 

 

[...] A ―saúde‖ da empresa também é atingida de forma a prejudicar o 
desenvolvimento dos negócios e a capacidade de trabalho dos seus 
integrantes.  No projeto de relatório sobre assédio moral, de Jean 
Anderson, da Comissão de Empregos e Assuntos Sociais do 
Parlamento Europeu, a alteração n. 8 apresentada por Anne-Karin 
Glase, inclui a empresa como um dos pontos de repercussão do 
assédio moral

60
. (SILVA, 2012, p. 87) 

 

Diante disso, nota-se claramente que a prática do assédio moral não ofende 

apenas o obreiro, mas também a empresa, que também sofre os reflexos advindos 

desta conduta, o que respinga sobremaneira no desenvolvimento dos negócios. 

 

3.2 ATAQUES DO AGRESSOR À INTIMIDADE DA MULHER TRABALHADORA NO 

MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA EMPRESA 

 

É muito importante reunir provas e efetuar denúncias contra o agressor, para 

provar o assédio moral e configuração dos danos morais, bem como, deve se deixar 
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claro o prejuízo e o grau da lesão sofrida pela vítima em caso de assédio moral, ou 

mesmo patrimonial.  

O agressor assediador pode atacar de várias formas, premeditada e 

proposital, às vezes já pré-orientado pelo empregador, com intenção de se livrar do 

empregado e forçá-lo a pedir demissão. Ou em situações levadas pela grande 

competitividade e exigência da empresa, a exemplo do setor de vendas, setores 

produção, nas fábricas, e lojas departamentos. Tudo isso, vem colaborar para o 

assédio moral. Ocorrendo, assim, com mais intensidade nas empresas de grande 

porte. Nas multinacionais, e muitas outras situações que podem surgir entre 

empregado e empregador. 

Conforme o autor abaixo citado, o assédio moral é uma prática comum 

quando o empregado goza de certa estabilidade e garantias no emprego, alguns 

empregadores ou empresas com a intenção de se livrar do funcionário, acabam 

pressionando o empregado(a), no limite de suas forçadas,  e perseguindo de forma 

ardilosa e camuflada, obrigando a vítima a pedir demissão, para ―não fazer valer 

seus direitos trabalhistas‖. Começando a partir daí a grande problemática do assédio 

moral corporativo e os casos de indenizações por danos morais. 

 

[…], Muito Comum é o assédio em circunstâncias em que o empregado 
goza de estabilidade ou de algumas garantias no emprego (acidentária , 
gestante, Cipa, sindical ou  outra). Nesses casos è perpetrado mediante 
discriminação; rigor excessivo; provocações; inações forçadas; serviços 
superiores às forças do trabalhador, vexatórios ou distintos daqueles 
relacionados ás suas funções61. (TEIXEIRA, 2016, p.55) 

 

Principalmente quando já existe alguma ação judicial contra o empregador, 

sendo perseguido pelo assediador de forma camuflada e ardilosa. 

Causando pavor, ansiedade e constrangimentos, deixando a empregada 

sem saída inclusive com as advertências e as acusações injustas e infundadas ou 

ainda forçar pedido de demissão por motivos de discriminação de idade, sexo, 

cargos ou no caso de salários que estão muito elevados, acima da média da função 

exercida, causam uma situação forjada para demissão.  

 

Discriminação de mulher gestante (grávidas ficam impedidas de sentar; 
quando retornam da licença maternidade, ficam sem função ou são 
obrigadas a desempenhar função inferior ou acima de seus conhecimentos, 
com claro objetivo de forçar o pedido de demissão), casadas com filhos 
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menores, além de discriminação quanto à preferência para cursos de 
aperfeiçoamento que são destinados para os homens com exclusão de 
mulheres

62
. (ALKIMIN, 2013, p. 73) 

           

No texto acima colacionado, é possível visualizar a precariedade do 

tratamento que as empresas possuem com as mulheres que retornam da licença 

maternidade, tudo com o escopo de fazer com que estas peçam demissão, apenas 

em razão de sua condição de mulher. 

 

3.3 DIFERENÇAS DE ASSÉDIO MORAL, DANO MATERIAIS, DANOS MORAIS E 

ASSÉDIO SEXUAL 

 

Há duas modalidades de dano, o patrimonial e o extrapatrimonial. É válido 

ressaltar que o dano moral é diferente de assédio moral, pois ele está contido no 

assédio moral.   

Embora, tanto a assédio moral, quanto outros tipos de danos morais são 

atos ilícitos que afetam as relações interpessoais no trabalho, o desempenho 

profissional do homem ou da mulher trabalhadora causa prejuízos, dor e sofrimento. 

Além de prejudicar sua vida profissional, sua saúde mental, física e o meio ambiente 

de trabalho, se a legislação brasileira tivesse mais rigor em relação ao assédio tudo 

isso poderia ser evitado.  

Para haver dano moral será necessário um prejuízo à vítima com dano grave 

que possa vir causar lesão do seu patrimônio, bens móveis ou imóveis, bens 

imateriais (extrapatrimoniais), são danos que afetam a dignidade humana os direitos 

da personalidade sua honra, imagem, liberdade de expressão, direito de ir e vir, 

direito ao trabalho digno, e livre iniciativa. 

 

Distinção e equiparação entre assédio moral e assédio sexual, visto que 
ambas as modalidade ocorridos no ambiente de trabalho, se configuram 
através de atos, palavras, gestos ou escritos tornado o ambiente de trabalho 
hostil, degradante e insuportável, uma forma de violência psicológica 
provocando tenção, angústia , medo e pavor., deixa  a pessoa assediada 
com medo de ficar sozinha no  posto de trabalho, com sentimento de culpa, 
e auto vigilância acentuada, desarmoniza as  emoções  e provoca  danos à 
saúde  física e mental, constituindo-se em fator de risco à saúde  nas 
organizações de trabalho. Além disso, ambas as formas de assédio, além 
de atingir a integridade psicofísica da vitima, ferem a sua dignidade e seus 
princípios, ―direitos da personalidade‖ pondo em risco o emprego desta

63
.  

                                                           
62

 ALKIMIN, Maria Aparecida. Op. cit., p. 73. 
63

 Ibidem, p. 57. 



36 
 

Nessa perspectiva, tem-se que tanto o assédio moral, quanto o assédio 

sexual, pode ocorrer no âmbito do direito do trabalho, sendo que ambas as condutas 

tendem a ocasionar manifestos danos à integridade, assim como à dignidade da 

obreira. 

 

3.4 DANOS MORAIS E SUAS ESPECIFICIDADES, EM CASOS CONCRETOS 

DE ASSÉDIO MORAL NA EMPRESA CONTRA A MULHER 

 

A prática do assédio moral, que vem sendo constantemente observada no 

âmbito empresarial, deve ser analisada pelo Magistrado de maneira mais especial, 

eis que, induvidosamente, é elemento apto a ensejar dano moral, visto ferir 

frontalmente o princípio da dignidade da pessoa humana. 

Sobre o tema, importa trazer o posicionamento abaixo: 

 

São inesgotáveis as hipóteses  de situações  passíveis  de dano moral, por  
parte do empregador contra o empregado, o ex empregado ou mesmo o 
candidato a emprego; nas três  mencionadas fases (pré-contratual, 
contratual e pós-contratual), é  possível  relacionarem-se procedimentos e 
atos passíveis de configuração de dano moral

64
.   

                                   

Do posicionamento acima adotado, é possível extrair diversas situações 

fáticas em que se mostra possível elencar a prática do assédio moral, em qualquer 

das fases contratuais, cujas condutas são aptas a figurar no caso concreto o 

denominado dano moral. 

Pode-se mencionar inicialmente o isolamento da vítima, que é uma prática 

usual realizada pelo assediador. 

Além de submeter à vítima a exposições vexatórias, constrangedoras e 

humilhações constantes no meio ambiente de trabalho, o assediador isola a vítima 

dos seus colegas no local do trabalho, deixando-a sem comunicação, evita repassar 

tarefas, e provoca interrupção constante do seu trabalho intencionalmente durante a 

execução de suas tarefas, deixando o assediado(a) sem alternativas.  

Um atentado contra a honra e dignidade da pessoa humana, como explica 

abaixo uma modalidade de Cartilha de procedimentos internos educativos da 

Fiocruz: 
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Utilizar insinuações desdenhosas para desqualificar o(a) trabalhador(a); 
Fazer gestos de desprezo diante do(a) trabalhador(a), tais como suspiros, 
olhares desdenhosos, etc. Desacreditar o(a) trabalhador(a) diante de 
colegas, superiores ou subordinados; Espalhar rumores a respeito do(a) 
trabalhador(a) atribuindo-lhe problemas psicológicos; Expor e criticar a vida 
privada do trabalhador(a); Zombar de atributos físicos ou da origem 
socioeconômica e regional; Desmerecer crenças religiosas ou convicções 
políticas; Atribuir tarefas humilhantes; Ofender o profissional usando termos 
obscenos e degradantes; Não levar em consideração os problemas de 
saúde ou as recomendações médicas

65
. (CARTILHA FIOCRUZ, 2017, p. 

12) 
 

Nesta perspectiva, denota-se que a desqualificação do obreiro, os 

manifestos gestos de desprezos, a propagação de boatos, o fato de se zombar do 

funcionário, além das ofensas atribuídas aos obreiros são elementos aptos a instituir 

o assédio moral no caso concreto. 

É, induvidosamente, uma forma de se atentar contra a dignidade da pessoa 

humana. 

Um atentado contra intimidade da pessoa, sua honra, sua imagem e sua 

dignidade, por cometimento de verdadeira sequência de atos desumanos e ilegais 

com violação dos Princípios e Garantias Constitucionais, violação contratual por 

parte do empregador contra subordinado que dá direito a rescisão do contrato pelo 

empregado de pleitear indenização por danos morais conforme artigo 373-A da CLT 

e conforme Constituição Federal, violação do art. 5º e seus preceitos.66 

Este dispositivo tem o condão de garantir a efetivação dos direitos mínimos 

das pessoas, em especial, nesta situação, a intimidade dos obreiros, de modo que a 

privacidade do indivíduo não seja alvo de qualquer conduta externa, conforme 

Moraes (2014, p. 203).67  

Nessa mesma linha, verifica-se que a valoração que a Constituição Federal 

erigiu aos direitos íntimos dos indivíduos, contemplando-se, nesta hipótese, o 

aspecto objetivo, que valora a personalidade da pessoa perante o contexto social, 
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bem como o aspecto subjetivo, que tem o condão de enaltecer a honra subjetiva, 

que é o sentimento que o indivíduo nutre pela própria dignidade. Obviamente, tais 

direitos fundamentais restam plenamente aplicados na esfera do direito do trabalho: 

 

Distingue-se, claramente, nesse conceito, o aspecto objetivo e o subjetivo 
da honra. O primeiro consiste na valoração de nossa personalidade feita 
pelos membros da sociedade; é a boa reputação que compreende a estima 
política, profissional, artística, comercial, literária, e de outros âmbitos de 
respeitabilidade. Traduz respeito e apreço concedidos por terceiro à 
personalidade de um sujeito. 
O segundo aspecto (honra subjetiva) é o sentimento de dignidade pela 
própria pessoa. É a autoestima. A honra subjetiva se identifica, portanto, 
com o sentimento que a pessoa tem de sua própria dignidade. Esta última 
compreende o conjunto de valores morais, como retidão, probidade e 
lealdade, comuns às pessoas, em geral, e que o indivíduo atribui a si 
mesmo

68
. (BARROS, 2011, p. 503-504) 

 

Assim sendo, os atos discriminatórios que tendem a ocasionar prejuízos aos 

empregados, mais especificamente o que toca o abalo moral, devem ser 

devidamente reparados por aquele que deu azo69. 

O Código Civil Brasileiro de 2002, acertadamente, trouxe em seu arcabouço 

normativo a instituição da responsabilidade civil para aqueles que cometem atos 

ilícitos70.  

A aplicação da responsabilidade civil no âmbito da relação de trabalho é 

importante, eis que consoante assevera Barros71, os aspectos que ocasionam 

abalos morais no âmbito desta órbita é demasiadamente ofensivos, perfazendo a 

quebra de um dever extracontratual que deve ser reparado. 

Da mesma forma, a legislação trabalhista também protege o obreiro contra 

os atos denominados como discriminatórios, mais especificamente em seu artigo 

483, quando estabelece a rescisão indireta, isto é, a possibilidade do funcionário 

considerar rescindido o contrato de trabalho, quando, por exemplo, ocorrer ato lesivo 

em face de sua honra72. 
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Nesse passo, mais especificamente na questão da ofensa à honra, Resende 

delimita que: 

 

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

73
. 

 

Na decisão abaixo exarada, consta que a empresa foi condenada a efetuar o 

pagamento a título de dano moral, eis que restaram violados diversos direitos 

mínimos do trabalhador, como a dignidade e a honra, em razão de não ter sido 

atingido à meta que fora estipulada no setor de vendas. 

 

CLT ART. 483 - ASSÉDIO MORAL – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - 
DISCUMPRIMENTO DE META – OBRIGAÇÃO DE EMPREGADO 
PERMANECER EM JAULA  ACOMPANHADO DE PRIMATA  (MACACO) – 
VIOLAÇÃO À DIGNIDADE  DA PESSOA HUMANA  - Prática de empresa  
que coloca o empregado , que não consegue atingir meta  que lhe foi 
imposta , dentro de uma jaula  e junto  com manequim de um macaco. O 
símbolo antropológico e sociológico, imanente deste ato revelador. O 
caricatural por óbvio ultrapassou, a comicidade e chegou ao trágico. No 
pressuposto de que está sendo moderna, a Recorrida adota métodos 
arcaicos, primitivos, e por isso, reprimíveis. Adotar uma jaula e nela inserir 
um homem e um primata é significativo. O Estado Democrático de direito 
até admite que o sujeito ou a empresa tenha a liberdade de proceder como 
tal. Contudo, não tolera e não admite que esta opção se transforme em 
imposição da mesma conduta de outrem, sobretudo àquele que une por um 
contrato de emprego; cuja matriz filosófica  está  assentada  na confiança  e 
no respeito  mútuo. Tanto a CLT maior fonte de estatal dos direitos do 
empregado, como código civil e a constituição Federal, não permite m que o 
empregador viole a dignidade do seu empregado, muito mesmos que fira do 
seu decoro e o seu prestígio profissional (arts. 483 da CLT, 186, e 187 do C. 
Civil e art. 5º, X da CF/88). Recurso a que se dá provimento.

74
 TRT 17 – RO 

00405.2005.005.17.00.0 – Rel. Juíza Sônia das Dores Dionísio – Data do 
Julgado; em 13 dez. 2006. 

 

Diante disso, considerando que as empresas estão se preocupando cada 

vez mais com a obtenção de lucro, deixando de lado a saúde do obreiro, os tribunais 
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brasileiros estão se manifestando cada vez mais em benefício desta camada 

hipossuficiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

CAPÍTULO IV - CONTROLE E PROCEDIMENTOS DA EMPRESA EM HORÁRIO 

DE TRABALHO 

 

4.1 REVISTAS PESSOAIS, CÂMERAS DE VÍDEO EM LOCAL DE TRABALHO, 

COERÊNCIA E FUNDAMENTOS 

 

As revistas pessoais em empresa têm causado grandes discussões, sobre o 

tema visto ser um assunto bastante polêmico e com exigência de muitos critérios a 

serem analisados, levando-se em conta principalmente a função que o funcionário 

exerce, e as necessidades que se fazem presentes em cada situação com 

adequação às circunstâncias muito peculiares de cada caso concreto. 

Será vetada esta prática quando for abusiva e desairosa, vier violar 

Preceitos e Princípios Constitucionais, conforme art. 5º inciso X CF/88,75 conforme - 

―CLT, Artigo 373-A, inciso VI‖76.  

Casos de revistas feitas em bolsas e sacolas ou pastas é permitido, desde 

que seja feita no final do expediente, pessoa do mesmo sexo, e não venha  

comprometer a dignidade, e expor a intimidade do empregado(a), ou ofender 

publicamente o seu direito à privacidade, constrangendo a pessoa revistada. 

Da mesma forma se o funcionário exercer função de vigilância em empresas 

de transporte de valores ou daquele que exerça função que tenha acesso a objetos 

como joias, pedras preciosas, a fim de salvaguardar o patrimônio do empregador 

será permitido a revista.  

E nos casos de função de perigos atinentes a explosivos, que envolva 

segurança individual e física, é passível a revista para salvaguardar o bem mais 

valioso ―a vida das pessoas‖, como por exemplo, a segurança nos casos de perigo 

eminente como pólvoras ou produtos químicos perigosos auto inflamáveis, para se 

evitar atentados.  

Não sendo só permitido como altamente necessário a exemplo das câmeras 

de vídeo em lugares que preze a segurança da empresa e de seus funcionários, e 

                                                           
75

 X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o 
direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação; 
76

 Art. 373-A. Ressalvadas as disposições legais destinadas a corrigir as distorções que afetam o 
acesso da mulher ao mercado de trabalho e certas especificidades estabelecidas nos acordos 
trabalhistas, é vedado: [...] VI - proceder o empregador ou preposto a revistas íntimas nas 
empregadas ou funcionárias. [...]. 
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dos próprios clientes, locais suspeitos, tais como aqueles que exijam vigilância 

através de câmeras de monitoramento eletrônico. 

Usados em corredores de empresa, estacionamentos, almoxarifados, 

portarias ou se falando de forma mais genérica para evitar casos de terrorismos em 

empresas, como ocorre em aeroportos. 

Em lugares de grande circulação de pessoas onde também são usados 

câmeras de vídeos em portarias, por exemplo, ou detectores de objetos metálicos, 

em aeroportos, Bancos, bem como nos Tribunais, sendo obrigatórios tais 

procedimentos para segurança de todos, segundo Barros (2009, p. 75)77. 

Nesta mesma orientação segue Ementa do Tribunal Superior do Trabalho: 

 

Dano moral. Revistas íntimas diárias de empregada - Violação à honra e à 
intimidade da recorrente, Inteligência do art. 373-A da CLT e do art. 5º, 
inciso X da Constituição. I Consignada na decisão recorrida a ocorrência de 
submissão de recorrente a revistas intimas  diárias , em que se pese o 
registro  de que  se tratava de  empresa de transportes de valores, cuja 
natureza do trabalho exigia tal procedimento, o fato de as revistas serem  
procedidas por pessoa do mesmo sexo, desacompanhado de comentários 
desairosos, resulta ainda assim  incontrastável à agressão à sua honra  e 
intimidade, emblemática da caracterização do dano moral. II - É que se 
acha subjacente ao sistema de vistoria, com revista  íntima, claríssimo 
abuso  do poder diretivo do empregador, pois embora lhe caiba dirigir  e 
fiscalizar  a prestação pessoal de serviço, não lhe é dado exceder valores 
se  no exercício  desse poder a  ponto de dirigir  os íntimos da pessoa 
humana. III – Aliás, o art. 373-A, inciso IV da CLT, contém norma incisiva 
sobre a proibição de o empregador ou preposto proceder a revistas íntimas 
nas empregados  ou funcionárias, cuja infringência  se deduz  a ofensa  à 
sua  dignidade e intimidade  como  indivíduos, reforçando a convicção sobre  
a caracterização do dano moral art. 5º, inciso X da Constituição. IV – Nesse 
sentido , é forte  a jurisprudência  desta corte  ao qualificar  como  dano 
moral  a realização  de revistas de pessoal de controle ou ato equivalente , 
conforme  se constata  dos seguintes  precedentes: E-RR-1157/2000, DJ 
13.08.2004, Min Maria  Cristina  Peduzzi; RR-21.95/99-009-05-00.6,DJ 
9.7.2004, Min. João Orestes Dalazem; RR-641571/2000, DJ 21, 02 .2003, 
Min. Vantuil Abdala. 2. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. - I - É sabido que o 
valor da indenização por dano moral deve  observar  o critério  estimativo, 
diferentemente daquela por dano material, cujo  cálculo deve observar o 
critério  aritmético. Na fixação da indenização do dano moral, deve o juiz se 
nortear por três  vetores, isto é, a gravidade  do dano, visto  que as revistas  
eram procedidas  por funcionários do mesmo sexo, desacompanhadas de 
qualquer comentário desairoso, julga-se  razoável  arbitrar -se à  
indenização o valor  de R$ 3.000,00, suscetível inclusive  de se prestar  
como instrumento dissuasório da prática  de revistas íntimas diárias. 
Recurso conhecido e provido.

78
  

                                  

                                                           
77

 BARROS, Alice Monteiro de. Op. cit., p. 75. 
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O Tribunal Superior do Trabalho entendeu por bem configurar as revistas 

íntimas diárias como uma conduta arbitrária, mencionando que este ato viola 

frontalmente a honra e a intimidade da obreira, arbitrando a monta de R$ 3.000,00 

(três mil reais). 

 

4.2 REVISTA EM VEÍCULOS DE EMPREGADO OU NO ESPAÇO A ELE 

RESERVADO 

 

Neste mesmo entendimento assim prossegue a autora em sua concepção o 

qual se estende, também, as revistas e objetos do empregado bem como de veículo 

ou espaços a ele reservados. 

Como exemplo de violação à lei, em detrimento de abusos de poder ou 

exageros cometidos por empregador ou prepostos contra trabalhador subordinado 

em revistas pessoais, valendo, também, para as revistas não só em bolsas e 

sacolas, como nas revistas pessoais feitas em bolso, carteiras, papeis, fichários ou 

espaços reservados ao empregado 

Tendo-se que ser levado em conta que desde o momento da seleção e 

contratação do empregado, estes procedimentos devem ser pautados em um clima 

de respeito e confiança para com a pessoa trabalhador, até provado em contrário. 

Da mesma forma por outro lado deve haver nas relações interpessoais 

laborais na empresa, um clima de respeito mútuo, entre as partes para preservação 

do meio ambiente de trabalho produtivo e saudável. Fundado em profissionalismo, 

coerência cooperação e justiça, entre Superior Hierárquico e o subordinado. 

Nesta ótica, tem-se o entendimento do Superior Tribunal do Trabalho, que 

pontuou que a forma de como se efetivou a revista na bolsa do empregador é 

elemento hábil para configurar o dano moral, conforme Recurso de Revista 

13854920125050017: 

 

RECURSO DE REVISTA. DANO MORAL. EXPOSIÇÃO EM BALCÃO DO 
CONTEÚDO DAS BOLSAS E SACOLAS DOS EMPREGADOS NA 
FRENTE DOS CLIENTES. 
Os arestos colacionados no apelo são inespecíficos, uma vez que as 
revistas nas bolsas dos empregados neles descritas não se deram sob as 
mesmas circunstâncias fáticas do caso em análise. Incidência da Súmula 
296 do TST. Recurso de revista não conhecido. DANO MORAL. QUANTUM 
INDENIZATÓRIO. O valor arbitrado a título de indenização por dano moral 
somente pode ser revisado na instância extraordinária nos casos nos quais 
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se vulneram os preceitos de lei ou Constituição que emprestam caráter 
normativo ao princípio da proporcionalidade. Considerando a moldura 
factual definida pelo Regional, e insusceptível de revisão (Súmula 126 do 
TST), o valor atribuído - R$ 15.000,00 - não se mostra irrisório ou 
excessivamente elevado a ponto de considerá-lo desproporcional. Recurso 
de revista não conhecido. RESCISÃO INDIRETA. CABIMENTO. Não se 
vislumbra a alegada violação do art. 483 da CLT, na medida em que o 
deferimento da rescisão indireta está lastreado justamente neste dispositivo 
legal. Recurso de revista não conhecido (Julgamento em 29 de abril de 
2015)

79
. 

 

Em que pese ser um direito do empregador exercer seu poder fiscalizatório, 

visualiza-se que a forma como se efetivou a revista, expondo os pertences do 

reclamante no balcão na frente de todos os que estavam presentes, deu azo ao 

dano moral. 

Entretanto, existe posicionamento em sentido contrário, conforme Recurso 

de Revista 1807720125090015, do Tribunal Superior do Trabalho: 

 

RECURSO DE REVISTA . ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE 
CÁLCULO. SÚMULA VINCULANTE Nº 4. SALÁRIO MÍNIMO. UTILIZAÇÃO 
ATÉ EDIÇÃO DE LEI OU NORMA COLETIVA. PROVIMENTO. 
Na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, esta Corte 
Superior tem firmado o entendimento de que o salário mínimo continua 
sendo utilizado no cálculo do adicional de insalubridade, até que lei ou 
norma coletiva de trabalho estipule outra base para a apuração da referida 
verba. Com isso, afasta-se a aplicação de qualquer outro parâmetro no 
cálculo do adicional de insalubridade em substituição ao salário mínimo. 
Precedentes da SBDI-1. Recurso de revista conhecido e provido. 
2.INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REVISTA EM OBJETOS 
PESSOAIS E CARRO DOS EMPREGADOS. Segundo a jurisprudência 
desta Corte, a revista em objetos pessoais - bolsas e sacolas- e veículos 
dos empregados da empresa, realizada de modo geral, sem contato físico 
ou exposição de sua intimidade, não submete o trabalhador à situação 
vexatória ou caracteriza humilhação, uma vez que decorre do poder diretivo 
e fiscalizador do empregador. Assim, o egrégio Tribunal a quo, ao condenar 
a reclamada ao pagamento de compensação por danos morais ao 
reclamante devido às revistas realizadas em seus pertences, sem ter sido 
comprovado abuso de direito na realização destas, proferiu decisão em 
contrariedade à iterativa, atual e notória jurisprudência desta Corte Superior. 
Recurso de revista conhecido e provido (Julgamento em 6 de novembro de 
2013)

80
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No caso acima narrado, entendeu o tribunal que não houve revista apta a 

submeter o empregado à situação vexatória, e, diante disso, reformou a decisão 

anteriormente prolatada, negando a indenização de danos morais. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

 

É no processo de desenvolvimento da ―aculturação‖ que se formam os mais 

nobres sentimentos e o modo de ser das pessoas, dos quais se origina a 

sensibilidade, que se manifesta em boas condutas individuais e nos 

comportamentos coletivos, que refletem na sociedade, e no local de trabalho e nas 

relações interpessoais laborativas. 

Com isso se pode ver que hoje, na busca desenfreada pelo poder, sucesso e 

riqueza, a cobiça, e conquista desleal e antijurídica, prejudicam os valores éticos 

morais, cuja consideração e amor ao próximo vão ficando cada vez mais distante, 

tomando uma proporção desenfreada. Pois a ambição pelo poder fala mais alto, e 

muitas pessoas acabam perdendo o bom senso, e a razão, consequentemente 

também se perdem de modo a ter condutas ilícitas, ilegais e antijurídicas, como no 

caso do assédio moral dentro do ambiente laboral.  

Ocorrendo a banalização dos princípios constitucionais, da ética e dos 

próprios sentimentos, com a possibilidade a partir deste contexto, de ocorrer vários 

tipos de violência, como é o fenômeno da violência social urbana, violência inclusive 

na empresa, nas relações interpessoais no trabalho, principalmente ofensas contra a 

mulher. 

Apesar de que a violência sempre esteve presente entre os homens, desde 

os tempos mais remotos da história da humanidade, nos os cidadãos que cumpre 

com os deveres sociais somos vítimas dessa prática que violenta a dignidade do ser 

humano e avilta seu modo de viver em sociedade.     

O direito exige uma constante atualização e evolução principalmente de 

nossas legislações, para coibir e tutelar qualquer tipo de violência contra a mulher, 

particularmente quando se refere ao assédio moral. 

Estabelecendo-se assim o respeito nas relações interpessoais, um direito 

comum a todas as pessoas, pautado na dignidade da pessoa humana e levando-se 

em consideração os direitos de personalidade de cada indivíduo, levando-se em 

consideração os padrões condutas que deve estar presentes no homem médio. 

Portanto as relações interpessoais de trabalho são valores que implicam no 

desenvolvimento e aperfeiçoamento de todas as pessoas, envolvidas neste tripé ―o 

empregador, o empregado e o trabalho‖, devendo ser respeitado e levado em conta 
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o direito de cada um, com ética, equilíbrio e ponderação em cada caso concreto. 

(destaques da monografista).  
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