
Assédio Moral ao Empregado. É melhor evitar! 

 

Mesmo sem existir no âmbito do ordenamento jurídico brasileiro uma legislação específica que trate 

do Assédio Moral contra o trabalhador, na prática a doutrina e a jurisprudência abordam o tema 

levando em consideração diversos julgados que se espalham por todo país. Na verdade, o assédio 

moral pode ser julgado pelas condutas previstas no artigo 483, alínea “e” da CLT. 

Diferentemente do dano moral, o assédio moral configura-se pelas condutas reiteradas do 

empregador ou de seus prepostos tomadas com o objetivo de expor o empregado a situações 

vexatórias e humilhantes que causam danos psicológicos ou físicos, podendo inclusive agravar-se 

para um quadro crônico de depressão. 

Não se tem mais dúvidas que o Assédio Moral está intimamente ligado a vontade do empregador ou 

dos seus prepostos de causar mal estar ao empregado. A atitude é de má-fé, ainda que sem dolo, 

mas sempre com culpa. 

É preciso salientar que não é um ato isolado, uma bronca do chefe ou brincadeiras inconvenientes do 

colega de trabalho que ensejam a reparação civil. Nem mesmo uma ordem confusa ou imprecisa. É 

preciso diferenciar uma contenda do assédio moral. Este necessita que a conduta seja repetitiva, 

frequente, que haja intencionalidade com o objetivo de degradar as condições de trabalho. 

Nos autos de uma provável reclamação trabalhista, é preciso que o autor prove a existência do dano 

moral sofrido no ambiente de trabalho para, levando em consideração alguns critérios, o juiz possa 

arbitrar o quantum indenizatório. Geralmente observa-se a posição social do ofendido, a situação 

econômica do ofensor, a culpa do ofensor na ocorrência do evento e, inclusive, as iniciativas do 

ofensor em minimizar os efeitos do dano. Como as reparações por danos morais, esta também deve 

ter um caráter pedagógico, atribuindo um valor alto e suficiente para garantir a punição do infrator 

com o objetivo de inibi-lo a praticar atos da mesma natureza. 

No Brasil, as decisões tem sido no sentido de prestigiar a vítima do assédio moral, já que sofreu 

danos em sua dignidade psíquica, foi vítima de situações humilhantes e constrangedoras que muitas 

das vezes levam por efeito a ameaça ao emprego.  

Assim, é possível concluir que as empresas devem tomar medidas capazes de coibir a ocorrência do 

assédio moral entre os seus funcionários. Existindo a possibilidade de ocorrer a ofensa, urge a 

necessidade de tomar atitudes concretas contra tal situação. Treinamentos e respeito aos 

empregados são o melhor caminho para as empresas. 

 

 

 

 


