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RESUMO

COSTA, Luiz Alberto Schweitzer. A Caracterização e as conseqüências do
assédio moral quando do excesso do poder do empregador. 2007. 95 f.
Trabalho de Conclusão de Estágio (Graduação em Administração). Curso de
Administração, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2007.
A presente monografia teve por objetivo estudar a caracterização do assédio moral
nas relações de emprego e as conseqüências jurídicas advindas, buscando-se a
interpretação de julgados oriundos do Tribunal Regional do Trabalho das 12 a Região
demonstrando a real necessidade da existência de procedimentos egais que
venham a resguardar as indenizações decorrentes do abuso de poder de mando do
empregador. Utilizou-se na elaboração desta, o método dedutivo, partindo da
investigação geral, estudando diversos autores sobre o tema e chegando-se ao
objetivo em particular. Em suma, fora analisado o contrato de trabal io e seus
sujeitos; para tanto o estudo partiu da história do direito do trabalho, da diferença
existente entre relação de trabalho e relação de emprego, do estudo do contrato de
trabalho, envolvendo seu conceito, natureza jurídica, características e formas:
também, o estudo dos requisitos essenciais e os sujeito inerentes a este, quais
sejam, empregado e empregador. Em momento oportuno, analisou-se o poder do
empregador, onde se buscou, inicialmente, o conceito de empregador e Os tipos de
empregadores, sua caracterização; após, definiu-se o poder do empregador e a
responsabilidade advinda do excesso, finalizando com o estudo dos aspectos
fundamentais do trabalho humano. Por fim, tratou-se do estudo do assédio moral.
Em um primeiro momento, a definição, elementos caracterizadores e conseqüências
aos sujeitos; após, o estudo pautou-se na organização do trabalho e To posição
adotada pelo o ordenamento jurídico brasileiro, passando-se ao objeto pa rt icular da
análise das jurisprudências catarinenses, enfocando a caracterização, com base no
entendimento desses julgados, onde se depreende que o assédio moral pode, além
de afetar laços sociais e familiares, ser causador da desmotivação ao trabalho dos
próprios empregados, caracterizando-se pela degradação deliberada das condições
de trabalho, prevalecendo atitudes negativas dos chefes em relação aos seus
subordinados.

Palavras-chave: assédio moral; poder do empregador; ambiente sadio
qualidade de vida.
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1

INTRODUÇÃO

Ao longo dos anos, o homem sempre trabalhou, seja para obter alimentos
necessários a sua sobrevivência, seja para se defender de animais ferozes e outros
homens, com a fabricação de armas e instrumentos de defesa.
Outra época que marcou a humanidade, foi a escravidão dos homens, na
Idade Antiga e na Idade Média, onde o trabalho gerava fontes de riquezas,
principalmente

o

trabalho escravista, com

o

qual grandes civilizações se

desenvolveram. Neste período, os escravos eram utilizados para trabalhos forçados,
ganhando como recompensa, em alguns casos, a liberdade, ou a morte, ganhando
por seus esforços tão somente a comida.
Com o tempo, da necessidade de se regular as relações entre quem presta e
quem adquire a força de trabalho, surgiu o Direito do Trabalho. Neste sentido, cabe
ressaltar que os empregadores e seus empregados, ao celebrarem um contrato de
trabalho, assumem obrigações e adquirem Direitos. É possível entender que o
contrato de trabalho e a relação de emprego são expressões diferentes de uma
mesma e única realidade, que é o vinculo entre o empregado e o empregedor.
Entende-se que o empregador é aquele que detém a última palavra, em uma
unidade econômica de produção ou troca de bens e serviços, ou seja, detêm o
poder de decisão e direção sob seus subordinados, sendo a pessoa detentora do
negócio ou exploradora da atividade que lhe fornece resultados.
Dentre algumas características peculiares, cita-se a responsabilidade que o
mesmo assume aos riscos de sua atividade, onde responde pelos seus -esultados
positivos e negativos advindos da gestão de seu negócio econômico, não podendo
transferir ao empregado a responsabilidade pelos mesmos.
Diante do exposto, o ambiente de trabalho deve propiciar con&ções que
permitam ao empregado desenvolver suas atividades de forma a ooter seus
melhores resultados. Nas relações entre o empregado e empregador, sempre há
conflitos de interesses, apesar de objetivarem também fins comuns, tais como, a
regular prestação do trabalho e a garantia de sua continuidade.
Nesta relação, existem duas esferas, as quais são a direção e

a

subordinação. A direção é o poder que qualifica a pessoa do empregacor com a
finalidade de cumprir com determinados fins, primando pela organização

e
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coordenação da empresa, abrangendo toda a atitude sobre o trabalho de outrem,
indispensável para se garantir a regular atividade do processo produtivo Du da troca
de bens e serviços.
Do ponto de vista da empresa, o que é visado não é o trabalhador, e sim a
atividade que o mesmo desempenha, a sua força de trabalho, as suas qualidades
profissionais. Impõe-se, assim, uma limitação ao poder diretivo, pois a prestação de
trabalho é devida ou se consuma através de uma relação jurídica. Assim, o
empregador não pode agir incondicionalmente e arbitrariamente, pois exercita o seu
poder diretivo entre esferas jurídicas, sendo de um lado a do empregador, e do outro
lado, a dos empregados, devendo suas ações observar os preceitos legais atinentes
as relações de trabalho e convívio social, sempre respeitando a pessoa do
trabalhador.
Porém, percebe-se que estas interações no ambiente de trabalho estão
cedendo espaço para atitudes marcadas pelo individualismo, perseguições,
perversidade e o clima de terror dentro das organizações. Nos tempos atuais, a
violência moral no trabalho não é um fenômeno novo. Pode-se dizer que é tão antigo
quanto o trabalho. Atualmente em virtude das novas relações de emprego,

o

problema vem aumentando consideravelmente. É muito comum, hoje observar
ações de danos morais, por assédio moral.
Neste sentido, o assédio moral no trabalho pode ser entendido como toda e
qualquer conduta que caracteriza o comportamento abusivo, freqüente e intencional
por meio de atitudes, gestos, palavras, escritos, que possam ferir a integridade física
ou psíquica de uma pessoa, vindo a colocar em risco o seu emprego ou degradando
seu ambiente de trabalho.
Os fatores que contribuem para a prática do assédio nas relações de
emprego são as pressões por produtividade, distanciamento entre dirigentes

e

trabalhadores, falta de comunicação direta, desumanização do ambiente de
trabalho, aumento de competitividade, dificuldade de espirito de cooperação

e

solidariedade entre os trabalhadores.
0 presente trabalho busca analisar, portanto, dentro da relação de emprego,
quando esta caracterizado o assédio moral dentro das organizações, quando do
excesso do poder do empregador, buscando

o

conhecimento de suas

conseqüências no desempenho funcional das atividades do empregado e da própria
empresa, e os meios de se evitar tal dano a empregados e o próprio empregador.
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1.1

Justificativa

O que motivou o presente estudo, foi a analise de casos presenciados entre
colegas e familiares, que sofreram ou sofrem algum tipo de abuso, justamente pelo o
poder de autoridade que exerce o empregador em seus subordinados. Com uma
pesquisa, extensiva a doutrinas e jurisprudências, pode-se perceber o número de
ações por danos morais e materiais, decorrentes da pratica do assédio moral, que
vem aumentando com o passar dos tempos. Muitos juristas já reconhecem o assédio
moral como causador, além da desmotivação ao trabalho e de afetar laçcs sociais e
afetivos do próprio trabalhador, de doenças e acidentes, relacionados ao ambiente
de trabalho.
O estudo é de extrema importância, uma vez que permite desenvolver
conhecimentos acerca das condições de trabalho, resultante do contrato de trabalho,
a que empregado e empregador se dispõe a realizar. Cabe salientar, que de um lado
encontra-se

o empregador,

o qual têm

o poder de direção, fiscalização

e

organização sobre a outra parte, o empregado, a que este deve estar subordinado.
Uma vez atendidas os requisitos da relação de emprego, os quais são a
onerosidade, em que o empregado presta um serviço a empregador, e or este é
remunerado; continuidade, em que os serviços são prestados de forma continua,
com duração; pessoalidade, em que é realizado por determinada pessoa; alteridade,
em que o empregado presta serviços por conta alheia; e, principalmente, a
subordinação, em que o obreiro exerce a sua atividade com dependência, sendo um
trabalhador subordinado, dirigido pelo o empregador, deve-se observar até que
ponto o empregador poderá intervir na relação com seu empregado, sem afetar seus
ideais, sua integridade física e psíquica, evitando-se, assim, o assédio moral
O estudo se torna oportuno, pelo o fato de as relações de trabalho serem o
principal vinculo que mantém empregado e empregador unidos em prol de um
objetivo comum, os quais sejam, os objetivos organizacionais. Além disso, é preciso
diferenciar os objetivos organizacionais dos objetivos pessoais de cada enpregado,
devendo o empregado estar somente subordinado a prestação do seu serviço,
sendo livre a estabelecer suas metas, dentro dos parâmetros da organização.
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A necessidade desse estudo se torna viável, uma vez que, por ser um
assunto que está em voga, encontrar-se-6 grande disponibilidade de doutrinas,
artigos científicos, jurisprudência, jornais, acerca do tema aqui a ser abordado.
Tal estudo, por fim, permite integrar

o

acadêmico no

âmbito

das

organizações, enfocando a relação jurídico-trabalhista a que está submetida
relação entre empregado e empregador.

1.2 Definição do Problema

O assédio moral nas relações de emprego vem aumentando con o passar
dos tempos. Diante da flexibilização do trabalho e da abertura de novos mercados,
percebe-se o aumento de indenizações por danos morais, em favor do assediado.
Talvez, o maior conhecimento acerca da matéria tenha levado muitos a
perceber o quanto prejudicial pode ficar uma relação de emprego, quando a pessoa
é assediada. É extensivo seus efeitos, pois, além de causar doenças profissionais e
acidentes relativos ao trabalho, leva a pessoa a um afastamento do convívio social e
familiar.
Diante o exposto, cabe verificar: quando está caracterizado e quais as

conseqüências do assédio moral nas relações de emprego, tanto ao empregado
quanto ao empregador, quando este excede seu poder de mando?

1.3

Objetivo Geral

Analisar a caracterização e as conseqüências do assédio moral quando do
excesso do poder do empregador nas relações de emprego
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1.4

Objetivos Específicos

a) estudar o contrato de trabalho e os sujeitos da relação laboral;
b) identificar os limites do poder do empregador;
c) aprofundar conhecimentos acerca do assédio moral
d) relacionar o dano gerado ao empregado, quando este sofre assédio moral
por parte do empregador; e
e) analisar a caracterização e as conseqüências do assédio moral nas
relações de emprego.
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2

METODOLOGIA

Para a elaboração de um trabalho cientifico, tornam-se necessários alguns
conhecimentos sobre a metodologia utilizada. Para tanto, deve estar embasado em
um referencial metodológico adequado. Assim, torna-se imprescindive

o uso de

métodos que correspondam ás perspectivas teóricas empregadas e que estejam de
acordo com o assunto pesquisado.
Segundo PasoId (2002), método é a forma lógico-comportamental na qual se
baseia o pesquisador para investigar, tratar os dados colhidos

e relatar os

resultados.
Para Gil (1991), o método é definido como o caminho para se chegar a
determinado fim e o método cientifico como o conjunto de procedimentos intelectuais
e técnicos adotados para atingir o conhecimento.

2.1

Caracterização da Pesquisa

Segundo Marconi e Lakatos (2001, p. 43), "a pesquisa pode ser considerada
um procedimento formal com método reflexivo que requer um tratamento cientifico e
se constitui no caminho para se conhecer a realidade ou para descobrir verdades
pa rciais".
A presente pesquisa pode ser caracterizada como exploratória, descritiva e
qualitativa.
Conforme Mattar (2005, p. 85), "a pesquisa exploratória visa prover o
pesquisador de um maior conhecimento sobre o tema ou problema da pesquisa em
perspectiva". Segundo o autor, tal pesquisa é apropriada para os primeiros estágios
da investigação quando a familiaridade, o conhecimento e a compreensão do
fenômeno por parte do pesquisador são insuficientes ou inexistentes.
Ressalta-se que, mesmo quando já existam conhecimentos do pesquisador
sobre o assunto, a pesquisa exploratória também se faz (Ail, pois normalmente para
um mesmo fato poderá existir inúmeras explicações alternativas, e a sua utilização
permitirá ao pesquisador tomar conhecimento, senão de todas, da maioria delas.
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Além disso, usa-se a pesquisa exploratória para a clarificação de conceitos.
(MATTAR, 2005).
Quanto ao relacionamento das variáveis estudadas, a pesquisa é classificada
como descritiva, tendo como objetivo a descrição das características de determinada
população ou fenômeno, ou então, o estabelecimento das relações entre variáveis
(GIL, 1991).
Segundo Vergara (1997), a pesquisa descritiva pode, também, estabelecer
correlações entre variáveis e definir sua natureza, mas não tem compromisso de
explicar fenômenos que escreve, embora sirva de base para tal explicação.
Para Andrade (1998), um estudo descritivo caracteriza-se como aquele onde
os fatos são observados, registrados, classificados e interpretados, sem que o
pesquisador interfira neles, não existindo a manipulação.
A pesquisa, ainda, é qualitativa, pois envolve uma instância teórice e procura
o que é comum, mas permanece aberta para perceber a individualidade e os
significados múltiplos, em vez de buscar uma média estatística, ou seja, não tem
como base critérios numéricos para garantir sua representatividade r ROESCH,
1999).
Destaca-se, conforme Trivinos (1995), que a pesquisa qualitat va tem o
ambiente natural como fonte direta de dados e o pesquisador como ir strumento
chave. Os pesquisadores qualitativos tendem a analisar seus dados indutivamente.

2.2

Método de Abordagem

Conforme Marconi e Lakatos (2001, p. 106),

a maioria dos especialistas faz, hoje, uma distinção entre método e
métodos, por se situarem em níveis claramente distintos, no que se refere é
sua inspiração filosófica, ao seu grau de abstração, ã sua finalidade mais ou
menos explicativa, é sua ação nas etapas mais ou menos concretas da
investigação e ao momento em que se situam

De acordo com os autores, o método se caracteriza por uma abordagem mais
ampla, em nível de abstração mais elevado, dos fenômenos da natureza e da
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sociedade, sendo, portanto, denominado método de abordagem, que engloba o
método indutivo, método dedutivo, método hipotético-dedutivo e o método dialético.
0 método indutivo pode se entendido como aquele cuja aproximação dos
fenômenos caminha, geralmente, para planos cada vez mais abrangentes, indo das
constatações mais particulares às leis e teorias (conexão ascedente) (MARCONI;
LAKATOS, 2001).
Assim, o método a ser utilizado na fase de investigação será o iiclutivo, na
fase de tratamento dos dados será o cartesiano, e, dependendo do resultado das
análises, no relatório da pesquisa poderá ser empregada a base indutiva e/ou outra
que for a mais indicada (PASOLD, 2002).

2.3

Técnica de Coleta de Dados

e versáteis,

A pesquisa exploratória utiliza métodos amplos
compreendem

o

que

levantamento em fontes secundárias, levantamentos de

experiência, estudo de casos selecionados e observação informal (MATTAR, 2005).
Basicamente, o presente estudo terá como enfoque o levantamento em
fontes secundárias, que compreende os levantamentos bibliográficos, sendo uma
das formas mais rápidas e econômicas de amadurecer ou aprofundar um problema
de pesquisa, através do conhecimento dos trabalhos já feitos por outros. Este
levantamento deverá envolver procura em livros sobre

o

assunto, revistas

especializadas ou não, dissertações e teses apresentadas em universidades e
informações publicadas por jornais, órgãos governamentais, sindicatos, associações
de classe entre outros (MATTAR, 2005).
Ainda, segundo PasoId (2002), poderão ser acionadas as técnicas do
referente, da categoria, dos conceitos operacionais e do fichamento.
A técnica do referente consiste na "explicitação prévia do motivo, objetivo e
produto desejado, delimitado o alcance temático e de abordagem para uma atividade
intelectual, especialmente para uma pesquisa" (PASOLD, 2002, p. 241).
Já a técnica da categoria consiste em utilizar a palavra ou expressão
estratégica à elaboração ou expressão de uma idéia (PASOLD, 2002).
Os conceitos operacionais são entendidos como a "definição estabelecida ou
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proposta para uma palavra ou expressão, Com o propósito de que tal definição seja
aceita para os efeitos das idéias expostas" (PASOLD, 2002, p. 229).
Por fim, a técnica do fichamento tem como principal utilidade otimizar a leitura
na pesquisa cientifica, mediante a reunião de elementos selecionados pelo
pesquisador que registra e/ou resume e/ou reflete e/ou analisa de mane ira sucinta,
uma obra, um ensaio, uma tese ou dissertação, um artigo ou uma aula, segundo
referente previamente estabelecido (PASOLD, 2002).
Marconi e Lakatos (2001), afirmam que a ficha, sendo de fácil manipulação,
permite a ordenação do assunto, ocupa pouco espaço e pode ser transportada de
um lugar para outro. Até certo ponto, leva o indivíduo a pôr ordem em seu material,
possibilitando, ainda, uma seleção constante da documentação e de seu
ordenamento.

2.4 Limitação da Pesquisa

A presente pesquisa sera limitada pelo

o

levantamento em fontes

secundarias, devendo envolver a procura em livros, revistas especializadas ou não,
informações publicadas em jornais, na internet, em órgãos governamentais entre
outros, citados ao longo deste trabalho.
No que se refere ao estudo das jurisprudência, estas serão analisadas a partir
dos julgados oriundos do Tribunal Regional do Trabalho da 12a Região, no período
de julho de 2004 a agosto de 2006.
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3

DO CONTRATO DE TRABALHO E SEUS SUJEITOS

Para compreender como decorre a responsabilidade do empregador quando
do exercício do seu poder, configurado por práticas abusivas sobre o empregado,
podendo caracterizar o assédio moral, discorrer-se-6, primeiramente, acerca do
contrato de trabalho, a fim de se definir os principais conceitos operacionais do tema
proposto.
Para tanto, antes de conceituar o contrato de trabalho e a sua aplicação, é
interessante verificar a sua origem, os seus fundamentos e evoluções até os dias
modernos para melhor compreensão da estrutura e dinâmica do direito que regula
esse negócio jurídico.

3.1

Noções Históricas do Contrato de Trabalho

Conforme Martins (2004), para compreender a estrutura e dinâmica do
contrato de trabalho existe a necessidade de lembrar sua gênese

e seu

desenvolvimento no decorrer do tempo, verificando novos conceitos e instituições
que foram surgindo, com o passar dos anos. Assim, não se admite o estudo do
direito, sem que se tenha noção de seu desenvolvimento dinâmico no transcurso do
tempo
De acordo com Dorneles (2002), em uma abordagem genérica da história
humana, pode-se dizer que o trabalho, em seu primeiro estágio de desenvolvimento,
realizava-se apenas como esforço complementar da natureza, ou seja, o estágio da
economia isolada e extrativa. Não era apenas o trabalho que apresentava essa
forma simplificada de complementação, mas a própria natureza humana. Não existia
excedentes ou concentração de riqueza, e o trabalho realizava-se na exata medida
para a subsistência das pessoas.
Com o estágio seguinte, ao das economias isoladas e extrativas houve o
desenvolvimento da economia agrícola, dando-se a sedentarização e a cor solidação
da noção de propriedade e de produto excedente, criando-se condições para uma
futura existência de classes e de dominação de classes. (DORNELES, 2002)
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Segundo informa o autor, a idéia de que o ser humano se realiza e se eleva
pelo labor é moderna, alheia ás concepções greco-romana e judaic3-crist5 de
trabalho. Nesta época, o ser humano não ocupava um lugar destacado no mundo,
pois fazia parte dele como mais um de seus membros viventes, enccntrando-se
preso e determinado pelas explicações de caráter teológico, sendo

o trabalho

concebido como uma pena á qual o ser humano estava condenado pelo pecado.
Neste interim, leciona Martins (2004) que a primeira forma de trabalho foi á
escravidão, onde o escravo era considerado apenas uma coisa, não tendo qualquer
direito, muito menos trabalhista. Assim, o escravo não era considerado sujeito de
direito, pois era propriedade do dominus.
Na verdade, entende Nascimento (2000) que na sociedade pré-industrial não
existia um sistema de normas jurídicas de direito do trabalho. Predominou a
escravidão, que fez do trabalhador simplesmente uma coisa, sem possibilidade
sequer de se equiparar a sujeito de direito. Com isso, o escravo não tinha, por sua
condição, direitos trabalhistas.
Completa o autor que, em outro momento, durante o período da servidão, que
embora recebesse certa proteção militar e política prestada pelo o Senhor feudal
dono das terras, os trabalhadores também não tinham uma condição livre, sendo
obrigados a trabalhar nas terras pertencentes aos seus senhores.
Com as corporações de oficio da Idade Média, as características das relações
trabalho ainda não permitiram a existência de uma ordem jurídica nos moldes, com
que mais tarde surgiria o direito do trabalho, mas existiu uma transformação, que foi
a maior liberdade do trabalhador. (NASCIMENTO, 2000)
De acordo com Martins (2004), neste período, a jornada de trabalho chegava
até a 18 horas no verão, sendo que, na maioria das vezes, terminava com o pôr-dosol, por questão de qualidade do trabalho e não por proteção aos aprendizes e
companheiros. Um edito de 1776 pôs fim ás corporações de oficio, porém, algumas
foram reconstruídas, sendo suprimidas com a Revolução Francesa, em ' 789, pois
foram consideradas incompatíveis com o ideal de liberdade do homem.
Em verdade, a Revolução Francesa teve por significado a necessidade de
afirmação da razão, bem como do indivíduo livre por meio da universal zação do
pensamento jurídico-político, tendo importante papel histórico de inscrever

o

discurso da ilustração, nos aspecto politicos e sociais. Com a sedimentação do lema
revolucionário igualdade, liberdade e fraternidade, o trabalho se firmou como uma
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instituição própria de pessoas livres. Foi neste período da história humana, que
houve a consagração do trabalho, como atividade livremente prestada.
(DORNELES, 2002)
Neste contexto, a Revolução Industrial acabou por transformar o trabalho em
emprego e os trabalhadores passaram a trabalhar por salários. Afirma-se que o
Direito do Trabalho e o contrato de trabalho passaram a desenvolver-se com o
surgimento da Revolução Industrial, cuja principal causa econômica, foi

o

aparecimento da máquina a vapor, como fonte energética. (MARTINS, 2004)
Desta forma, destaca Barros (2006) que as influências da Revolução
Francesa, que exaltava a liberdade individual,

e a Revolução Industrial, que

acarretou as mudanças no setor produtivo e deu origem à classe operária.
transformaram as relações sociais. Assim, a partir dessa época, surge uma liberdade
econômica sem limites, com a opressão dos mais fracos.
Sobre o tema, Gomes e Gottschalk (2000) salientam que as transformações
da estrutura econômica da sociedade, em conseqüência da 1° Revolução Industrial,
acarretaram modificações radicais nas organização das relações de trabalho. Neste
sentido, na esfera das relações particulares, a manifestação mais característica da
concepção individualista do direito foi a liberdade civil, ou seja, para homens livres e
iguais em direitos, a criação de obrigações deve ser fruto de um ato de vontade.
Para tanto, conforme analisam os autores, a ordem jurídica há de garantir aos
indivíduos ampla autonomia de ação, a fim de que sejam livremente constituídos os
direitos e deveres passando os vínculos obrigacionais a ter no contrato a sua fonte
primordial.
Porém, completam os autores, que foi no mercado de trabalho que se
manifestou o divórcio entre os fatos e a lei. Sob o dogma da igualdade formal, não
se cumpriram as finalidades que se esperavam de uma legislação que ccnsiderava
todos os homens iguais, pois, a desigualdade real entre os homens, resJItante da
diversidade da situação econômica, era sancionada pelo o Direito, que ipermitia a
opressão do fraco pelo o forte.
Assim, o Estado foi forçado a intervir nas relações entre empregados e
empregadores, a fim de organizá-las em moldes mais justos, coibindo os abusos que
se praticavam a sombra da liberdade de contratar. Desta forma, para alca nçar este
objetivo, restringiu-a, debilitando
GOTTSCHALK, 2000)

o

poder dos empregadores. (GOMES;
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Verificou-se, desta forma, que o Direito Civil da época que ordenava as
relações de trabalho por meio de normas de locação de serviços não se enquadrava
nas idéias modernas de liberdade humana e independência do trabalhador.
(BARROS, 2006)
Tal situação caracterizou

o

aparecimento do Direito do Trabalho

e

conseqüente deslocamento da relação jurídica do Direito do Trabalho do campo do
Direito Civil. (GOMES; GOTTSCHALK, 2000)
Assim, do mesmo modo que o direito é o resultado da pressão de fatos
sociais que, apreciado segundo valores, resultam em normas jurídicas, o direito do
trabalho se põe em situação semelhante. Portanto, o direito do trabalho pode ser
entendido como um conjunto de princípios, regras e instituições atinentes a relação
de trabalho subordinado

e situações análogas,

visando assegurar melhores

condições de trabalho e sociais ao trabalhador, de acordo com as medidas de
proteção que lhe são destinadas. (MARTINS, 2004)

3.2

Da Relação de Trabalho e da Relação de Emprego

Discutido a história do Direito do Trabalho, analisando sua evolução no
transcurso do tempo, passa-se ao estudo particular do contrato de traball - o. Porem,
antes de conceitua-lo, cabe, ainda, diferenciar a relação de trabalho da relação de
emprego. Isto porque, a relação de trabalho subordinado 6, sem dúvida uma das
relações jurídicas mais complexa da sociedade moderna, envolvendo de Jm lado o
empregador, com seu poder diretivo de controle e de outro o empregado, como
sujeito de obrigações na esfera jurídica, no que tange a prestação de seus serviços.
Para Dorneles (2002), a doutrina denomina o trabalho, objeto do Direito do
Trabalho, como emprego para diferenciá-lo de outras atividades estranhas a esse
ramo jurídico e, assim, tem-se que esse ramo tutela uma relação de emprego.
Característica marcante da relação de emprego é a interligação e interdependência
entre dois sujeitos perfeitamente identificados, recaindo sobre o empregado e o
empregador um complexo de direitos e deveres resultantes da relação jurídica
estabelecida, sendo que a definição ou identificação de um guarda absoluta
interdependência com a definição ou identificação do outro.
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Mister se faz salientar que a relação de trabalho é o gênero que compreende
relações de cunho particular de prestação .de serviços, ao passo que a relação de
emprego diz respeito ao exercício de atividade advinda de uma relação juldica entre
empregado e empregador. Neste sentido, é a posição de Martins (2004, p. 114):
Relação de trabalho é o gênero, que compreende o trabalt- o aut6nomo,
eventual, avulso etc. Relação de emprego trata do trabalho do empregado
em relação ao empregador. A CLT disciplina a relação de empregados. A
Justiça do Trabalho, de modo geral, julga questões de empregados.

As relações aqui tratadas sejam elas de trabalho ou emprego, sap espécies
de relações jurídicas advindas de um convívio social pautado em direitos e
obrigações, embasadas em relação de reciprocidade. Neste interim, é a posição
adotada por Barros (2006, p. 203):
Tanto a relação de trabalho como a relação de emprego são modalidades
de relação jurídica, isto e, de "situação da vida social disciplinada pelo
Direito, mediante a atribuição a uma pessoa (em sentido juridico) de um
direito subjetivo e a correspondente imposição a outra de um dever ou de
uma sujeição". Sua estrutura é constituída de sujeitos, objEto, causa e
garantia (sanção).

Assim, para Terebinto (2001), a relação de trabalho possui caráter genérico,
abrangendo todo e qualquer vinculo jurídico que tenha por objeto uma ob -igação de
fazer, consubstanciada em trabalho humano.
Segundo a autora, a relação de trabalho é gênero, pois engloba várias
espécies, tais como a relação de emprego, o trabalho autônomo, a empreitada, a
locação de serviços, o trabalho eventual, o trabalho avulso, o trabalho prestado por
profissional liberal, o artifice, o representante comercial, a relação de trabalho
temporário, entre outros. Já a relação de emprego é espécie da relação de trabalho,
correspondendo a prestação de trabalho de forma subordinada por uma
determinada pessoa física a um destinatário, que poderá ser pessoa física ou
pessoa jurídica.
Deve-se salientar, ainda, conforme Barros (2006), que a relação de emprego
tem natureza contratual porque é gerada pelo contrato de trabalho, tendo como
principais elementos a pessoalidade, a natureza não-eventual do serviço, a
remuneração do trabalho a ser executado, além da subordinação jurídica da
prestação do serviço ao empregador. Não 6, portanto, qualquer relação de trabalho
que atrai a aplicação do Direito do Trabalho, mas apenas aquela dotada da
configuração dos elementos gerados pelo contrato de trabalho.
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Mas, o trago característico que singulariza a relação de emprego é a
subordinação. Conforme Victor Mozart Russomano apud Terebinto (200', p. 66), a
característica essencial está em que o trabalhador presta serviços, por força da
relação de emprego, subordinado As ordens legitimas do empregador".
Diante de tal exposição, destaca-se 'que a relação de emprego ou a relação
de trabalho stricto sensu, pode ser entendida como a relação jurídica objetiva,
criadora de direitos e obrigações, derivados da prestação de trabalho subordinado,
sendo o conteúdo do contrato. Já o contrato é o envoltório ou estrutura jurídica da
relação. Se, para a existência da relação de emprego é preciso um ajuste ainda que
verbal ou tácito, mesmo que não expresso, há uma interação entre o contrato e a
relação, e um não pode subsistir sem o outro. (MARTINS, 2004)
Na verdade, pode-se afirmar que, toda relação de emprego é uma relação de
trabalho, mas nem toda relação de trabalho será uma relação de emprego.

3.2

Do Contrato de Trabalho

Analisado

o

desenvolvimento das relações entre

o

empregado

e o

empregador no decorrer do tempo, e visto que o Estado interferiu nesta relação,
estabelecendo limites ao poder de mando deste último, bem como diferenciada a
relação de trabalho da relação de emprego, passa-se ao estudo particular do
contrato de trabalho, enquanto gerador de direitos e obrigações para ambas ás
partes contratantes.
Em um primeiro momento, o contrato de trabalho era denominado ce locação
de serviços, sendo que eram utilizados os arts. 1.216 ao 1.236 do Código Civil de
1916. Passaram-se anos de vigência do ordenamento jurídico pátrio e o contrato de
trabalho não era reconhecido pelo Código Civil de 1916, sendo visto apenas como
uma relação de locação mercantil. Neste sentido, Maranhão (2003, p. 235) que:
Decorrido mais de meio século, o Código Civil de 1916 ignorou ainda o
contrato de trabalho, tratando apenas da locação de serviços e da
empreitada, no mesmo capitulo em que regulou a locação das coisas. 0
contrato de trabalho passou, assim, de contrato mercantil a contrato de
locação de coisas. Mas, a partir do término da I Guerra Mundial, pelo
Tratado de Versalhes, a questão das relações de trabalho toma um rumo
diferente.
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Salienta-se que o contrato de trabalho por si só é um gênero contratual por
demais extenso, englobando as relações particulares de prestação de trapalho onde
a sociedade moderna vivencia a existência de duas grandes formas de prestação de
serviços, quais sejam, o trabalho autônomo e o trabalho subordinado. Leciona, neste
sentido, Maranhão (2003, p. 228):
Na sociedade, distinguem-se, nitidamente, dois grandes ramos de atividade
ligada a prestação de trabalho: trabalho subordinado e traball- o autônomo.
A expressão "contrato de trabalho" designa um gênero muito amplo, que
compreende todo contrato pelo qual uma pessoa se obriga a urna prestação
de trabalho em favor de outra.

Conforme Martins (2004), no que se refere ao exame da legislaçãc brasileira,
será encontrada tanto a expressão contrato de trabalho como relação de emprego.
Contudo, segundo expõe Sérgio Pinto Martins, o mais correto a ser utilizado, deveria
ser contrato de emprego e relação de emprego, porque não será tratada ia relação
de qualquer trabalhador, mas do pacto entre empregador e empregado co trabalho
subordinado.
Assim, a primeira observação pertinente refere-se à amplitude de ambas as
expressões quanto á palavra trabalho. Nascimento (2000) entende que, melhor seria
falar-se não em contrato de trabalho, mas em contrato de emprego e, ern lugar de
relação de trabalho, seria mais próprio dizer relação de emprego. Não obstante, a
legislação, por vezes, utiliza ambas as expressões.
Cumpre ressaltar, contudo, que o contrato de trabalho por si só não se
confunde com a relação de emprego, sendo esta fruto de uma relação jurídica
embasada em um acordo de vontades e aquele o objeto criador da relação jurídica
sem a ela corresponder. Esta é a posição adotada por Martins (2004, p. 115) ao
dispor que:
Não se pode dizer que contrato de trabalho é algo que corresponde a
relação de emprego. Se o contrato de trabalho corresponde a relação de
emprego, não é igual a relação de emprego, pois a lei emprega o verbo
correspondente. Se correspondente, não representa a mesma coisa. Ou é a
relação de emprego ou não 6. Uma coisa não pode ser e deixar de ser ao
mesmo tempo. A referida definição nada explica, representando, na
verdade, um circulo vicioso.

No entanto, salienta Martins (2004) que a Consolidação das Leis do Trabalho
utiliza tanto a expressão relação de emprego, como contrato de trabalho, ajudando a
confundir o assunto. Porém, não se pode dizer que contrato de trabalho é algo que

26

corresponde a relação de emprego, pois o contrato cria uma relação jurídica, não
podendo a ela corresponder.
Na verdade, caracteriza-se o contrato de trabalho como o instrumento que
corporifica em seu teor a existência de uma subordinação jurídica advinda da
prestação de serviços em proveito de outrem. Posiciona-se, neste sentido,

o

doutrinador Délio Maranhão ao afirmar que o contrato de trabalho stricto sensu é o
negócio jurídico pelo qual uma pessoa física (empregado) se obriga, mediante o
pagamento de uma contraprestação (salário), a prestar trabalho não eventual em
proveito de outra pessoa, física ou jurídica (empregador), a quem fica jur dicamente
subordinada. (SOSSEKIND, 2003)
Portanto, observa-se, no mundo dos fatos sociais, a inserção subordinada do
trabalhador enquanto força de trabalho no processo produtivo e, no mundo das
normas, a tentativa de se preservar o trabalhador enquanto dignidade humana no
sistema de produção. 0 elo jurídico que liga estes planos é o contrato individual de
trabalho. Neste sentido, dispõe Dorneles (2002, p. 70):
Segundo dispõe a CLT, contrato de trabalho é o acordo tácito ou expresso
que corresponde a uma relação de emprego. Em outras palavras, uma vez
constituída no plano dos fatos uma relação pessoal, onerosa, não eventual
e subordinada (...), essa relação estará satisfazendo os elementos
nucleares da norma que lhe conferem o status de contrato de trabalho.

Neste sentido, estabelece a Consolidação das Leis do Trabalho, em seu art.
442, que "contrato individual de trabalho

é o

acordo tácito ou expresso,

correspondente a relação de emprego". (BRASIL, 2004, p. 323)
Resume Barros (2006) que o contrato de trabalho é o acordo expresso
(escrito ou verbal) ou tácito firmado entre 'Lima pessoa física (empregado) e outra
pessoa física, jurídica ou entidade (empregador), por meio do qual o primeiro se
compromete a executar, pessoalmente, em favor do segundo um serviço de
natureza não-eventual, mediante salário e subordinação jurídica.
Portanto, sua nota típica é a subordinação jurídica, sendo esta que irá
distinguir o contrato de trabalho dos contratos que lhe são afins e, evidentemente, o
trabalho subordinado do trabalho autônomo. (BARROS, 2006)
Assim, o contrato de trabalho representa um pacto de atividade, devendo
existir a continuidade na prestação de serviços, que deverão ser remur erados e
dirigidos por aquele que obtém a referida prestação. Na realidade, o ccntrato de
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trabalho cria uma relação jurídica, sendo, inclusive, fonte de obrigações, gerando,
em conseqüência, direitos. (MARTINS, 2004)

3.3.1 Da Natureza Jurídica

A natureza jurídica do contrato de trabalho enquanto instrumento que
formaliza a existência de uma realidade social, esta intimamente ligada a sua
essência e destinação. Neste sentido, oportuno salientar, segundo Martins (2004, p.
118) que:
Analisar a natureza jurídica de um instituto é procurar enquadra-lo na
categoria a que pertence no ramo do Direito. É verificar a essência do
instituto analisado, no que ele consiste, inserindo-o no lugar a que pertence
no ordenamento jurídico.

Conforme leciona Barros (2006), existem várias teorias que procuram explicar
a natureza jurídica do contrato de trabalho, subdividindo-se ern teorias
contratualistas e anticontratualistas.
Para os defensores da teoria anticontratualista, a relação de traba ho é vista
como uma instituição, e não um contrato, pois enquanto o contrato tem per critério a
igualdade, a instituição pressupõe autoridade, hierarquia, e a condição que dai
emerge substitui o contrato. Já a subordinação, que surge em contraposição
hierarquia, é em relação as aspirações coletivas da instituição, e não individual.
(BARROS, 2006)
Já a teoria contratualista é a teoria que considera a relação entre empregado

e empregador um contrato, no qual a vontade das partes é a causa insubstituível e
(mica que pode constituir o vinculo jurídico. Desse modo, o vinculo entre empregado

e empregador é de natureza contratual, ainda que no ato que lhe deu origem nada
tenha sido literalmente ajustado, mas desde que a prestação de serviços se tenha
iniciado sem oposição do tomador dos serviços. (NASCIMENTO, 2000)
Para muitos doutrinadores, entre eles Martins e Cavalcanti (2004), o contrato
de trabalho é um contrato de adesão, onde o empregado adere ao ccntrato de
trabalho sem nada discutir, acerca do seu conteúdo, sujeitando-se as regras e
imposições advindas do poder do empregador. Destaca-se, neste interim:
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Para a teoria contratualista, o contrato de trabalho tem natureza jurídica
contratual, ainda que seja de adesão, e para a instit cionalista, o
empregado se incorpora á comunidade de trabalho, sem a possibilidade de
discutir cláusulas contratuais, sujeitando-se ao poder de direção e disciplina
do empregador. (p. 40) '

No entanto, conforme Martins e Cavalcanti (2004), a teoria que predomina é
aquela que consagra a natureza jurídica contratual, ou seja, a contratualista, haja
vista o animus contrahendi (ânimo/vontade de contratar), ou seja, ninguém sera
empregado ou empregador de outrem se não for por sua própria vontade.

3.3.2 Das Características

Segundo Carrion (2004), o contrato de trabalho, por tratar-se de um contrato
autônomo, possui características próprias, sendo de direito privado, sinialagmático
(bilateral), consensual, oneroso, comutativo, (equivalências das prestações), de trato
sucessivo e subordinativo.
Diante o exposto, o contrato de trabalho, por ser bilateral, gera direitos e
obrigações reciprocas para empregados e empregadores. Neste sentido, leciona
Gomes e Gottschalk (2000, p. 111):
E contrato bilateral, porque origina direitos e obrigações reciprocas para os
contratantes. Aos direitos do empregador correspondem deveres do
empregado, do mesmo modo que os direitos do empregado são,
correlatamente, obrigações do empregador.
Portanto,

é sinalagmático,

porquanto as partes obrigam-se entre si

(sinalagma) visando à satisfação de prestações reciprocas que se equivalem
(comutatividade). Entretanto, ressalta-se que a noção de comutatividade concerne
ao contrato, em seu conjunto, e não, particularmente, a cada prestação (t -abalho) e
contraprestação (salário). (SOSSEKIND, 2004)
Assim, pode-se dizer que a bilateralidade e a comutatividade decorrem do
fato de que a cada dever do empregado corresponde um dever do empregador. Ao
dever de prestar o trabalho corresponde o dever do empregador de pagar salário, o
que traduz um direito do empregado. (MARTINS; CAVALCANTI, 2004)

29

0 contrato é dito, também, consensual, pois sua validade indepencle de forma
especial prescrita em lei, porque o simples consentimento verbal ou mesmo tácito,
configura o vinculo jurídico ajustado ou desejado pelas partes. (SOSSEKIND, 2004)
Entende Martins e Cavalcanti (2004) que a consensualidade decorre do fato
de que ninguém será empregado ou empregador de outrem se não o quiser. Assim,
o contrato de trabalho não requer nenhuma formalidade especial, bastando o
consentimento verbal ou até mesmo tácito para que a relação de e -nprego se
estabeleça.
Já o contrato é dito oneroso, pois os contraentes auferem vantagens
reciprocas, recebendo cada qual o equivalente do que dá, presumindo-se a
eqüipolência de prestações, o que lhe garante o caráter comutativo. Por isso, a
onerosidade é da própria essência do contrato. (GOMES; GOTTSCHALK, 2000)
Assim, conforme Martins (2004), existe a onerosidade no contrato de trabalho,
que não é gratuito, pois o serviço prestado pelo empregado deve ser remunerado.
Se o empregado presta serviços gratuitamente por vários meses ou anos, não há,
portanto, contrato de trabalho.
Por fim, segundo Gomes e Gottschalk (2000), diz-se de trato sucessivo ou de
duração o contrato cujas obrigações não se extinguem com a prática de L m simples
ato, ou seja, deve haver a continuidade na prestação de serviços, não se exaurindo
no cumprimento de uma única prestação.

3.3.3 Da Forma

0 contrato de trabalho, enquanto instrumento que corporifica as relações
advindas de empregados e empregadores, não necessita de formalidades para que
tenha existência legal, uma vez que o mesmo poderá, conforme fixa a Consolidação
das Leis do Trabalho, se fazer de forma escrita, verbal ou de outras mageiras em
que se demonstre o acordo de vontades de ambos os contratantes.
Ressalta-se, neste sentido, que a lei indica os modos pelos quais se forma
essa relação jurídica. De acordo com os arts. 442 e 443 da Consolidação das Leis
do Trabalho, não há necessidade de um documento solene para que tenha
existência legal. (NASCIMENTO, 2000)

30

Leciona Nascimento (2006) que uma das primeiras formas de contatar, como
maneira de exteriorizar a vontade, é a forma escrita, mais utilizada em casos de
empregados com categoria de destaque, e obrigatória em determinadas aspécies.
Complementa o autor, que a outra forma, também utilizada, consiste na
constituição do contrato verbal, quando se configura diretamente entre trabalhador e
empregador ou por meio de terceiros representantes, que, para tanto, faz-se
presente a declaração de vontade oralmente.
No entanto, deve-se observar que o ,direito do trabalho, mesmo war) exigindo
forma especial para a validade e eficácia do contrato de trabalho, ou seja, mesmo
não sendo escrito e tendo validade e eficácia, o empregador deverá reduzi-lo em 48
horas, posto que tem a obrigação de anotar a carteira de trabalho do empregado,
nela fazendo constar as principais clausulas. (CARRION, 2004)
Cita-se, ainda, a forma do ajuste tácito, que é depreendido em decorrência de
um comportamento, do qual serão tiradas as conclusões indicativas de que há um
vinculo de emprego, caracterizado pela inexistência de palavras escritas ou verbais.
(NASCIMENTO, 2000)
Assim, conforme Carrion (2004), a simples tolerância de alguém permitindo e
usufruindo o trabalho alheio, terá os mesmos efeitos jurídicos do pacto expresso, se
o esforço humano desenvolvido estiver cercado das mesmas características do
contrato de emprego.

3.4

Dos Requisitos para a Caracterização do Contrato de Trabalho

0 contrato de trabalho engloba requisitos essenciais para que a relação entre
empregado e empregador se configure. Neste sentido, leciona Delgado (2006, p.
290), que são cinco os elementos caracterizadores da relação de emprego
a) prestação do trabalho por pessoa física a um tomador c ualquer; b)
prestação efetuada com pessoa/idade pelo trabalhador; c) tambË , m efetuada
com não-eventualidade; d) efetuada ainda sob subordinação ao tomador de
serviços; e) prestação de trabalho efetuada com onerosidade.
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Para Gomes e Gottschalk (2000, P. 118), o contrato de trabalho possui como
essência primordial de sua existência o estado de dependência em que se submete
uma das partes envolvidas na relação entabulada, ao disporem que:
Afirma-se que é da essência do contrato de trabalho a existência de um
estado de dependência em que permanece uma das partes, o qual não se
verifica, pelo menos tão incisivamente, nos demais contratos de atividade.
Essa dependência seria uma peculiaridade do contrato de trabalho, e, por
conseguinte, seu trago característico, seu elemento fisionômico, como se
exprime Barassi. Se, pois, em uma relação jurídica que tenha por objeto a
atividade de uma pessoa, manifesta-se esta situação de dependência de
um dos sujeitos para com o outro, o contrato que a informa sera
desenganadamente de trabalho.

Já Martins (2004), apresenta cinco elementos, como requisitos para a
caracterização do contrato de trabalho, os quais, citam-se: continuidade,

subordinação, onerosidade, pessoalidade e alteridade.

3.4.1 Da Continuidade

Uma das características do contrato de trabalho é a necessidade da
continuidade dos serviços. Assim, entende Martins (2004, p. 127):
0 trabalho deve ser prestado com continuidade. Aquele que presta serviços
eventualmente não é empregado. Orlando Gomes e Elson Gottschalk
(1990:134) afirmam, com propriedade, que o contrato de traoalho é um
contrato de trato sucessivo, de duração.

Conforme o autor, certos contratos exaurem-se com uma única prestação,
como ocorre com a compra e venda em que, entregue a coisa e pago o preço, existe

o término da relação obrigacional. Já no contrato de trabalho, existe o trato
sucessivo na relação entre as partes, que perdura no tempo.
Para tanto, torna-se necessário, no entendimento de Delgado (2006, p. 293),
a existência do caráter permanente da relação, ao dispor que:
Para que haja relação empregaticia é necessário que o trabalho prestado
tenha caráter de permanência (ainda que por um curto período
A
determinado), não se qualificando como trabalho esporádico.
continuidade da prestação (antítese a eventualidade) 6, inclusive expressão
acolhida pela Lei n. 5.859/72 (Lei do Trabalho Doméstico), que se refere a
"serviços de natureza continua".

Assim, conforme Barros (2006), a prestação é de trato sucessivo, pois não se
esgota com a realização de um ato singular, pressupondo a execução de prestações
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na organização empresarial, apesar da intermitência da relação jur dica e da
condescendência dos critérios diretivos do empregador, no tocante a determinados
empregados.

3.4.2 Da Subordinação

Dentre todos os elementos indispensáveis à caracterização da ex stência do
contrato de trabalho, um que merece destaque pela sua forte influência na
caracterização da relação empregaticia

é a subordinação. Conforme leciona

Delgado (2006, p. 301):
Não obstante a relação de emprego resulte da síntese indissolúvel dos
cincos elementos fãtico- jurídicos que a compõem, será a subordinação,
entre todos esses elementos, o que ganha maior proeminência na
conformação do tipo legal da relação empregaticia.

Segundo o autor, no Direito do Trabalho, a subordinação corresponde ao pólo
reflexo do poder de direção existente no contexto da relação de emprego,
consistindo na situação jurídica, derivada do contrato de trabalho, pela qual o
empregado comprometer-se-ia a acolher o poder de direção empresarial no modo de
realização de sua prestação de serviço.
Assim, o obreiro exerce sua atividade com dependência ao emprecador, que
é quem o dirige. Por conseguinte, o empregado é um trabalhador subordinado,

dirigido pelo o empregador. (MARTINS, 2004)
Na realidade,

o

termo subordinação traduz a idéia de dependência

hierárquica, oriunda de uma sujeição a deveres impostos por terceiros. Neste
sentido, afirma Delgado (2006, p. 302) que:,
Subordinação deriva de sub (baixo) e ordinare (ordenar), traduzindo a
noção etimológica de estado de dependência ou obediência en relação a
uma hierarquia de posição ou de valores. Nessa mesma linha etimológica.
transparece na subordinação uma idéia de "submetimento, sujeição ao
poder de outros, às ordens de terceiros, uma posição de dependência".

Vale ressaltar que, por algum tempo, predominou o apelo à dependência para
caracterizar o contrato de trabalho, porém, esse critério foi superado pelo próprio
ramo da ciência jurídica, o qual, embora nascido para proteger os economicamente
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fracos, alargou consideravelmente seu campo de ação. Assim, entende Süssekind
(2004, p. 217):
0 instrumento jurídico, em virtude do qual um empregadcr contrata o
trabalho alheio, prescindé do estado de dependência econômica do
trabalhador àquele, para que haja relação de emprego. C empregado
poderá, inclusive, ser economicamente mais forte do que seu e -npregador, e
nem por isto deixará de haver contrato de trabalho subordinado

Assim, trata-se a subordinação do estado em que se coloca o empregado
perante o empregador, quando, por força do contrato individual, põe sua energia
pessoal á disposição da empresa para a execução dos serviços necessários aos
seus fins. Neste interim, mister se faz destacar a posição adotada por Barros (2006,
p. 218-219):
O traço característico da subordinação é a sujeição a diretivas constantes e
analíticas sobre o modo e o tempo em que deverá ser executada a
prestação de serviços. Como o trabalho artístico se insere no contexto do
trabalho intelectual, a subordinação jurídica é menos acentuada.

Portanto, como define Delgado (2006), a subordinação é um fenômeno
jurídico, derivado do contrato de emprego, pelo qual o empregado acolhe o
direcionamento do empregador, sobre a forma de prestação de serviço.

3.4.3 Da Onerosidade

De acordo com Martins (2004), o contrato de trabalho não é gratui:o, sendo,
portanto, oneroso. 0 empregado recebe salário pelos serviços prestados ao
empregador, ou seja, o empregado tem o dever de prestar o serviço e o
empregador, em contrapartida, pagar salários pelos serviços prestados.
Barros (2006, p. 219) entende que, por sua própria essência, o contrato de
trabalho subordinado, definitivamente, não é gratuito, devendo existir sempre uma
contra-prestação pelo labor desenvolvido: ,
0 empregado aceita trabalhar em favor de outrem, na medida em que é
compensado com um salário. Ele não se descaracteriza se a obrigação de
dar (pagar salário) assumida pelo empregador em relação a de terminados
empregados verificar-se por meio de fornecimento in nauira, como
alimentação ao ruricola, de cachê ao artista ou, no tocante ao atleta, por
exemplo, a titulo de luvas ou bichos, pois estas são formas especiais de
retribuição dos empregados sujeitos de uma relação especial de trabalho.
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Conforme a autora, cumpre salientar, que a ausência de onerosidade só
descaracteriza o contrato de emprego quando o trabalhador voluntariamente dela se
despoja ou mesmo trabalha gratuitamente, pois, do contrário, o que existe é mora
salarial do empregador.
Neste sentido, a própria Consolidação das Leis do Trabalho prevê, em seu
art. 460, que na falta de estipulação de salário, ou não havendo prova sobre o valor
ajustado, o empregado deverá perceber o salário igual ao daquele que na mesma
empresa, fizer serviço de equivalência ou que for pago com habitue lidade, na
prestação de serviços semelhante. (BRASIL, 2004, 326)

3.4.4

Da Pessoa/idade

0 contrato de emprego é estabelecido intuito personae, ou seja, limita-se á
figura do empregado, pessoa física (natural), existindo sua descaracterização
quando o trabalhador puder se fazer substituir por outro, independentemente da
manifestação de vontade da parte contrária.
Assim, como bem entende Dallegraye Neto (1998), a atividade pessoal se
limita à figura do empregado, não se admitindo que o prestador de serviço constitua
uma pessoa jurídica ou entidade coletiva. Neste sentido, o empregado há que ser
sempre uma pessoa física, e mais que isto: deve adimplir sua obrigação de forma
pessoal.
Por conseqüência, tem-se que o contrato de trabalho é intuitu personae. ou
seja, realizado com certa e determinada pessoa, não podendo fazer-se substituir por
outra pessoa, sob pena de o vinculo formar-se com a última. (MARTINS, 2004)
Como destaca Dorneles (2002), no contexto da pessoalidade, a prestação do
trabalho, com relação ao empregado, é sempre efetuada pela a sua pessoa
diretamente contratada, sendo, portanto, uma obrigação infungivel, personalíssima e
intransferível, não podendo ser efetuada por outra pessoa diferente daquela que a
contraiu, sob pena de se formar uma nova relação de emprego entre o substituto e o
tomador de serviços.

35

3.4.5 Da Alteridade

Conforme preceitua o art. 2° da Consolidação das Leis do Trabalho, incumbe
ao empregador os riscos da atividade econômica, ou seja, arcar com os lucros e
perdas do empreendimento. (DORNELES, 2002)
Neste sentido, segundo Martins (2004), pode-se dizer que o empregado
presta serviços por conta alheia, o que caracteriza a alteridade, que é um trabalho
que se realiza, sem assunção de qualquer risco pelo trabalhador, ou seja,

o

empregado poderá ter participações nos lucros da empresa e não nos prejuízos
advindos da administração do negócio.
Para o autor, na existência de prestação de serviço para si ou por conta
própria, não haverá a existência da figura de empregado, podendo-se concluir que
um dos requisitos indispensáveis para a caracterização do contrato de trabalho é a
prestação de serviço por conta alheia e não por conta própria.
Assim, resume Barros (2006), que a alteridade revela que o empregado
desempenha suas tarefas por conta alheia e não por sua própria conta.

3.5

Dos Sujeitos do Contrato de Trabalho

Destaca Nascimento (2006) que

o

contrato de trabalho representa

reciprocidade de obrigações entre dois sujeitos distintos, tendo de um lado

o

empregado, pessoa física que presta serviços de natureza não-eventual, e de outro
o empregador, destinatário da atividade

e

seus resultados, dirigindo-a em

decorrência do poder de organização, de fiscalização e de disciplina que lhe é
conferido, e que possui a obrigação de remunerar o serviço prestado pela execução
de serviços, criando, desta forma, direitos e obrigações para ambas as partes.
Neste sentido, a relação de emprego é o vinculo obrigacional que une
empregado

e

empregador, através de um contrato individual de trabalho,

apresentando como característica essencial, a subordinação do primeiro as ordens
legitimas do segundo. Assim, pode-se afirmar que a relação de emprego envolve
diretamente dois sujeitos, os quais são, o empregado e o empregador.
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3.5.1 Do Empregado

Destaca-se na relação de emprego a figura do empregado ccmo sendo
aquele sujeito, na qualidade de pessoa física, prestador de serviços a um terceiro,
conforme esclarece a Consolidação das Leis do Trabalho, em seu art. 3°, ao afirmar
que, empregado é toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual
a empregador, sob a dependência deste e mediante salário. (BRASIL, 20C4)
Para Delgado (2006, p. 347),

o preceito é emanado do art. 3°, da

Consolidação das Leis do Trabalho, que por si s6, torna-se incompleto, tendo em
vista a falta do requisito pessoalidade, que está contido no art. 2° deste mesmo
Diploma Legal, devendo, para tanto, serem aplicados conjuntamente, quando da
caracterização da figura do empregado:
0 preceito celetista, entretanto, é incompleto, tendo de ser lido em conjunto
com o caput do art. 2° da mesma Consolidação, que esclarece que a
prestação pelo obreiro ha de ser pessoal. Acoplados nos dos preceitos,
encontram-se reunidos os cinco elementos da figura sóciojuridica de
empregado.

Assim, para que alguém possa assumir a condição de empregado, necessário
se faz o preenchimento dos requisitos básicos, que caracterizam este sujeito.
Neste sentido, resume Barros (2006), que empregado pode ser ccnceituado
como a pessoa física que presta serviço de natureza não-eventual a empregador
mediante salário e subordinação jurídica. Esses serviços podem ser de natureza
técnica, intelectual ou manual, integrantes das mais diversas categorias profissionais
ou diferenciadas.
Logo, conforme os arts. 2° e 3° da Consolidação das Leis do Trabalho supra
mencionados, e, tendo em vista que, assim como o contrato de trabalho possui
requisitos de validade para que possa gerar efeitos, direitos e obrigações no mundo

jurídico, também se faz necessário à coexistência de requisitos indispensáveis para
a caracterização do empregado.
Conforme já destacado, inclusive, quando do estudo dos reqL isitos de
validade do contrato de trabalho, o primeiro requisito para a caracterização da figura
do empregado é ser pessoa física, não sendo possível ser pessoa jurídica ou
mesmo animal. A legislação tutela a pessoa física do trabalhador, senda que os
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serviços prestados pela pessoa jurídica são regulados pelo direito civil. (MARTINS.
2004)
Ainda, completa o autor, que o serviço prestado pelo empregado deve ser de
caráter não eventual, ou seja, deve ser o trabalho de natureza continua, não
podendo ser ocasional. Como visto, um dos requisitos de existência do oontrato de
trabalho é a continuidade na prestação de serviços, pois aquele pacto é de trato
sucessivo, de duração, que não se exaure numa única prestação. Existe, portanto, a
necessidade da habitualidade e regularidade na prestação de serviços, que na
maioria das vezes é feita diariamente.
Contudo, como bem destaca Barros (2006, p. 243),

o pressuposto da

prestação de serviço por parte do empregado, em caráter não-eventual, traduz-se no
fato de que o serviço prestado deva ser necessário ao desenvolvimento válido e
regular da empresa. Conforme discorre a autora:
0 pressuposto da não eventualidade traduz-se pela exigência de que os
serviços sejam de natureza não-eventual, isto 6, necessários à atividade
normal do empregador. Observa-se que o legislador não se utilizou do
termo "continuidade". Logo, mesmo que descontinuo, isto 6, intermitente , o
serviço executado pelo empregado poderá ser de natureza não-eventual.
-

Na seqüência, fixa a Consolidação das Leis do Trabalho, que empregado é
um trabalhador cuja atividade é exercida sob dependência de outrem para quem ela
é dirigida. A lei usa a palavra dependência, porém, generalizou-se hoje a palavra
subordinação, uma vez que permite dividir dois grandes campos de trabalho
humano: o trabalho subordinado e o trabalho autônomo. (NASCIMENTO, 2000)
Leciona Martins (2004), que a expressão subordinação vem do latim
subordinatione ou de subordinatio, onis, significando submissão, sujeição.
Como quarto requisito, o empregado é uma pessoa que recebe sa ários pela
a prestação de serviços ao empregador, sendo o contrato de trabalho de natureza
onerosa. Deve o empregador receber a prestação de serviços por parte do
empregado, devendo, em contrapartida, pagar um valor pelos serviços que recebeu
daquela pessoa. (MARTINS, 2004)
Por fim, completa o autor, a prestação de serviços deve ser feita com
pessoalidade, configurando-se este como o quinto requisito para a caracterização da
figura do empregado. 0 empregador conta com certa pessoa especifica, para que
lhe preste serviços, inexistindo o elemento de pessoalidade na referida relação, se o
empregado faz-se substituir constantemente por outra pessoa.
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Quanto ao pressuposto da pessoalidade, no que se refere a atividade
prestada pelo o empregado, dispõe Barros (2006, p. 241):
0 pressuposto da pessoalidade exige que o empregado execute suas

atividades pessoalmente, sem se fazer substituir, a não se - em caráter
esporádico, com a aquiescência do empregador. É exatamente o fato de a
atividade humana ser inseparável da pessoa do empregado q..le provoca a
intervenção do Estado ne: edição de normas imperativas destinadas a
proteger sua liberdade e personalidade. Resulta dai que empregado é
sempre pessoa física.

Assim, pode-se definir empregado "como a pessoa física que presta serviços
de natureza continua a empregador, sob subordinação deste e mediante pagamento
de salário". (MARTINS, 2004, p. 170)
Ressalta-se, conforme Gomes e Gottschalk (2000), que a exclusividade da
prestação de trabalho não é propriamente condição de existência do contrato de
trabalho, mas uma decorrência normal do estado de subordinação que esse contrato
cria para o empregado. Portanto, a circunstância de o trabalhador empregar a sua
atividade para mais um empregador, não desnatura os contratos de trabalho que
este celebrou, admitindo-se a pluralidade simultânea de contratos de trabalho.

3.5.2 Do Empregador

Conforme leciona Süssekind (2004), empregador pode ser conceituado como
a pessoa natural ou jurídica que utiliza e dirige a prestação de serviços de um ou
mais trabalhadores, em uma relação jurídica em que estes ficam subord nados ao
seu poder de comando e dele recebem os correspondentes salários.
Entretanto, afirma o autor, esse poder de comando, ou hierárquico, é atribuído
ao empregador, porque so a ele cabe o risco da atividade para cuja execução
contrata empregados.
Assim, o empregador destaca-se como sendo o sujeito da relação jurídica,
detentor do poder de controle das atividades inerentes ao regular desenvolvimento
do empreendimento, sendo responsável e zeloso pela manutenção e dreção do
negócio. Contudo, a definição de empregador, bem como o poder direti\do e seus
limites, sera tratado de forma mais detalhada no quarto capitulo.
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4

DO PODER DO EMPREGADOR

Compreendido o contrato de trabalho que rege as relações entre empregado

e empregador, cabe, neste momento, passar ao estudo da figura do empregador,
para, assim, compreender o poder que este detém na relação de emp - ego. Além
disso, é preciso identificar os limites a que este poder está submetido, sob pena de
violar direitos de personalidade dos trabalhadores, o que pode degradar o ambiente
de trabalho.
Isto porque, é decorrente do excesso do poder de mando do empregador que
ocorre uma das formas mais freqüentes de assédio moral, qual seja, o vertical
descendente, que será analisado no próximo capitulo.

4.1

Do Conceito de Empregador

Como levantado, de forma sucinta no primeiro capitulo, empregador pode ser
entendido como sendo a pessoa física ou o ente que contrata, dirige e Eissalaria a

prestação

pessoal de

serviços

do empregado, assumindo os

riscos

do

empreendimento econômico, decorrente do poder de direção que este detém.
Para tanto, menciona-se o art. 2° da Consolidação das Leis do Trabalho
(BRASIL, 2004, p 263):
Art. 2° Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva , que,
assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a
prestação pessoal de serviços.
§ 1° Equiparam-se ao empregador, para os efeitos exclusivos da relação de
emprego, os profissionais liberais, as instituições de bene'icência, as
associações recreativas ou outras instituições sem fins lucrativos, que
admitirem trabalhadores como empregados.
§ 2° Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas,
personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou
administração de outra, constituindo grupo industrial, comercial ou de
qualquer outra atividade econômica, serão, para os efeitos da relação de
emprego, solidariamente responsáveis a empresa principal e calla uma das
subordinadas.

Porém, conforme Carrion (2004), dizer que empregador é empresa é uma

expressão muito criticada. Isto porque, empresa, segundo o autor, é entendida como
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o conjunto de bens materiais, imateriais e pessoais para a obtenção de certo fim.
Juridicamente, a empresa

é

uma universalidade, compreendendo duas

universalidades parciais, a de pessoas (personarum) e a de bens (bonorum),
funcionando em direção a um fim.
Assim, também, entende Barros (2006, p. 348):
O art. 20 da CLT considera empregador a empresa individual ou coletiva
que, assumindo os riscos do empreendimento econômico, contrata,
assalaria e dirige a prestação pessoal de serviços. Esse conce to é criticado
pela doutrina, sob o argumento de que assimila o empregador á empresa, a
qual não é sujeito de direito, salvo a empresa pública, por força do DecretoLei n. 200. Ha, entretanto, quem refute essa critica, dizendo q Je, quando o
legislador considera empregador a empresa, não está subjetivando-a, mas
esclarecendo que o empregado, ao contratar os seus serviços, não o faz
com a pessoa física do empregador, por ser efêmera, acidental, mas com o
organismo duradouro que é a empresa.
Na realidade, é que na redação final do projeto da Consolidação das Leis do
Trabalho, foi defendida a tese de que a empresa, considerada instituição, deveria
participar da relação de emprego como sujeito de direito, no sentido de reconhecer
que os direitos e obrigações trabalhistas nascem, persistem e extinguem-se em
razão do funcionamento da empresa. Surge, então, a decisão de consagrar-se a
despersonalização do empregador, motivador da continuidade do contrato de
trabalho, refletindo o art. 2°, a mencionada e inconciliável controvérsia. (Süssekind,
2004)
Assim, a equiparação do empregador à empresa tem por base a teoria
institucionalista, em que esta é algo que perdura no tempo, feita para durar. Neste
sentido, destaca Martins (2004, p. 211-212):
Numa concepção mais objetiva, empregador é o ente destituído de
personalidade jurídica. Não é requisito para ser empiegador ter
personalidade jurídica. Tanto é empregador a sociedade de fato, a
sociedade irregular que ainda não tem seus atos constitutivos registrados na
repartição competente, como a sociedade regularmente inscrita na Junta
Comercial ou no Cartório de Registro de Títulos e Documentos. Será,
também, considerado como empregador o condomínio de apartamentos.
que não tem personalidade jurídica, mas emprega trabalhadores sob o
regime da CLT (Lei n° 2.757/56).

Porém, destaca Delgado (2006, p. 389), que a definição ce etista de
empregador conduz a algumas reflexões adicionais. Isto porque, o enunciado do
caput do art. 2° 6, tecnicamente, falho, sendo também falho o parágrafo primeiro do
mesmo artigo, por traduzir-se como claramente tautológico. Assim, completa o autor:
Na verdade, empregador não é a empresa
ente que não configura,
obviamente, sujeito de direitos na ordem jurídica brasileira. Empregador
—
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sera a pessoa física, jurídica ou ente despersonificado titular da empresa ou
estabelecimento. A eleigab do termo empresa, pela CLT, para designar a
figura do empregador apenas denuncia, mais uma vez, a fcrte influência
institucionalista e da teoria da relação de trabalho que se fez presente no
contexto histórico de elaboração desse diploma justrabalhista.

No entanto, de acordo com Nascimento (2006a, p.648), pode-se dizer que
sob o ângulo trabalhista, a empresa interessa apenas como a organização que
mantém empregados, devendo cumprir aspectos econômicos e sociais, incluindo
entre as matérias, os poderes do empregador. Corrobora o autor, neste sentido:
A própria empresa, sob o ângulo trabalhista, interessa apenas como a
organização que tem empregados e que portanto deve cumprir não apenas
fins econômicos mas também sociais, com o que se incluem, dentre as
matérias de que se ocupam os juslaboralistas, as relações entre o
empregado e os superiores hierárquicos, a estrutura da empresa para
atender estas relações, a representação dos trabalhadores, a participação
dos trabalhadores na administração, nos lucros ou no capital. OS poderes de
que é investido o empregador etc.

Assim, conforme Süssekind (200,4), a empresa corresponde a uma
universalidade de pessoas intevinculadas por variadas modalidades de relações
jurídicas e de bens materiais e imateriais, organizados para a realização de um
empreendimento econômico.
Tal definição induz que a empresa seria um dos sujeitos do contrato de
trabalho, a ela se equiparando, para os efeitos da relação de emprego, as pessoas
físicas ou jurídicas referidas no § 1 0 , do art. 2° da Consolidação das Leis do
Trabalho. (SOSSEKIND, 2004)
Neste interim, destaca-se que existem diversos ângulos de classilicação de
empregador, podendo ser, quanto a estrutura jurídica, uma pessoa física cu jurídica,
ambas exercendo atividade empresarial ou não. Neste sentido, ha empregador geral
(empresa) e por equiparação (profissionais liberais, instituições se, fins lucrativos).
(NASCIMENTO, 2006a)
Portanto, no entendimento de Martins (2004), define-se o empregador como
aquele que tem empregado, podendo ser inclusive, o ente destituído de
personalidade jurídica. Assim, a sociedade de fato, a sociedade irregular que não
tem os atos constitutivos registrados na repartição competente, o condomínio de
apartamentos, que não tem personalidade jurídica, a pessoa física que explora
individualmente o comércio (empresa individual) serão considerados empregadores.
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No que diz respeito ao setor econômico da atividade existe empregadores
urbanos, comerciais ou industriais, rurais e domésticos, estes obrigados a deveres
limitados, segundo leis especiais para a relação jurídica de trabalho doméstico.
(NASCIMENTO, 2006a)
Destaca-se, ainda, o empregador privado e público, sendo que as empresas
públicas contratam pela lei trabalhista, o mesmo podendo ocorrer com a União,
Estados-membros, municípios, autarquias, fundações etc. Já as sociedades de
economia mista são empregadores de natureza privada. (NASCIMENTO, 2006a)
Segundo Gomes e Gottschalk (2000), importa destacar que a Coisolidação
das Leis do Trabalho, em seu art. 2°, § 1 0 , equipara á empregador algurr as dessas
instituições ou certas pessoas naturais. Assim, são empregadores equiparados os
profissionais liberais, às instituições de beneficência, as associações recreativas ou
outras instituições sem fins lucrativos que admitirem trabalhadores como
empregados.
Na realidade, afirma Martins (2004), não existe equiparação, pois se as
pessoas mencionadas neste parágrafo tiverem empregadas, o tomador de serviços
será empregador.
Como exemplo, traz-se o caso de Profissionais liberais, como escritórios de
advogados ou um consultório médico quando se organizam em forma de sociedade.
0 mesmo se verifica com engenheiros quando se associam para realizar projetos e
pianos. Neste caso, quase sempre o contrato de trabalho se extingue corn a morte
do profissional liberal, realizando, assim, um contrato intuitu personae nos dois
sentidos. (GOMES E GOTTSCHALK, 2000)
Além disso, afirmam os autores, pode, também, as pessoas jurídicas de
Direito Público revestir a qualidade de empregador. Trata-se de um caso de
empregador equiparado, de categoria especial, pois

o Estado celebra com o

empregado, neste caso, um contrato regulado pelo Direito do Trabalho.
Ressalta-se que tal enumeração não é limitativa, podendo abranger todas as
instituições sem fins lucrativos, sendo equiparados por assimilação os sindicatos,
federações, confederações, associações esportivas, recreativas, educacionais,
cientificas, profissionais, asilos, ordens religiosas, conventos, colégios, instituições
de caridade, de assistência de socorro mútuo, Bolsa de Valores, Ordem dos
Advogados, CREA, câmaras de corretores, SENAI, entre outros. (GOMES
GOTTSCHALK, 2000)

E
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No entanto, as entidades que não têm atividade econômica também assumem
riscos, sendo consideradas empregadores. Neste sentido, ressalta-se que, uma das
características do empregador é a assunção pelo o risco econômico. ( MARTINS,

2004)

4.2

Da Caracterização do Empregador

De acordo com Delgado (2006), no momento em que se caracteriza a fi gura
da relação de emprego (e do empregado), apreende-se e se identificam n os cinco
elementos fático- jurídicos específicos que a compõem, à luz da ordem jus .:rabalhista.
Porém, ressalta-se que o processo de caracterização da figura do empregador é
distinto.
Na realidade, conforme o autor, a caracterização da figura do empregador
importa na simples apreensão e identificação dos elementos fático- jurídicos da
relação de emprego, pois não existem elementos fático- jurídicos específicos a figura
do empregador, exceto um único: a apreensão, por um sujeito de direitc qualquer,
de prestação de serviço (efetuada por pessoa física, com pessoalidade, nãoeventualidade, onerosidade e sob subordinação ao tomador).
Assim, configurada a relação de emprego e, conseqüentemente a existência
de um empregador, a ordem justrabalhista determina a ocorrência de alguns efeitos
jurídicos universais sobre essa figura do empregador.

Tais efeitos (ou características), segundo Delgado (2006), são dc is: de um
lado, a sua despersonalização e de outro a assunção dos riscos do empreendimento
e do próprio trabalho contratado.

4.2.1

Da Despersonalização

Conforme Gomes

e

Gottschalk (2000), razões de ordem econômica

determinaram o fenômeno da despersonalização do empregador. Isto ,porque,
medida que se aperfeiçoava a tecnologia de produção, acarretando profundas
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modificações na estrutura econômica das empresas, a figura do empregador, seu
dirigente em pessoa, foi se ausentando do local de trabalho.
Diante o exposto, pode-se dizer que não se exige o requisito da pessoalidade
do empregador, visto ser este requisito essencial para o empregado. Assim, o dono
do empreendimento pode ser substituído, mas o empregado não se poder fazer
substituir de forma permanente, (MARTINS, 2004)
Isto porque, conforme Delgado (2006, p. 391-392), a característica da
despersonalização da figura do empregador consiste na hipótese de autorizar a
ordem justrabalhista a plena modificação do sujeito passivo da relação de emprego
(o empregador), sem prejuízo da preservação completa do contrato empregaticio
com o novo titular. Ainda, conclui o autor:
Note-se que enquanto a pessoalidade é elemento fatico-juridico atávico
figura do empregado (elemento sem o qual não existirá o empregado ,
juridicamente), ela tende a ser irrelevante na tipificação da figura do
empregador. Aqui predomina a impessoalidade, acentuan d o a lei a
despersonalização como marca distintiva do sujeito passivo da relação de

emprego.

Assim, o contrato de trabalho é personalíssimo em relação ao empregado,
mas não quanto ao empregador, salvo se este for pessoa física e vem a falecer, sem
que haja continuidade do negócio. (MARTINS, 2004)
Para tanto, menciona-se o art. 448 da Consolidação das Leis dc Trabalho
(BRASIL, 2004, p. 323), que afirma que "a mudança na propriedade ou na estrutura
jurídica da empresa não afetará os contratos de trabalho dos respectivos
empregados".
Ressalta-se que a utilização da expressão empresa serve de artificio, neste
momento, para realçar a despersonalização da figura do empregador, uma vez que
é um dos principais mecanismos que o Direito do Trabalho tem para alcançar certos
efeitos práticos relevantes. (DELGADO, 2006)
Destaca-se, tais efeitos, como o de permitir a viabilização concreta do
principio da continuidade da relação empregaticia, impedindo que ela se rompa em
função da simples substituição do titular do empreendimento em que esta inserido o
empregado, bem como harmonizar a rigidez com o Direito Individual do Trabalho
trata as alterações objetivas do contrato empregatício. (DELGADO, 2006)
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4.2.2 Da Assunção dos Riscos

Prevê o art. 2° da Consolidação das Leis do Trabalho, conforme já
mencionado, que considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que
assume os riscos da atividade econômica.
Conforme Martins (2004), destaca-se, a partir do conceito supra e>posto, que
umas das características do empregador é assumir os riscos de sua atividade, ou
seja, tanto os resultados positivos como os negativos, sendo que estes riscos da
atividade econômica não podem ser transferidos para o empregado. Assim, o
empregador admite o empregado, contrata-o para a prestação de serviços, pagando
salários, remunerando-o pelo trabalho prestado.
A presente característica, também conhecida pela denomi iação de
alteridade, consiste em impor ao trabalhadór a exclusiva responsabilidade dos ônus
decorrentes de sua atividade. Neste sentido, dispõe Delgado (2006, p.
A característica da assunção dos riscos do empreendimento ou do trabalho
consiste na circunstância de impor a ordem justrabalhista â exclusiva
responsabilidade do empregador, em contraponto aos interesses obreiros
oriundos do contrato pactuado, os ônus decorrentes de sua atividade
empresarial ou até mesmo do contrato empregaticio celebrado. Por tal
característica, em suma, o empregador assume os riscos da empresa, do
estabelecimento e do próprio contrato de trabalho e sua execução.

No entanto, o texto da Consolidação das Leis do Trabalho prece limitar a
alteridade apenas aos riscos tipicamente empresariais e não aos riscos decorrentes
da própria existência do contrato de trabalho e de seu cumprimento. Isto porque, o
art. 2° do diploma consolidado fala em riscos da atividade econômica, r o mesmo
preceito em que define empregador como empresa. (DELGADO, 2006)
Contudo, destaca o autor, o que ocorre é que a letra do enunciado celetista
não corresponde à especifica intenção da 'norma, nem a plena noção ju -idica dos
riscos que se referem à posição jurídica do empregador no âmbito da relação de
emprego. A regra da assunção de riscos pelo empregador, na verdade, leva a que
não se autorize a distribuição de prejuízos ou perdas aos empregados, ainda que
verificados reais prejuízos e perdas no âmbito do empreendimento dirigido pelo
respectivo empregador.
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4.3

Do Poder do Empregador — Noções Gerais

Definido o empregador e destacado as suas características, importa discorrer,
também, sobre o poder do empregador, que é um dos efeitos próprios cio contrato
de trabalho.
Neste sentido, de acordo com Delgado (2006), um dos mais importantes
efeitos próprios ao contrato de trabalho é o poder empregaticio, que concentra um
conjunto de prerrogativas de grande relevo socioeconômico, que favorecem a figura
do empregador, ao qual caberá dirigir, regulamentar, fiscalizar e disciplinar a
empresa, bem como a prestação do serviço.
Vale ressaltar, que a doutrina não tem ainda utilizado comumente da
expressão poder empregaticio para se reportar ao fenômeno em exame. A doutrina,
contudo, já se utilizou da expressão de caráter geral, como a denominação poder
hierárquico. Conforme Delgado (2006, p. 630):
Hierárquico seria o poder deferido ao empregador no âmbito d3 relação de
emprego em um conjunto de atribuições com respeito a direção,
regulamentação, fiscalização e disciplinamento da economia interna a
empresa e correspondente prestação de serviços, 0 poder hierárquico
abrangeria todas as demais dimensões do fenômeno do poder no contexto
empresarial interno (assim como a novel expressão poder empregaticio).

Na verdade, na relação de emprego a subordinação é um lado e o poder do
empregador o outro lado desta relação, de modo que, sendo o empregado um
trabalhador subordinado, o empregador tem direitos não sobre a sua pessoa, mas
sobre o modo como a sua atividade é exercida. (NASCIMENTO, 2006a)
Assim, conforme define Delgado (2006), o poder empregaticio é o conjunto de
prerrogativas asseguradas pela ordem jurídica e tendencialmente concentradas na
figura do empregador, para exercício no contexto da relação de emprego. Pode ser
conceituado, também, como o conjunto de prerrogativas com respeito à direção,
regulamentação, fiscalização e disciplinamento da economia interna á empresa e
correspondente prestação de serviço.
0 poder empregaticio, dessa forma, divide-se em: poder de direçãc (também
chamado de poder organizativo ou poder diretivo), poder regulamentar, poder
fiscalizatório (este também chamado poder de controle)
(DELGADO, 2006)

e poder disciplinar.
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4.3.1 Do Poder de Direção

0

poder de direção, também denominado de poder diretivo, poder

organizativo ou, ainda, poder de comando, seria

o conjunto de prerrogativas

tendencialmente concentradas no empregador, dirigidas à organização da estrutura
e espaço empresariais internos, incluindo o processo de trabalho adotado no
estabelecimento e na empresa, com a orientação e especificação no que tange a
prestação dos serviços. (DELGADO, 2006)
Logo, destaca Martins (2004) que, como o empregado é um t -abalhador
subordinado, está sujeito ao poder de direção do empregador, sendo este poder,
assim como a subordinação, decorrentes do contrato de trabalho.
Segundo o autor, o poder de direção é a forma como o empregador define
que serão desenvolvidas as atividades do empregado, decorrentes do contrato de
trabalho. Pode-se encontrar a fundamentação legal do poder de direção do
empregador no art. 20 da Consolidação das Leis do Trabalho, juntamente a definição
de empregador, pois é este quem dirige as atividades do empregado.
Torna-se oportuno salientar que, com o objetivo de manter o controle de sua
estrutura empresarial, detém

o

empregador a concentração do poder de

organização, entendimento este retirado do- magistério de Delgado (2006, p. 631) ao
dispor:
A concentração do poder de organização faz-se na figura do empregador.
Isso se explica em face do controle jurídico, sob diversos ângulos, que o
empregador tem sobre o conjunto da estrutura empresarial e em face
também do principio da assunção dos riscos do empreendimento que sobre
ele recai.

Assim, decorre do poder de organização a faculdade do empregador definir
os fins econômicos, que são visados pelo o empreendimento, além da determinação
da estrutura jurídica a ser adotada. Ainda, decorre desse poder, a importante função
regulamentar do empregador, ou seja, o seu direito de elaborar um regulamento de
empresa, contendo normas, a que se sujeitarão os empregados. (NASCIMENTO,
2000)
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4.3.2 Do Poder Regulamentar

0 poder regulamentar pode ser entendido, no entendimento de Delgado
(2006) como

o

conjunto de prerrogativas tendencialmente concertradas no

empregador, dirigidas A fixação de regras gerais a serem observadas no âmbito do
estabelecimento e da empresa.
Segundo Martins (2004), a legislação brasileira não trata especificamente do
regulamento de empresa. As únicas disposições que se encontram no direito
positivo brasileiro são bastante genéricas e inespecificas.
Na realidade, o poder regulamentar, enquanto exercido pelo o enpregador,
exterioriza, quando do seu exercício na fixação das regras da empresa, a atuação
do poder diretivo, conforme explicita Delgado (2006, p. 632):
Segundo a análise dominante, não seria justi fi cável a percepção de uma
identidade própria no chamado poder regulamentar: na verdade, este seria
mera expressão (isto á, manifestação exterior) do poder diretivo. È que o
poder diretivo somente poderia concretizar-se através da utilização de
meios informais e formais de comunicação com o público intraernpresarial.

Assim, conforme o autor, para a vertente interpretativa dominante a atividade
regulamentar seria o meio de concretização externa das intenções e metas diretivas,
colocadas no âmbito do estabelecimento e da empresa.

4.3.3 Do Poder de Controle

0 poder de controle, também denominado de poder fiscalizatório, seria o
conjunto de prerrogativas dirigidas a propiciar o acompanhamento continuo da
prestação de trabalho, além da própria vigilância efetivada no espaço empresarial.
Como exemplo, citam-se as revistas pessoais, o circuito interno de televisão, o
controle de horário e freqüência, entre outros. (DELGADO, 2006)
Assim, conforme Martins (2004), o empregador tem o direito de fiscalizar e
controlar as atividades de seus empregados, monitorando suas atividades.
Entende Nascimento (2000), que o poder de controle significa o direito do
empregador fiscalizar as atividades profissionais dos seus empregados, justificando-
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se que sem controle, o empregador não pode ter ciência de que, em contrapartida
ao salário que paga, vem recebendo os serviços dos empregados. Conforme
afirma Delgado (2006), tal poder é autônomo perante os demais, permitindo reunir
um grupo semelhante de medidas de acompanhamento empresarial imerno. Este
poder, nada mais é do que a manifestação do poder diretivo, em gem' realizada
como pressuposto do poder disciplinar.

4.3.4 Do Poder Disciplinar

De acordo com Nascimento (2000), o poder disciplinar, também denominado
de poder punitivo, sintetiza-se no direito do,empregador impor sanções disciplinares
aos seus empregados.
Com o objetivo de concentrar na figura do empregador o controle na
manutenção da atividade exercida, mediante a imposição de sanções, manifesta-se

o poder disciplinar. Neste sentido, leciona Delgado (2006, p. 636):
0 poder disciplinar é o conjunto de prerrogativas concentradas no
empregador dirigidas a propiciar a imposição de sanções aos empregados
em face do descumprimento por esses de suas obrigações contratuais.

Portanto, tem-se que

o

poder disciplinar pode ser visto

como

um

complemento do poder de direção, porquanto se destina a determinar o -dens que
visem o controle da empresa. Tal posição é adotada por Martins (2004, p. 229) ao
afirmar:
Não deixa de ser, portanto, o poder disciplinar um complemento do poder de
direção, do poder de o empregador determinar ordens na empresa, que, se
não cumpridas, podem gerar penalidades ao empregado, que deve ater-se
a disciplina e respeito a seu patrão, por se encontrar sujeito a ordens de
serviço, que devem ser cumpridas, salvo se ilegais ou imore is. Logo, o

empregador pode estabelecer penalidades a seus empregados.
No entanto, existem duas correntes doutrinarias: uma que nega o poder
disciplinar, por entender que, sendo uma relação de emprego um contrato , antre dois
sujeitos, se um pode o outro também poderá exercer o mesmo direitc; o outro
fundamento esta no monopólio do direito de punir, que é do Estado e não dos
particulares, inexistindo, portanto, um direito disciplinar privado. (NASCIMENTO,
2000)

50

Salienta-se, contudo, conforme analisado no capitulo anterior, que tal poder
tem a tutela do Estado, tendo em vista que não há como vigorar a total autonomia
entre as partes no contrato de trabalho.
Deve-se, assim, observar os limites a que está submetido este poder,
podendo o excesso caracterizar o abuso de poder, passível de indenização, por
parte do empregado.

4.4

Das Limitações do Poder do Empregador

Destaca-se que o poder do empregador é legitimo, sendo autor zado pelo
Estado, o qual norteia o caminho deste exercício, através de formas cescritas e
imposições de sanções socialmente aprovadas.
Porem, mesmo sendo o poder do empregador uma delegação do Estado, a
fim de possibilitar-lhe o exercício de sua atividade econômico-empresarial, sua
atuação pode, muitas vezes, extrapolar e atingir os direitos personalíssimos do
empregado, haja vista a prática de atitudes arbitrárias, abusivas e ilegais. (RU FINO.
2006)
Portanto, conforme Barros (2006), está o empregado desobrigado de cumprir
ordens capazes de gerar grave e iminente perigo à sua saúde ou as que exponham
a situações indignas e vexatórias.
Ademais,

o

poder de regulamentar do empregador não

é

absoluto,

encontrando limitações nas normas legais, tornando-se entendimento unânime da
doutrina e da jurisprudência. Assim, os dispositivos do regulamento da empresa não
podem sobrepor-se ou contrariar as normas legais, as cláusulas de convenções
coletivas e trabalho ou as sentenças normativas. (GONÇALVES, 1978)
Salienta-se que o empregador mantém o direito de comandar o empregado,
pelo o fato de a subordinação recair sobre a execução da atividade, referindo-se a
matéria do serviço. Neste interim, destaca-se o ensinamento de Barros (2006, p.
247), ao dispor que:
"0 empregador mantém o direito de comandar não porque seja senhor e
sim porque é credor de trabalho" (Sinzheimer). A subordinação não incide
sobre a pessoa do empregado, dentro ou fora da empresa, "como se fosse
um tutelado ou curatelado", mas sobre a execução de sua atividade. Referese é matéria de serviço, ficando o empregado em igualdade de condições
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na formação da relação jurídica e na manutenção de suas condições
essenciais.

Com isso, entende Martins (2004), que o poder de punição do empregador
deverá ser exercido com boa-fé. 0 objetivo da punição deve ser pedagógico, de
mostrar ao funcionário que está errado, não devendo cometer novamente a mesma
falta. 0 uso do poder em desacordo com suas finalidades implica em excesso ou
abuso de poder.
Assim, também, ocorre com o poder de direção, o qual seria um direito
potestativo, onde o empregado não poderia opor-se. Porém, este poder não é
ilimitado, pois a própria lei determina as limitações do poder de direção do
empregador. (MARTINS, 2004)
Na realidade, afirma Delgado (2006), que o poder do empregador encontra
limites, impostos pela Constituição, por normas coletivas e, mesmo, pelo o próprio
contrato de trabalho, devendo exercê-los nos limites da boa-fé, de forma regular.
Ainda, segundo o autor, existem ordens jurídicas mais avançadas que a
brasileira que estabelecem firme contingenciamento ao exercício de tais ¡atividades,
como à fiscalização e o controle internas à empresa, em beneficio da proteção
liberdade e dignidade básicas da pessoa do trabalhador.
Na realidade, a ordem jurídica brasileira não tem preceitos tão claros na
direção acima enunciada, mas, tem regras e princípios gerais capazes de orientar o
operador jurídico em face de certas situações concretas.
Isto porque, conforme destaca Delgado (2006), é inquestionável que a Carta
Constitucional de 1988 rejeitou condutas fiscalizatórias e de controle da prestação
de serviços que agridam a liberdade e à dignidade básicas da pessoa física do
trabalhador, chocando-se, tais condutas, com o universo normativo e de princípios
abraçado pela Constituição vigorante.
Destaca-se, também, que as ordens alusivas à vida privada do enpregado,
por versarem sobre aspectos alheios ao contrato de trabalho, sem qualquer reflexo
sobre ele, em geral, não precisam ser cumpridas, pois estão fora do âmbitc do poder
diretivo. Situam-se aqui aspectos ligados aos costumes, amizades, posições
políticas, crenças religiosas, liberdade de pensamento e expressão do empregado.
(BARROS, 2006)
Entretanto, segundo Barros (2006), o empregador poderá interferir na vida
extralaboral do empregado, excepcionalmente, quando seu comportanento for
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suscetível de ocasionar danos aos interesses da empresa. Contudo, verifica-se que
a liberdade do empregado, também, tem o seu limite na própria Constituição da
República Federativa do Brasil, quando assegura o direito de propriedade.
Salienta-se, ainda, que a subordinação encontra seus limites gas fontes
formais do contrato, como a Consolidação das Leis do Trabalho, leis ordinárias,
sentenças normativas, convenções coletivas, acordos coletivos, entre outros.
(BARROS, 2006)
Denota-se, portanto, a obrigação contratual do empregador de respeitar os
direitos trabalhistas, além da personalidade moral de seu empregado e os direitos
relativos à sua dignidade, cuja violação implicaria na infração dos ditames
contratuais e das leis trabalhistas, ensejando o direito do empregado à indenização
correspondente, além da legitimação ao direito obreiro de resistência, que se
consuma com a recusa ao cumprimento de ordens ilicitas. (RUFINO, 200E)
Neste sentido, o empregador é responsabilizado por eventuais danos que
causar ao empregado, sendo obrigado a repará-lo, quando do abuso do poder
empregaticio.

4.5

Da Responsabilidade Civil por Ato Ilícito

A responsabilidade civil, enquanto instituto jurídico, tem aplicação nos mais
diversos ramos do Direito, sendo, inclusive, aplicável as relações ad vindas do
contrato de trabalho.
Esta responsabilidade poderá ser contratual ou extracontratual, sendo que a
primeira configura-se quando uma das partes descumpre obrigação previamente
contraída e a responsabilidade extracontratual se verifica quando o dano causado
implica violação de um dever geral de não lesar, fora da relação convencional.
(BARROS, 2006)
Assim, segundo Cavalieri Filho (2005), pode-se afirmar, que sC existe a
responsabilidade civil, onde houver violação de um dever jurídico e danc, ou seja,
responsável é a pessoa que deve ressarcir o prejuízo, decorrente da violação de um
precedente dever jurídico. Isto se deve ao fato de que a responsabilidade pressupõe
um dever jurídico preexistente, uma obrigação descumprida.
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Neste sentido, define-se o dano como um prejuízo causado a outrem, por
culpa ou dolo, gerando o ato ilícito, que provoca a redução ou subtração de um bem
jurídico. Este é o posicionamento de Westphal (2003, p. 15) ao dispor que:
Pode-se afirmar que o Dano é uma lesão decorrente de um cela evento de
outrem a um bem ou interesse jurídico patrimonial ou mora da pessoa.
Trata-se de um prejuízo causado a outrem por culpa ou dolo, sendo o
resultado de ato ilícito, consubstanciado na redução ou subtiação de um
bem jurídico, o qual, segundo Clóvis Beviláqua é o bem ou var tagem sobre
que o sujeito exerce o poder conferido pela ordem jurídica, podendo ser
objeto do direito os modos de ser da própria pessoa na vida social
(liberdade, existência, honra, etc.); as ações humanas e as coisas
corpóreas, entre estas se incluindo os produtos da inteligência.

A própria Constituição da República Federativa do Brasil prevê, além do
principio da dignidade da pessoa humana como fundamento e finalidade da ordem
econômica, a possibilidade de ressarcimento do dano moral, assegurando o direito
de resposta proporcional ao agravo, bem como a indenização por dano material,
moral ou à imagem. Adiante, garante a inviolabilidade da intimidade, da vicia privada,
da honra e da imagem da pessoa, assegurando o dano material ou moral,
decorrente desta violação. (FERREIRA, 2004)
Neste interim, destaca-se o art. 186 do Código Civil de 2002 (BRASIL, p. 321)
que, combinado com

o art. 927 do mesmo Diploma, consagra uma regra

universalmente aceita, que a todo aquele que causa dano a outrem, é obrigado a
repará-lo. Assim, transcreve-se o art. 186, no qual a responsabilidade civil poderá
ser material ou moral, in verbis:
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou
imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que
exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Importante salientar, que o art. 187 afirma que cometerá ato ilicito, também, o

titular de um direito que excede manifestamente os limites impostos pelp seu fim
econômico ou social ao exercê-lo, pela boa-fé ou pelos bons costumes.
Assim, destaca-se que a relação de emprego condiz, na verdade, como um
estado de sujeição pessoal, também denominada de subordinação jurídica do
empregado em relação ao empregador e, por isso, constitui campo fértil para a lesão
aos bens jurídicos do trabalhador, notadamente, aos seus direitos de personalidade
e respeito à dignidade pessoal e profissional, pois em razão da sJbmissão
contratual, o empregado pode ser vitima do dano. (ALKIMIN, 2006)
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Com efeito, segundo Gonçalves (2005), tem-se que da análise dos artigos
mencionados, evidencia-se quatro elementos essenciais da responsabilidade civil,
os quais são: a ação ou omissão, culpa ou dolo do agente, relação de causalidade e
o dano experimentado pela vitima.
Para que se possa obter a reparação do dano, no entanto, a vitima
geralmente tem de provar dolo ou culpa stricto sensu do agente, segundo a teoria
subjetiva, adotada pelo o Código Civil. Todavia, como essa prova muitas vezes se
torna difícil de ser conseguida, o direito positivo admite alguns casos, err hipóteses
especificas, de responsabilidade sem culpa: a responsabilidade objetiva, com base
especialmente na teoria do risco, abrangendo, também, casos de culpa presumida.
(GONÇALVES, 2005)
Segundo Barros (2006), distingui-se a responsabilidade subjetiva da
responsabilidade objetiva, pois a primeira ocorre quando o autor do dano age com
dolo ou culpa, e a segunda ocorre quando entram em funcionamento os chamados
fatores objetivos de atribuição, em que, quem provocou um dano, cevera ser
responsável, mesmo que não haja atuado dolosa ou culposamente, a fim de
preservar a segurança jurídica e a ordem pública.
No entanto, destaca-se que é da relação de causa e efeito entre El ação e a
omissão do agente e o dano verificado que se apura a relação de causalidade.
Assim, se houve o dano, mas sua causa não esta relacionada com o comportamento
do agente, inexiste relação de causalidade e, também, a obrigação de indenizar.
(GONÇALVES, 2005)
Ressalta-se, ainda, que a primeira cláusula geral de responsabilidade civil
objetiva, encontra-se no art. 927 combinado com o art. 187, ambos do Código Civil
de 2002, conforme ensinamento de Cavalieri Filho (2005, p. 168-169):
A primeira cláusula geral de responsabilidade objetiva encontra-se no art.
927 do Código Civil, conjugado com o art. 187, ao qual o primeiro se refere
expressamente. 0 art. 187 conceitua o abuso do direito no3 seguintes
termos: "Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo,
excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou
social, pela boa-fé ou pelos bons costumes".

Diante o exposto, conforme Cavalieri Filho (2005), percebe-se, também, que o
abuso de direito esta definido como ato ilicito e quem praticá-lo ficará, obrigado a
indenizar pela norma do art. 927 do Código Civil de 2002. Depreende-se da redação
desse artigo, que a concepção adotada em relação ao abuso de direito é a objetiva,
pois não é necessária a consciência de se excederem, com o seu exercício, os
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limites impostos pela boa-fé, pelos bons costumes ou pelo fim social ou econômico
do direito, bastando, apenas, que se excedam esses limites.

4.6

Dos Aspectos Fundamentais do Trabalho Humano

Embora a questão central desse estudo seja a caracterização do assédio
moral quando do exercício do poder do empregador e sua caracterização frente ao
entendimento jurisprudencial catarinense

e analisado os limites do poder do

empregador, bem como a responsabilidade decorrente do excesso deste poder,
convêm tecer-se algumas considerações, a respeito das garantias fundamentais do
trabalhador na relação de emprego.
Isto porque, o empregador não poderá desconhecer de direitos básicos do
empregado previstos, principalmente, na Constituição da República Federativa do
Brasil, onde estão inseridos os direitos fundamentais, cerne do ordenamento jurídico
e cuja existência está calcada na dignidade humana, sendo um valor superior que
deverá presidir as relações humanas, entre as quais, as relações jurídicotrabalhistas. (BARROS, 2006)
Assim, o assédio moral, enquanto advindo de práticas abusivas por parte do
empregador diante da existência de um vinculo empregaticio, gera conseqüências
negativas ao trabalhador, acabando por envolver questões de ordem constitucional
que são violadas. Nesse sentido, posiciona-se Ferreira (2004, p. 88):
0 assédio moral envolve, assim, questões de ordem constitucioral, uma vez
que viola princípios e garantias estabelecidas na Carta Magna vigente.
Envolve, ainda, direitos e liberdades ha muito conquistados pelos
trabalhadores, expressos tanto na Consolidação das Leis do Trabalho como
em leis esparsas, impedindo o exercício de muitos deles com a alienação
que é imposta a vitima em relação ao seu próprio trabalho. Por fim, envolve
a própria jurisprudência trabalhista, pois de uma forma muito peculiar, o
tema vem sendo discutido e reconhecido pelos tribunais pétrios antes
mesmo de haver uma legislação especi fica que o discipline.
Para tanto, faz-se necessário analisar o

tema proposto sob a ótica

constitucional, percebendo de que forma o assedio moral viola princípios como a
dignidade da pessoa humana e a valorização do trabalho humano.
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4.6.1

Da Dignidade da Pessoa Humana

Segundo Alkimin (2006), o trabalho engrandece e dignifica o homem, que
abstrai deste, meios materiais, produzindo bens econômicos indispensáveis a sua
subsistência, representando uma necessidade vital e um bem indispensável para a
realização pessoal e valorização perante a família e a sociedade.
De acordo com a ideologia capitalista,

o trabalho humano p-odutivo é

essencial para o desenvolvimento econômico, politico e social de uma Nação, pois
através da produção, distribuição e circulação de bens e serviços é que se atinge o
progresso e as exigências do mundo globalizado (ALKIMIN, 2006).
Neste sentido, a Constituição da República Federativa do Brasil, em seu art.
1°, inciso Ill, preconiza a dignidade da pessoa humana como um fundamento da
República brasileira e, como finalidade da ordem econômica. 0 ex-presidente do
Tribunal Superior do Trabalho, Orlando Teixeira da Costa apud Ferreira (2004, p.
90), define dignidade, em um de seus artigos, como:
A palavra dignidade provem do latim — dignitas, dignitatis — e significa, entre
outras coisas, a qualidade moral que infunde respeito. a consciência do
próprio valor. Ao falar-se em dignidade da pessoa humana quer-se significar
a excelência que esta possui em razão da sua própria natureza Se é digna
qualquer pessoa humana, também o é o trabalhador, por ser ,lina pessoa
humana. É a dignidade da pessoa humana do trabalhaaor que faz
prevalecer os seus direitos estigmatizando toda manobra tendente a
desrespeitar ou corromper de qualquer forma que seja esse instrumento
valioso, feito à imagem de Deus.

Salienta-se que estes direitos, no Brasil, passaram a ganhar uma maior
importância com a promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil,

de 1988. A criação dos dispositivos constitucionais resgatou a importância da
dignidade, da liberdade, da cidadania, dos direitos da personalidade, perdidos nos
anos do regime ditatorial, resgatando a valorização de bens de extrema importância
para o homem e sua relação na sociedade, inclusive dentro das relações
empregaticias (RUFINO, 2006).
Assim, tem-se que o trabalho, enquanto integrante da produção, não se
separa da figura do trabalhador, devendo, pois, os trabalhadores se organizarem
com o intuito de preservarem a sua dignidade perante todo o grupo social, no qual
encontram-se inseridos. Conforme leciona Dorneles (2002, p. 64):
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0 trabalho que se insere na cadeia produtiva não se separa da pessoa
humana do prestador. Essa noção fundamental ã lógica do Direito do
Trabalho somente pôde ser reconhecida quando os próprios trabalhadores
se organizaram, puderam expor suas necessidades e -eivindicar a
preservação de sua dignidade perante todo o grupo social, trar sformando o
valor dignidade humana do trabalhador em um elemento-chave mesmo em
uma scciedade tipicamente capitalista (ou seja, que se baseia, entre outros
fatores, na exploração do trabalho humano).

Assim, segundo Alkimin (2006), o atual ordenamento jurídico constitucional
reconheceu a pessoa humana como "elemento central dentro do Direito", bem como
de valor inestimável do trabalho humano, além de sua importância social

e

econômica na produção de bens e serviços e conseqüente desenvolvimento
econômico e social.
Embora exista a flexibilização das relações trabalhistas, com total autonomia
das partes contratantes no estabelecimento' de condições de trabalho, prevalecerá a
desigualdade histórica entre o capital, representado pelo empregador, e a força de
trabalho, representado pelo empregado, sendo imprescindível a intervenção do
Estado, para proteger os direitos fundamentais do trabalhador, visando a defesa da
personalidade e preservação da dignidade da pessoa humana do trabalhador
(ALKIMIN, 2006).
Este posicionamento fundamenta a tutela jurídica do assédio moral, pois este
viola a dignidade da pessoa do próprio trabalhador. Segundo Celso Ribeiro Bastos

apud Ferreira (2004, p. 94), a dignidade da pessoa humana é violada, quando não
respeitado os direitos sociais fundamentais, tais como a intimidade e a honra moral
no trabalho. Entende o autor, que a dignidade humana engloba todos Os direitos
fundamentais, sejam os individuais clássicos, sejam os de fundo econômico e social.
Tais argumentos servem de base a aplicabilidade do principio da dignidade
da pessoa humana no direito do trabalho: devendo reger as relações de trabalho
estabelecidas entre empregado e empregador. Assim, o empregador não poderá
submeter seus empregados, em nome do lucro ou regras do mercado, a situações e
praticas degradantes. (FERREIRA, 2004)
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4.6.2 Dos Direitos de Personalidade

Conforme Alkimin (2006), em relação aos direitos de personalidade, estes
podem ser entendidos como aqueles que dizem respeito aos

tributos,

que

individualizam e definem a pessoa, protegendo-a em seus valores mais inimos e em
suas projeções na sociedade. Embora tais direitos sejam desprovidos de valor
econômico, têm para seu titular valor absoluto e inato.

Entende Barros

(2006)

asseguram ao sujeito

que os direitos de personalidade

são os que

o domínio sobre uma parte da própria esfera da

personalidade.
Conforme Alkimin (2006), para o empregado, constituiu obrigação primordial a
prestação de serviço com diligência, boa-fé, sempre respeitando a estrutura

organizacional do empregador. Já para o empregador, o respeito à dignicade e aos
direitos de personalidade do empregado deve ser considerado como ponto de apoio
para a relação obrigacional no contrato de trabalho.
Na realidade, o reconhecimento dos direitos de personalidade na relação de
emprego tem como conseqüência, portanto, à limitação ao exercício do poder de
direção do empregador e a limitação ao principio da autonomia de vontade, devendo

organizar

o trabalho

e

destinar ordens de serviço que atentem à devida

consideração à dignidade do trabalhador, e, conseqüentemente aos seus direitos de

personalidade. (ALKIMIN, 2006)
Portanto, conforme a autora, incumbe ao empregador destinar ao trabalhador
tratamento digno, respeitando sua liberdade de trabalho e de pensamento, sua
intimidade e vida privada, sua honra e boa fama, praticando a igualdade e a nãodiscriminação.

Assim, o ordenamento jurídico impõe ao empregador a abstenção de práticas
que conduzam a ofensas verbais ou físicas, de natureza sexual ou não, bem como
humilhações violadoras dos direitos de personalidade, sob pena de reparar os danos
e prejuízos causados. (ALKIMIN, 2006)
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4.6.3 Do Meio Ambiente Sadio e Da Qualidade de Vida no Trabalho

Para Rufino (2006), as condições dignas de trabalho, mediante um ambiente
de trabalho que seja física e mentalmente sadio, são preconizadas pela própria
Constituição

da República Federativa do Brasil, como objetivo dos direitos

conquistados pelos trabalhadores. Defende José Afonso da Silva, que é por meio
das condições dignas de trabalho, que os trabalhadores conseguem melhorar sua
condição social.
Contudo, entende Rocha (2002), que o meio ambiente do trabalho não se
restringe ao espaço interno da fábrica ou da empresa, mas se estende ao próprio
local de moradia ou ao ambiente urbano. 0 meio ambiente do trabalho, na realidade,
representa todos os elementos, inter-relações e condições que influenciam o
trabalhador em sua saúde física e mental, comportamento e valores réunidos no
locus do trabalho.

Assim, verificada a importância do meio ambiente do trabalho, para o
exercício do direito a este, há a necessidade de ser perceber um ambiente
equilibrado e saudável, para o exercício de uma vida de forma digna, especialmente
ao considerar a importância da saúde do trabalhador para o desenvolvimento deste
exercício. (RUFINO, 2006)
Segundo Alkimin (2006), a Consolidação das Leis do Trabalho, também,
tutela o meio ambiente do trabalho, do art. 155 ao art. 199, versando sobre
segurança e medicina do trabalho, além de estabelecer disciplina legal protetora,
através das Normas Regulamentadoras.
Conforme a autora, trata-se de uma garantia fundamental de interesse
coletivo, já que consta expressamente no art. 225 da Constituição da República
Federativa do Brasil, que o meio ambiente equilibrado é uma garantia de todos,
devendo o Poder Público e a coletividade (empregado e empregador), preservar o
meio ambiente laboral para a sadia qualidade de vida.
Portanto, o empregador deve estabelecer normas internas e condições de
trabalho que assegurem a saúde e qualquer forma de agressão á integridade física e
mental dos trabalhadores, conduzindo mecanismos para garantir a qualidade de
vida. (ALKIMIN, 2006)
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Nos casos em que as condições psicológicas de trabalho são penosas, é
responsabilidade do empregador ressarcir o empregado, que teve sua saúde
deteriorada por um processo de assédio moral. Neste caso, uma das soluções
jurídicas em tais situações é a conversão em indenização por danos morais.
FERREIRA, 2004)
Neste sentido, passa-se ao estudo particular do assédio moral e sua
caracterização frente ao entendimento jurisprudencial catarinense, send() este
instituto violador de preceitos constitucionais garantidos ao pleno desenvolvimento
das atividades do empregado, subordinado as ordens legitimas do empregador.
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5

DO ASSÉDIO MORAL — NOÇÕES INTRODUTÓRIAS

Para compreender

o

instituto do assédio moral, necessário se faz

compreender os aspectos sociais do trabalho no transcurso do tempo.
Em um primeiro momento,

é importante ressaltar que, a ausência de

regulamentação das condições de trabalho, no século XVI, por exemplo, (analtecia o
poder do patrão em estabelecer regras, conforme sua vontade, fazendo :.:om que o
operário prestasse uma servidão sem limites. (RUFINO, 2006)
Já no século XVIII, o Estado liberal não intervinha para deixar livre a
negociação entre patrões e proletários. Abandonado pelo Estado liberal, o operário
se submetia aos desmandos do patrão, que o enxergava apenas como um meio de
produção. (RUFINO, 2006)
Na realidade, o Direito apenas garantia a riqueza patrimonial cl D homem,
esquecendo de que este, além dos bens materiais, tinha direitos rrorais que
necessitavam ser protegidos, e que a própria dignidade humana estava rebaixada
diante da opressão econômica. (SOSSEKIND, 2003)
Com isso, percebe-se que o assédio moral nas relações de trabalho é um
fenômeno tão antigo quanto o próprio trabalho. 0 assunto ganhou rele\,ância nas
últimas décadas, com a divulgação de pesquisas realizadas na 6r -ea de Psicologia,
desenvolvida na Europa, especialmente na França e nos países escandinavos, com
ênfase voltada para o mundo do trabalho. (FERREIRA, 2004)
Segundo Barreto (2000), a novidade reside na intensificação, gravidade,
amplitude e banalização do fenômeno e na abordagem que tenta estabelecer o
nexo-causal com a organização do trabalho'e não tratá-lo como inerente ao trabalho.
Com o tempo, descobriu-se que o tema é de caráter multidisciplinar, não
podendo ser esgotado apenas na área do conhecimento humano. A partir de tais
pesquisas, realizadas no ramo da psicologia, o assédio moral chamou a atenção de
outros estudiosos, principalmente do ramo do Direito. Apesar de terem ccmo ponto
de partida as relações humanas, sob o prisma psicológico, eram necessárias
contribuições da Sociologia e do Direito, como forma de conhecer os focos
originadores do problema e os meios de coibi-los e de solucioná-los. (FERREIRA,
2004)
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Contudo, somente na virada do século XXI, o tema passou a receber
tratamento jurídico, quer por meio da doutrina ou da legislação, quer por meio da
jurisprudência, embora se afirme que já existiam trabalhos sobre o assunto desde os
anos 70, sem que, contudo, houvesse uma definição do assédio moral, que era
estudado juntamente com o estresse e a saúde laboral. (BARROS, 2006)

5.1

Do Assédio e da Moral

Antes de se passar ao conceito e características do assédio moral, é preciso
compreender o que é assédio e o que é a moral.

5.1.1

Do Assédio

A expressão assédio deriva do verbo assediar, que significa "perseguir com
insistência... importunar, molestar, com

pretensões

insistentes; assaltar (...)".

(ALKIMIN, 2006)
Em outras palavras, assédio significa insistência impertinente, perseguição,
sugestão ou pretensão constantes em relação a alguém. (MENDES, 2006)
Em verdade, o termo assédio é utilizado para designar toda conduta que
cause constrangimento psicológico ou físico a pessoa, quando causadora de
sentimentos humilhantes impostos pela hierarquia. Segundo Hirigoyen (2002b, p.
15):
Tendemos a falar de assédio quando somos perseguidos pelo tempo.
associando assim o termo ao estresse. Falamos igualmente em assedio
cada vez que nos sentimos humilhados pela hierarquia, mesmo que a
agressão tenha sido pontual.

Para a autora, assediar é submeter sem trégua a pequenos ataques
repetidos, ou seja, é claramente um ato que s6 adquire significado pela insfstência.
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5.1.2 Da Moral

A expressão moral pode ser entendida em seu aspecto filosófico, referindo-se
ao agir ético, ou seja, que está de acordo com as regras morais ou normas escritas
que regulam a conduta na sociedade, o ser e deve-ser, visando praticar o bem ou
evitar o mal para o próximo. (ALKIMIN, 2006)
A moral, no sentido de costume e quando vista sob a ótica de um
comportamento social, tende a mudar conforme mudam as relações de convívio e as
formas de exteriorização. Neste sentido, é o posicionamento de Valdir Florindo apud
Westphal (2003, p. 17):
A raiz latina mores significa costumes, e, também comportamento, portanto,
por definição, a moral muda conforme mudam os costumes. Ê o conjunto
sistemático das normas que orientam o homem para a realização de seu
fim.

0 termo moral, na realidade, trata-se efetivamente de bem e de mal, do que
se faz e do que não se faz, e do que é considerado aceitável na sociedade.
(HIRIGOYEN, 2002)
Por conseqüência, o conceito de .moral esta intimamente ligado com a
conduta social, ou seja, a sociedade por si mesma emite seu juizo de valor, acerca
do que é ou não aceitável perante a coletividade, estabelecendo regras que são
assumidas pela pessoa, como forma de garantir o seu bem-viver.

5.2

Do Assédio Moral

Conforme Barros (2006), o termo assédio moral foi conceituado pela primeira
vez pelos psicólogos, e não faz muito tempo, entrou para o mundo jurídico. Tal
terminologia está diretamente ligada a nossa estrutura emocional-sentimental,
conhecida popularmente como caráter.
0 assédio moral ou agressão psicológica é um fato social, podendo ocorrer no
meio social, familiar, estudantil e, mais intensamente, no ambiente de trabalho,
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abrangendo tanto o setor privado, como a administração pública, tendo em vista a
relação dominio-submissão entre capital e força de trabalho. (ALKIMIN, 2006)
Na verdade, apresenta-se o assédio moral como uma conduta de cunho
abusivo que atenta contra a dignidade psíquica do indivíduo, de forma reiterada,
tendo por efeito a sensação de exclusão do ambiente e do convívio social, fruto de
um conjunto de fatores aliados a competitividade mercadológica. Nes:e sentido,
posiciona-se Ferreira (2004, p. 37):
Pode-se afirmar, sem medo de errar, que o assédio moral nas relações de
trabalho é um dos problemas mais sérios enfrentados pela sociedade atual.
Conforme visto, ele é fruto de um conjunto de fatores , tais como a
globalização econômica predatória, vislumbradora somente da produção e
do lucro, e a atual organização de trabalho, marcada pela competição
agressiva e pela opressão dos trabalhadores através do medo e da
ameaça.

Tal agressão psicológica ou sofrimento invisível imposta ao trabalhador é um
assunto que se universalizou no mundo pós-moderno, onde se conquistou a
liberdade individual e de trabalho, além de outros direitos inerentes a dignidade
humana, por meio de implantação de novas ideologias de produção e organização
do trabalho, voltadas para a produtividade e competitividade, exigindo do trabalhador
empenho, dedicação, capacitação e, ao mesmo tempo, gerando um clima de
insegurança quanto a manutenção do emprego e medidas de flexibilização. Além
disso, propicia a gestão sob pressão para se atingir a todo custo a lucratividade e
qualidade, capaz de levar a degradação do ambiente de trabalho e criar um
ambiente propenso a violência moral. (ALKIMIN, 2006)
No âmbito trabalhista, conforme Heinz Leymann apud Barros (200(3, p. 886),
inicialmente, os doutrinadores assim definiam o assédio moral:
A situação em que uma pessoa ou um grupo de pessoas exercem uma
violência psicológica extrema, de forma sistemática e freqüente (em media
uma vez por semana) e durante um tempo prolongado (em torno de 6
meses) sobre outra pessoa, com quem mantêm uma relação assimétrica de
poder no local de trabalho, com o objetivo de destruir as redes de
comunicação da vitima, destruir sua reputação, perturbar o exercício de
seus trabalhos e conseguir, finalmente, que essa pessoa acabe deixando o
emprego.

Entretanto, leciona Rufino (2006), que inexiste uma previsão ou uni conceito
especifico sobre o assédio moral trabalhista na legislação brasileira, porém, os
juristas tratam o assunto, reportando-se aos conceitos formulados na area da
psicologia.
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Trata-se, portanto, o assédio moral no trabalho, como o ato negativo advindo
do poder de liderança do empregador, sobre a figura do empregado, aliado a
condutas abusivas que comprometem a dignidade e a integridade do trabalhador.
Conforme Hirigoyen (2002, p. 17):
0 assédio moral no trabalho é definido como qualquer con iuta abusiva
(gesto, palavra, comportamento, atitude...) que atende, por sua repetição ou
sistematização, contra a dignidade ou integridade psíquica ou física de uma
pessoa, ameaçando seu emprego ou degradando o clima de trabalho.
Já Alkimin (2006), em outras palavras, define o assédio como terrorismo
psicológico ou "psicoterror", sendo uma forma de violência psíquica pr3ticada no
local de trabalho, que consiste na prática de atos, gestos, palavras

e

comportamentos vexatórios, humilhantes, degradantes e constrangedores, de forma
sistemática e prolongada, cuja prática assediante pode ter como suje to ativo o
empregador ou superior hierárquico (assédio vertical), um colega de serviço (assédio
horizontal), ou um subordinado (assédio descendente), com clara intenção
discriminatória e perseguidora, visando eliminar a vitima da organização do trabalho.
Já para Barreto (2000) é a exposição dos trabalhadores e trabalhadoras a
situações humilhantes e constrangedoras, repetitivas e prolongadas durante a
jornada de trabalho e no exercício de suas funções, sendo mais comuns em
relações hierárquicas e assimétricas, em que predominam condutas negativas,
relações desumanas e aéticas de longa duração, de um ou mais chefes dirigida a
um ou mais subordinado (s), desestabilizando a relação da vitima com o ambiente
de trabalho e a organização, forçando-o a desistir do emprego.
Conforme Hirigoyen (2002b), o assédio moral começa freqüentemente pela
recusa de uma diferença, manifestando-sê por um comportamento no limite da
discriminação. Afirma a autora que, provavelmente, da discriminação chegou-se ao
assédio moral, mais sutil e menos identificável, a fim de não correr o risco ce receber
uma sanção.
Assim, através de meios nem sempre percebidos, como a comunicação hostil,
o isolamento e outras formas, a vitima é paralisada, anestesiada, devendo suportar

silenciosamente ou então, tomar por si mesmas as medidas para se livrar da
situação humilhante. (FERREIRA, 2004)
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Conforme Hirigoyen (2002a), esta guerra psicológica no local ce trabalho
agrega dois fenômenos: o abuso de poder é a manipulação, que se instala de forma
mais insidiosa e que, no entanto, causa devastações muito maiores.
Segundo a autora o abuso de poder é assim identificado:
A agressão, no caso, é clara: é um superior hierárquico que esmaga seus
subordinados com seu poder. Na maior parte das vezes, é este o meio de
um pequeno chefe valoriza-se. Para compensar sua fragilidade identitária,
ele tem necessidade de dominar e o faz tanto mais facilmente quanto mais
empregado, temendo a demissão, não tiver outra escolha a não ser
submeter-se. A pretexto de manter o bom andamento da empresa, tudo se
justifica: horários prolongados, que não se podem sequer negociar,
sobrecarga de trabalho dito urgente, exigências descabidas. (I-IIRIGOYEN,
2002a, p. 82)

Ressalta-se que tais fenômenos são precedidos de um conflito direcionado,
que se manifesta por erros e abuso na administração pessoal ou nas relações
interpessoais, levando essa evolução do conflito ao assédio moral, que de inicio,
manifesta alguns efeitos psicossomáticos (cansaço, fadiga, desinteresse), com a
conseqüente queda na produtividade e absenteísmo, sendo certo que tende a
agravar a saúde psicofisica da vitima e exclui-la do ambiente de trabalho. (ALKIMIN,
2006)
Assim, conforme a autora, pode-se afirmar que não existe dúvida de que o
assédio moral ofende a dignidade do trabalhador, agredindo seus cireitos de
personalidade, como a integridade física e
afastando a vitima do emprego,

moral, intimidade e privacidade,

o que pode gerar um problema spcial pelo

desemprego forçado.
Em contrapartida, mesmo apresentando-se como de caráter psicol5gico, tais
conceitos emprestam elementos indispensáveis na construção do conceito jurídico,
que deve esforça-se para conter o mínimo de subjetividade, estabelecendo
elementos gerais e objetivos, para uma definição jurídica do assécio moral.
(FERREIRA, 2004)
Assim, salienta Ferreira (2004) que, para a identificação precisa do assédio
moral nas relações de trabalho, é necessária à violação da dignidade do trabalhador,
por condutas abusivas, dentro do contexto profissional.
Trata-se, portanto, de uma conduta contrária á moral

e ao ordenamento

jurídico constitucional, que defende e protege a dignidade humana e os direitos de
personalidade, além de ser contrárias ás normas tutelares da Consolidação das Leis
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do Trabalho, que se consubstancia em grave violação contratual, passive] de gerar a
demissão por justa causa ou rescisão indireta. (ALKIMIN, 2006)
Segundo Barreto (2000), a humilhação repetitiva e de longa duração interfere
na vida do empregado, de modo direto, comprometendo sua identidade, dignidade e
relações afetivas e sociais, ocasionando graves danos a saúde física e mental, as
quais podem evoluir para a incapacidade laborativa, desemprego, ou mesmo a
morte, constituindo um risco invisível, porém concreto, nas relações e condições de
trabalho.
Na realidade, a relevância jurídica do assédio moral é cristalina, pois tal
pratica contamina o ambiente de trabalho, violando a garantia constitucional de um
meio ambiente do trabalho sadio e equilibrado, além de agredir a dignidade da
pessoa humana do trabalhador, atingindo atributos pessoais, como a imagem,
saúde, liberdade, intimidade, honra e a boa fama, ingressando na seara do dano
moral. (ALKIMIN, 2006)

5.3

Das Denominações do Assédio Moral no Mundo

0 assédio moral nos últimos anos vem revelando-se um fenômeno social,
cuja importância no meio acadêmico e no meio profissional, toma proporções jamais
vista antes, sendo motivo de estudos em território nacional e estrangeiro, obtendo
conceitos variáveis de acordo com o pais de origem, levando-se em conta os fatores
culturais e contextuais. Neste sentido, leciona Hirigoyen (2002b):
o assédio moral existe em toda parte, com colocações diferentes de acordo
com as culturas e o contextos. Mesmo que o fenômeno não seja recente, os
estudos científicos que o abordam o são em termos relativos. Um breve
resumo histórico dessas diferentes visões é necessário para mostrar em
que a noção de assédio moral difere de um certo número desses estudos e,
em particular, do mobbing.

O fenômeno do assédio moral esta difundido mundialmente, variando a sua
denominação em algumas línguas. Mesmo nas pesquisas em lingua portuguesa,
pode-se constatar que

o fenômeno recebe diversas denominações, como

humilhação no trabalho, violência moral ou psicológica, assédio psicológico no
trabalho, terror ou terrorismo psicológico no trabalho, psicoterror, tirania nas relações
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de trabalho, coação moral no ambiente de trabalho, molestamento moral Du mesmo,
manipulação perversa (ALKIMIN, 2006)
Segundo Ferreira (2004), a primeira forma descoberta do assédio moral foi o
que Heinz Leymann chamou de mobbing, que consiste em um processo envolvendo
vários indivíduos contra apenas um, correspondendo a perseguições coletivas, as
quais podem culminar em violência física.
Para Heinz Leymann apud Hirigoyen (2002b), o mobbing ccnsiste em
manobras hostis freqüentes

e repetidas

no local de trabalho, visando

sistematicamente a mesma pessoa, sendo uma forma particularmente grave de
estresse psicossocial.
Mais cristalino do que o termo mobbing, o termo bullying, de inicio, não dizia
respeito ao mundo do trabalho, utilizado, exclusivamente, para descrever as
humilhações, os vexames ou as ameaças que certas crianças ou grupos de crianças
infligem a outras. Depois, o termo se estendeu as agressões observadas no exercito,
nas atividades esportivas, na vida familiar, em particular com relação a pessoas de
idade e no mundo do trabalho (HIRIGOYEN, 2002b).
Ainda, conforme a autora, outra visão do assédio moral, utilizado ncs Estados
Unidos,

é o

harassment,

que consiste em ataques repetitivos que visam,

declaradamente, a atormentar, a provocar a vitima.
Em outras palavras, o termo harassment foi introduzido em 1990, por um
artigo de Heinz Leymann, porém, o fenômeno vinha sendo estudado desde 1976
pelo psiquiatra americano Carroll Brodsky, consistindo em ataques repetidos

e

voluntários de uma pessoa a outra, para atormenta-la, provocá-la (HIRIGOYEN,
2002b).
Ainda, Ferreira (2004) destaca outra forma especifica de assedio moral,

o

whistleblowers, direcionada a quem costuma expor os setores que não funcionam

satisfatoriamente em uma empresa.
Já no Japão, o fenômeno do assédio moral no é conhecido como ijime, que
significa a pratica da violência moral em todos os setores da vida da pessoa, ou seja,
na família, na escola, no próprio ambiente de trabalho, entre outros (ALKIM N, 2006).
Segundo Ferreira (2004), o assédio moral neste pais é mais do que histórico,
sendo cultural. É comum a prática do ijime para estimular os jovens contatados a
competitividade, selecionando, assim, somente os "melhores", ou seja, aqueles que
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se adaptaram ao sistema de assédio da empresa. Na realidade, no Japão, a prática
do assédio moral é um instrumento de controle social.
Cabe destacar que, foi justamente no Japão que nasceu a orgalizagão do
trabalho, vigente até hoje, através da doutrina do toyotismo lançada pela a indústria
automobilística nipônica (FERREIRA, 2004).
Um estudo detalhado por pais, descreve grandes diferenças existentes,
sendo preciso considerar que, em certos !Daises, ofensas e humilhações lo local de
trabalho são, de tal modo, corriqueiras que sequer são vistas como uma violência
anormal (HIRIGOYEN, 2002b).

5.4

Das Espécies de Assédio Moral

0 assédio moral, quanto à sua espécie, pode ser classificado em: horizontal
simples ou coletivo, quando parte de um ou mais trabalhadores em relação ao
colega de serviço; vertical ascendente, quando parte de um ou mais assalariados em
relação ao superior hierárquico; por fim, vertical descendente, quandc parte do
superior em relação aos seus subordinados, sendo o mais comum de ocorrer.
(ALKIMIN, 2006)

5.4.1

Do Assédio Moral Horizontal

0 assédio horizontal trata-se de assédio moral que é cometido por colega de
serviço, manifestando-se através de brincadeiras maldosas, gracejo, piadas,
grosserias, gestos obscenos, menosprezo, isolamento. Este tipo de assédio pode
ser resultante dos seguintes fatores: conflitos interpessoais que provocam
dificuldades de convivência por qualquer motivo pessoal, como atributos pessoais,
capacidade, dificuldade de relacionamento, discriminação sexual

e

competitividade/rivalidade para alcançar destaque, manter-se ou disputar cargo ou
obter promoção. (ALKIMIN, 2006)
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Assim, também, posiciona-se Guedes (2003) ao afirmar que os fatores
responsáveis por este tipo de perversão moral são a competição, a preferência
pessoal do chefe porventura gozada pela vitima, a inveja, motivos poliiicos, entre
outros. Nessa espécie, a vitima pode ser golpeada de modo tanto individual, como
coletivo.
Entretanto, quando o assédio moral estabelecido entre colegas é -3ombinado
com a omissão de superiores hierárquicos, esta relação pode ser transformar em
uma forma mista, que alia, conjuntamente, o assédio descendente com o horizontal.
(FERREIRA, 2004)
Salienta-se, ainda, que o assédio moral, cometido nessas condições, agride,
sem dúvida, os direitos de personalidade e dignidade do empregado assediado,
retirando da empresa

o

espaço

de sociabilidade, afeto, solidariedade

e

companherismo.
Assim, conforme Alkimin (2006), na relação de emprego, tanto a pessoalidade
quanto à subordinação o são em relação ao empregador, devendo o empregado
assumir a obrigação de prestar seus serviços com diligência e boa-fé, abrangendo o
devido respeito ao empregador e/ou ao superior hierárquico, bem como deve tratar
com consideração e respeito os colegas de serviço.

5.4.2 Do Assédio Moral Vertical Ascendente

A violência moral que vem de baixo, é uma espécie bem mais rara mas que
também ocorre no mundo do trabalho. Tal violência, geralmente, ocorre quando um
colega é promovido sem a consulta dos demais, ou quando a promoção implica um
cargo de chefia, cujas funções os subordinados supõem que o promovido não
possui méritos para desempenhar. Isto é agravado, quando a comunicaçiio interna
inexiste entre superiores e subordinados. (GUEDES, 2003)
Em outras palavras, este é o tipo de assédio moral que parte de um ou vários
subordinados, contra o próprio superior hierárquico. Esse tipo de assédio pode ser
praticado contra o superior que se excede nos poderes de mando e cue adota
posturas autoritárias e arrogantes, com o intuito de estimular a competitiv dade e a
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rivalidade, ou mesmo, por cometer atos de ingerência pelo uso abusivo do poder de
mando. (ALKIMIN, 2006)
Em que pese não possuir certo destaque como as demais espécies de
assédio moral,

o assédio ascendente poderá, também, ocasionar problemas

negativos ás vitimas. Nesse sentido, afirma Hirigoyen (2002, p. 114-115):
0 assédio moral de um superior por um ou vários subordinados não e
levado em consideração e, no entanto, poder ser do mesmo modo
destrutivo. As vitimas, neste caso, não sabem para onde se airigir para se
defender — evidentemente não aos sindicatos - , mas também rão a Justiça,
que não leva a sério este tipo de queixa.

Ainda, destaca-se o fato da insegurança ou inexperiência do superior
hierárquico, que não consiga manter domínio sobre

o

pressionado ou mesmo tendo suas ordens desrespeitadas,

trabalhador, sendo
o que implica o

fortalecimento do assediador para se livrar do superior indesejado. (ALKIMIN, 2006)
A situação pode não ser muito comum, conforme exemplifica Ferreira (2004),
podendo ocorrer diante de falsas acusações de assédio sexual ou quando todo um
grupo de subordinados se une para "boicotar" um superior hierárquico indesejado.

5.4.3 Do Assédio Moral Vertical Descendente

Esta espécie de assédio moral é a mais comum no contexto atual e ocorre
quando os subordinados são agredidos pelos empregadores ou superiores
hierárquicos, e levados a crer de que tem que aceitar tudo o que é imposto, se
quiserem manter seu emprego.
Segundo Alkimin (2006), é o tipo de assédio proveniente do empregador,
devendo ser compreendido nesta expressão o empregador propriamente dito, assim,
como qualquer outro superior hierárquico, como abordado no primeiro capitulo, seja
diretor, chefe, gerente, supervisor, que receba a delegação do poder de comando.
Para muitos, nesta modalidade de assédio, as conseqüências jurídicas são
tidas como mais graves, tendo em vista que se originam de condutas advindas de
superior hierárquico, causando reflexos mais profundos nos trabalhadores.
Conforme Hirigoyen (2002b, p. 112):
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A experiência mostra que o assédio moral vindo de um superior hierárquico
tem conseqüências muito mais graves sobre a saúde do que o assédio
moral horizontal, pois a vitima se sente mais isolada e tem mais dificuldade
para achar a solução do problema.

A humilhação vertical descendente se caracteriza por relações autoritárias,
desumanas, onde predomina os desmandos, a manipulação do medo, a
competitividade. 0 próprio avanço do sistema organizacional do trabalho, demandou
novas características incorporadas a função, como a rotação de tarefas, autonomia e
flexibilização, exigindo-se uma maior qualificação dos trabalhadores a custo de
menores salários. (RUFINO, 2006)
0 assédio moral cometido pelo o superior hierárquico tem corno objetivo
eliminar, portanto,

o empregado do ambiente de trabalho, que por alguma

característica represente uma ameaça ao superior, bem como o empregado que não
se adapta, por qualquer razão, à organização produtiva, ou que esteja doente ou
debilitado. Ainda, pode tal assédio ser praticado com o objetivo de eliminar custos e
forçar o pedido de demissão. (ALKIMIN, 2006)
Conforme Rufino (2006), o que se verifica neste tipo de assédio é e utilização
do poder de chefia para fins de abuso de direito do poder diretivo e disciplinar, bem
como para esquivar-se de conseqüências trabalhistas.
Porém, é muito difícil distinguir as atitudes abusivas das prerrogativas da
hierarquia. A própria noção de subordinação remete a uma relação de desIgualdade,
em que alguns administradores poucos seguros de si ou embevecidos pelo poder,
são capazes de se aproveitar, abusando e sentindo um certo prazer em submeter o
outro. (HIRIGOYEN, 2002b)
Quando o empregador pratica o assédio moral, devido aos poderes de
mando, desrespeitando a dignidade do trabalhador, afasta a função social da
empresa, atrofiando o desenvolvimento pessoal e profissional do trabalhador,
evitando a manifestação da cooperação, fazendo com que o empregado nao tenha o
devido reconhecimento e consideração, o que impede um ambiente de trabalho
harmônico e com qualidade. (ALKIMIN, 2006)
Portanto, segundo a autora, deve-se admitir que o assédio cometido pelo o
empregador é o mais corriqueiro, devido a moderna organização do trabalho, pois,
sob a influência do neoliberalismo, cresceu a corrida pela competitividade e
lucratividade a baixo custo, exigindo-se da força de trabalho humano uma parcela de
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responsabilidade, pelos prejuízos e manutenção do empregado. Além disso, deve o
trabalhador se ajustar as políticas de reestruturação e flexibilização, lend° uma
performance polivante para se ajustar ao mercado globalizado e de escassez de
emprego.

5.5

Dos Elementos Caracterizadores do Assédio Moral

Após analisar-se o poder do empregador, como efeito próprio do contrato de
trabalho, e compreendido o instituto do assédio moral, definindo seu conceito e suas
características, passa-se ao estudo particular da caracterização

e

das

conseqüências do assédio moral, quando do exercício arbitrário e excessivo do
poder do empregador.
Em um primeiro momento, deve-se enfatizar que

o assédio moral

é

caracterizado por uma conduta abusiva, seja do empregador, que se utiliza da
superioridade hierárquica para constranger seus subalternos, ou dos empregados
entre si, com a finalidade de excluir alguém indesejado do grupo, por motivos de
competição ou de discriminação pura e simples. (NASCIMENTO, 2006b)
Não obstante, diante da inexistência de legislação especifica sobre assédio
moral no âmbito da relação de emprego, identificam-se os elementos
caracterizadores, a partir do seu conceito, ou seja, forma de violência psíquica
praticada no local de trabalho. (ALKIMIN, 2006)
Conforme Barros (2006), o próprio conceito de assédio moral é difícil de ser
elaborado, em face dos "difusos perfis do fenômeno", sendo este o motivo de alguns
doutrinadores enfatizarem no conceito o dano psíquico acarretado à vitima em face
da violência psicológica sofrida. (BARROS, 2006)
Entretanto, outros destacam mais a situação vexatória e o dano a imagem
que o assédio moral provoca. Porém, existem elementos caracterizadores do
assédio moral, sobre os quais a doutrina e a jurisprudência estão em consonância,
os quais são: a intensidade da violência psicológica, o prolongamento no tempo, a
finalidade de ocasionar um dano psíquico ou moral e que tais danos se produzam
efetivamente. (BARROS, 2006)
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Assim, segundo Alkimin (2006), pode-se identificar, como elementos
caracterizadores do assédio moral: os sujeitos, sendo o sujeito ativo (assediador), o
empregador ou qualquer superior hierárquico e o colega de serviço ou subordinado
em relação ao superior hierárquico e o sujeito passivo (vitima/assediado) empregado
ou superior hierárquico no caso de assédio praticado por subordinado; a conduta,
como comportamento e atos atentórios aos direitos de personalidade; a reiteração e
sistematização; e a consciência do agente.

5.5.1

Dos Sujeitos do Assédio Moral e as Relações Estabelecidas entre Eles

Segundo Ferreira (2004), para efeito de verificação da responsabilidade do
assédio moral, é necessário identificar os sujeitos envolvidos neste processo que,
conforme a Consolidação das Leis do Trabalho, define as figuras do empregador e
empregado, os quais formam os sujeito da relação de emprego.
Deve-se observar, no entanto, que as figuras do empregado

e

do

empregador, ou superior hierárquico, não possuem, respectivamente, posições
definidas de vitima e agente agressor em relação ao assédio moral, pois as posições
podem ser alteradas, de acordo com a relação estabelecida em cada caso concreto.
Conforme Alkimin (2006), instalado o processo de assédio moral

o sujeito

ativo visa destruir a vitima e afastá-la da organização do trabalho, vitima que, a
principio, não acredita na perversidade do sujeito, imagina-se culpada e busca em si
suas falhas, tenta uma melhor solução para evitar o desemprego e a instabilidade do
clima de trabalho, podendo apresentar queda na produtividade pelo desgaste
emocional, que evolui para gerar stress, fadiga e outros efeitos maléficos sobre a
saúde física e mental em razão da somatização.
Na realidade, o ataque de um grupo ou o ataque individual, seja com a
intenção declarada de destruir o outro, seja de modo velado, ou mesmo para
adaptar os empregados ao sistema, para forçá-los a deixar o emprego, o assédio
moral tira do homem a dignidade como pessoa humana e como trabalhador que
deseja ver seu trabalho valorizado. (FERREIRA, 2004)
De acordo com Hirigoyen (2002a), o assédio torna-se possível, pois vem
precedido de uma desvalorização da vitima pelo perverso, que é aceita e até
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caucionada posteriormente pelo o grupo. Tal depreciação dá uma justificativa a
crueldade exercida contra ela e leva a pensar que ela realmente merece o que lhe
esta acontecendo.
Assim, costumam ser vitimas, ainda, as pessoas que são extremamente
dedicadas ao trabalho, os criativos, os que se revelam detalhistas, perfeccionistas e
competentes, ou seja, os que apresentam perfil apropriado as exicências da
moderna forma de produção e organização do trabalho. Destaca-se, que as
manobras perversas reduzem a auto-estima, confundem a vitima a desacreditar de
si mesma e a se culpar. Também, tem um perfil que possa despertar inveja e
rivalidade e, conseqüente, espirito destruidor por parte do superior ou chefe, até
mesmo por temor em perder o cargo e poder e do próprio colega de serviço que se
sente ameaçado. (GUEDES, 2003)
Embora seja mais comum encontrar casos em que o empregado é assediado
pelo empregador (engloba-se, aqui, a gestão que

é

permitida

e

aplicada

racionalmente dentro da empresa), existem casos, também, nos quais o assédio
moral é promovido entre colegas, ou, ainda ., contra um superior hierárquico, o que é
mais raro, mas existente, como exposto anteriormente. (HIRIGOYEN, 2002a)

5.5.2 Da Reiteração e Sistematização da Conduta

A reiteração da conduta no ambiente de trabalho, é um dos elementos
essenciais para a caracterização do assédio moral. Neste sentido, adota-se o
posicionamento de Nascimento (2006b), que dispõe:
Um dos elementos essenciais para a caracterização do assédio moral no
ambiente de trabalho é a reiteração da conduta ofensiva ou humilhante.
uma vez que, sendo este fenômeno de natureza psicológica, não há de ser
um ato esporádico capaz de trazer lesões psíquicas à vitima.

Assim, o arco temporal deve ser suficientemente longo para que cause um
impacto real e de verdadeira perseguição pelo assediador. (NASCIMENTO 2006b)
Salienta Alkimin (2006), que a conduta assediante é aquela capaz de romper
com o equilíbrio no meio ambiente de trabalho, afetando a qualidade de vida e a
satisfação do empregado, representando uma conduta anti-social e antiética, sendo
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contrária aos bons costumes e a boa-fé que deve nortear toda relação social ou
jurídica.
Tais condutas devem, necessariamente, ser desenvolvidas com uma certa
intensidade psicológica, sendo grave na concepção de uma pessoa normal, estando
vinculada com a própria personalidade da vitima. Este posicionamento é o adotado
por Barros (2006, p. 889) ao dispor que:
A intensidade da violência psicológica. É necessário que ela seja grave na
concepção objetiva de uma pessoa normal. Não deve ser avaliada sob a
percepção subjetiva e particular do afetado, que poderá viver com muita
ansiedade situações que objetivamente não possuem a gravidade capaz de
justificar esse estado de alma. Nessas situações, a patologia estaria mais
vinculada com a própria personalidade da vitima do que com a hostilidade
no local de trabalho.

Além disso, deve existir

o prolongamento no tempo, pois o episódio

esporádico não caracteriza o assédio moral, sendo mister o caráter permanente dos
atos capazes de produzir o objetivo. (BARROS, 2006)

5.5.3 Da Finalidade e Consciência do Agente

Entende Barros (2006) que outro elemento caracterizador do assédio moral é
a finalidade da conduta e a consciência do agente, ou seja, a de ocasionar um dano
psíquico ou moral ao empregado, para marginalizá-lo no seu ambiente de trabalho.
Neste interim, destaca-se que o objetivo do assédio moral é excluir a vitima,
através da pressão deliberada, para que se aposente, ou mesmo obtenha licença
para tratamento pelo o mal sofrido. Ressalta-se, para tanto,

o ensinamento

Nascimento (2006b):
Como já se ressalvou, o objetivo principal do assedio moral é a exclusão da
vitima, seja pela pressão deliberada da empresa para que o empregado se
demita, aposente-se precocemente ou ainda obtenha licença para
tratamento de saúde, bem como pela construção de um clima de
constrangimento para que ela, por si mesma, julgue estar prejudicando a
empresa ou o próprio ambiente de trabalho, pedindo para aus?ntar-se ou
para sair definitivamente.

Assim, a conduta que caracteriza o assédio moral deve ser consciente, como
espécie do gênero ato ilicito, devendo ser intencional ou previsível sobre a
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integridade psicofisica da vitima, com efeitos danosos, também, sobre o ambiente de
trabalho. (ALKIMIN, 2006)
Tal finalidade, como se observa, guarda traços discriminatórios, uma vez que,
imotivadamente, cria-se uma situação para furtar-se de despesas com verbas
trabalhistas ou ainda para excluir alguém indesejado simplesmente pela competição
entre colegas, discriminando a vitima com objetivos ilicitos. (NASCIMENTO, 2006b)

5.5.4 Da Necessidade do Dano

Conforme Barros (2006), para que se possa efetivar os elementos co conceito
caracterizadores do assédio moral, faz-se necessário que tais resultados produzam
efetivamente os danos psíquicos, os quais se revestem de indole patológica.
Neste sentido, a expressão dano não se limita á diminuição, perda ou prejuízo
material ou patrimonial, pois, no caso do assédio moral, o dano sofrido pela vitima é
mais amplo, gera prejuízos à profissionalização do trabalhador, à sua saúde física e
psíquica, à personalidade, à dignidade moral, atingindo o patrimônio moral do
trabalhador, sem afastar a repercussão na esfera patrimonial da vitima. :ALKIMIN,
2006)
Deve-se, para tanto, comprovar a existência do dano. Porém, poderá ser
criada uma condição em que as vitimas com uma estrutura psicológica mais fraca
estariam desprotegidas. Neste sentido, posiciona-se Nascimento (2006b):
De um lado, argumenta-se que se a comprovação da existência do dano for
condição para a configuração do assédio moral, sera criada urna situação
na qual as "vitimas" que tivessem uma estrutura psicológica mai s preparada
estarão desprotegidas. Desse modo, a conduta assediadora não sera
condenada ou coibida pelas autoridades, vez que não haveria a figura do
assédio moral a ser punida. Defendeu-se, portanto, que a efetiva
comprovação do dano emocional não poderia ser requis to para a
configuração do assédio, pena de, indiretamente, permitir a ação
assediadora com relação aos empregados emocionalmente mais
resistentes.

Como já foi analisado, as conseqüências físicas e psicológicas do fenômeno
na saúde do trabalhador poderiam indicar, judicialmente, a prática do assédio moral.
Porém, existem casos nos quais o trabalhador vitima do assédio moral não
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manifesta nenhuma dessas conseqüências, a não ser a condição indigna e
humilhante imposta neste processo. (FERREIRA, 2004)
Na realidade, isto se deve ao fato de o assédio moral ser uma das formas de
se configurar o dano aos direitos personalíssimos do indivíduo. Assim, um ato
violador de qualquer desses direitos poderá configurar, dependendo das
circunstâncias, o assédio moral,

o assédio sexual ou a lesão ao direito de

personalidade propriamente dita. A diferença entre eles é o modo como se verifica a
lesão, bem como a gravidade do dano. (NASCIMENTO, 2006b)
Destaca-se, neste sentido, os ensinamentos Nascimento (2006b), que admite
o assédio como uma situação de violação grave ao direito de personalidade,
devendo analisar as formas de repreensão' do assédio moral de forma diferenciada
aos outros critérios para auferir o dano moral. Neste sentido, dispõe:
Dessa forma, teríamos o assédio moral como uma situação de violação
mais grave que a "mera" lesão do direito de personalidade, eis que acarreta
um dano a saúde psicológica da pessoa, a sua higidez mental o que deve
ser mais severamente repreendido pelo ordenamento. Tal repreensão se
revela, principalmente, no tocante a valoração da indenizag5c advinda do
assédio moral, que deve ser analisada de modo diverso daqueles critérios
comumente utilizados para as demais formas de pleito do dano moral. Notase que não é dado ao assediado a devida atenção valorativa na reparação
do dano sofrido, pois, como forma mais grave de violação da ra.ersonalidade
e da saúde mental do trabalhador, mereceria indenização superipr.

Destarte, a pessoa que resiste 5 doença psicológica, seja per ter boa
estrutura emocional, seja por ter tido o cuidado de procurar ajuda profissional de
psicólogos ou psiquiatras, não será prejudicada, pois sempre restará a reparação
pelo dano moral sofrido, ainda que o mesmo não resulte do assédio moral.
(NASCIMENTO, 2006b)
Assim, conclui a autora, levando-se em conta tal fato, a não configuração do
assédio moral pela ausência do dano psíquico não exime o agressor da devida
punição, pois a conduta será considerada como lesão 5 personalidade do indivíduo,
ensejando o dever de indenizar o dano moral dai advindo.
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5.6

Das Conseqüências do Assédio Moral

Diante os danos causados, o assédio moral gera, para a organização do
trabalho, conseqüências que afetam diretamente a pessoa do empregado, tanto no
aspecto pessoal e profissional, bem como prejudica economicamente

o próprio

empregador, em razão da queda da produtividade, do alto indice de absenteismo e
pagamento de indenizações. (ALKIMIN, 2006)
Além disso, causa prejuízos para a coletividade, haja vista que o Estado
acaba custeando o tratamento de saúde da vitima do assédio, como também o
pagamento de seguro-desemprego e aposentadorias precoces. (ALKIMIN 2006)
Assim, conforme Barros (2006), de uma certa forma, o assédio moral afeta os
custos operacionais da empresa, pois pode levar a baixa produtividade.
absenteísmo, falta de motivação e de concentração, que aumentam os erros no
serviço.
Em relação â vitima, os efeitos são desastrosos, pois o assédio n- oral, além
de conduzi-la â demissão, ao desemprego e â dificuldade de relacionar -se, causa
sintomas psíquicos e físicos, que variam entre as vitimas. (BARROS, 2006)
As conseqüências geradas pelo o assédio moral não se limitam â saúde do
trabalhador que, geralmente,

é vitima do processo destruidor. Os 'esultados

atingem, também, a esfera social da vida do empregado, além das conseqüências
econômicas do fenômeno sobre o empregado, a empresa e a sociedade, como dito
anteriormente. (FERREIRA, 2004)
Tais conseqüências, principalmente sobre

o empregado

começam a ser

observadas durante a própria evolução do processo de agressão, ainda sob a
vigência do contrato de trabalho, sendo que os efeitos são ocasionados pelas
condutas do próprio agente agressor.
Porém, segundo Rufino (2006), quando o empregado adoece ou é expulso do
processo produtivo em razão do assédio, a empresa nota a relevância do papel
desempenhado pela vitima, que não

é superado pela contratação de outro

trabalhador, visto despender gastos com a qualificação deste novo empregado.
Ainda, conforme a autora, a perda do emprego do assediado, também, atinge
negativamente a empresa, a qual sempre perde com a alta rotatividade de mão-deobra. Percebe-se que a transformação no mercado de trabalho foca a impoiância no
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produto, no serviço, desprezando, muitas vezes, o real papel do trabalhador dentro
do processo produtivo, bem como as condições ambientais.
Para o empregado assediado, os atos, gestos palavras, qualquer que seja a
conduta ou atitude dirigida sistematicamente, invade a esfera de sua vicia intima e
profissional, maculando seus direitos de personalidade, com graves conseqüências
a sua integridade físico-psíquica, afetando sua auto-estima e produtividade, levando
a degradação do ambiente de trabalho. (ALKIMIN, 2006)
Ressalta-se, no entanto, que a empresa

é obrigada a respeitar seus

empregados e a proporcionar aos mesmos um equilibrado ambiente do trabalho,
agindo de acordo com as normas jurídicas, as quais ditam as regras sobre as
praticas dos sujeitos dessa relação. (RUFINO, 2006)
Os comportamentos, gestos, palavras do empregador que caracterizam

o

assédio moral, se enquadram nas hipóteses de rescisão indireta, traduz ndo-se na
denúncia do contrato de trabalho por parte do empregado, pelo o fato de o
empregador cometer uma ou mais faltas, capituladas no art. 483 da Consolidação
das Leis do Trabalho. Neste sentido, leciona Alkimin (2006, p. 92):
Sob o prisma das obrigações contratuais, todas as atitudes, gestos.
comportamentos, palavras caracterizadoras do assédio moral se enquadram
nas hipóteses tipificadas no art. 483 da CLT, consubstanciando grave
violação patronal das obrigações legais e contratuais, além de violar o dever
geral de respeito à dignidade e intimidade do trabalhador, legitimando a
despedida indireta por justa causa ou falta grave do empregador

Neste interim, cita-se o caso de quando o assediante exige da vítima tarefas
impossíveis e/ou atribui tarefas incompatíveis com o aspecto físico, idade ou saúde
do empregado. Tal exigência de esforço excessivo conduz o trabalhador a um
estado de fadiga, podendo torna-se crônica, debilitando suas forças. t .ALKIMIN,
2006)
Além disso, o inadimplemento das obrigações contratuais, também, poderá
servir para a pratica de assédio moral, quando o empregador, intencionalmente,
deixar de observar as condições contratuais, com o propósito de forçar a saída do
empregado. É o caso, de quando o empregador retira ou deixa de fornecer ao
empregado os equipamentos ou instrumentos necessários para o trabalho: isola o
empregado e o deixa sem atividade; de forma unilateral e prejudicial altera ou
modifica as condições de trabalho, bem como não trata o empregado dignamente
com respeito e consideração. (ALKIMIN, 2006)
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Também, entende a autora, pode ensejar a rescisão indireta o caso de rigor
excessivo, quando o empregador excede no poder de organização e atribui metas
de produtividade inatingíveis, com claro intuito de atingir o empregado em sua autoestima pessoal e profissional, com a intenção de afastá-lo da organização do
trabalho.
Ainda, poderá ocorrer o assédio moral na modalidade de rigor excessivo,
quando o empregador desviar a finalidade do poder disciplinar e aplica penalidades
incompatíveis com as faltas cometidas e as características do empregado, inclusive
quando excede nos meios de fiscalização e controle do empregado, através de
circuitos internos, revistas pessoais, de modo que afete a privacidade e intimidade
do empregado, feriando sua dignidade e seus direitos de personalidade. (ALKIMIN,
2006)
Por fim, destaca a autora, que o assédio moral resulta em mal ccnsideravel
para o empregado, haja vista gerar prejuízos à saúde física e psíquica co mesmo.
De fato, o empregador tem a obrigação de garantir um meio ambiente de trabalho
saudável, visando garantir e preservar a saúde do empregado, caso contrario,
poderá habilitar a rescisão indireta do contrato de trabalho e conseqüente obrigação
do empregador de pagar as verbas rescisórias e indenizat6rias devidas por causa
dessa modalidade de rescisão contratual.

5.7

Da Responsabilidade pelo Assédio Moral

Demonstrados os malefícios empregados as vitimas do assédio moral e
sabendo-se que os danos aplicados são de natureza pessoal (moral), devendo
haver a devida reparação no âmbito civil, cabe questionar quem sera co -npelido a
reparar os prejuízos sofridos, visto haver empregado e empregador sujeitos e
vitimas do assédio moral.
Assim, conforme analisado no capitulo anterior, não há a responsabilidade
civil sem a ocorrência de um dano, embora nem sempre que exista um dano, haja a
responsabilidade, mesmo porque ele poderá ter sido ocasionado pela própria vitima.
(BARROS, 2006)

82

Tendo em vista que a presente pesquisa limita-se à análise da caracterização
do assédio moral, quando as condutas abusivas partem do próprio empregador ao
empregado, mister salienta-se que nem sempre o mesmo sera autor co assédio.
Porém, sera responsabilizado pelos atos praticados por seus prepostos ou mesmo
empregados.
Isto porque, conforme Alkimin (2006), nem sempre o empregado sera vitima
do assédio moral, podendo configurar como autor dessa pratica em relação a um
colega de serviço (assédio horizontal) ou até mesmo chefe, supervisor, direcionando
para o superior hierárquico (assédio vertical ascendente).
Neste caso, prevê a legislação trabalhista que o empregador, ao identificar a
agressão tem por direito dispensar o empregado, nas hipóteses em que incide a
justa causa, conforme o art. 482 da Consolidação das Leis do Trabalho, oriundas do
mau comportamento do empregado. Neste sentido, afirma Giglio (1993, p. 70):
De uma maneira geral, ou doutrinadores classificam como mau
procedimento o comportamento incorreto do empregado, atraves da prática
de atos que firam a descrição pessoal, as regras do bem viver, o respeito, o
decoro e a paz; atos de impolidez, de grosseria, da falta de compostura, que
ofendem a dignidade.

Destaca-se, também, outra espécie de assédio moral, que é aquele advindo
do empregado que assedia outro empregado, hipótese esta que acontece de forma
freqüente entre empregados da mesma linha hierárquica, com vistas a obter cargos
e promoções advindas de políticas internas de competição de empresas.
Segundo Rufino (2006), a discussão doutrinaria e jurisprudencial pairava sob
de quem seria a responsabilidade pelo o ato ilícito, quando praticado por preposto
ou pelo próprio empregado, e não pelo o empregador.
Diante das divergências que se apresentavam, sabe-se que a conclusão
consumada é a que o empregador tem responsabilidade solidária com o ofensor,
quando este for seu preposto ou funcionário. Tal solidariedade baseia-se na
responsabilidade objetiva do empregador, não se aplicando mais a idéia do antigo
Código Civil, onde se verificava se o empregador escolheu mal (culpa in 9ligendo),
ou não vigiou de modo devido (culpa in vigilando), sobretudo após a Súmula n° 341
do Supremo Tribunal Federal, que afirma: "6 presumida a culpa do patrão ou
comitente pelo ato culposo do empregado ou preposto". (RUFINO, 2006)
Neste sentido, firma-se o entendimento de que nesta hipótese de assédio
moral, há a possibilidade do agredido buscar o respaldo jurídico, em face do colega
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de trabalho e, da mesma forma, em face do empregador. Neste interim, destaca-se
o entendimento de Hirigoyen (2002b, p. 345):
Quando as ocorrências de assédio moral provêm de colega ou de
pertinentes ã hierarquia, será necessário, se forem graves, processar o
autor diretamente, da mesma maneira que o empregador. [...] A
responsabilidade do empregador deve ser por ele assumida a partir do
momento em que toma ou deveria tomar conhecimento , mas ião adota as
providências necessárias para coibir tais comportamentos. As empresas são
responsáveis por seus empregados, sendo, pois, absolutamente normal que
sejam condenadas juridicamente se um de seus empregadcs adotar um
comportamento inadmissível.

Para tanto, cita-se a teoria do risco, como fundamento para a
responsabilidade objetiva. Risco é perigo, é probabilidade de dano, importando dizer
que aquele que exerce uma atividade perigosa deve-lhe assumir os riscos e reparar
o dano dela decorrente. Assim, de acordo com a doutrina do risco, todo prejuízo
deve ser atribuído ao seu autor e reparado por quem causou, independentemente de
ter ou não agido com culpa, resolvendo-se o problema na relação de causalidade,
dispensável qualquer juizo de valor sobre a culpa do responsável, que é aquele que
materialmente causou o dano. (CAVALIER! FILHO, 2005)
Cavalieri Filho (2005), destaca, ainda, a teoria do risco profissional, a qual
sustenta que o dever de indenizar tem lugar sempre que o fato prejudicial é uma
decorrência da atividade ou profissão do lesado. Esta foi desenvolvida,
especificamente, para justificar a reparação de acidentes ocorridos com os
empregados no trabalho ou por ocasião dele, independentemente de culpa do
empregador.
Além disso, segundo Gonçalves (2005), o art. 932, inciso Ill, do C5digo Civil
de 2002 estabelece que o empregador Ou comitente responde pelos atos dos
empregados, serviçais ou prepostos, praticados no exercício do trabalho que lhes
competir, ou em razão dele.
No entanto, vale ressaltar, que a demissão por justa causa do empregado
que cometeu o assédio, não exime o empregador de responder por perdas e danos
morais, mesmo que não tenha conhecimento da agressão psicológica c:ontra seu
subordinado, pois o vigente código civil adotou a teoria da responsabilidade objetiva
para a responsabilização do empregador, conforme já mencionado. (ALKIMIN, 2006)
Assim, conforme Delgado (2006), no que concerne a responsabilicade pelas
indenizações por dano moral ou à imagem, resultantes de condutas ilícitas, é do
empregador, quando é por ele cometida, ou por suas chefias, contra o empregado,
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sem relação com a infortunistica do trabalho. Além disso, sera, também, do
empregador a responsabilidade pelas indenizações por dano material moral ou
estético, decorrentes de lesões vinculadas à infortunistica do trabalho, sem prejuízo
do pagamento pelo INSS do seguro social.

5.8

Da Caracterização e das Conseqüências do Assédio Moral pelo o Excesso
do Poder do Empregador Conforme Entendimento Jurisprudencial
Catarinense

Percebe-se que a doutrina e a jurisprudência vêm utilizando os conceitos
fornecidos pelas pesquisas da Psicologia para conceituar o assédio moral. Cabe,
neste interim, analisar a caracterização do assédio moral, quando o empregado
sofre

o

dano, advindo do poder do empregador, conforme entendimento

jurisprudencial catarinense.

Mister se faz elucidar, que a conduta praticada pela empresa quando do
exercício de seu poder de comando, extrapolando os limites estabelecidos pela
legislação ordinária, viola os direitos inerentes a personalidade do trabalhador, vindo

a atingir a sua ética, dando azo ao pleito de indenização por danos morais. Neste
sentido, apresenta-se o julgado o julgado a seguir transcrito e sua ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ASSÉDIO MORAL. A conduta
abusiva da empresa, violadora dos direitos da personalidade que atenta, por
sua repetição ou sistematização, contra a dignidade, a integridade física ou
psíquica do trabalhador, ameaçando o seu emprego ou degradando o meio
ambiente de trabalho, con fi gura assédio moral e enseja o pagamento de
indenização a titulo de danos morais, nos termos dos arts. 5 0 , X. da CF e
186 do Código Civil. (Ac.-1°T-N° 11707/2006 RO-V 09007-200E-026-12-007 3239/2006 - Juiza Relatora Viviane Colucci)

Portanto, torna-se visível que o poder de direção advindo da empresa, inserese no direito potestativo do empregador, não gerando, por conseqüência, direito ao
pleito indenizat6rio. Porém, salienta-se que, quando a empresa extrapolar os limites
do poder diretivo, tratando com rigor excessivo o empregado, de maneira a exigir
deste, condutas superiores aos seus limites e submetendo-o a constrargimentos,
caracteriza, desta feita, o abuso de direito, conseqüentemente, devendo reparar o
dano causado a moral do trabalhador.
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Salienta-se, ainda, que, torna-se comum na atualidade, a existência de
represálias por parte de empregadores, levando-se em conta o fato de o empregado
ter ingressado com ação trabalhista, visando a revisão do contrato laboral. Portanto,
é sabido que tal conduta, por parte do agente empregador, caracteriza o assédio
moral, inclusive quando busca forçar o empregado a demitir-se, conforme se conclui
do julgado a seguir transcrito:
ASSÉDIO MORAL - REPRESÁLIA POR TER INGRESSADO COM AÇÃO
TRABALHISTA - CARACTERIZAÇÃO - INDENIZAÇÃO DEVIDA. É devida
a indenização postulada quando os atos da empregadora caracterizam o
assédio moral, havendo prova nos autos de que tenha adotado práticas
destinadas a deteriorar as condições de trabalho, abusivas e maliciosas,
com o fito de forçar o empregado a pedir demissão. Se o assédio moral
traduz represália contra o ajuizamento de ação trabalhista, deve ser coibida
ainda com maior rigor, por estar o direito de petição dertre os mais
necessários ao estabelecimento de um Estado Democrático de Direito. (Ac.2aT-N° 11187/2006 RO-V-A 00179-2005-019-12-00-7 3755/2006 - Juiz
Relator José Ernesto Manzi)

0 comportamento adotado pela a empresa ao constranger ou demitir
empregado pelo fato de ter ingressado na justiça, é fato que desrespeita a ordem
jurídica, causando prejuízos ao trabalhador o fato de ofender seu bem jurídico
tutelado, gerando, em conseqüência, a responsabilidade civil, que se traduz pela a
reparação do dano, devendo, portanto, o agente agressor recompor o patrimônio
moral do lesado, tendo em vista que a sua dignidade é inviolável no âmbito do
contrato de trabalho.
Ressalta-se que, na configuração do assédio moral torna-se imprescindível a
existência da repetição de condutas, ao longo do contrato laboral, que exponham o
trabalhador a condições degradantes de convívio, de onde se infere que, a violência
psicológica, sofrida pelo o empregado, resulta na lesão a um bem jurídico. de cunho
extrapatrimonial, legalmente protegido, o que gera o direito a reparação do dano
moral advindo da conduta do agente empregador. Colaciona-se, com o intuito de
corroborar com o exposto supra, o julgado a seguir transcrito:
ASSÉDIO MORAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 0 assédio
moral caracteriza-se pela repetição das condutas que expõem c trabalhador
a situações constrangedoras ou humilhantes. A violência psicologica sofrida
implica lesão de um interesse extrapatrimonial, juridicamente protegido.
gerando direito à reparação do dano moral. (Ac.-laT-N° 10055/2)06 RO-V-A
04543-2005-001-12-00-0 3909/2006 - Juiz Relator Edson Mendes de
Oliveira)
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Uma vez caracterizado o assédio moral, tendo em vista a reiteração de
condutas degradantes à moral do empregado, existindo a violência osicológica
sofrida, implicando na lesão de interesse extrapatrimonial, mister

é o direito a

reparação pelo dano moral, devendo, portanto, a reparação ser proporcional ao
agravo sofrido pelo empregado quando do exercício laboral.
Em que pese o empregador buscar o lucro advindo da pratica mercantil
inerente a sua atividade diária, deve atentar-se ao fato de que encontra na lei os
limites que dizem respeito à dignidade da pessoa humana e as condutas oriundas
do convívio diário, de onde se infere que os empregados deverão ser respeitados
quando das suas funções a desempenhar, sob pena de que, uma vez extrapolados
os limites legais, o empregador dá margem a existência de dano moral, passível de
reparabilidade. Assim, posiciona-se o julgado a seguir disposto:
ASSÉDIO MORAL. INDENIZAÇÃO. É evidente a violência moral e psíquica

experimentada pelos empregados, ao se depararem com seus postos de
trabalho "cercados" por fita adesiva, a fim de que dali não se aLsentem para
nada — nem mesmo para ir ao banheiro ou tomar água —, antes de
cumprirem as metas de vendas impostas pela ré. Não se olvida, nem pode
ser condenável, que o empresário vise ao lucro, até porque este é o espirito
capitalista que o impulsiona a se lançar no mercado. Todavia, este "espirito
empreendedor" encontra limites na lei, no respeito á dignidade da pessoa
humana, nas regras básicas de conduta e convívio urbano. Por isso, não lhe
é dado o direito de submeter seus empregados à prática de atos
humilhantes e constrangedores, como se verifica no caso dos autos. (Ac.3aT-N° 09717/2006 RO-V 05817-2005-001-12-00-8 2636/2006 - Juiz Relator
Gerson Paulo Taboada Conrado)

Ao visar os objetivos advindos das práticas mercantis, os empregadores
devem atentar-se para o fato de que existem limites a serem observados e
legalmente previstos, tendo em vista que se torna inafastável o direito de os
empregados pleitearem o ressarcimento moral, quando do excesso de poder diretivo
aplicado, com o intuito de motivar a busca por metas da atividade exercida no âmbito
da empresa.
Assim, no exercício das atividades diárias, o empregado não está longe de
sofrer agressões por parte de superiores, sendo que estas podem ser caracterizar
de maneira verbal, que em nada se assemelham a brincadeiras, e que apenas
tipificam condutas de cunho preconceituoso

e vexatório,

com

o intuito

de

menosprezar o empregado. É neste momento, que se vislumbra a existência do
assédio moral, tendo em vista a exposição do empregado a situações humilhantes
no ambiente de trabalho, onde se agrava tal conduta por decorrer de uma relação
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com hierarquia, resultante da dependência econômica do trabalhador. Com vistas a

corroborar com o acima elucidado, colaciona-se a seguir o julgado:
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ASSÉDIO MORAL. A comprovação
de que a zombaria praticada pelos sócios da re-clamada no ambiente de
trabalho contra o autor configurava muito mais do que uma simples
brincadeira, pois tinha o intuito de menosprezar o empregado e escarnecer
dele em razão de seu problema de visão, configura assedio moral, também
conhecida como "mobbing", "bullying" ou "harcélement moral", no direito
internacional. Os efeitos da exposição prolongada e repetitiva a situações
humilhantes e vexatórias são deletérios a auto-estima da pessoa e, no
ambiente de trabalho, a pratica tem a agravante de ocorrer em uma relação
hierarquizada, com forte dependência econômica do trabalhador. Os danos
decorrentes de tais atitudes devem ser indenizados, servindo a condenação
também para obtenção de um efeito didático-pedagógico, a fim de que a
conduta não mais se repita no empreendimento. (Ac.-3°T-N° 04319/2006
RO-V 00745-2005-008-12-00-7 10051/2005 - Juiza Relatora Gisele Pereira
Alexandrino)

Para que reste configurado o direito do empregado em ter por reparada a sua
moral, torna-se imprescindivel que a sua honra e sua auto-estima sejam ofendidos,
de onde se extrai que as palavras e atitudes grosseiras, uma vez vislumbradas,
tenham lesionado direitos personalissimos do empregado.
Mister salientar que, no exercício de seu poder de mando, na busca pelos os
resultados da atividade empresarial, o empregador deve estar atento aos limites
individuais de cada empregado, que se coloca sob a sua dependência hierárquica,
sob pena de, uma vez ultrapassados tais limites, responsabilizar-se pelo
desequilíbrio da relação trabalhista, oriundo de assédio moral. Assim, transcreve-se
o julgado a seguir:
DANO MORAL. LIMITE DO PODER DE MANDO. ASSÉDIO MORAL.
compreensível que o empresário vise ao lucro. É com este objetivo que se
lança no mercado e investe capital. Mas isto não lhe dá o direito de exigir
dos seus colaboradores — subordinados - a pratica de atos humilhantes e
constrange-dores. 0 empresário extrapola o seu poder de mando no
momento em que exige uma competição acirrada em busca de resultados,
deixando de respeitar os limites individuais de cada um daqueles que coloca
sob o seu comando hierárquico. (Ac.-1°T-N° 02761/2006 RO-V 04371-2005026-12-00-0 9367/2005 - Juiza Relatora Lourdes Dreyer)

Conforme se extrai do exposto supra, o empresário ao ir além do que prevê o
seu poder diretivo, da azo a reparabilidade do dano moral advindo da conduta
desrespeitosa, no que tange os limites individuais de cada um de seus empregados.
Ainda, uma vez que o trabalhador, quando do exercício de sua atividade
profissional é submetido de forma reiterada, por parte de seu superior hierárquico, a
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condições humilhantes, faz jus ao pleito indenizat6rio, com vistas a reparabilidade de
sua moral lesada. Assim, transcreve-se a seguir o julgado:
ASSÉDIO
MORAL.
EXPRESSÕES
PEJORATIVAS
E
PRECONCEITUOSAS. Trabalhador que, por repetidas vezes, é tratado em
público por superior hierárquico de forma pejorativa e preconceituosa,
procedimento que beira à discriminação racial, tem assegurando o direito de
perceber indenização por dano moral. (Ac.-2aT-N° 08591/2004 SO-V 003572003-024-12-00-3 1584/2004 - Juiz Relator C. A. Godoy Ilha)

Mister salientar-se de todo o exposto supra que, torna-se, em sua forma
jurídica, elucidar que o assédio moral viola a dignidade da pessoa humana do
trabalhador e, por isso, deve ser coibido.
Portanto, é de se dizer que o assédio moral caracteriza-se pr ser um
processo formado por condutas repetitivas, em formas de ataques, que se
prolongam no decorrer do tempo, permeado de artifícios psicológicos que atingem a
dignidade do trabalhador, consistindo em humilhações verbais, psicológicas,
públicas, tais como o isolamento, a não-comunicação ou a comunicação hpstil, o que
acarreta sofrimento ao trabalhador, refletindo-se na perda de sua saúde física e
psicológica.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao término do presente estudo, verificou-se que durante muito tempo as
relações de emprego foram fruto do trabalho humano, como meio de obter o
necessário a sua sobrevivência, o que, com o tempo, diante da necessidade de se
regular as relações entre quem presta e quem adquire a força de trabalho, surgiu o
Direito do Trabalho.
Ressalta-se que, uma vez celebrado o contrato de trabalho, empregados e
empregadores, assumem obrigações e adquirem direitos, onde o empregador é
aquele responsável pelo o poder de mando e decisão, sendo a pessoa exploradora
das atividades mercantis. De outro lado, temos o empregado, como o responsável
vinculado ao contrato de trabalho, que tem por finalidade exercer as atividades na
qual fora incumbido, percebendo, para tanto, a remuneração para tal finalidade.
Uma vez existente o contrato de trabalho, e presentes os seus requisitos,
cumpre elucidar o exercício do poder diretivo do empregador, enfatizando a
responsabilidade que o mesmo assume diante dos riscos de sua atividade, sendo
responsável pelos resultados positivos e negativos, advindos da gestão do negócio,
não podendo transferir ao empregado a responsabilidade pelos mesmos.
Nesta relação, deve-se atentar ao fato de que a direção é o poder que
qualifica a pessoa do empregador e a subordinação como a condição a qual se
submete o empregado em cumprir com determinados fins. Porém, tais institutos
encontram limites na Lei, indispensáveis a garantia da dignidade da pessoa humana
do trabalhador.
Salienta-se que se faz necessário à existência de um ambiente de trabalho
que propicie, ao empregado, condições dignas do exercício de suas atividades, com
o propósito de obter resultados, atentando-se para a existência de conflitos de
interesses que por ventura possam surgir como frutos da relação de trabalho
continuada.
Uma vez excedido o poder de mando do empregador, este se torna
responsável pelas conseqüências negativas ocasionadas à pessoa do trabalhador,
devendo, portanto, reparar os danos advindos de tal conduta, o que se verifica, na
atualidade, diante do surgimento de novas relações de emprego.
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0 assédio moral, então, fruto do exercício arbitrário do poder de direção do
empregador, equipara-se as condutas advindas de comportamentos abusivos,
freqüentes, que venham a ferir a integridade física ou psíquica do trabalhador,
colocando em risco a sua saúde e degradando o ambiente de trabalho.
0 instituto do assédio moral, atrelado aos fatores que contribuem o ara a sua
prática, pode ocorrer quando um superior agride um subordinado, um colega agride
outro colega, ou mesmo um superior é agredido por subordinados. Várias são as
conseqüências negativas para os sujeitos da relação de emprego, que podem vir
desde a queda na produção, bem como o aumento de ações trabalhistas, atreladas
a falta de animo e motivação, além da sensação de insegurança que o contrato de
trabalho se traduz quando eivado de vícios oriundos de condutas abusivas.
Verifica-se que o assédio moral é pratica comum em diversas localidades do
mundo, estando presente nas mais diversas sociedades, recebendo denominações
e características próprias, o que no Brasil, estudos evidenciam, que o assédio moral
poderá se dar na forma vertical descendente, partindo do superior ao subordinado;
horizontal, partindo de um ou mais trabalhadores em relação a um colega de serviço;
e, por fim, o vertical ascendente, quando parte de um ou mais trabalhadores em
relação ao superior hierárquico.
Tem-se que, dentro da relação de emprego, o empregado e o empregador
juntamente com o seu poder de direção, subordina-se ao império das Leis
Trabalhistas, no que tange as limitações do exercício do poder de mando, bem
como, as conseqüências oriundas da responsabilidade pelos os danos causados as
partes do contrato de trabalho, quando vitimas do assédio moral.
Cabe enfatizar que

o

assédio moral, como pratica integrante da

responsabilidade civil por ato ilícito, gera conseqüências jurídicas as partes do
contrato de trabalho, podendo a responsabilidade ser contratual ou extramntratual,
implicando no descumprimento de obrigação ou violação de um dever geral.
Esclarece-se que a responsabilidade perante indenizações oriundas de
condutas ilícitas é do empregador, quando por ele cometida ou por sua chefia,
devendo indenizar o empregado pelo ato perpetrado contra a sua pessoa.
Assim, percebe-se que, através do presente estudo, e com base la análise
dos julgados do Tribunal Regional do Trabalho da 12a Região, que o assedio moral
se configura pelo excesso cometido pelo empregador quando do exercício de seu
poder diretivo ao expor trabalhadores a condições degradantes e humilhantes,
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violando sobremaneira seus direitos de personalidade, dando em conseqüência
ensejo ao pagamento de indenização a titulo de danos morais, nos termos do que
dispõe o ordenamento jurídico pátrio vigente.
Torna-se oportuno, ainda, salientar que os danos morais advindos de
condutas praticadas pelo empregador, quando reparados, servem de meio eficaz
para a obtenção de um efeito didático- pedagógico, afim de que tais atos negativos
não mais venham a se repetir no ambiente de trabalho sob pena de violação de
preceitos legais, sobretudo constitucionais, devidamente tutelados pelo Estado como
forma de garantia válida e eficaz dos direitos mínimos dos trabalhadores enquanto
responsáveis, também, pelo desenvolvimento econômico do Estado Brasileiro.
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