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Assédio Moral

“Assédio moral é todo tipo de ação,

gesto ou palavra que atinja, pela

repetição, a autoestima e a segurança

de um indivíduo, fazendo-o duvidar de

si e de sua competência, implicando

em dano ao ambiente de trabalho, à

evolução da carreira profissional ou à

estabilidade do vínculo empregatício

do funcionário...”(Lei nº 13.288/2002

do Município de São Paulo)
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Exemplos típicos de assédio moral

- deixar o empregado trabalhando em local diferente em comparação com os
demais empregados;

- isolar dos demais colegas;

- solicitação de atividades que estão acima da capacidade do empregado e/ou
fora do escopo da sua função, cobrança excessiva de metas;

- deixar o empregado na ociosidade (esvaziamento de funções);

- punições pelo não cumprimento de metas (danças vexatórias; uso de roupas
do sexo oposto; receber diplomas etc);
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Exemplos típicos de assédio moral

- críticas perante clientes e/ou outros empregados;

- espalhar rumores;

- vigiar excessivamente (fiscalização de idas ao banheiro);

- ameaças constantes de dispensa (inclusive por justa causa);

- comentários desabonadores, irônicos ou sarcásticos (inclusive sobre ordem
sexual, racial, características físicas.
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Assédio Sexual

“Atos, insinuações, contatos físicos forçados, convites impertinentes, que devem

caracterizar-se como sendo condição para dar ou manter o emprego, influir nas

promoções ou na carreira do assediado, prejudicar o rendimento profissional,

humilhar, insultar ou intimidar a vítima” (Organização Internacional do Trabalho).
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Assédio Sexual

O crime de assédio sexual consiste no fato de o agente

“constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou

favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente de sua

condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao

exercício de emprego, cargo ou função” (CP, art. 216-A, caput)
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Assédio Sexual

- Assédio sexual por chantagem (relação de hierarquia) = há a

exigência de uma conduta sexual em troca de benefícios ou para

evitar prejuízos na relação de trabalho

- Assédio sexual por intimidação (assédio sexual ambiental) = há

provocações sexuais inoportunas no ambiente de trabalho, com o

efeito de prejudicar a atuação de uma pessoa ou de criar uma

situação ofensiva, de intimidação ou humilhação.
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Exemplos de Assédio Sexual (extraídos de processos)

- “cantadas” e “brincadeiras” de cunho sexual;- convites para a prática
de sexo;- o assediador se “gabava” da sua desenvoltura sexual para a
vítima, que se constrangia ao ouví-lo;

- utilização de palavras de baixo calão com conotações sexuais para
chamar a trabalhadora na frente dos demais colegas;

- tentativas de “agarrar” a vítima ou “pegar em partes de seu corpo”
toda vez que ela passava em frente a ele;

- pedia “chances” à trabalhadora insistentemente;

- chamava o marido da empregada de “corno”, dando a entender que
ela teria um “caso” com ele;

- o assediador ‘passava a mão’ na vítima dentro do ambiente de
trabalho;
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Exemplos de Assédio Sexual (extraídos de processos)

- convites para que saíssem juntos, sob a promessa de pagamento em

dinheiro e favores dentro da empresa (“se a empregada fosse

‘boazinha’, ganharia presentes);

- gestos e palavras obscenas, que intimidavam a vítima na frente dos

demais colegas de trabalho;

- ligações e envio de mensagens fora do horário/ambiente de trabalho;
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Assédio Moral x Assédio Sexual x Dano Moral 

• Dano moral – Gênero

• Assédio moral – Espécie

• Assédio sexual - Espécie
Dano 
Moral

Assédio  
Sexual

Assédio 
Moral
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Consequências do Assédio Moral e Sexual

- reclamações trabalhistas: condenações em danos morais;

- denúncia no Ministério Público do Trabalho: assinatura de Termo de
Ajustamento de Conduta ou ajuizamento de Ações Civis Públicas (dano moral
coletivo);

- exposição nas mídias / prejuízos institucionais: prática atual de disseminar
decisões com condenações em danos morais (individuais/coletivos);

- perda de empregados/talentos: tanto o assediado, quanto outros que não
aceitem a prática/conduta da empresa;

- absenteísmo, queda de qualidade e produtividade, além da rotatividade.
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Consequências do Assédio Moral e Sexual

“O reclamante quando passou a ser interno deve como chefia (.......). Sua mesa ficava
em frente à do reclamante e sabe dizer que um dia o gerente (......) chegou gritando
com o reclamante, dizendo que 'quem manda aqui sou eu', 'se eu tô mandando fazer é
para fazer', e quando o reclamante abaixou a cabeça, referido gerente disse 'não
abaixa a cabeça, olha para mim' sendo que o reclamante ficou espantado nesse
momento. Também presenciou outras situações em que o gerente mencionado tratava
o reclamante com desprezo e diferente em relação aos demais supervisores do
departamento.

(...)

No caso dos autos, a quantia arbitrada em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) atende
aos parâmetros comumente utilizados para a fixação da reparação, quais sejam: a
gravidade, a natureza e a repercussão da lesão (a reprovabilidade da conduta ilícita
praticada e a amplitude do dano); a situação econômica do ofensor; a intensidade dos
efeitos da lesão em face da vítima, baseada em suas condições pessoais e o grau de
culpa ou a intensidade do dolo.” (Processo 1001638.16.2015.5.02.0464)
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Consequências do Assédio Moral e Sexual

“O reclamante quando passou a ser interno deve como chefia (.......). Sua mesa ficava
em frente à do reclamante e sabe dizer que um dia o gerente (......) chegou gritando
com o reclamante, dizendo que 'quem manda aqui sou eu', 'se eu tô mandando fazer é
para fazer', e quando o reclamante abaixou a cabeça, referido gerente disse 'não
abaixa a cabeça, olha para mim' sendo que o reclamante ficou espantado nesse
momento. Também presenciou outras situações em que o gerente mencionado tratava
o reclamante com desprezo e diferente em relação aos demais supervisores do
departamento.

(...)

No caso dos autos, a quantia arbitrada em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) atende
aos parâmetros comumente utilizados para a fixação da reparação, quais sejam: a
gravidade, a natureza e a repercussão da lesão (a reprovabilidade da conduta ilícita
praticada e a amplitude do dano); a situação econômica do ofensor; a intensidade dos
efeitos da lesão em face da vítima, baseada em suas condições pessoais e o grau de
culpa ou a intensidade do dolo.” (Processo 1001638.16.2015.5.02.0464)
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Consequências do Assédio Moral e Sexual

“O gerente, de nome Lucas, tinha o hábito de, na frente dos demais empregados ou por
intermédio de grupo criado no aplicativo conhecido como whats App Messenger, chamar a
autora de gorda, feia, “bunda mole” e “bigoduda”, bem como de fazer piadas do gênero
“tens tanta celulite porque? Sentasse na brita né?”

Apesar das ofensas serem vistas por alguns empregados com a conotação de “brincadeira”,
aos olhos da vítima, representaram assédio moral, porquanto experimentadas de forma
contínua, fato que culminou na dissolução do contrato de trabalho.

Para melhor visualizar o constrangimento a que foi submetida a recorrida, menciono, ainda,
o teor do documento da fl. 09, no qual a autora aparece de bigode (desenhado) numa foto
que era a capa do grupo criado no Whats App .

Diante do acima expendido, não me parece razoável imaginar que tais atitudes, ainda que
algumas delas tivessem, num primeiro momento, apenas o intuito de brincar com a autora
– na ótica deste Juízo, de absoluto mau gosto -, certamente que a frequência com que se
davam traz o excesso e, com este, a ocorrência de danos à sua honra subjetiva.

Ante o porte econômico da empresa e a gravidade dos fatos, arbitro o valor da aludida
indenização no importe de R$ 10.000,00 . ” (Processo 00002421.48.2014.5.12.0022)
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Consequências do Assédio Moral e Sexual

“Em audiência de instrução, constou da ata: [...] Neste ato o magistrado recebe o aparelho
de telefone celular da autora e confirma, junto à caixa de entrada de mensagem de texto, a
existência das seis mensagens citadas na peça inicial, inclusive horários de recebimento,
oriundas do telefone celular n.(48)9989-3503.

(...)

A testemunha arrolada pela autora, em audiência, comprova: [...] 06- a depoente recebia
mensagens e ligações do seu chefe, Sr. (......), convidando para encontros durante o
expediente, sugerindo que mentisse que estava em clientes, sempre condicionado a
benefícios no trabalho; 07- um dia quando foi se queixar com as colegas, a autora disse
para a depoente que também recebia mensagens e o mesmo tratamento do Sr. (.....);

Entendo que os fatos narrados e comprovados são graves e continuados ao longo da
contratualidade, caracterizando o assédio sexual noticiado, o que invadiu a esfera
personalíssima da trabalhadora.

Diante desses elementos, entendo adequada a majoração do quantum indenizatório para o
valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), referente ao assédio sexual, diante da gravidade
dos fatos comprovados, invadindo a esfera da privacidade e da intimidade da obreira.”
(Processo 0008320.40.2012.5.12.0001)
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Consequências do Assédio Moral e Sexual
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Consequências do Assédio Moral e Sexual
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Consequências do Assédio Moral e Sexual
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Consequências do Assédio Moral e Sexual
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Prevenção e Combate

- inclusão dos temas em Políticas/Regulamentos Internos (repúdio a tais eventos como
um dos valores da empresa);

- conscientização dos gestores/líderes sobre os temas com frequência (independente
da ocorrência de eventos);

- realização de palestras sobre os temas (observando o público alvo);

- conscientização quanto ao uso de redes sociais (facebook, Skype, grupos de
Whatsapp);

- canal de denúncia = tratamento sigiloso da denúncia, limitando o número de
empregados envolvidos (evitar fofocas);

- punir o agressor (inclusive com justa causa) = postura ativa da empresa;
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