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RESUMO 

 

A monografia versa sobre o assédio moral e o assédio sexual no âmbito trabalhista, 

pois esses dois tipos de assédio vem assombrando a área trabalhista a muito anos. 

O objetivo desse trabalho é demonstrar o que é o assedio moral e sexual no Brasil, e 

mostrar para a sociedade o que pode causar no psicológico das vitimas. Os 

conceitos utilizados abordam o que é o assédio e quais consequências podem 

causar ao empregado. Foi utilizada no trabalho monográfico pesquisa metodológica, 

com estudos direcionados às doutrinas e sites disponíveis e também a 

legislação,coletando todos os dados sobre os dois tipos de assédio. O trabalho 

propõe conhecimento sobre o assédio moral e sexual mostrando o entendimento 

desses conceitos no âmbito trabalhista e suas consequências para o trabalhador. 

 

Palavras-chave: Assedio moral, Assedio sexual, conseqüências. 
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ABSTRACT 

 

The rights of the psychiatric patients, in the perspective of the Brazilian psychiatric 

reform, are the subject of the present thesis, dialectic-critical resultant of explicativa 

research applied in the Residential Service TherapeuticalMorada São Pedro, tied the 

State Secretary of the Health of the Rio Grande do Sul. The general objective was to 

verify if the proposal of deinstitutionalization of the Morada São Pedro made possible 

the effectuation of the rights of the users, aiming at to contribute in the 

formularization and execution of public politics in the field of the mental health. 

Carried through a set of qualitative techniques and the technique of the type almost-

experiment for comparison of data of the scale Independent Living Skills Survey 

(ILSS) of the users when interned in the psychiatric hospital, year of 2002, and as 

resident of the Morada São Pedro, in 2004. 

 

Keywords: Psychiatric Reform, Rights, Residential Service Therapeutical. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O assédio moral e o assédio sexual são problemas que ocorrem muito no dia 

a dia, sendo escondido por muitas das vítimas, trazendo grandes consequências no 

ambiente de trabalho e também às próprias vitimas, causando danos psíquicos, 

psicológicos e físicos, sendo assim um dos assuntos mais polêmicos e de grande 

relevância, de modo que é de grande importância para ser estudado. 

Esses dois tipos de assédio são ações que partem do agressor á vitima com 

condutas humilhantes e constrangedoras, ferindo, portanto o principio da Dignidade 

Humana que se encontra na Constituição Federal de 1988. 

O assédio moral não tem um dispositivo legal específico, como o assédio 

sexual encontrado no art. 216-A, caput, do Código Penal, no entanto háaceitações 

jurisprudenciais do que se trata do assédio moral. Porém, com a falta de legislação 

fica a responsabilidade de cada juiz julgar cada caso concreto quando for o 

julgamento sobre o tema assédio moral. Na nossa legislação já existem vários 

acórdãos a favor e contra ao tema estudado. 

Segundo alguns doutrinadores, como Aguiar (2006), o assédio sexual no 

ambiente de trabalho, por exemplo, são os maus tratos derivados de uma lógica 

perversa em relação de poder existentes nesses locais, manifestada como produto 

das relações autoritárias sob as mais diversas formas de perseguições e atritos 

entre chefes e subordinados. 

Já o assédio sexual para Sobrinho (1996), por outro lado, é o comportamento 

consistente na explicitação de intenção sexual, que não encontra receptividade 

concreta da outra parte, comportamento esse reiterado após a negativa. 

Assim indaga-se: quais as consequênciasque podem causar nas vítimas do 

assédio moral e sexual? Essa e outras perguntas surgem quando se ouve falar de 

assédio, e o mais preocupante são as consequências que isso pode causar no 

âmbito trabalhista. As vítimas ficam sem saída e se culpando pelo acontecido, 

fazendo com que tais vítimas entrem em depressão e até atentem contra a sua 

própria vida. 

Por sua vez, o assédio moral são constrangimentos e humilhações ao 

empregado cometidas de forma hierárquica ou ate mesmo pelos subordinados, 
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fazendo com que a vítima se afaste da sua função e, tanto como o assédio sexual, 

ambos os assédios fazem com que o assediado sinta-se culpado pelo acontecido, 

gerando frustrações de toda monta. 

Com efeito, para elucidar a questão, a monografia se inicia, no primeiro 

capítulo, com a conceituação do assédio moral, mostrando como vários 

doutrinadores demonstram o entendimento do que é o assédio moral e como ele se 

constitui. 

Já no segundo capitulo, por seu turno,é abordadana perspectiva doutrinária a 

conceituação do assédio sexual, procurando explicar o que se entende por este 

fenômeno nefasto por doutrinadores conhecedores do assunto. 

No último capitulo, finalmente, colocam-se as distinções entre o assédio moral 

e o assédio sexual a partir dos apontamentos doutrinários, explicando também as 

consequências que tais abusos podem causar às vítimas no ambiente do trabalho.  

Por derradeiro, nessamonografia utilizou-se o método de compilação ou o 

bibliográfico, consistente na exposição de pensamento com vários autores que 

escreveram sobre o tema, na abordagem da legislação brasileira, entre outros 

artigos e na consulta a trabalhos inseridos na rede mundial de computadores 

(internet). 
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CAPÍTULO I – O ASSÉDIO MORAL 

 

 

Nesse capitulo será apontado o entendimento sobre o assédio moral no 

âmbito do trabalho com conceituação e opiniões de doutrinadores, destacando os 

aspectos pertinentes e relevantes sobre o assunto. 

Para tanto, subdivide-se o texto no seguinte tópico: 1.1 – Conceito, que 

demonstra o que é o assédio moral no âmbito trabalhista.  

 

1.1 – Conceito 

 

O Assedio Moral não é algo novo no âmbito trabalhista, e sim, muito antigo, 

acontecia com a intensificação hierárquica que somente nas últimas décadas este 

risco invisível começou a despertar o interesse da sociedade com o fito de extirpá-lo. 

Esse assédio são exposições de trabalhadores a situações humilhantes e 

constrangedoras, com frequência durante as jornadas de trabalho no exercício de 

suas funções, afetando sua produtividade, fazendo com que sofram violência 

psicológica e mentalpara que  desistissem de seu cargo ou função. 

EntendeParoski (2006) que “assédio” significa, entre outras coisas, 

insistênciainoportuna junto a alguém, com perguntas, propostas e pretensões, 

dentre outros sintomas. “Assediar”, por sua vez, significa perseguir com insistência, 

que é o mesmo que molestar, perturbar, aborrecer, incomodar, importunar 

(PAROSKI, 2006). 

Todos aqueles atos e comportamentos provindos do patrão, gerente, 

superiorhierárquico ou dos colegas, que traduzem uma atitude de contínua e 

ostensivaperseguição que possa acarretar danos relevantes às condições físicas, 

psíquicas e morais da vítima, é entendido como assédio moral (GUEDES, 2003, p. 

33). 

No Brasil, o Assédio moral ganha várias denominações, tais como: 

humilhações no trabalho; violência moral ou psicológica; assédio psicológico no 

trabalho; terror ou terrorismo psicológico no trabalho; psícoterror ou tirania nas 

relações de trabalho; coação moral no ambiente de trabalho, molestamento moral e 

manipulação perversa. (Alkimin, 2010. p. 40) 
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Souza Calvacanti Júnior (2006), por seu turno, complementa a conceituação, 

dizendo textualmente o seguinte: 

 

No direito comparado, a questão do assédio ganhou relevância 
no inicio dos anos oitenta, quando o psiquiatra HeizLeymann, 
na Suécia, relacionou a ampla casuísta de doentes em 
tratamento por problemas psicológicos, dificuldades que essas 
pessoas relatavam em acerca de local de trabalho, Ao mesmo 
tempo, outros países do mundo ocidental também 
desenvolveram seus estudos e pesquisas acerca do tema 
(SOUZA CALVALCANTI JUNIOR, 2006. p. 41-42). 

 

Aguiar, no seu entendimento sobre o conceito cita que: 

 

O Assédio Moral são os maus-tratos aplicados aos indivíduos 
nas organizações, derivadas de uma lógica perversa em 
relação de poder existentes nesses locais, manifestada como 
produto das relações autoritárias sob as mais diversas formas 
de perseguições e atritos entre chefes e subordinados, ou ate 
entre colegas da mesma hierarquia profissional, configurando-
se como um fenômeno destruidor da convivência pacifica, da 
coexistência harmônica e produtiva dos indivíduos no ambiente 
de trabalho(AGUIAR, 2006, p.17). 

 

Assim, como diz o doutrinador supracitado, o assédio não é somente entre 

chefes e seus subordinados, mas também entre colegas do mesmo patamar, 

afetando o desenvolvimento do empregado á sua função. 

Stadler (2008) define da seguinte maneira o assédio moral: 

 

O assédio moral constitui-se em fenômeno que consiste na 
exposição dos trabalhadores e trabalhadoras (quando o 
assédio ocorre no ambiente de trabalho) a situações 
humilhantes e constrangedoras, repetitivas e prolongadas 
durante a jornada de trabalho e no exercício de suas funções. 
Ele é mais comum em relações hierárquicas autoritárias e 
assimétricas, em que predominam condutas negativas, 
relações desumanas de longa duração, de um ou mais chefes 
dirigidas a um ou mais subordinados, atitudes essas que 
desestabilizam a relação da vítima com o ambiente de trabalho 
e a organização, forçando-a a desistir do emprego (STADLER, 
2008, p. 69). 
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Conforme diz Stadler (2008), o assédio moral é mais comum geralmente em 

situações hierárquicas, tratando de forma desigual certo empregado, sendo mais 

incomum o assédio entre trabalhadores de mesma hierarquia funcional. 

Por seu turno, o doutrinador Leymann (1999), foi um grande doutor em 

psicologia do trabalho e professor da Universidade de Stockhom e muitos 

doutrinadores usaram os termos cunhados por Leymann para formar seus 

pensamentos sobre assédio moral. De modo que o autor menciona que o assédio 

moral é: 

 

A situação em que uma pessoa ou grupo de pessoas exercem 
uma violência psicológica extrema, de forma sistemática e 
freqüente (em média uma vez por semana) e durante um 
tempo prolongado (em torno de uns 6 meses), sobre outra 
pessoa, a respeito da qual mantém uma relação assimétrica de 
poder no local de trabalho, com o objetivo de destruir as redes 
de comunicação da vítima, destruir sua reputação, perturbar o 
exercício de seus trabalhos e conseguir, finalmente, que essa 
pessoa acabe deixando o emprego (LEYMANN,1999, p.15). 

 

Essa grande aceitação do conceito de Leymannsobre o assédio moral foi 

muito criticada por outros doutrinadores mais recentes, pois acreditam que o 

temponão é determinante para que seja considerado assédio. Tais doutrinadores 

possuem certa razão, pois para configurar o assédio moral é precisosim ter 

determinada frequência, mas apenas alguns dias e não alguns “meses” como 

mencionado acima, o que, com certeza aumenta o sofrimento mental 

psicossomático e social do empregado.  

Barreto (2000) elucida mais a questão ao dizer, textualmente, o seguinte: 

 
(...) à exposição dos trabalhadores e trabalhadoras a situações 
humilhantes e constrangedoras, repetitivas e prolongas durante 
as jornada de trabalho e no exercício de suas funções, sendo 
mais comuns em relações hierárquicas autoritárias e 
assimétricas, em que predominam condutas negativas, 
relações desumanas e antiéticas de longa duração, de um ou 
mais chefes dirigido a um ou mais subordinado (s), 
desestabilizando a relação da vitima com o ambiente de 
trabalho e a organização, forçando - do a desistir do emprego. 
(BARRETO, 2000, p. 83). 

 

E Ferreira (2002)complementa o entendimento do conceito: 
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O assédio moral não se restringe ao ambiente físico de 
trabalho. È forçoso reconhecer que o ambiente de trabalho 
compreende não apenas no local e as instalações físicas onde 
o trabalho é realizado, mas, também o ambiente psicológico. 
Todavia, é imprescindível que o processo do assediador seja 
praticado durante o exercício do trabalho. Dessa forma, o 
assédio moral não se confunde com questões pessoais entre 
colegas de trabalho (FERREIRA, 2002, p.44). 

 

Entende-se então que o assédio moral se caracteriza com a intenção de ferir 

a dignidade do trabalhador, com atitudes frequentes, que podem ser em curto 

espaço de tempo como também por períodos prolongados. 

Nesse sentido, remata Ferreira (2002): 

 

Em síntese, o assédio moral envolve a evidencia de intenções 
por parte do agressor. Apesar de tormentosa a demonstração 
de intenções, é possível pressupô-las mediante a constatação 
de dois elementos: a repetição e o prolongamento no tempo 
das condutas abusivas (FERREIRA, p 49). 

 

Para outro doutrinador, Lis Andreia Saboll (2008), o assédio moral é: 

 

Uma situação extrema de agressividade no trabalho, marcada 
por comportamentos ou omissões, repetitivos e duradouros. 
Tem como propósito destruir, prejudicar, anular ou excluir e é 
direcionado a alvos escolhidos (uma ou mais pessoas em 
especial) grifo do autor (SOBOLL 2008, p.21). 

 

Cunha (2010), por outro lado, afirma que assédio moral é a manipulação 

psicológica continua de um empregado com o fim consciente e determinado de 

forçá-lo a desistir do emprego. 

Nesse mesmo sentido, Marie-France Hirigoyen (2005), pioneira na análise 

do tema, define o assédio moral como: 

 

Qualquer conduta abusiva (gesto, palavra, comportamento, 

atitude...) que atente, 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 (HIRIGOYEN, Marie-France, 2005. p. 17). 
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Margarida Barreto (2005), em uma entrevista ao jornal do Judiciário, dá a 

definição de assédio moral da seguinte forma: 

 

São atos perversos praticados por superiores hierárquicos 
contra seus subordinados. Na verdade, são condutas abusivas, 
que visam demarcar o espaço do poder: quem manda e quem 
obedece. O agressor não dá trégua aquela pessoa que deve 
ser eliminada da empresa. Faz um bloqueio constante e que se 
repete por toda jornada. Manifesta-se através de gestos, 
palavras, ironias, desqualificações, ridicularizações, palavras 
ofensivas e ameaçadoras, degradando as condições de 
trabalho e as relações interpessoais; colocando em risco a vida 
e a permanência no emprego. (BARRETO, 2005, p.1). 

 

 Numa outra definição, César Luís Pacheco Glöckner (2004), salienta que: 

 

Podemos então conceituar o assédio moral, unindo os vários 
conceitos que anteriormente foram apresentados, como sendo 
toda a conduta abusiva, através de gestos, palavras, 
comportamentos, atitudes, que atente, seja pela sua repetição 
ou sistematização, contra a dignidade ou integridade física de 
um trabalhador, ameaçando seu emprego ou degradando o 
ambiente de trabalho. Trata-se, portanto, da exposição do 
trabalhador a situações humilhantes e constrangedoras, feitas 
de forma repetitiva e prolongada durante a jornada de trabalho 
e no exercício de suas funções. (GLÖCKNER, 2004, p. 19). 

 

 Por fim, Nascimento (2014) menciona assédio moral como: 

 

Caracterizado por uma conduta abusiva, seja do empregador 
que se utiliza de sua superioridade hierárquica para 
constranger seus subalternos, seja dos empregados entre si 
com a finalidade de excluir alguém indesejado do grupo, o que 
pode se dar, aliás, muito comumente, por motivos de 
competição ou de discriminação pura e simples 
(NASCIMENTO, 2014, p 1267). 

 

Pelo exposto nos vários conceitos de assédio moral, no entanto, percebe-se 

que não existe um consenso na doutrina especifica acerca do assunto. Porém, pelo 

entendimento dos doutrinadores, assédio moral é toda e qualquer conduta abusiva e 

de humilhações que constrange o empregado no ambiente do trabalho, com 

agressões repetitivas, fazendo com que haja a exclusão do empregado de sua 
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função ou cargo. Embora acredita-se que todos os conceitos se complementam, na 

medida em que abordam variados destaques e situações que os trabalhadores se 

expõem no dia a dia.  

Portanto, o assédio moral como mencionado acima, são situações que deixa 

o empregado envergonhado durante o período e o desempenho de sua função no 

trabalho, sendo uma prática de violência psíquica e o assédio sexual, por seu 

turno,tem outro caráter, bastando para sua caracterização apenas a constatação do 

constrangimento.  

Assim, percebido o assédio moral, no próximo capitulo será apontado os 

conceitos doutrinários do assédio sexual no âmbito do trabalho, observando-se sua 

conceituação e aspectos sobre tal assunto. 
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CAPÍTULO II – O ASSÉDIO SEXUAL 

. 

 

Nesse capitulo verifica-se conceitualmente acerca do assedio sexual, 

buscando entender que este abuso vem acontecendo há vários anos e apenas 

agora vem sendo comentado no mundo todo. Por isso, optou-se pelo seguinte 

tópico: 2.1 – Conceito. 

 

2.1 – Conceito 

 

O texto aponta vários entendimentoconceituais sobre o assedio sexual por 

formidáveis doutrinadores, demonstrando, por exemplo, que o assédio sexual é um 

trauma que vem de muitos anos, tratando-se de “um termo novo para descrever um 

velho problema” (PAMPLONA FILHO, 2011, p 35), um velho problema que vem 

assombrando há muitos anos a vida laboral de inúmeros trabalhadores. 

 Para definir assédio sexual, o doutrinador Rodolfo Pamplona Filho (2011, p. 

35) conceitua-o como sendo “toda conduta de natureza sexual não desejada que, 

embora repelida pelo destinatário, é continuadamente reiterada, cerceando-lhe a 

liberdade sexual”. 

Seguindo essa ordem, José Wilson Ferreira Sobrinho (1996) aponta outra 

vertente para o abuso, dizendo textualmente que: 

 

Assédio sexual é o comportamento consistente na explicitação 
de intenção sexual, que não encontra receptividade concreta 
da outra parte, comportamento esse reiterado após a negativa 
(SOBRINHO, 1996, p.59). 

 

Sendo assim, podemos dizer que assédio sexual são atos indesejados, não 

recíprocos, de forma constrangida, atingindo a liberdade sexual da vítima e que, 

quando é praticado no ambiente de trabalho, torna-se mais contraproducente. 

Para caracterizar o assédio sexual, outros doutrinadores afirmam que deve 

haver situações humilhantes, ofensivas, com elogios indiscretos, histórias e 

segredos íntimos, toques constrangedores, atrapalhando, sobremaneira, no 

rendimento do trabalho, ou até mesmo fatos constrangedores que atinge a moral e a 

honra sexual da vítima, como bem relata Palmeira (1998), ao explicar que: 
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O assédio sexual – no sentido mais comum – pode ser definido 
como o ato de constranger ou tentar constranger alguém 
mediante a prática de ação capaz de ofender-lhe a honra 
subjetiva, sempre com o objetivo de obter vantagem 
sexual(PALMEIRA, 1998, p. 135). 

 

 Maria Helena Diniz (1988) complementa esse entendimento, ao dizer que o 

assédio sexual é:  

 

Ato de constranger alguém com gestos, palavras ou com 
emprego de violência, prevalecendo-se as de relações de 
confiança, de autoridade ou empregatícia, com um escopo de 
obter vantagem sexual. (DINIZ, 1998, p. 285). 

 

Para Mary Cardone (2014) o conceito de assédio sexual se traduz da 

seguinte forma: 

 

A atitude de alguém que, desejado obter favores libidinosos de 
outra pessoa, causa a esta constrangimento, por não haver 
reciprocidade. (...) Se assédio e insistência, para que exista o 
comportamento que estamos pretendendo definir necessário se 
torna que haja freqüentes  investidas do assediador junto à 
pessoa molestada (MARY, 2014, p.393). 

 

Assim, para essa doutrinadora o que caracteriza o assédio sexual é 

justamente quando a vítima não corresponde à insistência do assediador para com 

ela, consumando o ato abusivo. 

No mesmo sentido, para o doutrinador Welington Pinto (1949),o assédio 

sexual: 

 

Trata-se de uma coerção sexual normalmente exercida por 
uma pessoa que, no trabalho, na escola ou, em qualquer outra 
organização, ocupa cargo hierarquicamente superior e impõe a 
seus subordinados favores sexuais em troca de favores ou 
promoções (PINTO, 1949, p.9). 

 

Como relata tal doutrinador, os agressores são as pessoas que ocupam 

cargos hierarquicamente superiores aos subordinados (vítimas) que oferecem 

cargos ou promoções às mesmas para que elas cedam ao assédio. 

Para complementar o autor supracitado, percebe-se nas palavras de Ernesto 

Lippmann (2002) que o assédio é nada mais nada menos que o pedido: 
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De favores sexuais pelo superior hierárquico, [...] com 
promessa de tratamento diferenciado em caso de aceitação 
e/ou ameaças, ou atitudes concretas de represálias, no caso de 
recusa, como a perda do emprego, ou de benefícios. É 
necessário que haja uma ameaça concreta de demissão do 
emprego, ou da perda de promoções, ou de outros prejuízos, 
como a transferência indevida, e/ou pela insistência e 
inoportunidade. É a “cantada” desfigurada pelo abuso de poder, 
que ofende a honra e a dignidade do assediado.[...] Enfim, o 
assédio caracteriza-se por ter conotação sexual, pela falta 
dereceptividade, por uma ameaça concreta contra o 
empregado (LIPPMANN, 2002, p.22-23). 

 

Desta feita, o assédio sexual ocorre com mais frequência numa relação 

hierarquizada, mas se percebe em conceitos mais recentes, que o assédio sexual 

não ocorre somente pelos superiores das vítimas, podendo também ser praticado 

pelos colegas, atingindo a vítima com agressões verbais ou até mesmo físicas e 

com ameaças com algum tipo de relato da vida particular do empregado. 

 Sobre a afirmação colocada no parágrafo supracitado, Alice Monteiro de 

Barros (2008) explica com mais detalhes o conceito, distinguindo-o em 02 (duas) 

espécies, literis: 

 

Distinguem-se em ―assédio sexual por intimidação (assédio 
ambiental), que é o mais genérico, e  ―assédio sexual por 
chantagem. É o chamado assédio “quid pro quo”, ou seja, 
―isto por aquilo. O primeiro caracteriza-se por incitações 
sexuais inoportunas, ou por outras manifestações da mesma 
índole, verbais ou físicas, com o efeito de prejudicar a atuação 
laboral de uma pessoa ou de criar uma situação ofensiva, 
hostil, de intimidação ou abuso no trabalho. Já o assédio sexual 
por chantagem traduz, em geral pela exigência formulada por 
superior hierárquico a um subordinado para que se preste à 
atividade sexual, sob pena de perder o emprego ou benefícios 
advindos da relação de emprego. Esse tipo de assédio sexual 
poderá ser praticado também por inferior hierárquico, 
excepcionalmente, sob a ameaça de revelar algum dado 
confidencial do empregador, por exemplo (BARROS, 2008, 
p.936). 

 

Como bem pontua o autor Amauri Mascaro Nascimento (2014), ao destrinchar 

melhor o conceito, o assédio sexual pressupõe: 

 

Ao contrário de agressão por ato único, uma conduta reiterada 
tipificadora, nem sempre muito clara, por palavras, gestos ou 
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outros atos indicativos do propósito de constranger ou molestar 
alguém, contra a sua vontade, a corresponder ao desejo do 
assediador, de efetivar uma relação de índole sexual com o 
assediado; portanto, explicita-se como manifestação de 
intenção sexual sem receptividade do assediado, de modo a 
cercear a sua liberdade de escolha, a ponto de atingir a sua 
dignidade, o que difere de pessoa para pessoa, da mesma 
maneira que a moral, também, deve ser interpretada em 
consonância com as variações do tempo e do espaço 
(NASCIMENTO,2014, p. 444). 

 

No que toca à desnecessidade de ter o contato físico para se integrar o 

chamado assédio sexual, o doutrinador Paulo Viana de Albuquerque Jucá (1997), 

explica em seu conceito, de forma clara, que é apenas necessário para configurar o 

abuso que: 

 

A conduta tenha conotação sexual, que não haja receptividade, 
que seja repetitiva em se tratando de assédio verbal e não 
necessariamente quando o assédio é físico (...) de forma a 
causar um ambiente desagradável no trabalho, colocando em 
risco o próprio emprego, além de atentar contra a integridade e 
dignidade da pessoa, possibilitando o pedido de indenização 
por danos físicos e morais (JUCA, 1997, p.176-177). 

 

Com efeito, a Lei 10.224, de 16 de maio de 2001, estabeleceu no artigo 216-A 

do Código Penal, a definição legal para assédio sexual nos seguintes termos: 

 

Constranger alguém com intuito de levar vantagem ou 
favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente de sua forma 
de superior hierárquico, ou ascendência inerentes ao exercício 
de emprego, cargo ou função: Pena: detenção de 1 (um) a 2 
(dois) anos (http://www.planalto.gov.br). 

 

Essa lei veio para punir o agressor, com a pena de 1 (um) 2 a (dois) anos de 

prisão, mesmo falando explicitamente de função, a norma não descarta os 

prestadores de serviços, pois exercem função na empresa e que, também, estão 

protegidospelo dispositivo legal.  

No entanto, a penalidade é muito simples, poisse trata de infração de menor 

potencial ofensivo e, consequentemente, de menor punibilidade. Apesar de existir 

muitas vítimas, principalmente mulheres, estas, muito das vezes, não denunciam o 

crime e o agressor por motivo de dificuldade e preconceitos que a sociedade 

machista e misógina acaba por ignorar. 
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A Organização Internacional do Trabalho – OIT também abordou o assunto e 

definiu o assédio sexual como sendo: 

 

Atos, insinuações, contatos físicos forçados, convites 
impertinentes, desde que apresentem uma das características 
a seguir: a) ser uma condição clara para manter o emprego; b) 
influir nas promoções de carreira do assediado; c) prejudicar o 
rendimento profissional, humilhar, insultar ou intimidas a vítima. 
(OIT, online). 

 

Para Robert Husbands (1992), membro da OIT que analisou a matéria em 

vinte e três países, o assédio sexual se descreve da seguinte forma: define-se o 

assédio sexual no trabalho como sendo o ato praticado “por um superior, 

geralmente, mas nem sempre, um homem, de exigir de um subordinado, 

geralmente, porém nem sempre, uma mulher, favores em contrapartida de certas 

vantagens profissionais”.  

Por outro lado, em conceito mais abrangente o autor retro apresentado 

demonstra que o assédio sexual em âmbito trabalhista caracteriza-se por ser: 

 

Avanços sexuais importunos, os pedidos de favores ou utas 
manifestações verbais, não-verbais ou físicas de conotação 
sexual que tem por objetivo ou por conseqüência influir 
abusivamente sobre a performance profissional da pessoa 
visada ou, ainda, de criar um ambiente de trabalho de natureza 
intimidatória, hostilizante, insultante ou ofensiva (HUSBANDS, 
1992, p. 134). 

 

Sobre o tema da pouca denúncia desse tipo de abuso, em entrevista 

concedida ao Jornal GGN, a repórter responsável GeovannaTaveres fala que: “o 

assédio sexual no trabalho ainda é pouco denunciado pelas mulheres, e que a OIT 

relata que 52% das mulheres já sofreram assédio sexual no 

trabalho”.Mencionaainda a OIT que isso decorre porque as mulheres que já 

sofreram assédio sexual no trabalho tem medo de denunciar, pois a penalidade é 

muito pequena e o medo da denuncia é de o agressor se voltar, posteriormente, 

contra a denunciante. 

Desse modo, para ilustrar a afirmação, a jornalista cita um caso verídico em 

que relata sobre tal assunto, conforme segue: 
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Beatriz (nome fictício), 28, de Poços de Caldas, conseguiu o 
primeiro emprego aos 16 anos, em uma loja de produtos de 
informática. Foi nessa primeira experiência profissional que a 
então menina foi assediada pelo chefe e proprietário da 
empresa, pai de uma amiga que a havia indicado para a vaga 
de secretária.A jornalista se lembra de que tudo começou com 
os comentários que ele fazia sobre as clientes que saíam da 
loja aos demais funcionários, que deixavam todos sempre 
muito constrangidos. O clima ficava ainda mais tenso quando o 
chefe revelava detalhes sobre a intimidade com a mulher.Eu 
era obrigada a dar risadinhas amarelas, disfarçar, porque era 
um emprego do qual eu não podia abrir mão, lembra Beatriz.A 
situação chegou ao limite em um sábado, quando Beatriz 
precisou ficar sozinha no escritório, na companhia do chefe.Eu 
estava sentada no balcão, quando ele veio ao meu lado para 
contar que tinha ido com uma amante para um clube de campo 
aqui da cidade, revelando detalhes do que eles faziam lá, além 
de contar sobre outras meninas da minha idade com quem ele 
tinha saído. Foi quando eu percebi que ele estava com a mão 
na minha perna, subindo cada vez mais, conta a jornalista.Em 
estado de choque, ela conseguiu se livrar do contato com o 
chefe, que percebeu seu súbito mal-estar e foi embora da loja, 
sem dizer uma palavra. Beatriz chegou a ligar para outro 
funcionário e explicar o que tinha acontecido, além de contar a 
história do assédio para uma tia.Ela ficou com pena de mim, 
mas disse que no trabalho, às vezes, precisamos engolir certas 
coisas, conta.Depois do assédio, os comentários obscenos do 
chefe continuaram e o constrangimento de Beatriz só 
aumentou, até que ela resolveu forçar a própria demissão, para 
evitar comentários na cidade. Ela só foi falar sobre o ocorrido 
com mãe e irmã muitos anos depois, e acabou descobrindo 
que o chefe já tinha assediado outras meninas.Me arrependi de 
nunca ter feito uma denúncia, porque penso que poderia ter 
protegido outras meninas que passaram pelo mesmo que eu. 
Mas eu era muito nova na época e sentia medo e vergonha do 
que as pessoas iriam pensar, se iriam me culpar ou dizer que 
eu tinha provocado tudo aquilo, confessa Beatriz.Essa 
experiência não foi isolada. Alguns anos depois, aos 22, Beatriz 
precisou lidar com outro caso de assédio sexual: um 
funcionário mais velho chegou a sugerir que ela fizesse sexo 
oral nele, quando ela era assistente administrativa de uma 
empresa que beneficiava café. O choque dessa vez foi ainda 
maior, e a empresa considerou entrar com um processo para 
exonerar o funcionário em questão, mas Beatriz não foi em 
frente com a denúncia.Eu tive medo que ele me seguisse, já 
que eu morava em uma cidade pequena, e meus superiores 
disseram que não poderiam me ajudar com nenhuma proteção. 
Mais uma vez me calei, lamenta ela(TAVERES, online, 
jornalggn.com.br, 20/05/2014). 

 

Outro relato jornalístico é bastante ilustrativo sobre a questão, pois relata 

quase a mesma situação vivenciada, senão veja-se: 
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Também era o primeiro emprego de Fernanda, de Santo André, 
hoje com 21 anos. Há cinco, ela estava na festa de fim de ano 
da empresa em que trabalhava como recepcionista, com mais 
um grupo de amigas. Fernanda e as meninas conversavam 
sobre o fato de o proprietário e chefe da empresa ter o hábito 
de se aproximar demais das funcionárias, tirá-las para dançar e 
se aproveitar do estado de embriaguez de algumas.Tinha 
reparado que ele já estava bem bêbado e tentando se 
aproximar de mim. Quando fiquei sozinha, ele já estava ao meu 
lado, com o braço ao redor da minha cintura. Tentei me afastar, 
mas ele não deixou. Começou a dançar comigo e subiu o braço 
que estava na minha cintura até o meu pescoço. Me afastei 
novamente e ele voltou a mão para a minha cintura. Quando 
me desvencilhei de vez, ele desceu a mão e alisou minha 
bunda, conta Fernanda.A estudante não teve nenhuma reação, 
por conta do choque de ter sido assediada em plena festa de 
fim de ano da empresa. A esposa do chefe e os filhos também 
estavam lá, por isso ela evitou qualquer cena que resultasse 
em um escândalo, por medo que eles a julgassem como a “vilã” 
da situação.Uma semana depois do ocorrido, Fernanda voltou 
ao trabalho e reencontrou seu chefe, apesar de tentar evitar 
qualquer tipo de contato ou troca de olhares.Ele passou atrás 
da minha cadeira, arrumou meu cabelo, me falou bom dia e 
saiu para sua sala. Depois disso, ele sempre passava por lá 
mexendo comigo, para chamar minha atenção. Foi quando 
decidi começar a faltar, para que me demitissem, lembra 
ela.Fernanda sentiu vergonha e achou melhor os pais não 
ficarem sabendo de nada, já que eles conheciam o chefe. Hoje, 
ela se arrepende de não ter feito nenhuma denúncia, 
principalmente depois de ter descoberto que aquele 
comportamento era recorrente com outras funcionárias da 
empresa.Acho que o que me faltava era informação, hoje sei 
que isso é muito mais frequente do que a gente imagina. Não 
sei se foi pelo que aconteceu, mas agora vejo tudo com outros 
olhos e não sentiria medo de denunciar, acredita ela. 
.(TAVERES, online, jornalggn.com.br, 20/05/2014). 

 

Pode-se concluir do exposto que, por esses motivos, todas as vítimas devem 

sim denunciar o assédio, mesmo que isso seja extremamente difícil. Porém, esses 

assediadores não podem passar impunes, mesmo que a lei seja fraca, bastando 

apenas reunir provas, (mesmo não sendo fácil) e que “gravem conversas, filmem, 

não excluam e-mails e mensagens com teor sexual e por aí vai. A Justiça do 

Trabalho valoriza muito o depoimento da vitima, porque se entende que é a única 

prova que ela tem. Se o chefe ou superior já tem outras denúncias de assédio 

sexual, a denúncia ganha mais força”, explica Adriana Calvo, advogada e 

especialista em direito trabalhista (online, jornalggn.com.br, 20/05/2014). 
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Portanto, percebida a definição conceitual do assédio sexual, verifica-se que 

esse tipo de assédio tem suas particularidades, ficando para o próximo capítulo 

perceber as distinções entre assédio moral do assédio sexual e suas 

consequênciasno âmbito laboral.  
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CAPÍTULO III – DISTINÇÃO ENTRE ASSÉDIO SEXUAL E MORAL E SUAS 

CONSEQUÊNCIAS NO ÂMBITO DO TRABALHO 

 

 

O presente capítulo realiza a distinção entre o assédio sexual e o assédio 

moral, bem como, as consequências dessas condutas na vida dos empregados em 

âmbito do desempenho de suas funções laborais.  

Para a realização deste intento, o texto organiza-se em 02 (dois) tópicos, a 

saber: 3.1 – Diferenças entre assédio sexual e moral; e 3.2 - Consequências no 

âmbito do trabalho. 

 

3.1 – Diferenças entre assédio sexual e moral 

 

 De acordo com os doutrinadores, a diferença mais visível entre os conceitos é 

que o assédio moral é caracterizado por condutas reiteradas e que se manifestam 

por um lapso temporal prolongado e visa constranger a vítima, retirando-a do 

ambiente de trabalho e, por sua vez, o assédio sexual é caracterizado com uma só 

ocorrência (ou várias), cujo fito é controlar o assediado no trabalho para obter 

favores sexuais.  

 Conforme estabelece Rodolfo Pamplona Filho (2006) 

 

[...] a diferença essencial entre as duas modalidades reside na 
esfera de interesses tutelados, uma vez que o assédio sexual 
atenta contra a liberdade sexual do individuo, enquanto o 
assédio moral fere a dignidade psíquica do ser humano 
(PAMPLONA FILHO, 2006, p.5). 

 

 Da citação, percebe-se que o pensamento de Pamplona Filho faz a distinção 

muito bem colocada dessas duas modalidades, dizendo que o agressor, em uma 

modalidade afeta a forma psíquica da vitima (no assédio moral); já na outra 

modalidade, o agressor (do assédio sexual) foca no seu próprio prazer sexual, 

atingindo a privacidade da vítima. 

Márcia Guedes, numa outra abordagem, aponta em seu pensamento que: 

 

O assédio sexual não se confunde com o assédio moral. Para 
que haja assédio moral é necessária a presença de dois 
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requisitos fundamentais, que são a duração no tempo e o 
objetivo de destruir a vítima. Todavia, tanto o moral quanto o 
assédio sexual são violências que guardam certa correlação: o 
assédio sexual pode muito bem constituir premissa para 
desencadear uma ação de abuso moral, transformando-se na 
vingança do agressor rejeitado. Como no caso do marinheiro 
que, ao rejeitar as propostas sexuais de um oficial, passou a 
sofrer pesada discriminação no trabalho cotidiano. Abusando 
do poder que detinha, o oficial rejeitado determinou que lhe 
fossem reservadas as tarefas mais difíceis, arriscadas e 
fatigantes; foi isolado do convívio com os demais colegas, 
ficando proibido de desfrutar junto ao grupo dos momentos de 
lazer, inclusive de jogar futebol, durante as pausas na jornada. 
Não suportando a desqualificação humilhante e o isolamento, 
solicitou baixa do serviço. (GUEDES, 2003, p. 41). 

 

Como disse a doutrinadora, existe uma correlação entre os dois elementos 

sendo que ambos têm como não satisfeito o ato pelo agressor, porque simplesmente 

afasta e agride a vítima com atitudes para que esta se sinta humilhada ou rebaixada 

no serviço, visando o ato de punir.  

Em apartada síntese, o doutrinador Cláudio Menezes relata que: 

 

A exteriorização do assédio moral ocorre através de gestos e 
agressões verbais, comportamentos obsessivos e vexatórios, 
humilhações públicas e privadas, amedrontamento, ironias, 
sarcasmos, coações públicas, difamações exposição ao 
ridículo, tarefas degradantes ou abaixo da capacidade 
profissional, sorrisos, suspiros, trocadilhos, indiferenças à 
presença do outro, silêncio forçado, trabalho superior às forças 
do empregado, sugestão para pedido de demissão, controle do 
tempo no banheiro, divulgação pública de detalhes íntimos, 
agressões e ameaças, olhares de ódio, instrução confusas, 
referências a erros imaginários, imposição de horários 
injustificados, isolamento no local de trabalho, boicote de 
material necessário à prestação de serviços e supressão de 
funções (MENEZES, 2002 p. 189-195). 

 

 Mas, no tocante à conduta caracterizadora do assédio sexual, Amauri 

Mascaro Nascimento (1993) diz que: 

 

O assédio sexual do empregador contra o subordinado é o 
mais grave, porque envolve uma relação de poder, como, 
também do preposto do empregador sobre o emprego, 
podendo configurar dispensa indireta por justa causa do 
empregador por ato lesivo à honra e a boa fama do empregado 
(CLT, art. 483, “e”), além de reparações civis as mesmas 
previstas para o dano moral e, inclusive, a do empregado 
contra colega, o que mostra que o assédio sexual não tem 
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como única situação uma relação de poder, podendo sujeitá-lo 
a punição disciplinar ou dispensa por justa causa de 
incontinência de conduta (CLT, art. 482) (NASCIMENTO, 1993, 
p.426). 

 

Nota-se das citações doutrinárias já explanadas que é fácil à comprovação do 

assédio, emborasejam pouquíssimas as denúncias, sendo que ocorrem muito das 

vezes por conta da superioridade do chefe ou superior hierárquico com o objetivo de 

rebaixar a vítima, causando o fenômeno da não denunciação por medo das 

respetivas vítimas sofrerem represálias. 

Com isso, é fundamental distinguir os dois assédios, porque o doutrinador 

Ávila (2004) entende que: 

 

As pessoas confundem esses fenômenos que apesar de 
parecidos em alguns quesitos se distinguem completamente 
quanto às consequências e conceituações. Enquanto o assédio 
moral visa à eliminação da vítima do mundo do trabalho pelo 
psicoterror, o assédio sexual é caracterizado como toda 
conduta ofensiva que sugere o prazer sexual nas suas variadas 
formas, que cause constrangimentos ou que afete a dignidade 
da vítima (ÁVILA, 2004 p. 61). 

 

Nesse sentido, o assédio moral e o assédio sexual são percebidos comouma 

atitude humilhante e constrangedora, não sendo o agressor somente o de poder 

hierárquico sendo também um colega do mesmo patamar do serviço, mas se 

diferenciam no que concerne, para o primeiro caso, a que a vitima se desligue do 

trabalho, atingindo o seu psíquico/psicológico no emprego e fora dela; já no segundo 

caso é a forma física ou verbal que ultrapassa a liberdade sexual da vítima e aqui 

não há o desligamento, pois a finalidade é que o empregado fique no local de 

trabalho para que continue fazendo ou faça possíveis favores sexuais. 

 

3.2 – Consequênciasno âmbito do trabalho 

 

De forma geral, tanto o assédio moral quanto o sexual trazem consequências 

desastrosas na vida da vítima, fazendo com que fique sem saber o porque do 

sofrimento, com a sensação de que não tenha mais dignidade, podendo trazer as 

seguintes consequênciasque afetam seu desempenho laboral como também da vida 

particular: aparência de cansaço, condutas de dependência como bulimia, 
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alcoolismo, toxicomania, estresse, ansiedade generalizada, fadiga crônica, 

depressão e distúrbios psíquicos diversos,como o nervosismo, demasia ou ausência 

de sono, enxaqueca, problemas digestivos, dores na coluna, gastrites, úlceras de 

estômago, hiper ou hipotensão arterial, doenças de pele, pequenos incômodos na 

saúde, vertigens, dentre outros distúrbios considerados psicossomáticos. 

Acerca disso Hirigoyen (2006) descreve que:  

 

Após um certo tempo de evolução dos procedimentos de 
assédio, os distúrbios psicossomáticos passam quase sempre 
ao primeiro plano. O corpo registra a agressão antes do 
cérebro, que se recusa a enxergar o que não entendeu. Mais 
tarde, o corpo acusará o traumatismo, e os sintomas correm o 
risco de prosseguir sob a forma de estresse pós-traumático. O 
desenvolvimento dos distúrbios psicossomáticos é 
impressionante e grave, e de crescimento muito rápido. 
Acontece sob a forma de emagrecimentos intensos ou então 
rápidos aumentos de peso, distúrbios digestivos, 
endocrinológicos, crises de hipertensão arterial incontroláveis, 
mesmo sob tratamento, indisposições, vertigens, doenças de 
pele etc. (HIRIGOYEN, 2006, p. 161). 

 

Hirigoyen (2002, p.176) assevera que as consequências para o assédio moral 

ao trabalhador é como se fosse “[...] uma sensação de rompimento violenta, de 

estupefação, que certas vítimas descrevem como sendo quase uma agressão 

física:é como um murro [...]”, podendo dizer que a vítima quando toma ciência do 

fato fica traumatizada, atemorizada, confusa, sem saber de qual forma poderia sair 

daquela situação em que se encontra, podendo até entrar em depressão. 

Marie-France Hirigoyen, psicóloga renomada e citada por Hirigoyen (2002), 

descreve as consequências do assédio moral para a vitima como: 

 

Agressões ou humilhações que permanecem inscritas na 
memória e são revividas por imagem, pensamentos, emoções 
intensas e repetitivas, seja durante o dia, com impressões 
bruscas de iminência de uma repetição idêntica, ou durante o 
sono, provocando insônias e pesadelos. As vitimas tem 
necessidades de falar dos acontecimentos traumatizantes, mas 
a evocações do passado levam, todas as vezes, ás 
manifestações psicossomáticas equivalentes ao medo. Elas 
apresentam distúrbio de memória e de concentração. Por 
vezes perdem o apetite, ou tem, pelo contrario, condutas 
bulímicas,que aumentam seu consumo de álcool ou de fumo 
(HIRIGOYEN 2002, p.183). 
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Para Barreto (2003), outro doutrinador que estuda as consequências tanto do 

assédio moral como do sexual no âmbito do trabalho, especifica que tais fenômenos 

trazem a humilhação à vítima, pois isso significa que: 

 

Sentir-se humilhado é sentir-se inútil, incapaz, inferior, 
fracassado, um “lixo”, um “ninguém”, um “zero”. Esse 
sentimento obstaculiza o “normal”, impondo novos “modos de 
andar a vida” que transtornam sua existência, impedindo-o de 
responder plasticamente às exigências e às “infidelidades do 
meio”. Essas são reflexões que vão de encontro à concepção 
de saúde como um processo biopsicossocial (BARRETO, 2003, 
p. 51). 

 

Na mesma toada, embora relatando as consequências que o assédio moral 

traz ao trabalhador, PACHEGO (2007) sustenta que: 

 

O assédio moral pode ter repercussões negativas difíceis de 
contabilizar. Pode originar na vítima danos irreversíveis e, em 
casos extremos, poderá, inclusivamente, levar ao cometimento 
de suicídio. As consequências podem ser extremamente 
nefastas, com possíveis reflexos ao nível da saúde, física ou 
psíquica do assediado, influindo negativamente na sua própria 
família tal com nas relações sociais. Os seus efeitos nocivos 
poderão estender-se mesmo à própria empresa que permite 
este fenômeno, mas, por fim, repercutir-se-ão sempre sobre a 
sociedade (PACHEGO 2007, p. 274). 

 

Já o assédio sexual no âmbito do trabalho pode causar vários danos 

psicológicos ao empregado, sendo alguns deles a depressão e o estresse pós-

traumático. 

Tal assunto é mais bem detalhado pela socióloga Blackstone (2018, online), 

ao explicar em uma entrevista as consequências que o assédio sexual pode causar 

no âmbito do trabalho: 

 

O cenário mais comum envolve um assediador, que cria um 
ambiente hostil, onde a pessoa assediada se sente 
desconfortável e intimidada, e isso dá origem a diversos 
problemas.Dentre os riscos que o assédio traz está a 
depressão, que pode afetar a vítima durante anos. Em uma 
pesquisa recentemente desenvolvida por Amy, ela descobriu 
que jovens de 20 anos que haviam sido assediados 
sexualmente podiam apresentar sintomas de depressão até os 
30 anos de idade. Além disso, essas pessoas podem sentir que 
o assédio é culpa delas, o que exerce um efeito extremamente 
negativo na saúde mental. Outro problema de saúde emocional 
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que pode surgir é o transtorno de estresse pós-traumático. Um 
exemplo forte dessa situação pode ser visto no exército 
americano, onde mulheres que são assediadas mostram riscos 
quatro vezes maiores de desenvolverem esse transtorno. Os 
efeitos mentais e emocionais que podem surgir a partir do 
assédio sexual podem ser tão intensos ao ponto de provocar 
tentativas de suicídio nas vítimas.Fisicamente também existem 
riscos. A pressão sanguínea pode ser elevada e dores também 
podem aparecer, já que o assédio causa estresse e ansiedade. 
Blackstone acredita que intervenções devem ser feitas em 
locais de trabalho com o objetivo de evitar o assédio sexual e 
prevenir os problemas de saúde mental e física que podem 
surgir a partir deles. As vítimas devem sempre buscar ajuda e 
combater a situação. (BLACKSTONE, online, 
www.boasaude.com.br, consultado em 07/062018). 

 

Como menciona a socióloga, o assédio traz sim vários transtornos 

psicológicos, e trazendo também dores no corpo por origem da ansiedade e o 

estresse, fazendo com que a vitima possa provocar suicídio. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Produzir o presente trabalho de pesquisa percebe-se que este foi de suma 

importância para ampliar os conhecimentos do autor e demais interessados sobre o 

tema tão presente e, na realidade, tão pouco abordado. Discutiram-se os conceitos e 

os transtornos causados nas vítimas, sendo relevante aos leitores para o 

conhecimento sobre a temática no âmbito do trabalho. 

Assim, partindo-se do objetivo de mostrar a conceituação de assédio moral e 

sexual, demonstra-se que assédio moral são atos dehumilhações e 

constrangimentos cometidos hierarquicamente ou por parte até mesmo dos colegas 

das vítimas, fazendo com que o funcionário se afaste das suas funções. Já o 

assédio sexual são atitudes cometidas hierarquicamente, mostrando condutas 

abusivas através de recados, gestos, infringindo a liberdade sexual da vitima, pois 

aqui o empregado não se afasta do trabalho, uma vez que o empregador faz com 

que a vítima se sinta culpada, mas ao mesmo tempo faz com que ela fique no 

emprego para manter o assédio. 

Para finalizar, a partir dos conteúdos desenvolvidos neste trabalho, é possível 

notar que o assédio, seja o moral, seja o sexual, traz grandes impactos psicológicos 

às vitimas. Contudo, percebe-se que sobre o tema  há uma gama de possibilidades 

de novas linhas de pesquisa para o seu aprofundamento e consequente ampliação. 

Portanto, tais aprofundamentos serão verificados em outras pesquisas e em 

vários outros tópicos que, infelizmente, não foram possíveis de mostrar nesse 

trabalho como os efeitos do assédio moral e sexual na rescisão do contrato de 

trabalho ou quais as consequências mentais para a vitima e a sua família, sendo 

objeto de futuras pesquisa para algum interessado. 
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