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RESUMO

Este artigo analisa a caracterização do assedio moral no ambiente de trabalho conforme prescrito na Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT).  
Assim, questiona-se: Como caracterizar o assédio moral no meio ambiente de trabalho? Parte-se da hipótese de que A CLT estabelece as 
situações de rompimento de contrato de trabalho quando houver uma falta grave de umas das partes, já que o art. 482 refere-se aos 
empregadores e dispõe sobre a rescisão por justa causa; ao passo que o art. 483 dispõe sobre a rescisão por iniciativa do trabalhador. Como o 
assédio moral configura uma falta grave por parte da empresa, o trabalhador pode recorrer a esse dispositivo para pleitear a rescisão do contrato 
de trabalho. O objetivo geral deste trabalho é compreender a caracterização do assedio moral no ambiente de trabalho, à luz do direito brasileiro. 
Os objetivos específicos são: i) conceituar o assédio moral nas relações trabalhistas; ii) fundamentar o assédio moral no direito brasileiro e 
demonstrar a caracterização do assédio moral no âmbito das relações trabalhistas. De acordo com a Organização Internacional do Trabalho (OIT), 
42% dos brasileiros já sofreram assedio moral no trabalho. Em qualquer caso o culpado é quem pratica, pode ser uma pessoa ou um grupo. O 
presente estudo realizou levantamento doutrinário e jurisprudencial, um exame da legislação e por fim um levantamento bibliográfico. O trabalho 
como direito fundamental da pessoa humana deve oferecer ambiente adequado para o trabalhador, sua exposição a pressões psicológicas, 
desumanas e ambiente precário infringe sua dignidade humana. Investigou-se o assedio moral no direito comparado, constatando-se haver varias 
denominações para o mesmo.  Trata-se de um tema novo em diversos países embora esteja presente nas relações de trabalho há muito tempo, 
sendo tão antigo quanto o próprio trabalho, poucos países possuem uma legislação especifica sobre o assunto. Identificou-se o assédio moral 
como uma conduta abusiva, de natureza psicológica, que atenta contra a dignidade da pessoa, de forma repetida e prolongada. Configura-se a 
partir de atitudes reiteradas de desrespeito, desprezo e humilhações direcionadas ao assediado. Embora seja um constrangimento difícil de ser 
provado, mostra-se diuturnamente presente nas relações interpessoais, notadamente no ambiente de trabalho. Diversos autores procuram 
definir o tema, dando ênfase a determinados aspectos, contribuindo para a solidificação do conceito. Observou-se que, embora a terminologia 
mais aceita seja assédio moral, ainda não existe denominação específica, podendo encontrar, os seguintes termos: humilhação no trabalho, 
violência moral ou psicológica, assédio psicológico no trabalho, terror ou terrorismo psicológico no trabalho, psicoterror, tirania nas relações de 
trabalho, coação moral no ambiente de trabalho, molestamento moral e manipulação perversa. Verificou-se que a legislação trabalhista, no 
Brasil, é antiga e, a demora no processo legislativo brasileiro causa empecilhos à criação de uma legislação mais atual para os casos de assédio 
moral. Entre as iniciativas, destacou-se o Projeto de Lei Federal nº 5.970/01 com o fim de incluir a alínea “h” no art. 483, da CLT, acrescentando-a 
no §3º, e inclusão do art. 484-A, alterando dispositivos da Consolidação das Leis do Trabalho. Os Tribunais Regionais do Trabalho, embora 
desprovidos de legislação específica sobre o assédio moral, têm reconhecido sua prática, freando seus avanços, usando os dispositivos insertos na 
CLT, impondo elevadas indenizações aos responsáveis pela prática de assédio moral na seara trabalhista. A pesquisa não pretendeu exaurir o 
assunto, mas sim, trazer a lume as discussões e legislações existentes no ordenamento jurídico pátrio, destinadas a coibir com rigor o assédio 
moral, restando claro que ainda há muito a ser explorado e explanado acerca do assédio moral nas relações de trabalho.
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