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UMA BREVE INTRODUÇÃO AO ASSÉDIO MORAL

Ao se iniciar um estudo sobre o assédio moral no ambiente do trabalho deve-se ter em
mente em primeiro lugar que o fenômeno é de natureza multidisciplinar. O tema transborda a
seara legal e tem sido preocupação de estudo de outras ciências tais como a Biologia, a
Psicologia, a Sociologia, a Economia e a Administração, além do Direito propriamente dito.
Percebe-se de imediato que o estudo do assunto é muito instigante tendo começado
após trabalhos elaborados por pesquisadores na década de 60 no campo da Biologia e
posteriormente, na década de 70, no campo da Psicologia.
O instituto jurídico do assédio moral no ambiente do trabalho é muito recente. Seu
estudo na seara jurídica começou somente na década de 80, o que torna ainda bastante difícil
tecer afirmações categóricas sobre o fenômeno em tela.
O assédio moral é fenômeno relacionado à violência na sociedade, assim, apesar de
recente seu estudo, a História da humanidade sempre conviveu com o fenômeno social em
tela, tendo sido tolerado e mesmo estimulado em diversas ocasiões históricas. A perseguição
insistente, constante e violenta que é característica do assédio moral sempre esteve ao nosso
lado nas diversas organizações sociais sendo utilizado como instrumento de um verdadeiro
terror psicológico.
O ambiente do trabalho, lugar onde passamos boa parte do tempo de nossas vidas e
mantemos relações interpessoais quase que diárias, não poderia ficar de fora da influência do
terror psicológico, daí a expressão assédio moral no ambiente de trabalho, que esculpe melhor
o fenômeno violento que tem ocorrido de maneira muito comum hodiernamente.
Observada a ocorrência do assédio moral no ambiente do trabalho e suas
consequências maléficas para empregados, empregadores, empresas e para o próprio Estado,
procura-se então reparar os danos consequentes nos indivíduos vitimados pelo mal em tela.
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As ações para sua reparação começam a ser propostas e se pode perceber a
importância da prova do assédio moral no trabalho para a processualística trabalhista.
O conhecimento sobre os fatos controversos num litígio por um juiz tem na prova o
instrumento principal de seu convencimento sobre em que polo dentre os dos litigantes a
verdade se encontra. Pode-se dizer que não tem nenhum sentido a ação se não houver os
meios de investigação dos fatos ocorridos.
Tecidas essas primeiras considerações, o trabalho em tela tem o seguinte
questionamento: a carga probatória do assédio moral no ambiente de trabalho deve ser de
ônus exclusivo daquele que alega a sua ocorrência?
O Direito cada vez mais tem procurado se afastar da letra fria da materialidade da
norma para tutelar os princípios norteadores dos direitos humanos em busca de uma sociedade
mais solidária e justa, e o estudo do tema aqui proposto é fundamental para a
instrumentalidade destes ideais.
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PARTE I – O ASSÉDIO MORAL

1. Conceito de Assédio Moral
Ainda não há no ordenamento jurídico pátrio uma legislação específica sobre o assédio
moral que poderia trazer em seu bojo um conceito do assédio moral no ambiente de trabalho.
Os doutrinadores e a jurisprudência pátria não se desincumbiram de tal tarefa e
apresentam em livros e julgados o conceito do fenômeno assédio moral no ambiente de
trabalho.
Aludi-se, por exemplo, ao conceito do mestre Marcelo Rodrigues Prata:
O assédio moral no trabalho se caracteriza por qualquer tipo de atitude
hostil, individual ou coletiva, dirigida contra o trabalhador por seu superior
hierárquico ( ou cliente do qual dependa economicamente), por colega que
provoque uma degradação da atmosfera de trabalho, capaz de ofender a sua
dignidade ou de causar-lhe danos físicos ou psicológicos, bem como de
induzi-lo à prática de atitudes contrárias à própria ética, que possam excluílo ou prejudicá-lo no progresso em sua carreira. (PRATA: 2008, p.57).

Nas palavras da escritora Hádassa Dolores Bonilha Ferreira tem-se ainda:
Pode-se dizer que o assédio moral é um processo composto por
ataques repetitivos que se prolongam no tempo, permeado por artifícios
psicológicos que atingem a dignidade do trabalhador, consistindo em
humilhações verbais, psicológicas, públicas, tais como o isolamento, a nãocomunicação ou a comunicação hostil, o que acarreta sofrimento ao
trabalhador, refletindo-se na perda de sua saúde física e psicológica.
(FERREIRA: 2004, p.49).

O mestre Amauri Mascaro do Nascimento nos esclarece:
O assédio moral é uma forma de violência no trabalho que pode se
configurar de diversos modos (p. ex., isolamento intencional para forçar o
trabalhador a deixar o emprego, também chamado, no
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direito do trabalho, de disponibilidade remunerada, o desprezo do chefe
sobre tudo o que o empregado faz, alardeado perante os demais colegas,
deixando-o em uma posição de constrangimento moral, a atribuição seguida
de tarefas cuja realização é sabidamente impossível, exatamente para deixar
a vítima em situação desigual à dos demais colegas). (NASCIMENTO:
2009a, p. 518).

Pelos conceitos até aqui expostos verifica-se que o assédio moral é o que se entende
por perseguição, entretanto com contornos e características próprios que precisam ser
investigados.
Outro conceito de assédio moral no trabalho que é bastante abrangente e que define
outros contornos do assédio moral no ambiente de trabalho é o formado pelo estudioso
brasileiro Nordson Gonçalves de Carvalho:
Portanto, temos que assédio moral no trabalho é uma forma de
agressão psíquica praticada no ambiente de trabalho, caracterizado pela
prática de atos, gestos, palavras, atitudes abusivas e comportamentos
humilhantes,

degradantes,

vexatórios,

constrangedores

de

maneira

sistemática e prolongada, com cristalino intuito discriminatório e
perseguidor, cujo objetivo é excluir a vítima da organização empresarial.
(CARVALHO: 2009, p.61)

O assédio moral não se restringe ao ambiente de trabalho. Em qualquer estrato social
pode-se encontrar sua perseguição característica. Certo é que certos ambientes e relações
podem favorecer o seu surgimento.
Os locais onde há hierarquização e obrigatoriedade de relação interpessoal num
delimitado espaço físico são os apropriados para o desenvolvimento do assédio moral. Assim
é nos quartéis, presídios, família e no ambiente de trabalho entre outros.
Em julgados também ocorrem a conceituação do assédio moral no ambiente de
trabalho, este da juíza Alice Monteiro de Barros é um exemplo:
EMENTA: ASSÉDIO MORAL. O assédio moral no ambiente de trabalho
ocorre quando uma pessoa ou um grupo de pessoas exercem sobre um
colega, subordinado ou não, uma violência psicológica extrema, de forma
sistemática e frequente, com o objetivo
equilíbrio emocional.

Esse

de

comprometer

seu
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comportamento não se confunde com outros conflitos que são esporádicos,
ou mesmo com más condições de trabalho, pois o assédio moral pressupõe o
comportamento (ação ou omissão) por um período prolongado, premeditado,
que desestabiliza psicologicamente a vítima. Logo, mero desentendimento
havido entre o empregado e seu coordenador não configura assédio moral.
TRT 3ª Região/7ª Turma. Processo: 01518-2008-042-03-00-1 (RO).
Relatora: Juíza Alice Monteiro de Barros, DEJT, data: 23/06/2009, p. 189.

Assim, assédio moral designa um tipo de violência constante e que agride bens tais
como a honra e a personalidade do indivíduo que sofre com suas investidas.

1.1. A Origem da Palavra e sua adequação
O termo assédio moral está praticamente consolidado para designar a perseguição que
ocorre no ambiente de trabalho e que é objeto do presente estudo. Pioneiramente o termo
utilizado era mobbing, importado do inglês e que é derivado do verbo to mob (atacar,
perseguir, sitiar ). Esta palavra designa um comportamento agressivo que ocorre entre animais
a fim de expulsar de seu convívio um intruso indesejado.
Foi Konrad Lorenz, biólogo austríaco agraciado com o Prêmio Nobel de
Fisiologia/Medicina em 1973 pelos seus estudos sobre o comportamento dos animais
(Etologia), o primeiro a usar o termo mobbing neste sentido.
Depois a expressão foi utilizada pelo médico sueco Paul Heinemann para descrever
atitudes hostis entre grupos de crianças em relação a outras no ambiente escolar, isto na
década de 60.
O termo passa para o ambiente de trabalho através das pesquisas que Heinz Leymann,
psicólogo alemão, desenvolveu na Suécia na década de 80.
O psicólogo descobre em suas pesquisas comportamento semelhante ao do grupo de
crianças pesquisado por Paul Heinemnn no ambiente de trabalho, ou seja, que há certo nível
de violência nas relações interpessoais no ambiente de trabalho.
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Nos EUA e Itália a expressão mobbing é a expressão utilizada. Na Inglaterra, Austrália
e também nos EUA há ainda a expressão bullying at work (derivado de bully, o famoso
'valentão' da escola).
Nos países de língua espanhola tem-se a expressão acoso moral en el trabajo para
designar o assédio moral no trabalho, sendo que acoso deriva do verbo acossar (uma espécie
de perseguição de caça).
Na França o termo que designa o fenômeno estudado é harcèlement moral au travail,
sendo que o termo harcèlement designa a ação de molestar, inquietar alguém.
Em Portugal há também o termo utilizado no Brasil assédio moral bem como
terrorismo psicológico, termo que ainda por vezes é utilizado no Brasil através da variante
terror psicológico.
No Brasil a expressão assédio moral é a mais utilizada, também acontecendo o uso do
termo mobbing, coação moral e terror psicológico.
Segundo o dicionário Aurélio de 2009 (4ª edição da editora Positivo) tem-se que
assediar é verbo que significa “perseguir com insistência, importunar, molestar, com
perguntas e pretensões insistentes.” e moral é tudo aquilo “relativo ao domínio espiritual em
oposição ao físico, material.”
Assim, assédio moral é termo bastante adequado para designar o fenômeno pois
comporta as ideias de perseguição dos bens espirituais do indivíduo.

1.2. Caracterizações do Assédio Moral
Importante para o estudo do assédio moral é saber quais são suas características, fim
de que não haja confusão entre comportamentos normais como os que não o são.
No ambiente de trabalho há a hierarquia e a subordinação como características da
relação empregatícia. O estresse pode ocorrer por diversos motivos e não é prova da
ocorrência do assédio moral. Brincadeiras e piadas fazem parte de qualquer ambiente
saudável não se confundindo com perseguições e maliciosidades intencionais.
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Tais considerações iniciais indicam a importância de ter muito bem caracterizado o
que seja o assédio moral no ambiente de trabalho, quais são seus contornos, sua forma
precisa.

1.2.1. O Processo do Assédio Moral e os Instrumentos Utilizados
Quando se fala do processo do assédio moral se faz referência à sua sistemática, como
o fenômeno se desenvolve no decorrer do tempo e pela repetição de certos comportamentos.
A natureza do assédio moral é complexa.
Tal tese é posição defendida por aqueles que não veem num ato isolado a possibilidade
da ocorrência do assédio moral e sim de uma agressão moral.
Um único ato de perseguição é na verdade uma ofensa, podendo até mesmo se
constituir num dano moral, devido a sua gravidade, mas não pode ser de nenhuma forma
caracterizado como assédio moral.
Colhe-se o ensinamento importe do mestre Jorge Luiz de Oliveira da Silva:
O assédio moral é uma prática reiterada, direcionada e consolidandose com a habitualidade. É justamente esta habitualidade, instrumentalizada
por agressões pontuais e diversificadas, que podem variar de manifestações
expressas (ofensas verbais, referências jocosas, punições injustificadas etc.) a
práticas veladas (subtração de funções, isolamento, inviabilização de
trabalhos, ofensas indiretas etc.), que impulsionam a gravidade dos danos
acarretados à saúda da vítima. (SILVA: 2005, p. 33/34).

O psicólogo alemão Leymann, em busca dos instrumentos caracterizadores do assédio
moral, elencou quarenta e cinco comportamentos que seriam os padrões utilizados pelos
assediadores.
Não há como listar tais comportamentos à exaustão, a criatividade humana para
instrumentos de tortura já é bastante conhecida e foi bastante utilizada na Idade Média.
Também

não

há como estabelecer de forma tão precisa os
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mecanismos utilizados, mas o elenco dessas condutas pode ser utilizado como guia para a
análise do assédio moral.
Alguns desses instrumentos listados por Leymann são: a) culpar a vítima por erros no
trabalho; b) desconsiderar o trabalho da vítima; c) atacar a

vítima com medidas

organizacionais; d) isolamento social da vítima no ambiente de trabalho; e) atacar a vida
privada da vítima; f) usar de violência física; g) atacar as atitudes da vítima; h) agredir
verbalmente a vítima; i) divulgar rumores sobre a reputação da vítima.

1.2.2. Perfis do Assediado e do Assediador
Enquadrar uma ou mais personalidades como personalidades-padrão do algoz do
assédio moral no ambiente de trabalho não é tarefa possível. Não há um indivíduo que seja
em potencial um assediador.
Dependendo das circunstâncias por que se passa no ambiente de trabalho qualquer um
de nós poderá ser levado a perseguir alguém que conviva conosco no ambiente de trabalho,
seja alguém acima, abaixo ou no mesmo nível hierárquico.
Por exemplo, o gerente pressionado por seus superiores a apresentar uma
produtividade cada vez maior pode vir a se irritar com a lentidão de um subordinado que não
se enquadre no ritmo que ele exige pode vir a pressionar o empregado durante um certo tempo
sem que isso o caracterize como um assediador.
Colegas de trabalho disputando uma promoção também podem nutrir certa
animosidade temporária.
Pode também surgir uma antipatia de um funcionário por seu chefe ou o contrário sem
que isso os torne assediadores.
Ou todas essas condutas normais podem evoluir para um quadro de assédio moral no
ambiente de trabalho e aí surge um assediador.
Mesmo as pessoas aparentemente normais e que são respeitadas como pessoas íntegras
e centradas podem vir a praticar o assédio moral, muitas vezes até de forma inconsciente.
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Sabe-se que existem aqueles indivíduos que possuem distúrbios, desvios ou
transtornos de personalidade. Eles podem até ser ser psicologicamente pervertidos,
neuróticos, mas nestes casos são exemplos de psicopatologias, que precisam ser
acompanhadas por especialista da área médico-psicológica.
Não há um esteriótipo padrão de assediador. Importante é frisar que qualquer
indivíduo, por mais normal, maduro e centrado que possa ser pode vir a se tornar um
assediador.
Da mesma forma não há como se estabelecer um perfil de assediado pois qualquer
pessoa pode ser vítima de perseguição, não importando sequer sua posição na hierarquia da
organização em que trabalha.
O ensinamento do mestre Nordson Gonçalves de Carvalho é bastante revelador:
Em relação às espécies de assédio moral, o fenômeno ora objeto de
estudo classifica-se em: vertical descendente (praticado pelo próprio
empregador ou um de seus superiores hierárquicos), horizontal simples e
coletivo (praticado por um ou mais colegas de serviço, respectivamente) e
vertical ascendente (praticado por um ou mais subordinados contra o
superior hierárquico). (CARVALHO: 2009, p. 64).

Verifica-se pelas pesquisas que qualquer um no ambiente de trabalho pode ser o
sujeito ativo ou passivo do assédio moral, independentemente de sua posição no quadro
hierárquico da sua organização.
Errado e preconceituoso é achar que a vítima do assédio moral se trata daquele
indivíduo que possui caráter frágil, é um fraco, um perdedor, não tem iniciativa própria.
Entretanto existem aqueles indivíduos que por se diferenciarem do grupo pode estar
mais expostos a sofrer o assédio moral ou podem também se transformar em perversos
perseguidores quando se veem numa posição superior hierarquicamente.
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1.2.3. Danos Consequentes do Assédio Moral
Numa visão ampla verifica-se que as consequências danosas do assédio moral num
ambiente de trabalho é dividida para todos os envolvidos e mesmo entre aqueles que de forma
indireta permitiram que o terror psicológico ocorresse no ambiente de trabalho.
O Estado em última análise perde porque terá que arcar com tratamentos de saúde da
vítima, ou o pagamento de benefícios previdenciários advindos de aposentadorias precoces e
de seguro-desemprego.
Perde a organização do trabalho pois o trabalhador é atingido profissionalmente além
de pessoalmente.
O empregador constata a diminuição da produtividade além de ter que arcar com o
custo de possíveis indenizações.
Os danos consequentes do assédio moral nas vítimas do fenômeno são as mais
intensos pois o mal por que o indivíduo passou lhe causou danos de ordem patrimonial, física,
comportamental ou psicológica.
O cerco por que passou o indivíduo faz com que sua fortaleza moral sucumba e o
mesmo se vê fragilizado e confuso não sabendo o que se passa ao seu redor.
Comete erros em tarefas que já dominava bem, vê seu rendimento despencar e não
sabe o que está acontecendo com seu profissionalismo.
Como começa a sentir dores de cabeça, estômago, tonteiras vai ao médico e passa a
tomar remédios, ou ainda pode entrar em licença-médica ou mesmo ser internado,
dependendo da intensidade do assédio que sofrera.
O sujeito passivo pode vir a sofrer de ansiedade, depressão, síndrome do pânico e
mesmo vir a falecer por causa de algumas doenças psicossomatizadas ou mesmo através do
suicídio.
Segundo ensinamento de Jorge Luiz de Oliveira da Silva:
Pesquisas realizadas nos anos 80 e 90, por Heinz Leymann,
demonstram que pelo menos 15% dos suicídios ocorridos na Suécia têm
como motivação o assédio moral no ambiente de trabalho. Estima-se que
nos Estados Unidos da América cerca de 3.000
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suicídios anuais sejam atribuídos ao mobbing. As pesquisas de Margarida
Barreto confirmam o suicídio como uma das consequências mais trágicas do
processo de agressão, indicando que, de um universo de 376 homens,
trabalhadores das indústrias químicas, plásticas, farmacêuticas e similares de
São Paulo, que já haviam sido vítimas de assédio moral no ambiente de
trabalho, 100 % tiveram pensamentos suicidas, enquanto que 18,3%
efetivamente tentaram o suicídio. Estes dados, por si só, corroboram a
gravidade do assédio moral, enquanto fenômeno presente no mundo das
relações de trabalho e de serviços. (SILVA: 2005, p. 40).

Neste sentido bastante sintomático ocorreu na empresa francesa de telefonia France
Telecom que no dia 28 de setembro de 2009 registrou o 24º caso de suicídio, desde fevereiro
de 2008, entre seus funcionários, devido à ocorrência de assédio moral no ambiente de
trabalho da organização.

1.3. Distinção entre Assédio Moral e Assédio Sexual
Não se deve fazer confusão entre o assédio sexual e o assédio moral. O assédio sexual
no trabalho é crime no Brasil estando tipificado no artigo 216-A do Código Penal Brasileiro
(CP) e consiste num constrangimento exercido com o objetivo de se obter vantagem ou favor
sexual.
Outra característica importante do assédio sexual é que para sua ocorrência é
necessário que o sujeito ativo seja superior hierárquico da vítima.
Não se pode confundir também um flerte ou galanteio com o assédio sexual. Para que
se caracterize o assédio sexual é necessário que haja condutas reiteradas do assediador
perseguindo a vítima mesmo depois que esta demonstre que não tem nenhum interesse em
retribuir as investidas do assediador.
Enquanto o assédio moral é uma violência à dignidade psíquica do indivíduo o assédio
sexual é um crime contra a liberdade sexual do ser humano.
Agora, as condutas que são típicas do assédio sexual podem ser utilizadas com o
intuito de excluir do ambiente de trabalho o assediado, o que caracterizará o assédio moral.
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É certo que os institutos possuem pontos em comum que seria a perseguição, a
agressão à dignidade do assediado, a humilhação por que esse passa. Acaba que por muitas
vezes a vítima de ambos se vê obrigada a deixar aquele ambiente de trabalho.

1.4. Distinção entre Assédio Moral e Dano Moral
O assédio moral é fenômeno distinto do dano moral. Ensinamento importante nos
oferece o mestre Amauri Mascaro Nascimento:
Dano moral, que é o efeito da agressão moral, do assédio moral e do
assédio sexual, é um só e mesmo conceito, no direito civil e no direito do
trabalho, não existindo um conceito de dano moral trabalhista, que, assim vai
buscar no direito civil os elementos da sua caracterização.(NASCIMENTO:
2009a, p. 516)

Outro conceito de dano moral que nos esclarece seus contornos professa o ilustre
pesquisador Nehemias Domingos de Melo:
[…] dano moral é toda agressão injusta àqueles bens imateriais, tanto
de pessoa física quanto de pessoa jurídica ou da coletividade, insusceptível
de quantificação pecuniária, porém indenizável com tríplice finalidade:
satisfativo para a vítima, dissuasório para o ofensor e de exemplaridade para
a sociedade. (MELO: 2007, p. 16).

Já uma agressão moral é a ocorrência de um único ato que procura humilhar,
desmerecer um indivíduo, trata-se de ato isolado e que não tem o objetivo de expulsar sua
vítima do ambiente de trabalho.
Observa o professor Alexandre Agra Belmonte:
Concluindo, são danos morais as ofensas aos atributos físicos,
valorativos e psíquicos ou intelectuais da pessoa, suscetíveis de gerar
padecimentos sentimentais ou ainda como decorrência do uso não autorizado
da imagem ou da violação do bom nome da pessoa jurídica e, finalmente, os
causados aos valores culturais de certa comunidade.(BELMONTE: 2007, p.
94).
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Assim, embora o dano moral possa ocorrer de um único ato, como a consequência de
uma agressão moral, o assédio moral é fenômeno que para sua caracterização deve ocorrer
sistematicamente com repetições das agressões durante certo lapso de tempo que deve ser
avaliado de forma considerável (podendo ser de dias, meses e até de anos).

2. O Assédio Moral no Direito Comparado e no Brasil

2.1. O Assédio Moral no Direito Estrangeiro
Como o assédio moral é tema atual do estudo do direito tanto no Brasil como em todo
o mundo, é importante conhecer o tratamento que outros sistemas jurídicos tem dispensado a
respeito deste fenômeno.

2.1.1. Suécia
O primeiro estudo desenvolvido sobre o assédio moral ocorreu na Suécia.
O pesquisador alemão Heinz Leymann quem primeiro teorizou sobre o assédio moral
no ambiente de trabalho, chama-o de mobbing. E
O termo na verdade passa a ser utilizado junto com a pesquisadora Annelie
Gustafsson, em 1984, em publicação científica.
A pesquisa descreve um comportamento que há no ambiente de trabalho cujo resultado
consiste na expulsão do ambiente do trabalho de um indivíduo.
A Suécia é o primeiro país a ter legislação própria sobre o assédio moral no ambiente
de trabalho, isto se dá entre os anos de 1993 e 1994. No ordenamento sueco o assédio moral é
tipificado como crime.
Entretanto, apesar de toda de legislação própria e do tratamento grave para com os que
cometem assédio moral, a Suécia é o segundo maior país com incidência do mobbing na
União Europeia, segundo o pesquisador e estudioso Nordson Gonçalves de Carvalho
(CARVALHO: 2009, p. 43).
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2.1.1. França
A França foi o segundo país a adotar uma legislação específica para o tratamento do
assédio moral.
Antes de sua legislação específica a jurisprudência francesa já havia detectado o
fenômeno através de sua produção e muitos estudos e pesquisas já vinham ocorrendo no país.
Destaque neste sentido deve-se à vitimologista francesa Marie-France Hirigoyen e aos
livros por ela escritos tais como “Mal-estar no trabalho: redefinindo o assédio moral” e
“Assédio Moral: a violência perversa no cotidiano”, ambos editados no Brasil pela Bertrand
Brasil.
2.1.2. Espanha
A Espanha é país que também não possui uma lei específica que trata do assédio
moral. Diversos projetos de lei são apresentados tanto na esfera regional como na federal.
Os doutrinadores espanhóis têm alertado para a ocorrência do assédio moral no
ambiente laboral principalmente no serviço público.
A luta contra o assédio moral na Espanha ocorre com bastante vigor. Diversas são as
entidades organizadas com este intuito.

2.1.3. Itália
A Itália também não tem uma legislação específica sobre o assédio moral. Possui
normas gerais em seu ordenamento pátrio que são utilizadas para tutelar o assédio moral no
ambiente de trabalho.
A jurisprudência local, a exemplo de outros países europeus, também tem produzido
muitos julgados reconhecendo o fenômeno e procurando reparar os seus danos consequentes.
Há projetos de lei no Legislativo italiano que procura a produção de legislação própria
para o assédio moral.
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2.1.4. Portugal
Em Portugal o artigo 24º do seu código de trabalho (Lei nº 99/2003 de 27 de agosto
de 2003, dispõe o seguinte: “Artigo 24º. Assédio: 1 - Constitui discriminação o assédio a
candidato a emprego e a trabalhador. 2 - Entende-se por assédio todo o comportamento
indesejado relacionado com um dos factores indicados no n.º 1 do artigo anterior, praticado
aquando do acesso ao emprego ou no próprio emprego, trabalho ou formação profissional,
com o objectivo ou o efeito de afectar a dignidade da pessoa ou criar um ambiente
intimidativo, hostil, degradante, humilhante ou desestabilizador. 3 - Constitui, em especial,
assédio todo o comportamento indesejado de carácter sexual, sob forma verbal, não verbal ou
física, com o objectivo ou o efeito referidos no número anterior.
A legislação de Portugal não fala em assédio moral especificamente mas em assédio
de uma forma geral e não muito elucidativa.
Entretanto há o Projeto de Lei nº 252/VIII, que especificamente menciona a proteção
contra o assédio moral ou terrosismo psicológico no ambiente de trabalho.

2.1.5. Estados Unidos da América
Em relação ao tratamento dispensado ao assédio moral nos Estados Unidos da
América (EUA), colhem-se as palavras do ilustre estudioso do assunto o professor Jorge Luiz
de Oliveira da Silva:
Historicamente os EUA são um país de conquistas trabalhistas. O
respeito ao trabalhador e a destinação de diversos instrumentos de proteção à
relação trabalhista são reconhecidos internacionalmente. No entanto, não
obstante tais fatores, estranhamente o assédio moral em recebido insuficiente
tratativa em nível de legislação. Não existe nos EUA legislação específica
que venha a fazer previsão de instrumentos preventivos e repressivos em
relação ao assédio moral. (SILVA: 2005, P.74).

A proteção no caso do assédio moral no ambiente de trabalho nos EUA é feita através
de leis genéricas, principalmente por meio do Ato dos Direitos Civis de 1964,
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que trata na verdade da proibição de discriminação de emprego em virtude de sexo, origem
nacional, raça e cor.
Há mobilização social para que seja criada uma legislação específica nos EUA que
trate do assédio moral no ambiente de trabalho e projeto de lei a respeito foi apresentado em
2003 ao Legislativo californiano só que não não foi votado e já se encontra inválido.

2.1.6. Argentina
Na Argentina também não há legislação específica sobre o assédio moral. Há, no
entanto, um projeto de lei do ano de 2001 sobre violência laboral (Proyecto de Ley nº 98/01).
Há movimentos de diversos organismos sociais em defesa das vítimas que sofrem o
assédio moral e reivindicação de uma legislação própria.

2.2. O Assédio Moral No Brasil

2.2.1. Panorama da Legislação Brasileira
Não há no Brasil legislação federal específica tratando do assédio moral no ambiente
de trabalho.
Tramita no Congresso o substitutivo ao Projeto de Lei nº 4.742, de 2001 que trata do
assédio moral na seara penal, acrescentando o artigo 136-A do Código Penal, tipificando o
crime de assédio moral no ambiente de trabalho.
Existe o Projeto de Lei Federal de nº 5.971 do ano de 2001, apensado ao projeto
anterior, que acrescenta o artigo 203-A, tratando de coação moral no trabalho.
Há também o Projeto de Lei nº 2.369/2003 que procura também tratar do assédio
moral no ambiente de trabalho.
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Diversas leis estaduais e municipais já foram aprovadas no Brasil. Tratam do assédio
moral no ambiente de trabalho limitada aos seus respectivos órgãos da Administração Pública
Direta e Indireta.
O Município pioneiro no Brasil foi o município de Iracemópolis (SP) com a Lei nº
1.163/2000.
Outros municípios que possuem legislação sobre assédio moral no ambiente de
trabalho são: Sidrolândia/MS ( Lei nº 1.078/2001); Jaboticabal/SP ( Lei nº 2.982/2001);
Campinas/SP (Lei nº 11.409/2002); Guarulhos/SP (Lei nº 358/2002); Maringá/PR (Lei
Complementar nº 435/2002) e São Gabriel do Oeste/MS ( Lei nº 511/2003).
O Estado do Rio de Janeiro é o primeiro e único estado brasileiro a aprovar uma lei
específica sobre o assédio moral no ambiente de trabalho, trata-se da Lei nº 3.921/2002,
restrita ao âmbito da Administração Pública estadual carioca.
Apesar de não ter legislação própria sobre o assédio moral no Brasil, os
comportamentos próprios deste mal, quando dirigido do empregador ou seu preposto contra
um empregado, poderão se enquadrar numas das alíneas do artigo 483 da Consolidação das
Leis do Trabalho (CLT) dando causa à rescisão indireta do contrato de trabalho.

2.2.2. A Necessidade de uma lei específica
O objetivo principal de uma legislação própria para o assédio moral é determinar os
contornos deste fenômeno jurídico de forma precisa.
Seu conceito, características, formas e instrumentos pelos quais ocorre o fenômeno,
entre outros questões relativas poderiam ser pacificadas em parte através de sua normatização.
Trata-se de assunto de segurança jurídica.
A normatização corresponde a uma efetiva segurança jurídica em relação aos
trabalhadores que são as principais vítimas do terror psicológico e aparte hipossuficiente da
relação empregatícia.
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O Brasil é o país que mais possui legislação específica sobre o assédio moral em
matéria de quantidade de leis específicas. Entretanto, concentram-se tais leis em diversos
Municípios do país e no Estado do Rio de Janeiro.
Em âmbito estadual há o pioneirismo do Estado do Rio de Janeiro, como já
mencionado anteriormente.
Para o professor Jorge Luiz de Oliveira da Silva:
Tal realidade colabora em muito para a continuidade do afastamento
de milhares de trabalhadores em relação à percepção do fenômeno do
assédio moral e da conscientização acerca das consequências que podem
advir do processo de psicoterror no ambiente de trabalho. Assim, em que
pese o número de leis sobre assédio moral, estas possuem um
direcionamento específico, qual seja o servidor público, demonstrando-se,
portanto, inoperante em relação à prevenção do processo dentro da iniciativa
privada. (SILVA: 2005, p.158/159).

Observa-se portanto a necessidade imperiosa da produção de uma lei específica
federal que trate do assédio moral. Claro está que a legislação própria não acabará com a
ocorrência do terror psicológico, conforme aconteceu na Suécia e na França, onde o
psicoterror continua sendo exercido nas relações de trabalho.
Entretanto a legislação consistirá num meio recorrente à prevenção do mal, trazendo
maior segurança jurídica para os trabalhados e para a organização do trabalho de uma forma
geral.
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PARTE II – DAS PROVAS NO DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO

1. Provas no Direito do Processual do Trabalho

1.1. O Conceito de Prova
Diversas são as acepções da palavra prova no âmbito da ciência processual jurídica.
Ao empregá-la por vezes se quer dizer sobre a sua produção. Outras vezes ela é utilizada no
sentido de seus meios e ainda quanto à forma de convencimento do juiz.
Conceito que resume sobremaneira o sentido de prova é ministrado pelo eminente
doutrinador Carlos Henrique Bezerra Leite:
Pode-se dizer, portanto, que prova, nos domínios do direito
processual, é o meio lícito para demonstrar a veracidade ou não de
determinado fato com a finalidade de convencer o juiz acerca da sua
existência ou inexistência. (LEITE:2008, p. 554).

Ensinamento sobre o conceito de prova nos é apresentado pela eminente doutrinadora
Emília Simeão Albino Sako:
Os Códigos não trazes um conceito ou definição de prova, mas a
redação dos arts. 5º, inciso LVI, da CF/88, e 332 do CPC autoriza concluir
que provas são todos os meios lícitos e moralmente admitidos, destinados a
demonstrar a verdade dos fatos alegados pelas parte. (SAKO: 2008, p. 25).

Como o legislador deixou para os doutrinadores a definição e conceito do que seja
prova importante se faz transcrever outro ensinamento precioso do mestre Amauri Mascaro
Nascimento, que sintetiza o parecer de eminentes doutrinadores sobre o assunto:
Provar significa formar a convicção do juiz sobre a existência ou não
de fatos relevantes no processo (Chiovenda). Para Mittermayer, é o conjunto
de motivos produtores da certeza. Para Bonier, é a conformidade entre
nossas ideias e os fatos constitutivos
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do mundo exterior. Para Laurent, é a demonstração legal da verdade de um
fato. Para Domat, aquilo que persuade de uma verdade ao espírito. Para
Bentham, é um fato suposto ou verdadeiro que se considera destinado a
servir de causa de credibilidade para a existência ou inexistência de outro
fato. Alsina sustenta que, em sua acepção lógica, provar é demonstrar a
verdade de uma proposição, mas em sua significação corrente expressa uma
operação mental de comparação. Sob esse prisma, a prova judicial é a
confrontação da versão de cada parte, com os meios produzidos para abonála.(NASCIMENTO: 2009b, 535).

Não há conceito estabelecido que abarque todos os aspectos que envolvem o que seja
prova para o mundo jurídico. Diferentes são as circunstâncias a que o termo faz referência,
logo, uma definição única de alguma forma deixaria de contemplar algum aspecto de assunto
tão complexo. Ora o termo é meio, ora resultado, ora finalidade, ora cognição, ora atividade.

1.2. Os Princípios Probatórios
Os princípios probatórios têm a função de orientar a produção das provas no processo,
sua interpretação e aplicação.
A importância dos princípios para o direito podem ser deduzidos das palavras da
eminente professora Emília Simeão Albino Sako:
Os princípios estão em posição hierárquica superior à das normas,
regulam a atividade da jurisdição, informam e definem uma lógica de
atuação. (…) Os princípios também orientam a observar as regras do
ordenamento jurídico, como o dever de fundamentar as decisões, de julgar, a
buscar o máximo resultado com o mínimo dispêndio de tempo, de atividade
e de custos. (SAKO: 2008, p. 33)

Quando se elencam princípios jurídicos relacionados a determinado instituto faz-se
uma escolha na verdade. Entretanto alguns princípios são ditos fundamentais pois os
operadores do direito já sedimentaram esse conhecimento.
Em processo trabalhista há os seguintes princípios norteadores da atividade probatória:
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a) Princípio do contraditório e da ampla defesa:
Tal princípio se encontra explícito no artigo 5º da CF no inciso LV e por esse princípio
qualquer das partes deve ter o direito de se manifestar sobre as provas apresentadas pela outra;
b) Princípio da necessidade da provas:
Segundo este princípio a simples alegação dos fatos não se mostram suficientes para
que o juiz se convença de qual dos lados está com a verdade, assim, fatos não provados
inexistem;
c) Princípio da unidade da prova:
Por tal princípio as provas no processo formam um todo unitário e devem ser
apreciadas conjuntamente;
d) Princípio da proibição da prova obtida ilicitamente:
Segundo este princípio a produção das provas devem ser orientadas pela lealdade. A
licitude da prova encontra-se na Constituição Federal (CF) no artigo 5º, LVI e dispõe que
provas obtidas por meios ilícitos são inadmissíveis no processo.
Importante frisar que este princípio não é considerado de caráter absoluto por parte da
doutrina, neste sentido as palavras do mestre Carlos Henrique Bezerra Leite:
Esse princípio tem sido mitigado por outro, o princípio da
proporcionalidade ou razoabilidade, segundo o qual não se deve chegar ao
extremo de negar validade a toda e qualquer prova obtida por meios ilícitos,
como, por exemplo, uma gravação sub-repetícia utilizada por empregada que
deseja fazer prova de que fora vítima de assédio sexual pelo seu empregador
ou superior hierárquico, sem o conhecimento deste. (LEITE:2008, p.555).

A eminente doutrinadora Emília Simeão Albino Sako tem seu parecer sobre o assunto:
Não é admitida em juízo prova obtida ilicitamente, porém, em alguns
casos, tem sido admitida no interesse da sociedade. Não devem ser aceitos os
extremos, nem a negativa peremptória, nem a
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admissão pura e simples; aplica-se o princípio da proporcionalidade e a tese
intermediária, e o resultado da interpretação poderá ser restritivo ou
ampliativo. (SAKO: 2008, 46).

Percebe-se que em determinados casos uma prova obtida de forma viciada poderá ser
apreciada pelo juízo, ressalvada a proporcionalidade quanto a sua valoração;
e) Princípio do livre convencimento ou persuasão racional:
Nosso ordenamento pátrio adota o princípio do livre convencimento. Assim, o juiz
aprecia livremente as provas e sua valoração formando sua convicção.
Nas palavras do eminente professor Carlos Henrique Bezerra Leite:
O sistema do livre convencimento opõe-se ao sistema da certeza legal,
pois neste o valor das provas já estava preestabelecido em lei, não tendo o
juiz nenhuma liberdade na sua apreciação. O sistema da certeza legal
decorria do receio de arbítrio judicial. Havia então uma hierarquia das
provas, ficando o juiz impedido também de admitir provas que a lei não
especificasse. (LEITE: 2008, p. 555).

Assim, a valoração das provas pelo juiz assume caráter de extrema importância para a
elaboração de sua decisão sobre a lide;
f) Princípio da Oralidade:
O princípio da oralidade tem importância no processo trabalhista. Segundo sua
orientação é na audiência de instrução e julgamento, preferencialmente, que devem ser
produzidas as provas do processo, ou seja, de forma oral na presença do juiz.
g) Princípio da imediação:
O princípio em tela se apresenta disposto no artigo 848 da CLT, e no artigo 852-D
(procedimento sumaríssimo). Por tal princípio o juiz pode intervir diretamente nas provas a
serem produzidas, competindo a ele a direção da prova;
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h) Princípio da aquisição processual
Uma que a prova foi produzida ela é adquirida pelo processo, dele não podendo mais
ser desentranhada. Não é relevante se saber quem foi o responsável pela produção da mesma;
I) Princípio in dubio pro misero:
Trata-se este princípio do princípio da proteção ao hipossuficiente na relação
empregatício, no caso o empregado.
De acordo com tal princípio o juiz deve interpretar os elementos probantes no
processo de forma mais benéfica para o empregado em caso de dúvida na valoração das
provas produzidas. Não é princípio aceito pela doutrina de forma pacificada no âmbito da
processualística trabalhista.

1.3. Objeto da Prova
O objeto da prova é formado pelos fatos relevantes ao convencimento do juiz sobre a
veracidade do que se alega nos autos do processo.
Via de regra, somente os fatos que são controvertidos devem ser objeto de prova. A
parte não tem obrigação de provar o direito pois o juiz o conhece para a resolução do litígio.
Há exceção à regra exposta, o atual Código de Processo Civil, em seu artigo 337,
dispõe que quando se alegar direito estadual, municipal, consuetudinário ou estrangeiro será
de responsabilidade da parte que o fez a sua prova.
No âmbito da processualística laboral há entendimento doutrinário de que tal regra
pode ser adaptada ao processo do trabalho, no entendimento do mestre Carlos Henrique
Bezerra Leite aprende-se:
Embora o processo do trabalho não contemple regra semelhante,
entendemos, com abrigo no artigo 769 da CLT, que o juiz do trabalho
também pode determinar que a parte prove o teor e a vigência dos Acordos
Coletivos, Regulamentos Empresariais, Sentenças Normativas ou Direito
Comparado que invocarem como fundamento da ação ou da defesa. (LEITE:
2008, p. 559).
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Há fatos fatos que não dependem de provas, são eles: a) os notórios; b) os
incontroversos; c) os que uma parte afirma e a contrária confessa; d) aqueles fatos que em seu
favor há presunção legal de veracidade ou de existência.

1.4. Ônus da Prova
O ônus da prova diz respeito à parte que terá o encargo de provar, demonstrar a
verdade de suas alegações.
Do texto consolidado nacional, CLT, em seu artigo 818 verifica-se textualmente que “o
ônus de provar as alegações incumbe à parte que as fizer”. Já o artigo 333 do CPC faz a
distribuição da produção da prova da seguinte forma: “a) ao autor cabe provar o fato
constitutivo de seu direito; b) ao réu, a existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor.” (SAKO, 2008, p. 26).
E quanto aos fatos que ao invés de afirmados são negados, aquele que nega deverá
provar sua negativa?
Há doutrinadores que admitem o onus probandi de fatos negativos advogando que
toda há uma afirmação implícita em toda negação. Entretanto longe está a resolução de tal
problema, dividem-se os doutrinadores a jurisprudência a seu respeito.

1.5. Meios de Prova
Como meios de provas quer se indicar de que forma será produzida a prova, ou seja,
como provar os fatos alegados.
Não há um elenco uniforme e taxativo de quais sejam os meios de prova no
ordenamento jurídico nacional.
A análise de alguns meios de prova mais comumente utilizados na processualística
laboral se mostra importante para análise.
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1.5.1. O Depoimento pessoal e o interrogatório
O depoimento pessoal consiste na declaração pela parte, seja autor ou réu, a respeito
dos fatos que são objeto do litígio. O depoimento se dá perante o juiz e é tomado por este. São
permitidas perguntas da parte contrária sendo que o juiz poderá rejeitá-las quando as julgue
impertinentes (CPC, artigo 130).
O depoimento é equiparado ao interrogatório, instituto próprio do processo penal,
assim pode-se falar em “interrogatório recíproco das partes” (NASCIMENTO: 2009b, p.
549).
A CLT prevê o interrogatório como meio de prova: “não havendo acordo, seguir-se-á a
instrução do processo, podendo o presidente, ex officio ou a requerimento de qualquer Vogal,
interrogar os litigantes. Findo o interrogatório, poderá qualquer dos litigantes retirar-se,
prosseguindo a instrução com o representante” (artigo 848, § 1º). Em decorrência da Emenda
Constitucional nº 24/99 não há mais vogais e presidente hoje é o juiz.
A diferença substancial, resumidamente, entre depoimento pessoal e interrogatório é
que aquele é ato das partes que precisam requerê-lo enquanto que este “ é ato do juiz e pode
ser determinado a qualquer tempo;” (SAKO: 2008, p. 66).

1.5.1.1. Confissão ficta e confissão real
Objetiva-se com o depoimento pessoal a obtenção da confissão.
A confissão pode ser real ou ficta. Será real a confissão quando “ a parte admite a
verdade de um fato, contrário ao seu interesse e favorável ao adversário”, hipótese do artigo
348 do CPC.
Ficta será a confissão quando a parte não comparece para depor (Súmula nº 74 do
TST), ou, comparece para depor mas se recusa a fazê-lo, age com evasivas ou ainda alegue
desconhecer os fatos controvertidos (CPC, artigo 343, § 2º; CLT, artigo 844).
No ensinamento da eminente doutrinadora Emília Simeão Albino Sako aprende-se:
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A confissão é a melhor das provas, mas deverá ser analisada em
conjunto com as demais provas do processo, não tendo valor isolado. É a
aplicação do princípio da unidade. O juiz poderá conferir ou não a eficácia à
confissão, bem como estendê-la a outros fatos, por extensão, atingindo o
confitente, seus herdeiro e sucessores. Em regra, é indivisível, não podendo
ser cindida. Faz prova apenas em favor da parte adversa, e jamais poderá
beneficiar a própria parte que confessou. (SAKO: 2008, p. 67).

1.5.2. Os Indícios e as Presunções
Indício, segundo o Código de Processo Penal em seu artigo 239 reza é “a circunstância
conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a
existência de outra ou outras circunstâncias”.
Esclarecimentos importantes ocorrem nas palavras, abaixo transcritas, com os grifos
do original, do mestre Marcelo Rodrigues Prata:
A palavra indício vem do latim: indicium. Significa rastro, sinal,
pegada, circunstância, vestígio, indicação. O indício é apenas um dado
básico, um elemento auxiliar. Por meio de um ou mais fatos conhecidos e
provados, por meio de dedução, chega-se a uma conclusão. O indício em si
mesmo considerado não é prova, posto que possa servir de base à prova do
fato por intermédio de uma operação lógica, id est, a presunção. (PRATA:
2008, p. 422).

Já as presunções comuns (e não legais, estabelecidas em lei) são convicções formadas
da ordem normal das coisas, tendo validade até que se prove o contrário.
De acordo com o artigo 212 do Código Civil: “Salvo o negócio a que se impõe forma
especial, o fato jurídico pode ser provado mediante: I – confissão; II – documento; III –
testemunha; IV – presunção; V – perícia” (grifo nosso).
Assim, a presunção é meio de prova consolidado em nosso ordenamento jurídico de
forma explícita, não restando dúvida quanto a seu valor probatório.
Aliás, o Código de Processo Civil dispõe que todos os meios de prova, mesmo que não
explícitos, ressalvando-se que sejam legais e moralmente legítimo, são hábeis para provar a
verdade dos fatos controversos (artigo 332, CPC).
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1.5.3. Prova Testemunhal
O consenso quanto à prova testemunhal é de que é o meio menos seguro de prova.
Entretanto, na processualística trabalhista, é o meio que se encontra mais utilizado
para provar os fatos alegados e não raro constitui o único meio de prova disponível num
litígio trabalhista.
Importante frisar que não mais subsite em nosso sistema processual brasileiro o antigo
brocado latino: testis unus testis nullus (testemunho único, testemunho nulo). Neste sentido o
Acórdão do Recurso Ordinário do processo Nº 02005-2007-113-15-00-4 do TRT da 15ª
Região que reconheceu a ocorrência do assédio moral sofrido pelo reclamante, tendo sido
ouvida uma única testemunha no processo.
Marca comum em depoimentos testemunhais é a da subjetividade. Ora, um único fato
pode ser objeto de diferentes versões. Assim, deve-se verificar com muita acuidade o
depoimento de uma testemunha para verificação de sua autenticidade.
Podem atuar como testemunha num processo as pessoas que gozam do pleno exercício
de sua capacidade e que, por alguma razão, não estejam impedidas de fazê-lo ou suspeita por
razões diversas, e devem conhecer os fatos controversos da lide.
Entretanto, o § 4º do artigo 405 do CPC dispõe que “Sendo estritamente necessário, o
juiz ouvirá testemunhas impedidas ou suspeitas; mas os seus depoimentos serão prestados
independentemente de compromisso (artigo 415) e o juiz lhes atribuirá o valor que possam
merecer.”

1.5.4. Prova documental
Via de regra a prova documental é uma espécie que antecede o início do processo, o
que na doutrina se designa por prova pré-construída.
Na lição de GARCIA apreende-se o que seja documento:
Por documento se entendem os objetos materiais que representam um
fato, dando conhecimento a quem o observa, de maneira permanente,
conservando para o futuro a impressão desse
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fato; é considerado o meio de prova mais seguro e eficaz, eis que o objeto
material em si é a própria fonte de prova. Enquadra-se na categoria de prova
pré-constituída, pois o documento é formado fora e antes do processo,
residindo a atividade judicial exclusivamente no exame e posterior atribuição
de eficácia persuasiva quando proferido o julgamento.” (GARCIA: 2009, p.
54).

Importante frisar que qualquer coisa que possa representar um fato serve como
documento. Assim, poder-se-ia elencar à exaustão os elementos que podem ser designados
como documento: pedra, madeira, papel, película, fita etc.
Há diversas classificações organizadas pelos doutrinadores da prova documental. Ora
os documentos são classificados quanto à sua origem, ora quanto à sua autoria, ora quanto ao
seu modo de formação, conteúdo, forma, finalidade etc.
No âmbito do trabalho em tela não há a necessidade de comentários pormenorizados a
respeito de tais classificações apenas a menção às mesmas.
De acordo com o artigo 830 da CLT, o documento oferecido para prova só é aceito
estando no original ou em certidão autêntica, ou quando conferida a respectiva pública-forma
ou cópia perante o juiz ou tribunal (artigo 830).
A Consolidação nada diz em relação a outros tipos de documentos não escritos: não
diz sobre seu valor nem os proíbe. Entende-se, logo, que são aceitos como prova nos autos de
um processo.
O interesse da prova documental é a verificação da verdade dos fatos controversos,
logo, o rigor em relação à autenticação dos documentos, conforme exigência do artigo 830 da
CTLS já foi relativizado pelo próprio TST. A Orientação Jurisprudencial nº 36 da SDI-1
esclarece: O instrumento normativo em cópia não autenticada possui valor probante, desde
que não haja impugnação ao seu conteúdo, eis que se trata de documento comum às partes”.
O mestre Amauri Mascaro do Nascimento assim professa:
Assim, além dos documentos mencionados, também fazem prova no
processo trabalhista recibos, envelopes de pagamento, canhotos de cheque,
cartões de ponto, cartas, telegramas, recortes
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de publicação de jornais, carteiras de trabalho, fichas de registro de
empregados, guias e relações etc.(NASCIMENTO: 2009b, p.562).

Os doutrinadores convergem para o parecer de que a Consolidação (CLT) não tem um
tratamento ideal em relação à prova documental assim como o faz o CPC e advogam a
aplicação subsidiária deste último Código na seara trabalhista. Neste sentido são a palavras do
mestre Carlos Henrique Bezerra Leite:
Pensamos que o CPC pode ser aplicado subsidiariamente ao processo
do trabalho no tocante à prova documental, exceto quanto às regras
expressamente previstas nos artigos acima transcritos e, ainda assim, desde
que a migração normativa não implique ferimento aos princípios e
peculiaridades do procedimento nas ações trabalhistas. (LEITE: 2008,

p.579).
Acompanham a petição inicial e a defesa os documentos que estiverem na posse do
autor e do réu, respectivamente (CLT, artigo 787 e CPC, artigo 396) sob pena de perda da
prova, salvo se for provado pela parte que o documento é extremamente relevante ou ainda
quando for objeto de contraposição.
De forma excepcional se admite a juntada de documento em sede recursal, conforme a
Súmula nº 8 do TST. E neste caso a outra parte será intimada para se pronunciar, de acordo
com o princípios da ampla defesa e do contraditório.

1.5.5. Prova pericial
Segundo Artur Oscar de Oliveira Deda:
Não se pode exigir do juiz todos os conhecimentos necessários a
estabelecer a existência dos fatos articulados na causa. Às vezes, o
magistrado precisa de uma informação segura sobre regras ou princípios
técnicos estranhos ao âmbito jurídico, para compreender determinado fato.
(DEDA:2006, p. 87)

O objetivo da perícia é que aos autos cheguem conhecimentos que o juiz não poderia
saber por si só uma vez que só podem ser produzidos por pessoas qualificadas tecnicamente,
cientificamente ou artisticamente.
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A atividade da perícia é desenvolvida por pessoas qualificadas em áreas específicas de
conhecimento, são os peritos, cujos pareceres, os laudos periciais, trarão ao processo razões e
argumentos capazes de orientar, sob certos aspectos, o juiz em seu convencimento.
Os laudos periciais podem elucidar questões fundamentais para a justa decisão do
magistrado, só que este não precisa, em sua decisão, ficar vinculado ao parecer do perito.
As partes podem ser auxiliadas por assistentes técnicos durante as perícias se os
indicar. Tais assistentes acompanham e assessoram o trabalho do perito a fim de que este
possa observar aspectos favoráveis à parte que lhes indicou.
Segundo o artigo 420 do CPC, a prova pericial consiste em exame, vistoria ou
avaliação.
De acordo com o artigo 429 do CPC, para o desempenho de sua função o perito e os
assistentes poderão se utilizar de todos os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo
informações, solicitando documentos que estejam em poder da parte ou em repartições
públicas, bem como quaisquer peças.
Há uma perícia simplificada que poderá ser realizada durante audiência (conforme o
artigo 421, § 1º do CPC) e uma perícia por laudo (conforme o CPC, artigos 826 e 827; CLT
artigo 826), que por sua natureza é mais complexa e demorada.

1.5.6. Inspeção judicial
Segundo Emília Simeão Albino Sako:
O juiz que vai julgar a causa pode necessitar de outros esclarecimentos
sobre os fatos controvertidos e, de ofício ou a requerimento da parte, poderá
inspecionar, pessoalmente, lugares, coisas ou pessoas, a fim de formar o seu
convencimento. (SAKO: 2008, P.81).
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A inspeção judicial consiste num exame direto feito exclusivamente pelo juiz de
coisas, lugares ou pessoas. Caso o juiz sinta necessidade poderá se fazer acompanhar por
peritos ou técnicos (artigo 441 do CPC).
As partes do litígio tem direito de acompanhar a inspeção judicial. É aconselhável que
elas acompanhem o magistrado. De acordo com o artigo 442 do CPC, as partes serão
intimadas sobre o dia e hora da inspeção a se realizar.
Um ato circunstanciado é lavrado após realizada a inspeção e passará por toda
formalidade necessária para que seja juntado aos autos do processo, valendo como prova.
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PARTE III – O ASSÉDIO MORAL NO AMBIENTE DE TRABALHO: SUA PROVA

1. Dificuldade da Prova para Caracterização do Assédio Moral no Trabalho
Por causa da dificuldade em se produzir provas para caracterização do assédio moral
no trabalho há grande quantidade de julgados desfavoráveis à parte que ingressa na Justiça do
Trabalho pleiteando indenização pelo dano moral decorrente do assédio moral sofrido.
Neste sentido os recentes julgados dos seguintes processos do TRT da 4ª Região, RS,
em sede de recurso: 01042-2006-781-04-00-1, datado de 05 de março de 2009; 01428-2006030-04-00-3, datado de 18 de março de 2009; 01668-2007-661-04-00-6, datado de 15 de
abril de 2009; 01032-2007-305-04-00-1, datado de 07 de maio de 2009; 01649-2007-57104-00-9, datado de 28 de maio de 2009; 00433-2008-332-04-00-8, datado de 19 de agosto
de 2009; 01031-2008-333-04-00-7, datado de 08 de outubro de 2009.
Os pesquisadores do assédio moral concordam que há dificuldade na prova do assédio
moral. A eminente juíza e doutrinadora do trabalho Alice Monteiro de Barros nos adverte
através de suas palavras: “Queremos lembrar, ainda, que a prova de algumas condutas
configuradoras do assédio moral é muito difícil;” (BARROS: 2008, p. 931).
As palavras de Marie-France Hirigoyen são bem esclarecedoras a respeito da
dificuldade da prova para caracterização do assédio moral no trabalho:
Existem percepções de conjunto e percepções mínimas. O assédio
moral se situa, pelo menos no começo, em torno de percepções mínimas, e é
por isso que ele é difícil de ser provado, no sentido jurídico do termo. Estes
sinais são captados pela pessoa visa, mas não pelos que estão à sua volta,
que não intervêm porque não estão percebendo. (HIRIGOYEN: 2005, p.
218).
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1.1. Características da Dificuldade da Prova do Assédio Moral
As características da dificuldade da produção da prova do assédio moral no ambiente
de trabalho ocorre tendo em vista que o terror psicológico é ali materializado através de
ambiguidades, brincadeiras maliciosas, piadas, gracejos, obscuridades, manipulações
perversas, pequenos abusos de poder, humilhações, situações vexatórias, gestos obscenos,
menosprezos, indiretas, aterrorizações, isolamentos, dentre outros meios que no ambiente de
trabalho podem passar despercebidos por outros funcionários.
O objetivo do assédio moral é atacar a personalidade e a dignidade do indivíduo
assediado e para isso não é necessário que outros funcionários fiquem sabendo das investidas
do assediador.
Aliás, essa discrição é utilizada como manobra pelo assediador, de forma a deixar o
assediado ainda mais confuso sobre as circunstâncias em que se vê envolvido.
A vítima fica se perguntando se não será ela que na verdade está vendo problemas
onde não os há. A vítima pode acabar achando que, na verdade, é ela que não sabe medir
brincadeiras normais dentro do ambiente de trabalho, é ela que não tem humor, apesar de tais
situações lhe incomodar bastante.
As atitudes tanto do assediador quanto da vítima constitui também uma dificuldade de
se provar a ocorrência do assédio moral. O assediador procura ser discreto para que ninguém
perceba suas atitudes violentas. A vítima precisa manter seu emprego e acha melhor ficar
quieta, quem sabe talvez não seja ela que não saiba avaliar a situação que ocorre, pensa
consigo.
Pode chegar um momento que o indivíduo entenda o que está se passando: ele é vítima
do assédio moral no ambiente de trabalho.
Ele então vai ao seu Sindicato requerer auxílio ou consulta um advogado de sua
confiança. Aí ele é informado que para obter na Justiça do Trabalho a reparação do dano
moral sofrido vai precisar de provas do que sofreu. Provas robustas, como muitos juízes
proclamam em suas decisões.

41
Ao procurar se utilizar dos meios de prova comuns, a vítima do assédio moral percebe
que os rastros do terror psicológico a que foi submetida não existem mais ou foram
substancialmente alterados.
Os documentos que possui da sua relação empregatícia nada provam a seu favor.
Importante as palavras do eminente doutrinador Amauri Mascaro do Nascimento
quanto à prova documental:
A prova documental apresenta vantagens e defeitos. Do mesmo modo
que pode trazer maior segurança quanto à existência do fato que reproduz,
pode, de outro lado, ser uma falsa atestação de ato a que não corresponde.
Nessas condições, o documento, em especial no processo trabalhista, deve
ser recebido com reservas e o seu valor apreciado em conjunto com as
demais provas. (NASCIMENTO: 2009b, p. 562).

O assediado pensa então que poderia requerer uma perícia que pudesse comprovar o
nexo causal entre os problemas de saúde que vem sofrendo e o assédio moral a que foi
submetido durante as últimas semanas.
Seu advogado lhe informa que dificilmente tal perícia será deferida pelo juiz.
Segundo ensinamento do mestre Amauri Mascaro Nascimento:
As perícias mais frequentes, no processo trabalhista, versam sobre a
insalubridade, periculosidade, comissões, diferenças salariais, composição
do salário básico acrescido de acessórios, verbas rescisórias e horas
extraordinárias. (NASCIMENTO: 2009b, P.567).

E mesmo que deferida, o laudo não é vinculante para o juiz, que não está adstrito às
suas conclusões, podendo rejeitá-las e formular a sua convicção com outros elementos ou
fatos provados nos autos (CPC, artigo 437) ou ainda ordenar segunda perícia destinada a
corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados a que a primeira conduziu (CPC, artigo
438).
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O advogado lhe sugere arrolar testemunhas do seu ambiente de trabalho. Porém o
empregado se lembra que seus colegas de trabalho poderiam beneficiar o assediador pois as
humilhações por que vinha passando se davam dentro da sala de sua sala, a portas fechadas,
quando esse então fazia pouco caso de seu serviço, falava mal de seu sapato ou da gravata que
estava usando, dirigia-se para ele lhe chamando sempre de 'filhinho', 'tontinho', 'lerdinho'.
Esclarecedoras são as palavras do eminente professor da PUC do Paraná Luciano
Augusto de Toledo Coelho quanto à situação por que está passando esta vítima do assédio
moral no ambiente de trabalho:
A prova, na Justiça do Trabalho é eminentemente testemunhal, e, em
face da própria definição, dificilmente o assédio será documentado, ante a
noção que o assediador possui da ilicitude do ato, é evidente que o assédio
ocorre usualmente em forma de atitudes comportamentais. A par de a
oralidade nortear a prova trabalhista, um dos maiores problemas práticos
nesse particular diz respeito a que se trata de ilícito que tende a ocorrer em
ambientes reservados ou mesmo fora do local de trabalho. (COELHO: 2009,
p. 74).

Reconhecendo a dificuldade que há para tipificar a ocorrência do assédio moral, o
Parlamento Europeu, em setembro de 2001, expediu uma resolução neste sentido.
Através desta resolução, recomendou ainda que, apesar da dificuldade envolvendo sua
prova, os Estados-membros adotem os mecanismos para prevenir e solucionar o problema
(BARROS:2008, 928).
Nas palavras da eminente doutrinadora Alice Monteiro de Barros, aprende-se um
pouco mais sobre a questão em comento:
Assinala a referida resolução que o assédio moral apresenta diferentes
aspectos: conduta agressiva, que atenta contra a dignidade e a integridade do
trabalhador, violência verbal, inclusive acompanhada de agressão física,
marginalização de quem o sofre e um extenso contingente de manifestações
que “dão lugar a perfis muito difusos sob o prisma jurídico”. (BARROS:
2008, p. 928).
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1.2. Cabimento da Inversão do Ônus da Prova no Assédio Moral
O dever da parte de demonstrar a verdade de suas alegações é o que se entende por
ônus da prova. Na processualística trabalhista a regra que vigora é a do artigo 818 da CLT,
que reza que “A prova das alegações incumbe a quem as fizer”.

Entretanto, o CPC, através

de seu artigo 333, distribui a responsabilidade de produção dos meios probantes: o autor
deverá provar o fato constitutivo de seu direito enquanto que ao réu cabe provar a existência
de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Observa-se que nos processos que buscam a compensação do dano moral sofrido em
decorrência do assédio moral, o ônus da prova, é matéria controvertida.
O pesquisador e professor da PUC do Paraná Luciano Augusto de Toledo Coelho no
livro organizado por Thereza Cristina Gosdal e Lis Andrea Pereira Soboll assim se posiciona
a este respeito:
A prova quanto ao assédio moral em princípio cabe ao trabalhador,
que deverá demonstrar que esteve sujeito a reiteradas condições danosas à
sua psique; todavia, é absolutamente razoável admitir que, de alguma forma
indiciada a presença do assédio por indício hábil, é admissível a formação de
um juízo de verossimilhança pela existência da condição danosa apontada no
mínimo para inverter tal ônus. (COELHO: 2009, p. 80).

O ilustre professor, reconhecendo a dificuldade da produção de prova do assédio
moral, observa que a questão da inversão do ônus da prova é de suma importância, precisando
ser revisto pelos operadores do direito:
A produção da prova nesse campo é quase sempre tormentosa,
tratando-se de delicado aspecto envolvendo a relação de emprego, e um
desdobramento nodal desta questão é o dimensionamento do ônus da prova.
(COELHO: 2009, p. 72).
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Ao tratar do ônus da prova do assédio moral no ambiente de trabalho a legislação
francesa é bastante avançada. Segundo os ensinamentos da eminente doutrinadora Alice
Monteiro de Barros, aprende-se:
A legislação francesa é de inegável utilidade ao tratar do encaro
probatório. Considera suficiente que o empregado apresente os elementos de
fato, deixando supor a existência do assédio, e ao empregador compete
provar que as decisões incriminadas são justificadas por elementos objetivos
estranhos ao assédio. (BARROS: 2008, P. 926).

O princípio da inversão do ônus da prova é consagrado no Código de Defesa do
Consumidor, que assim se expressa: “Art. 6º São direitos básicos do consumidor: (…) VIII – a
facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor,
no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele
hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência.”
A hipossuficiência (econômica, geralmente) é requisito do empregado em relação ao
empregador, e é suficiente para autorizar o juiz do trabalho a inverter o ônus da prova.
Com o que reza o artigo 852-H da CLT: “O juiz dirigirá o processo com liberdade para
determinar as provas a serem produzidas, considerado o ônus probatório de cada litigante,
podendo limitar ou excluir as que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias, bem
como para apreciá-las e dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica.”
Não há mais dúvidas quanto à utilização do princípio da inversão do ônus da prova na
seara da processualística do trabalho.

1.3. Valor dos Indícios e das Presunções para o Assédio Moral
Quanto ao valor dos indícios e das presunções para a prova do assédio moral,
importante a leitura do ensinamento da eminente doutrinadora do direito do trabalho a juíza
Alice Monteiro de Barros quando nos adverte sobre a dificuldade da prova do assédio moral:
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[…] incumbe à vítima apresentar indícios que levem a uma razoável
suspeita, aparência ou presunção da figura em exame, e o demandado
assume o ônus de demonstrar que sua conduta foi razoável, isto é, não
atentou contra qualquer direito fundamental. É nessa direção que se inclina a
recente legislação francesa sobre a temática (artigo 122-52 do Código do
Trabalho). (BARROS: 2008, p. 931).

O julgamento por presunção é amparado pelo sistema jurídico nacional, conforme
artigo 212 do Código Civil, pode e deve ser utilizado pelo juiz quando de seu convencimento
da verdade dos fatos controversos.
Certo é que, quando a lei expressamente determinar o meio de prova adequado que
não a presunção essa não poderá ser utilizada, por exemplo na prova legal da propriedade de
um imóvel em que o meio de prova é a escritura pública registrada em cartório apropriado, ou
a perícia médica que prova a insalubridade.
Palavras do mestre Marcelo Rodrigues Prata:
O indício, considerado isoladamente, não é decisivo para a formação
do convencimento do magistrado. Ele é prova em estado potencial. Só passa
a ter relevância quando, por meio de inferência, passa a ser considerado
causa ou efeito do fato probando. Os indícios não se confundem com a
presunção. Eles tão-somente indicam. A indicação pode provar, ou não,
carecendo de outros elementos para alcançar-se uma conclusão. (PRATA:
2008, P. 424).

Se há fortes, veemente, graves indícios de que uma pessoa era vítima de assédio moral
há que se concluir que de fato há a ocorrência do fenômeno no ambiente de trabalho.
Os indícios quando fortes, veementes, estabelecem a presunção de que o fato
realmente se deu.
Palavras sábias a esse respeito nos traz a professora Emília Simeão Albino Sako:
A presunção é baseada na experiência comum a partir da observação
de um fato base, e contribui para a demonstração da existência
inexistência dos fatos controvertidos, de alta

ou
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indagação, principalmente quando a prova legal não puder ser produzida,
quando tiver sido produzida de forma deficiente, ou ainda quando
dolosamente preparada. (SAKO: 2008, p. 83)

As palavras do professor da PUC do Paraná Luciano Augusto de Toledo Coelho:
Razoável, pois, nesse sentido, admitir o indiciamento do assédio moral
ante presunção fundada, em vez de caber ao empregado demonstrar a
ocorrência da situação danosa e a si desfavorável e de indícios, admitindo-se
a inversão por verossimilhança. (COELHO: 2009, p. 79).

E continua o mestre:
Por fim, contextualizando o instituto em análise, ante as mencionadas
dificuldades práticas quanto à prova de ocorrência dificuldades práticas
quanto à prova de ocorrência de assédio moral, cabe ao magistrado, na
prerrogativa de direção do feito, atentar para todos os elementos de prova
disponíveis bem como determinar à parte mais apta a produção da prova em
tela, utilizando-se de indícios e presunções e da técnica de inversão do ônus,
visando a ampliar as possibilidades probatórias e de tutela judicial da
questão do assédio moral.” (COELHO: 2009, p. 81).

O ilustre advogado Reginald Felker, assim se expressa:
As regras a serem obedecidas em matéria de prova, em processos que
envolvam danos morais, deverão seguir alguns princípios básicos, que têm a
ver com a finalidade do processo, dirigido ao resguardo de Direitos
Humanos e a defesa do meio ambiente no trabalho. Especialmente os
princípios fundamentais do in dubio pro misero, o das presunções ditadas
pela experiência, e o da melhor aptidão para a prova. Par atingir esses
objetivos, dispõe o juiz o respaldo do contido nos artigos 335 do CPC e
artigo 852-D da CLT. (FELKER:2007, 83).
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CONCLUSÃO

Nas últimas décadas do século XX a economia mundial passou por uma fase de
pensamento único em que prevaleu um tipo de Capitalismo que ficou conhecido como
Neoliberalismo, cujas principais características seriam o fortalecimento do fator capital na
economia e declínio dos movimentos trabalhistas.
Para o trabalhador, a sociedade globalizada e neoliberal representou marcado
retrocesso em relação aos seus direitos já conquistados.
O trabalhador passou a ser visto como mais um fator de produção na busca
desenfreada por maiores lucros. Consequentemente observaram-se demissões em massa,
flexibilização de direitos trabalhistas, sempre com desvantagens para os trabalhadores, e a
perda da garantia de manutenção do emprego.
Determinados economistas chegaram ao extremo de decretar a extinção do emprego
na tão decantada sociedade pós-moderna.
As relações interpessoais no ambiente de trabalho, diante desta conjuntura
internacional, ficaram por demais tensas, e estressantes, marcada pela competitividade sem
freios.
Tal cenário apresentou-se adequado para que um tipo de violência que já existia no
seio das organizações ficasse mais evidente e tem sido objeto de estudo de diferentes ciências
tais como a Biologia, a Psicologia, a Sociologia e o Direito, tal violência é conhecida no
Brasil por assédio moral.
O assédio moral no ambiente de trabalho é uma perseguição violenta que um
indivíduo sofre (o assediado) por parte de um ou mais indivíduos (o assediador ou
assediadores) que como características principais tem a sua forma de atuação sutil, velada ou
indireta e que objetiva, com o passar de certo tempo, forçar que o indivíduo assediado se
afaste do ambiente de trabalho. Para conseguir seus objetivos procura-se atacar a
personalidade, a honra e a dignidade do sujeito que se pretende afastar, causando-lhe danos de
toda ordem: psíquicos, físicos e patrimoniais.
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Os estudos no meio jurídico sobre o assédio moral no ambiente de trabalho é recente
tendo começado somente na década de 80 do século passado. Entretanto o fenômeno é tão
antigo quanto a própria humanidade.
Ordenamentos do mundo inteiro pressionados por sindicatos e movimentos sociais
preocupados com o direito dos trabalhadores começaram a legislar sobre o assunto. Entretanto
muitos países, o Brasil incluído, ainda não possuem normas válidas que combatam o assédio
moral em seu território.
Mas, identificado o fenômeno e o dano moral dele advindo, trabalhadores tem
pleiteado nos Judiciários de todo o mundo a reparação por tais danos morais sofridos,
baseando-se para tal principalmente no princípio da dignidade da pessoa humana quando lhe
faltam leis específicas.
Com o advento dos processos, verificou-se a necessidade de que o instituto processual
da prova fosse repensado de acordo com as características próprias do fenômeno do terror
psicológico no seio do ambiente de trabalho a fim de que a justiça seja efetiva.
De tal forma, conclui-se que na análise dos fatos para a tipificação do assédio moral no
ambiente de trabalho a carga probatória não deve ser de ônus exclusivo daquele que alega a
sua ocorrência antes deve ser repartida entre as partes no processo.
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