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Introdução 

 

As condições de trabalho humano, ao longo da história, passaram por diversas transformações. Partiu do ponto em 

que o trabalhador era obrigado a laborar em condições degradantes e com uma contraprestação irrisória por parte do 

empregador (apenas o essencial para manter, precariamente, a sua sobrevivência). para condições mais dignas de 

trabalho. Contudo, ainda hoje, algumas formas de violência ainda se processam nas relações laborais, cabendo ao 

direito oferecer a devida tutela.  

Conforme preceitua a fórmula do antigo brocardo, ubi homo, ibi societas; ubi societas, ibi jus, onde estiver o homem 

em sociedade, com suas questões e demandas, estará o direito. O assédio sexual no trabalho constitui-se numa forma de 

violência que atinge o patrimônio personalíssimo do trabalhador causando danos e lesando direitos.  

Considerando essa realidade, esta pesquisa objetiva inicialmente promover um breve estudo acerca do assédio sexual 

no trabalho, analisando alguns dos conceitos presentes na literatura, posteriormente, tendo em vista a materialidade dos 

danos sofridos pelas vítimas, busca-se analisar os aspectos concernentes à responsabilização civil por tal fenômeno.  

 

Material e métodos 

 

Este estudo transversal insere-se na metodologia qualitativa e se vale do método de abordagem dedutivo, utilizando-

se o método de procedimento monográfico e segue pela técnica de pesquisa da revisão de literatura, uma vez se utiliza 

de doutrinas jurídicas especializadas, artigos e outras produções científicas pertinentes à compreensão do tema 

analisado.  

 
Discussão e Resultados  

Como outros ramos do direito, o direito do trabalho é norteado por princípios diversos dentre os quais se destaca o 

princípio da proteção. No tema abordado nesse estudo, a saber, o assédio sexual no trabalho, a análise do princípio da 

proteção mostra-se relevante, posto que, por meio dele assegura-se a dignidade no ambiente de trabalho, bem como a 

reparação de danos sofridos não só no âmbito trabalhista, como também penal e cível.  

O assédio sexual é um fenômeno que vem se perpetuando ao longo dos anos no cotidiano das relações trabalhistas. 

Caracterizam-se quando há uma coação, perseguição ou grande insistência com fins sexuais de uma pessoa para com 

outra. Em que pese esta seja uma situação constrangedora e capaz de ensejar diversos danos ás vítimas dessas condutas, 

por muito tempo a sociedade permaneceu inerte frente às situações caracterizadoras do fato. Contudo, a evolução social 

e a ampliação de direitos trabalhistas, entre outros fatores, fez com que as atenções das autoridades se voltassem para 

esse problema, fomentando a elaboração de leis a fim de proteger o trabalhador. No ordenamento jurídico brasileiro, 

destaca-se a Consolidação das Leis do Trabalho de 1941 (CLT/1941) e, posteriormente, a Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/1988) como importantes marcos na concretização dos direitos dos trabalhadores e 

dignificação do trabalho. 

A inserção explícita do assédio sexual na legislação somente ocorreu por meio da Lei n. 10.224, de 2001, que 

acrescentou ao Código Penal de 1940 (CP/1940) o artigo 216-A que dispõe nestes termos: “constranger alguém com o 

intuito de levar vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente de sua condição de superior hierárquico 

ou ascendência inerente ao exercício de emprego, cargo ou função” [1], tornando, assim crime o assédio sexual nas 

relações de trabalho. 

 Constata-se, pela redação da lei penal, que pra que se configure o assédio sexual é necessário que o sujeito praticante 

do delito esteja em um patamar mais elevado, ou seja, que esteja ocupando uma posição privilegiada em relação à da 

vítima, usando do vínculo de subordinação para obter vantagem ou favorecimento sexual. Não é possível a utilização da 

grave ameaça ou do emprego de violência, pois tais medidas descaracterizam o delito. É explícita a ideia de que o 

assediado não pode corresponder à intenção sexual do assediador, sendo indispensável a não reciprocidade. É 

importante salientar que apenas o assédio sexual por chantagem possui previsão no ordenamento jurídico brasileiro, não 

sendo figura criminalizada aquele cometido por meio de intimidação. 

O assédio sexual viola numerosos princípios jurídicos e rompe os limites morais norteadores da boa conduta humana, 

traz, com isso, consequências que repercutem em todo o ambiente de trabalho, tornando-o um local depreciativo para 

todos os indivíduos que nele convivem conhecendo do assédio que se processa. Contudo, é inegável que é a vítima a 

mais atingida pelo fenômeno, ficando sujeita a danos morais e materiais, seja em sua vida profissional ou pessoal – na 

qual, muitas vezes, terá dificuldades de relacionar-se com outras pessoas em razão do trauma sofrido. 



 

 

O assédio sexual é um fato que, além de ser considerado ilícito criminal, dá ensejo a rescisão indireta do contrato de 

trabalho por parte da vítima (se assim o quiser) com base no art. 483 da CLT/1941, como também do empregador para 

com o autor do fato (por justa causa) nos termos do (artigo 482) [2].  

O princípio da dignidade da pessoa humana por sua relevância tem sido positivado expressamente em diversos 

ordenamentos jurídicos. Na ordem jurídica brasileira, foi consagrado como um dos fundamentos estatais expressos 

CRFB/1988 [3], no art. 1º, inc. III, sendo, também, declarado como atributo de todos os seres humanos, pela Declaração 

Universal dos Direitos Humanos (DUDH/1948) [4], adotada e proclamada pela resolução 217 da Assembleia Geral das 

Nações Unidas, em 10 de dezembro de 1948, que, em seu art. 1º, dispõe in verbis: “Todas as pessoas nascem livres e 

iguais em dignidade e direitos. São dotadas de razão  e consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito 

de fraternidade”. Observa-se que, atualmente, a dignidade da pessoa humana, constitui-se no alicerce de todos os 

direitos e garantias fundamentais, sendo, ainda, um eixo norteador do constitucionalismo moderno [5].  

Dispõe a CRFB/1988 [3], em seu art. 6º, que “são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a 

moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 

desamparados [...]”; além disso, em seu art. 193 considera que “a ordem social tem como base o primado do trabalho, 

e como objetivo o bem-estar e a justiça sociais [3] (grifos nossos). Assim, resta demonstrado que o trabalho é um valor 

social fundamental (CRFB, art. 1º, IV) que presta indispensável contribuição ao desenvolvimento nacional, dirigindo-se 

à concretização de diversos direitos sociais e, assim, à promoção da dignidade humana, sendo, portanto, necessário 

garantir a e ampliar a proteção ao trabalhador contra injustos danos e violações aos seus direitos.  

O art. 186 do Código Civil de 2002 (CC/2002) [6] estabelece a regra de que aquele que causar dano a outrem é 

obrigado a repará-lo, firmando, portanto, a noção de responsabilidade extracontratual. A conduta, elemento essencial à 

responsabilidade civil, refere-se à ação ou omissão daquele que venha causar dano a outrem [7]. Portanto, no referido 

dispositivo, a responsabilidade deriva de ato próprio, de ato de terceiro que esteja sob a guarda do agente, ou ainda de 

atos causados por coisas e animais que lhe pertençam. A relação de causalidade, segundo o autor, é o resultado causa e 

efeito que compreende a ação ou omissão do agente e o dano verificado, esta prevista no verbo “causar”, sendo um 

elemento que se inexistente, ou não estando relacionado com o comportamento do agente, isenta a obrigação de 

indenizar. 

O dano, enquanto elemento caracterizador da responsabilidade civil se define como toda e qualquer desvantagem que 

o agente experimenta em seus bens jurídicos, sejam eles patrimoniais ou morais. Portanto, é indispensável que haja 

dano ou prejuízo para que surja o dever de indenizar [7]. 

É possível diferenciar, no que concerne às espécies de danos, a categoria dos danos patrimoniais ou materiais e a 

categoria dos danos extrapatrimoniais ou morais. Material é o dano ligado diretamente à lesão ao patrimônio, 

compreendendo ao dano emergente e também os lucros cessantes. Já o dano moral é a agressão aos direitos ou 

interesses personalíssimos. Ademais, o dano ainda poderá ser direito e indireto (ou reflexo), também denominado “dano 

em ricochete”, que compreende o dano ocasionado a uma pessoa em decorrência do reflexo ao dano de outrem [7]. 

Quanto às espécies de responsabilidade, precipuamente em relação ao seu fundamento, há a responsabilidade 

subjetiva, fundada na ideia de culpa (imprudência, imperícia ou negligência) ou dolo, este, por sua vez, se constitui por 

ação ou omissão, lesiva a determinada pessoa, há, ainda, a responsabilidade objetiva que se fundamenta e encontra sua 

justificativa no risco [8]. 

Nas relações de trabalho, sendo uma das mais complexas relações jurídicas da sociedade moderna, encontram-se 

presentes o contato pessoal e o relacionamento entre as partes, desse modo, formam-se ambientes propícios aos abusos 

de direitos que, por sua vez, ensejam o controle jurídico da responsabilidade civil. A desigualdade fática entre os 

sujeitos da relação de trabalho, fruto da subordinação presente no tratamento do patrão e empregado, justifica a proteção 

diferenciada que o sistema normativo concede ao polo hipossuficiente, especialmente no que concerne à relação jurídica 

do direito material trabalhista [9]. Desta forma, diferentes serão os tratamentos concedidos, em âmbito cível, a cada 

sujeito na relação de emprego, bem como variado será o tipo de responsabilidade que cada um tem frente ao abuso 

sexual no ambiente de trabalho. 

Caso a pratica do assédio parta da pessoa física do próprio empregador, indubitavelmente, a ele será atribuído a 

responsabilidade direta pela reparação dos danos infligidos à vítima, recaindo, portanto, na regra da responsabilidade 

civil subjetiva, mediante comprovação do dano, ato ilícito e nexo causal, devendo se observar as considerações do arts. 

186, 187 e 927 do Código Civil. 

Por outro lado, há casos em que o assediador será um empregado investido de cargo hierarquicamente superior ao da 

vítima, o empregador se responsabilizará pelo ato praticado por seu preposto, o assediador, numa espécie de 

responsabilidade que, conforme esclarece o autor, fundamenta-se na teoria da representação delitual, uma vez que o 

preposto será tratado como a longa manus de seu empregador, consoante prevê o art. 932, III. 



 

 

Ademais, conforme prerrogativa da súmula 341 do Supremo Tribunal Federal (STF) [10], a responsabilidade do 

empregador por ato de seu empregado frente a terceiros será sempre objetiva, em razão da presunção absoluta de culpa 

in elegendo e in vigilando, bem como pela disposição expressa no art. 933 do Código Civil [1], que responsabiliza o 

empregador ou comitente pelos atos do empregado, ainda que não haja culpa de sua parte. Sendo assim, a vítima do 

assédio poderá ingressar judicialmente contra seu empregador, pleiteando, além da rescisão indireta, a reparação civil, 

em decorrência dos danos materiais e morais que sofrera.  

Desse modo, conforme dispõe o Código Civil, caso ocorra dano à pessoa em sua liberdade sexual, fruto de assédio 

sexual, faz-se necessário a demonstração do prejuízo moral ou material causado, a fim de que se impute ao ofensor a 

reparação cível [8]. Os exemplos de dano correspondente ao assédio sexual no trabalho estão nos casos em que o 

superior hierárquico sugere favores sexuais, ameaçando redução de salário em caso de recusa ou perda de certos 

benefícios ou do emprego em si, e ainda prometendo vantagens profissionais como promoção.  

Desta forma, considerando que “a indenização mede-se pela extensão do dano”, frente ao abuso sexual no ambiente 

de trabalho, há o que se incluir na valoração da indenização as despesas que a vítima teve com o tratamento psicológico 

ou psiquiátrico, bem como as despesas com remédios destas terapias, ou mesmo o prejuízo salarial, advindo da rescisão 

indireta do contrato de trabalho, devido à impossibilidade da continuidade do serviço, demonstrado pela perseguição do 

assediante, e ainda o dano extrapatrimonial, resultante da violação do direito personalíssimo, da dignidade da pessoa 

assediada e humilhada, fruto de aproximações sexuais indesejadas e ofensivas, atentatórias à dignidade.  

O assédio sexual, ao passo que se constitui um ilícito que aflige a liberdade sexual da vítima, também agride sua hora 

objetiva e seu decoro. Desta forma, pode, “às vezes, a ofensa ser reparada in natura sob a forma de uma retratação ou 

de um desagravo público, procurando, na medida do possível, restabelecer o statu quo ante” [8]. Contudo, conforme 

ainda completa a autora, nada obsta que se proceda a uma cumulação entre a reparação in natura e a indenização 

pecuniária. Para tanto, há o que se demonstrar o abuso sexual realizado de forma reiterada, pelo superior hierárquico, 

causando lesão ao direito da personalidade da vítima. Além disso, é possível utilizar-se de meios de prova para 

comprovação do assédio, tais como gravação telefônica feita pelo assediado, conteúdo de e-mails e de indícios do 

alegado assédio, desde que não contestados por provas diretas [8].  

 

Considerações Finais  

 

Observa-se que associar o instituto da responsabilidade civil ao fenômeno do assédio sexual no trabalho representa, 

na prática, um meio eficaz para preveni-lo e combatê-lo, constituindo-se, ainda e precipuamente, numa forma de 

restabelecimento do status quo ante e, dessa maneira, de promoção da justiça.  

Cabe ainda observar que discutir sobre tal modalidade de assédio significa tratar de um grave problema de interesse, 

também, coletivo, uma vez que evitar os danos causados por este fenômeno é algo que produz ganhos para toda a 

sociedade. Para tanto, deve-se empreender um esforço conjunto de muitos agentes, especialmente, os empregadores (e 

seus prepostos) e os empregados.  

Essa forma de violência, além de ser uma conduta moralmente reprovável, constitui num ilícito penal, repercutindo 

efeitos na esfera cível e trabalhista, violando direitos fundamentais constitucionalmente assegurados. Assim, a conduta 

do empregador para com seus empregados no ambiente de trabalho deve ser eivada, primordialmente, de medidas 

preventivas que visem, sobretudo, proteger a dignidade do trabalhador e de seus prepostos.   
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