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RESUMO 
 
A presente pesquisa examina a possibilidade da Rescisão Indireta por Assédio 
Moral. O estudo aborda o conceito e a caracterização do Assédio Moral no contrato 
individual de trabalho. Investiga os aspectos e os sujeitos do contrato individual do 
trabalho. Igualmente, trata da figura do Assédio Moral, contemplando a problemática 
atual e o seu conceito como conduta abusiva de forma reiterada. Demonstra a 
caracterização do Assédio Moral, elencando as formas de atuação de quem pratica 
esta conduta lesiva. A pesquisa analisa a configuração da Rescisão Indireta no 
contrato de trabalho, em que situações pode ser configurada, o que representa a 
Justa Causa por falta do empregador e o porquê da conduta ter o condão de gerar a 
rescisão unilateral por parte do empregado. Nesse contexto, são apresentados os 
requisitos e a sua respectiva importância para a configuração da Rescisão Indireta. 
São arroladas ainda, as hipóteses legais previstas no artigo 483 da Consolidação 
das Leis do Trabalho, que resultam em Justa Causa do empregador, com a 
conceituação pertinente a cada uma das alíneas inseridas no dispositivo legal. Ao 
final, a investigação versa sobre a Rescisão Indireta por Assédio Moral, com a 
pertinência da doutrina para embasar a problemática do contexto e a interpretação 
abrangente do dispositivo que enseja a Rescisão Indireta. O método utilizado foi o 
indutivo, apoiado na pesquisa bibliográfica e o lógico dedutivo na apresentação de 
resultados obtidos.  
 
Palavras-chave: Assédio Moral. Falta Grave. Justa Causa. Rescisão Indireta. 
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O presente artigo tem por objeto de estudo a possibilidade da Rescisão 

Indireta por Assédio Moral. 

Tem como objetivo geral investigar a figura do Assédio Moral e o instituto da 

Rescisão Indireta e, especificamente, se o Assédio Moral pode se enquadrar como 

um dos motivos que dão ensejo à Rescisão Indireta. 

O tema escolhido tem sua justificativa pela problemática atual do Assédio 

Moral nas relações de emprego, pois não existe na legislação pátria a definição 

desta conduta abusiva, recorrendo-se apenas a conceitos doutrinários para se 

configurar essa prática tão habitual. 

Por essa razão, surge constantemente a dúvida se diante das hipóteses 

legais da Rescisão Indireta, poderia ser pleiteado o Assédio Moral, bem como se o 

referido dispositivo de lei – que determina a cessação do contrato de trabalho por 

Justa Causa do empregador – oferece amparo a essa possibilidade. 

Assim, busca-se através da análise dos aspectos jurídicos do instituto da 

Rescisão Indireta, bem como com o estudo do dispositivo regulador da matéria 

exposta no artigo 483 da Consolidação das Leis do Trabalho, compreender se o rol 

apresentado na referida norma é determinado como taxativo ou apresenta 

considerável abrangência em sua interpretação. 

Intere-se ainda, que o objeto da presente pesquisa é bastante amplo, não 

sendo finalidade deste trabalho o seu esgotamento, uma vez considerada a 

complexidade do assunto, a constante evolução do instituto e suas adaptações ao 

contrato individual do trabalho. 

Com relação à metodologia, será empregado o método indutivo para a 

investigação e o lógico dedutivo no relatório de resultados.  

 

1 CONCEITO E CARACTERIZAÇÃO DO ASSÉDIO MORAL NO CONTRATO 

INDIVIDUAL DO TRABALHO 
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A Consolidação das Leis do Trabalho3 em seu artigo 442 traça o conceito do 

contrato individual do trabalho, referindo-se a este como um acordo tácito ou 

expresso, correspondente à relação de emprego. 

Impende destacar que a CLT emprega a expressão contrato de trabalho no 

dispositivo citado, sendo que o ideal seria utilizar a expressão contrato de emprego, 

pois conforme aduz Martins4 o contrato de emprego é espécie do gênero contrato de 

trabalho. 

O contrato individual de trabalho é o acordo entre empregado e empregador, 

que torna eficaz o vínculo entre as partes, sendo firmado por uma pessoa física, 

nominada empregado, o qual presta serviço não eventual e subordinado a outra 

pessoa física ou jurídica, denominada empregador, mediante uma contraprestação 

salarial, consoante o ensinamento de Saraiva5. 

Nascimento6 complementa que o empregado deve ser pessoa física, pois “a 

proteção da lei é destinada ao ser humano que trabalha, à sua vida, saúde, 

integridade física, lazer. Não é preciso ressaltar que esses valores existem em 

função da pessoa natural”.    

A relação de emprego se caracteriza pela prestação de trabalho pelo 

empregado com subordinação, não eventualidade e onerosidade. Tal assertiva é 

confirmada com a leitura do art. 3º da CLT7. 

Outra condição essencial do contrato emprego é a chamada pessoalidade, 

prevista expressamente no artigo 2° da CLT8.  

De outra banda, o empregador é visto como aquele que exerce o poder 

diretivo e que assume os riscos da atividade, que se encontra concebido no artigo 2° 

                                                           
3 Decreto-Lei n° 5.452 de 1° de maio de 1943 – Consolidação das Leis do Trabalho, que na presente 

pesquisa será simplesmente denominada CLT. 
4 MARTINS, Sérgio Pinto. Direito do trabalho. 24. ed. São Paulo: Atlas, 2008, p. 78. 
5 SARAIVA, Renato. Direito do trabalho. 13. ed. rev. atual. Rio de Janeiro: Método, 2011, p. 55. 
6 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Iniciação ao direito do trabalho. 36. ed. São Paulo: LTr, 2011, p. 

163. 
7 BRASIL. Decreto-Lei nº 5.452 de 1º de maio de 1943. Aprova a Consolidação das Leis do 

Trabalho. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm>. Acesso em 
10 maio. 2013. 

 
8 BRASIL. Decreto-Lei nº 5.452 de 1º de maio de 1943. Aprova a Consolidação das Leis do 

Trabalho. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm>. Acesso em 
10 maio. 2013. 
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da CLT. Logo, o empregador é aquele que titulariza o comando e a contraprestação 

pecuniária, restando ao empregado a subordinação em decorrência do poder 

exercido pelo empregador. 

Nesse contexto, um dos grandes problemas enfrentados nas relações 

jurídicas de emprego é o denominado Assédio Moral.  Apesar das inúmeras 

conquistas perpetradas no âmbito do Direito do Trabalho, a violação dos direitos do 

trabalhador ainda tem sido comum, propiciando um dos mais sérios problemas do 

campo laboral. 

Ferreira9 assevera sobre o Assédio Moral: 

Pode-se afirmar, sem medo de errar, que o Assédio Moral nas 
relações de trabalho é um dos problemas mais sérios enfrentados 
pela sociedade atual. Conforme visto, ele é fruto de um conjunto de 
fatores, tais como a globalização econômica predatória, 
vislumbradora somente da produção do lucro, e a atual organização 
do trabalho, marcada pela competição agressiva e pela opressão dos 
trabalhadores através do medo e da ameaça. Esse constante clima 
de terror psicológico gera, na vítima assediada moralmente, um 
sofrimento capaz de atingir diretamente sua saúde física e 
psicológica, criando uma predisposição ao desenvolvimento de 
doenças crônicas, cujos resultados a acompanharão por toda a vida. 

Nesse campo, registre-se que o Assédio Moral ainda não alcançou a sua 

efetiva positivação na legislação pátria, razão pela qual o presente estudo deve se 

socorrer na doutrina especializada para o entendimento do tema, fato confirmado 

pela observação de Nascimento10: 

A doutrina pátria define o assédio como uma conduta abusiva, de 
natureza psicológica, que atenta contra a dignidade psíquica, de 
forma repetida e prolongada, e que expõe o trabalhador a situações 
humilhantes e constrangedoras, capazes de causar ofensa à 
personalidade, à dignidade ou à integridade psíquica, e que tem por 
efeito excluir o empregado de sua função ou deteriorar o ambiente de 
trabalho. 

                                                           
9 FERREIRA, Hádassa Dolores Bonilha. Assédio moral nas relações de trabalho. Campinas: 

Russell Editores, 2004, p. 37. 
10  NASCIMENTO, Sônia Mascaro. Assédio moral. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 14. 
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Importa acrescentar o conceito nas palavras de Marie-France Hirigoyen11, 

psicóloga francesa, pioneira nos estudos sobre a matéria e reconhecida 

mundialmente por suas pesquisas, como sendo: 

[...] qualquer conduta abusiva manifestando-se sobretudo por 
comportamentos, palavras, atos, gestos, escritos que possam trazer 
dano à personalidade, à dignidade ou a integridade física ou psíquica 
de uma pessoa, pôr em perigo seu emprego ou degradar o ambiente 
de trabalho. 

A concepção de Martins Filho12 corrobora a ótica de pensamento exposta: 

 

Considera-se Assédio Moral a exposição do trabalhador a situações 
humilhantes e constrangedoras, repetitivas e prolongadas, durante a 
prestação dos serviços, provocadas pelo próprio empregador ou 
seus prepostos, atingindo o trabalhador na sua dignidade, auto-
estima, equilíbrio psíquico e saúde (depressão), ao tornar-lhe 
inóspito e até hostil o ambiente de trabalho. 
 

Ao perquirir os conceitos supradescritos, pode-se compreender que o 

Assédio Moral não se configura em atos esporádicos. São condutas ativas ou 

omissivas abusivas, reiteradas ou sistemáticas que podem trazer dano à 

personalidade, dignidade e a integridade física e psicológica do empregado.  

Impende esclarecer ainda, que o Assédio Moral não ocorre somente entre 

empregado e empregador, sendo as suas modalidades classificadas por 

Nascimento13 como: Assédio Moral horizontal, vertical e misto. 

Ramos14 elucida que o Assédio Moral horizontal, procedente do inglês 

mobbing é aquele que se instala em uma relação simétrica, ou seja, entre os 

próprios colegas de trabalho. 

Em relação ao Assédio Moral vertical, há duas categorias distintas, por 

subclassificação, quais sejam: a descendente e ascendente. O Assédio Moral 
                                                           
11 HIRIGOYEN, Marie-France. Mal-estar no trabalho: redefinindo o assédio moral. Tradução de 

Rejane Janowitzer. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2002, p. 17. 
12 MARTINS FILHO, Ives Gandra da Silva. Manual esquemático de direito e processo do trabalho. 

17. ed. rev e atual. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 173. 
13 NASCIMENTO, Sônia Mascaro. Assédio moral. p. 18. 
 
14 RAMOS, Luis Leandro Gomes. Assédio moral no trabalho: o abuso do poder diretivo do 

empregador e a responsabilidade civil pelos danos causados ao empregado, atuação do ministério 
público do trabalho. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012, p. 44. 
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vertical descendente é o praticado pelo superior hierárquico contra o seu 

subordinado, já o Assédio Moral vertical ascendente é o praticado pelo inferior 

hierárquico contra o superior15. 

Ramos16 salienta que o Assédio Moral descendente é a situação mais 

frequente no contexto atual, como pode se observar nas decisões proferidas pela 

justiça especializada, sendo a mais praticada nas relações de emprego. 

O último deles, o Assédio Moral misto, envolve, via de regra, três sujeitos: o 

assediador vertical, o horizontal e a vítima. Nesse caso, a vítima é atacada tanto 

pelo empregador ou seus prepostos, quanto pelos colegas de trabalho, resultando 

em uma situação insustentável em um curto espaço de tempo17. 

Diante desse cenário, Maria Aparecida Alckmin18 ressalta que diante da 

inexistência de legislação específica sobre o Assédio Moral, gera-se a necessidade 

de identificar os seus elementos caracterizadores, a fim de diferenciar o aludido 

fenômeno jurídico, daqueles outros que também ocorrem no ambiente de trabalho, 

mas que não se confundem com a figura em estudo. 

Nascimento19 caracteriza o Assédio Moral como: 

 
[...] uma forma de violência no trabalho que pode se configurar de 
diversos modos (p.ex.,o isolamento intencional para forçar o 
trabalhador a deixar o emprego, também chamado, no 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). 
 

Martins Filho20 revela outras condutas que igualmente configuram o Assédio 

Moral: 
                                                           
15 NASCIMENTO, Sônia Mascaro. Assédio moral. p. 18. 
16 RAMOS, Luis Leandro Gomes. Assédio moral no trabalho: o abuso do poder diretivo do 

empregador e a responsabilidade civil pelos danos causados ao empregado, atuação do ministério 
público do trabalho. p. 45. 

17 NASCIMENTO, Sônia Mascaro. Assédio moral. p. 18. 

 
18 ALKIMIN, Maria Aparecida. Assédio moral na relação de emprego. Curitiba: Juruá, 2007, p. 41. 
19 NASCIMENTO. Amauri Mascaro. Curso de direito do trabalho: história e teoria geral do direito do 

trabalho: relações individuais e coletivas do trabalho. 24. ed. rev. atual. ampl. São Paulo: Saraiva, 
2009, p. 518. 
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Inferiorizar o empregado em relação aos colegas, com comparações 
humilhantes; difamar o empregado, comprometendo sua imagem 
diante dos colegas; ameaças constantes de dispensa ou pressões 
psicológicas para que o trabalhador peça demissão; negar 
promoções ao trabalhador, premiando colegas mais novos, com 
menos experiência e conhecimentos, como forma de desqualificar o 
trabalho realizado; em relação a mulheres, controlar o tempo no 
banheiro e pressão para que evitem engravidar. 

 

Observa-se por meio destas caracterizações, que o Assédio Moral possui 

condutas específicas, resultantes de atos que ferem os direitos fundamentais do 

empregado, resultando em dano à sua honra, moral, invadindo a esfera física e 

psíquica, violando as obrigações contratuais assumidas pelo empregador21. 

A legislação pátria, atualmente confere como alternativa viável para a 

correção desse impasse, tão somente, o pedido de dano moral. Entretanto, não há 

uma tutela jurídica específica ao Assédio Moral.  

Sob esse enfoque, Ramos22 sugere que o reconhecimento do Assédio Moral 

sofrido pelo empregado pode ser assegurado por uma via indireta, especificamente, 

pelo pleito jurisdicional da Rescisão Indireta, a qual entabula hipóteses no artigo 483 

da CLT, por faltas ocasionadas pelo empregador ou seus prepostos, razão pela qual 

se remete a presente investigação ao instituto em alusão. 

 

2 CONFIGURAÇÃO DA RESCISÃO INDIRETA NO CONTRATO INDIVIDUAL DO 

TRABALHO 

 

O contrato individual de trabalho é estabelecido sempre entre sujeitos de 

direito, sendo um o prestador de serviços mediante contraprestação salarial 

(empregado) e o outro com o poder diretivo e pecuniário (empregador). Com efeito, 

o termo dessa relação jurídica pode ocorrer de diferentes formas, sendo objeto do 

presente estudo, tão somente, a Rescisão Indireta, prevista no artigo 483 da CLT. 
                                                                                                                                                                                     
20 MARTINS FILHO, Ives Gandra da Silva. Manual esquemático de direito e processo do trabalho. 

p. 174. 
21 RAMOS, Luis Leandro Gomes. Assédio moral no trabalho: o abuso do poder diretivo do 

empregador e a responsabilidade civil pelos danos causados ao empregado, atuação do ministério 
público do trabalho. p. 197. 

22 RAMOS, Luis Leandro Gomes. Assédio moral no trabalho: o abuso do poder diretivo do 
empregador e a responsabilidade civil pelos danos causados ao empregado, atuação do ministério 
público do trabalho. p. 198. 
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Martins23, ao tratar do assunto, aponta que a rescisão ou a despedida 

indireta é uma forma de resilição unilateral do contrato individual de trabalho, por 

iniciativa do empregado, em virtude de Justa Causa praticada pelo empregador. 

Desse modo, sobre a Justa Causa, elemento essencial à Rescisão Indireta, 

importa trazer à baila o entendimento de Nascimento24: 

 

É a ação ou omissão de um dos sujeitos da relação de emprego, ou 
de ambos, contrária aos deveres normais impostos pelas regras de 
conduta que disciplinam as suas obrigações resultantes do vínculo 
jurídico. 

 

Nesse ínterim, a Justa Causa corresponde ao não cumprimento das 

obrigações contratuais estabelecidas entre empregador e empregado. Para Martins 

Filho25 a Justa Causa corresponde a “todos os motivos que tornam impossível a 

continuação do contrato, tendo em vista a confiança e a boa-fé que devem existir 

entre os contratantes”. 

Ademais, Saraiva26 leciona que a Rescisão Indireta tem como característica 

a resolução contratual, na qual o “término do contrato ocorre em razão do ato faltoso 

praticado por uma ou mesmo por ambas as partes do pacto do emprego”. 

Delgado27 acrescenta ainda que as duas espécies mais importantes de 

resolução contratual, preconizadas na teoria e prática do Direito do Trabalho são: a 

ruptura por ato culposo do empregado (chamada dispensa por Justa Causa) e a 

ruptura por ato culposo de empregador (chamada Rescisão Indireta). 

No sustento destes conceitos, pode-se compreender que a configuração da 

Rescisão Indireta está intimamente ligada à Falta Grave, que autoriza a rescisão do 

contrato de trabalho por qualquer das partes. Trata-se de prática de uma ou várias 

infrações de natureza gravosa, que no caso da Rescisão Indireta são praticadas 

pelo empregador. 

                                                           
23 MARTINS, Sergio Pinto. Direito do trabalho. p. 364. 
24 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de direito do trabalho: história e teoria geral do direito do 

trabalho: relações individuais e coletivas do trabalho. p. 1016. 
25 MARTINS FILHO, Ives Gandra da Silva. Manual esquemático de direito e processo do trabalho. 

p. 171. 
26 SARAIVA. Renato. Direito do Trabalho. p. 252. 
27 DELGADO, Maurício Godinho. Curso de direito do trabalho. 9. ed. São Paulo: LTr, 2010, p.1129. 
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É importante ressaltar, que a Rescisão Indireta somente será configurada se 

a Falta Grave praticada pelo empregador ou os seus prepostos, tornar impossível a 

continuidade da relação de emprego28. 

As alíneas do artigo 483 da CLT elencam as hipóteses legais de faltas 

patronais que configuram a Rescisão Indireta e facultam ao empregado o pleito da 

resolução do seu contrato de trabalho. No entanto, estas serão examinadas somente 

no decorrer da presente pesquisa. 

 

2.1 Requisitos Configuradores 

 

Uma vez conhecida a conjuntura legal do instituto da Rescisão Indireta, 

cumpre destacar que a sua configuração depende da existência de uma Falta Grave 

cometida pelo empregador, que resulte na impossibilidade da continuação da 

relação de emprego.  

Além desse fator de suma importância, existem requisitos específicos que 

devem ser analisados pelo julgador, para a determinação da Rescisão Indireta no 

contrato individual de trabalho. 

Acerca dos requisitos em menção, Delgado29 esclarece que eles podem ser 

classificados como objetivos, subjetivos ou circunstanciais. Esses requisitos 

traduzem-se em verdadeiras ferramentas de validade para a Rescisão Indireta. 

Os requisitos objetivos são determinados pela tipicidade da conduta faltosa e 

a gravidade. Segundo Delgado30, o requisito da tipicidade da conduta faltosa revela 

que as justas causas devem estar enquadradas nas alíneas do artigo 483 da CLT, 

que representam o rol taxativo previsto em lei. 

O requisito objetivo da gravidade é compreendido como essencial para a 

produção da Justa Causa do empregador. Nessa rota, Delgado31 explana que: 

 

O requisito da gravidade da conduta empresarial também é relevante 
ao sucesso da Rescisão Indireta. [...], em se tratando de conduta 

                                                           
28 SARAIVA. Renato. Direito do trabalho. p. 358. 
29 DELGADO, Maurício Godinho. Curso de direito do trabalho. p. 1130. 
30 DELGADO, Maurício Godinho. Curso de direito do trabalho. p. 1130. 
31 DELGADO, Maurício Godinho. Curso de direito do trabalho. p. 1131. 
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tipificada, porém inquestionavelmente leve, não é possível falar-se na 
imediata resolução do contrato de trabalho. A par disso, se o prejuízo 
não é do tipo iminente, podendo ser sanado por outros meios, a 
jurisprudência não tem acolhido, muitas vezes, a Rescisão Indireta.  

 

Desse modo, compreende-se que não basta a simples conduta que fixe a 

Justa Causa pelo empregador, deve-se aferir, pelo requisito da gravidade, se o 

resultado gerou consequências que não possibilitem a continuidade do contrato de 

trabalho, as quais não podem ser sanadas por qualquer outro meio. 

Ao tratar dos requisitos subjetivos, Delgado32 aponta apenas a autoria 

empresarial da infração. Este requisito revela que as justas causas relacionadas nas 

alíneas do artigo 483 da CLT, devem ser praticadas, tão somente, pelo empregador 

ou seus prepostos. 

Já dentre os requisitos circunstanciais, podem ser citados os seguintes: o 

nexo causal entre a infração e a penalidade; a adequação entre a falta e a 

penalidade; e a imediaticidade. 

No que tange ao nexo causal entre a infração e a penalidade, ensina 

Delgado33 que o fundamento do pleito da Rescisão Indireta deve ser claro, indicando 

a falta cometida pelo empregador e o objetivo, que é a resolução contratual culposa. 

Quanto ao requisito circunstancial da adequação entre a falta e a 

penalidade, vê-se que o seu exame encontra-se atrelado à razão das faltas leves, 

que não dão ensejo à penalidade imposta pelo Direito do Trabalho, sendo que 

somente as faltas graves poderão configurar a resolução contratual.34 

Sobre o último requisito dessa categoria, qual seja, o da imediaticidade, 

Nascimento35 argúi da seguinte maneira: 

 

Por isso, se transcorrer um certo tempo depois que uma das partes 
tenha conhecimento do fato imputável à outra, período, portanto, de 
inação, isto demonstrará ou uma diminuta sensibilidade do 
contraente que tinha notícia da falta, ou, então a pouca importância 
que o fato tem a seus olhos. 

                                                           
32 DELGADO, Maurício Godinho. Curso de direito do trabalho. p. 1131. 
33 DELGADO, Maurício Godinho. Curso de direito do trabalho. p. 1133. 
34 DELGADO, Maurício Godinho. Curso de direito do trabalho. p. 1133. 
35 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de direito do trabalho: história e teoria geral do direito do 

trabalho: relações individuais e coletivas do trabalho. p. 1017. 
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Inteire-se que para a satisfatória configuração das justas causas pela Falta 

Grave do empregador, devem ser devidamente avaliados pelo julgador os requisitos 

acima dispostos, os quais serão preponderantes para o reconhecimento – ou não – 

da Rescisão Indireta ao tempo da decisão judicial. 

 

2.2 Hipóteses Legais da Rescisão Indireta 

 

A Rescisão Indireta, por ser um instituto jurídico típico para a quebra do 

vínculo laboral, exige o enquadramento do fato em pelo menos uma das hipóteses 

previstas em lei, vaticinadas no artigo 483 da CLT que assim dispõe: 

 
Art. 483 – O empregado poderá considerar rescindido o contrato e 
pleitear a devida indenização quando: 
 
a) Forem exigidos serviços superiores às suas forças, defesos por 
lei, contrários aos bons costumes, ou alheios ao contrato; 
b) For tratado pelo empregador ou por seus superiores 
hierárquicos com rigor excessivo; 
c) Correr perigo manifesto de mal considerável; 
d) Não cumprir o empregador as obrigações do contrato; 
e) Praticar o empregador ou seus prepostos, contra ele ou 
pessoas de sua família, ato lesivo da honra e boa fama; 
f) O empregador ou seus prepostos ofenderem-no fisicamente, 
salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem; 
g) O empregador reduzir o seu trabalho, sendo este por peça ou 
tarefa, de forma a afetar sensivelmente a importância dos salários. 
§ 1° O empregado poderá suspender a prestação dos serviços ou 
rescindir o contrato, quando tiver de desempenhar obrigações legais, 
incompatíveis com a continuação do serviço. 
§ 2° No caso de morte do empregador constituído em empresa 
individual, é facultado ao empregado rescindir o contrato de trabalho. 
§3° Nas hipóteses das letras d e g, poderá o empregado pleitear a 
rescisão do seu contrato de trabalho e o pagamento das respectivas 
indenizações, permanecendo ou não no serviço até final decisão do 
processo.36 

 

Conforme se verifica pela simples leitura das hipóteses listadas no corpo do 

dispositivo legal, estas possuem singularidades próprias, que exigem a sua 

                                                           
36 BRASIL. Decreto-Lei nº 5.452 de 1º de maio de 1943. Aprova a Consolidação das Leis do 

Trabalho. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm>. Acesso em 
10 maio. 2013. 
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respectiva apuração, caso a caso, terminando por reconhecer a Falta Grave 

cometida pelo empregador e a possibilidade da Rescisão Indireta. 

No que tange à alínea a do artigo 483 da CLT: “forem exigidos serviços 

superiores às suas forças, defesos por lei, contrários aos bons costumes, ou alheios 

ao contrato”, Saraiva37 explica que as forças extraordinárias exigidas do empregado, 

podem ser tanto de caráter físico, como intelectual: 

 

Quando o tipo fala em serviços superiores às suas forças, refere-se 
tanto à força física quanto intelectual, como, por exemplo, exigir que 
a mulher demande na execução de tarefas força muscular superior a 
40 quilos (o art. 390 da CLT somente admite, em relação à mulher, o 
máximo de 20 quilos). O Serviço a ser prestado também não pode 
ser defeso por lei, como o empregador obrigar o obreiro a laborar em 
atividades ilícitas, ou mesmo exigir que o menor labore em serviço 
noturno, perigoso ou insalubre. Também não pode exigir a prestação 
de serviços contrários aos bons costumes, citando por exemplo o 
empregador que exige que o trabalhador se submeta a conjunção 
carnal com algum cliente da empresa Por último, não pode impor o 
empregador que o laborante preste serviços alheios ao pacto laboral, 
como exigir que um caixa de supermercado, ao fim do expediente, 
limpe todo o estabelecimento, serviço para o qual não foi contratado. 
 
 

Nesse desiderato, Delgado38 acrescenta que “cabe ao empregador respeitar 

a função contratada ao trabalhador, não lhe exigindo serviços estranhos ao pacto 

estabelecido”.  

Pelo raciocínio exposto, entende-se que o empregador não deve ultrapassar 

os limites daquilo que foi contratado, podendo o empregado pleitear a Rescisão 

Indireta em razão da Justa Causa elencada. 

Sobre o requisito da alínea b: “for tratado pelo empregador ou por seus 

superiores hierárquicos com rigor excessivo”, Martinez39 sustenta que o rigor 

excessivo é verdadeiro descumprimento dos princípios da proporcionalidade e 

razoabilidade, os quais regem as ações daqueles que possuem o poder diretivo 

perante qualquer pessoa.  

                                                           
37 SARAIVA, Renato. Direito do trabalho. p. 262-263. 
38 DELGADO, Maurício Godinho. Curso de direito do trabalho. p. 1133. 
39 MARTINEZ, Luciano. Curso de direito do trabalho: relações individuais, sindicais e coletivas do 

trabalho. 2. ed.  São Paulo: Saraiva, 2011, p. 527. 
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Nesse caminhar lógico, Martins40 exemplifica: 

 

Seria o caso do empregador punir com rigor excessivo um 
empregado em dada situação e em relação a outro, em situação 
idêntica, assim não proceder. Seria a perseguição ao empregado, a 
intolerância ou implicância sem motivo com certo empregado.  

 

Já a alínea c do artigo 483 da CLT: “correr perigo manifesto de mal 

considerável”, retrata situações em que o empregador submete o empregado à 

situação de manifesto risco em razão do local de trabalho, em muitos casos por ser 

o referido espaço laboral considerado inapropriado, podendo contrair doença ou 

moléstia grave41. 

A alínea d: “não cumprir o empregador as obrigações do contrato”, por sua 

vez, importa em diferentes formas de inadimplemento contratual por parte do 

empregador. Saraiva42 aponta o modelo padrão da sua ocorrência: 

 

O principal exemplo, a configurar a Rescisão Indireta em função do 
descumprimento patronal das obrigações assumidas no liame 
empregatício, refere-se ao atraso ou sonegação dos salários, 
configurando a “mora contumaz”. Considera-se que a empresa está 
em mora contumaz quando o atraso ou a sonegação de salários 
devidos ao empregado ocorra por período igual ou superior a três 
meses, sem motivo grave e relevante [...].  

Além do exemplo citado pela doutrina, deve-se lembrar que o simples não 

pagamento pontual das verbas salariais é motivo para a configuração de 

descumprimento do contrato de trabalho. Delgado43 acrescenta que “o 

descumprimento pelo empregador, de quaisquer obrigações, sejam elas legais, 

convencionais, normativas ou contratuais, autoriza a rescisão do vínculo por 

iniciativa do empregado [...]”. 

A alínea e: “praticar o empregador ou seus prepostos, contra ele ou pessoas 

de sua família, ato lesivo da honra e boa fama”, refere-se à injúria, calúnia ou 

difamação que se enquadram como ofensas morais praticada pelo empregador ou 

                                                           
40 MARTINS, Sergio Pinto. Direito do trabalho. p. 366. 
41 MARTINS, Sergio Pinto. Direito do trabalho. p. 366. 
42 SARAIVA, Renato. Direito do trabalho. p. 263-264. 
43 DELGADO, Maurício Godinho. Curso de direito do trabalho. p. 1137. 
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seus prepostos em face do empregado. Martins44 salienta que “não importa onde o 

empregado foi ofendido, se no local de serviço ou fora dele. A ofensa tanto será à 

pessoa do empregado, como as pessoas da sua família [...]”. 

A alínea f das hipóteses legais do artigo 483 da CLT: “o empregador ou seus 

prepostos ofenderem-no fisicamente, salvo em caso de legítima defesa, própria ou 

de outrem” como já expressado no próprio dispositivo legal, realiza-se pela agressão 

física do empregador ou prepostos em face do empregado. Saraiva45 assinala que o 

referido ato pode ser praticado no ambiente de trabalho ou fora dele.  

Em relação à alínea g: “o empregador reduzir o seu trabalho, sendo este por 

peça ou tarefa, de forma a afetar sensivelmente a importância dos salários” 

Saraiva46 exemplifica um de seus modos de ocorrência: 

 

Quando, por exemplo, a remuneração do trabalhador fosse aferida 
em função do número de peças produzidas, e o empregador 
reduzisse, significativamente, a produção mensal, diminuindo, por 
consequência, de maneira sensível o salário do obreiro. 

 

Nesse meio, Martins47 posiciona-se pela possibilidade da Rescisão Indireta 

em razão da supressão laboral e consequente redução salarial por obra do 

empregador. 

Sem esquecer, é compreendida pela doutrina especializada uma última 

hipótese de Rescisão Indireta, entretanto, expressa no artigo 407, parágrafo único 

da CLT, quando a empresa não tomar as medidas possíveis e recomendadas pela 

autoridade competente, para que o menor mude de função. 

Observa-se, portanto, que as hipóteses elencadas nas alíneas d e g do 

artigo 483 da CLT, conferem ao empregado a faculdade de ingressar com a 

Rescisão Indireta e permanecer no emprego até o final da decisão. Nas demais 

hipóteses, essa prerrogativa não é permitida, por força do § 3º do artigo 483 da CLT. 

Por fim, mostra-se igualmente relevante, asseverar que embora o rol 

descrito no artigo 483 da CLT, seja considerado taxativo pela doutrina predominante, 

                                                           
44 MARTINS, Sergio Pinto. Direito do trabalho. 17. ed. São Paulo: Atlas, 2003, p. 483. 
45 SARAIVA, Renato. Direito do trabalho. p. 264. 
46 SARAIVA, Renato. Direito do trabalho. p. 264. 
47 MARTINS, Sergio Pinto. Direito do trabalho. p. 367. 
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este permite uma interpretação elástica (extensiva), diante da amplitude das 

conjecturações ali propostas.  

 

3 A RESCISÃO INDIRETA POR ASSÉDIO MORAL 

 

Conforme exposto na presente pesquisa, não há para o Assédio Moral uma 

legislação específica que determine os casos em que esta será configurada. Há 

somente o conceito e as caracterizações desse comportamento, revelados 

doutrinariamente para a sua aplicação. 

Na mesma rota, diante da inexistência de previsão legal em relação ao 

Assédio Moral, busca-se em legislação esparsa do Direito do Trabalho, a ferramenta 

para responsabilizar o assediador, através do pleito da indenização por danos 

morais. 

Nas situações específicas, o empregado, vítima da conduta abusiva por 

Assédio Moral, permanece no emprego sofrendo as mazelas físicas e psicológicas 

ou recorre ao pedido de demissão, por se tornar insuportável a continuidade laboral. 

Contrapondo essa realidade, a Rescisão Indireta confere ao empregado, 

diante da Falta Grave cometida pelo empregador, a possibilidade de rescindir o 

contrato de trabalho e pleitear as devidas indenizações. 

Vê-se que as práticas configuradoras do Assédio Moral, as quais ferem os 

princípios fundamentais nas relações de trabalho, podem também se inserir dentro 

do rol de requisitos do art. 483 da CLT, muito embora o Assédio Moral não esteja 

expressamente elencado como uma das justas causas. 

Percebe-se ao examinar a figura do Assédio Moral e o instituto da Rescisão 

Indireta, que ambos se configuram por práticas com diversas semelhanças, pois 

causam, indistintamente, dano à personalidade, a dignidade ou à integridade física 

ou psíquica do empregado. 

Partindo dessa premissa, pode-se compreender que o Assédio Moral, 

mesmo não sendo uma hipótese legal configuradora de Justa Causa do 

empregador, pode ser facilmente inserido no rol do art. 483 do CLT. Justifica-se 

essa dicção, já expressada anteriormente, posto que o art. 483 permite uma 

interpretação bastante extensiva, pela amplitude do próprio texto normativo.  
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Sobre o tema, Martinez48 confirma essa afirmativa: 

 

Apesar de não estar contido especificamente em uma das alíneas do 
art. 483 da CLT, o Assédio Moral praticado pelo empregador contra o 
empregado pode estar inserido em qualquer das espécies que 
compõem o rol de condutas geradoras de resolução contratual por 
culpa patronal [...]. Todos eles podem, a rigor, gerar situações de 
constrangimento e de dor moral, notadamente quando praticados 
contra um sujeito ou grupo singularmente considerado dentro das 
relações de trabalho. 

 

Diante da possibilidade de inserção do Assédio Moral dentro do rol taxativo 

do artigo 483 da CLT, deve-se lembrar que a aludida figura jurídica somente é 

concebida, quando aliada a uma conduta abusiva (ativa ou omissiva), praticada de 

forma reiterada ou sistemática pelo empregador ou seus prepostos. 

No cenário em exposição, Martinez49 reitera que: 

 

Não se pode, assim, afastar a ideia de ocorrência de Assédio Moral 
quando o patrão exigir de um específico empregado serviços 
superiores a suas forças, defesos por lei, contrários aos bons 
costumes ou alheios ao contrato. Igualmente acontecerá o episódio 
[...] quando um assediado for, por conta do comportamento 
psicológico patronal de perseguição, tratado com rigor excessivo, 
colocando em perigo manifesto de mal considerável, submetido ao 
descumprimento de obrigações contratuais, notadamente quando for 
lhe imposta a inação ou quando sofrer agressões físicas ou ofensas 
morais. 

 

Ramos50 acrescenta que: 

 

Busca-se diretamente na CLT, embasamento legal para configurar o 
Assédio Moral, possibilitando ao empregado, ocorrendo qualquer das 
hipóteses insculpidas no art. 483, o pedido de Rescisão Indireta do 
contrato de trabalho por falta do empregador [...]. O Assédio Moral, 
por seu turno, não possui disciplina específica nessa lei, porém, não 
significa que não poderá ser enfrentado na prática, podendo ser 

                                                           
48 MARTINEZ, Luciano. Curso de direito do trabalho: relações individuais, sindicais e coletivas do 

trabalho. p. 529. 
49 MARTINEZ, Luciano. Curso de direito do trabalho: relações individuais, sindicais e coletivas do 

trabalho. p. 530. 
50 RAMOS, Luis Leandro Gomes. Assédio moral no trabalho: o abuso do poder diretivo do 

empregador e a responsabilidade civil pelos danos causados ao empregado, atuação do ministério 
público do trabalho. p. 84. 



BÜTTENBENDER, Nara Daiana Tondo; FARINA, Rosemeri. A Possibilidade da Rescisão Indireta por Assédio 
Moral. Revista Eletrônica de Iniciação Científica. Itajaí, Centro de Ciências Sociais e Jurídicas da UNIVALI. v. 
4, n.4, p. 708-726,  4º Trimestre de 2013. Disponível em: www.univali.br/ricc - ISSN 2236-5044. 

 

724 

 

aplicado o artigo 483 da Consolidação das Leis do Trabalho, a ele, 
conforme o caso concreto. 

 

Com base no entendimento doutrinário explicitado, tem-se que o Assédio 

Moral aliado à ideia de Justa Causa, deve ser bem avaliado, conforme cada caso 

específico. Embora o ensinamento teórico não negue guarida à inclusão do Assédio 

Moral em quaisquer dos requisitos do artigo 483 da CLT, entende-se que essa 

interpretação deve ser manejada de modo moderado. 

Nota-se que o artigo 483 da CLT, especificamente em suas alíneas a, b, d, e 

e g, apresenta contornos mais propícios à integralização do conceito do Assédio 

Moral às justas causas ali dispostas. Isso porque a reiteração e sistematicidade, 

próprias do Assédio Moral, tem ali uma maior chance de ocorrência. 

Destarte, a Rescisão Indireta por Assédio Moral representa a forma de o 

empregado pleitear, perante a justiça trabalhista, a rescisão do seu contrato de 

trabalho por Justa Causa do empregador. As hipóteses legais elencadas no artigo 

483 da CLT expressam essa possibilidade, por se tratarem de comportamentos que 

delineiam as condutas abusivas, próprias do Assédio Moral. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Pela presente pesquisa, verificou-se que o Assédio Moral é um grande 

problema da atualidade, na qual as condutas abusivas tornam-se repetitivas e 

constantes, de modo a se tornarem insuportáveis nas relações de emprego. 

O empregador, dotado de poder diretivo, por vezes estabelece um 

comportamento exacerbado, que não coaduna com o pacto estabelecido na relação 

de emprego. O empregado, diante da subordinação, suporta situações vexatórias e 

de humilhação, que com o tempo causam extremo abalo físico e psíquico, ferindo à 

sua personalidade e dignidade. 

Embora seja um problema comum, a legislação pátria não trouxe ao seu 

ordenamento o embasamento para configurar essa conduta, nem mesmo a sanção 

para o infrator que as comete. 
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Quando ocorre o Assédio Moral nas relações de emprego, a tutela 

jurisdicional que se apresenta é o pleito por danos morais, com fundamento 

estabelecido no Código Civil, mera legislação supletiva às relações empregatícias. 

Do outro lado, a CLT apresenta como uma das formas de rescisão do 

contrato de trabalho, a Rescisão Indireta. Em específico, nas situações em que esta 

modalidade rescisória resta configurada, é obrigatória a presença da chamada Justa 

Causa do empregador, diante de uma Falta Grave praticada, disposta no rol 

limitativo do artigo 483 do diploma legal. 

Diante do instituto, o empregado pode pleitear a rescisão unilateral do seu 

contrato de trabalho e ainda obter as devidas indenizações.  

No entanto, o Assédio Moral não oferece essa possibilidade, pois não se 

encontra expressamente arrolado entre as justas causas do empregador. 

Ao analisar essa situação, pode-se perceber que as justas causas previstas 

no artigo 483 da CLT, embora sejam restritivas, apresentam a possibilidade de uma 

interpretação extensiva, pela generalidade (abrangente) da linguagem do texto legal. 

Assim, constatou-se que as Faltas Graves elencadas nas alíneas do artigo 

483 da CLT, podem trazer situações de constrangimento, dor e humilhação, gerando 

com isso, exímio abalo à saúde física e psicológica do empregado.  

Em relação às Faltas Graves elencadas nas alíneas a, b, d, e e g, pode-se 

observar que se enquadram com o pedido do Assédio Moral, por refletirem em 

conduta abusiva que atentam contra a dignidade psíquica e expõe o empregado a 

situações vexatórias, degradando o ambiente de trabalho.  

Estas condutas refletem no empregado vários sentimentos como: medo, 

constrangimento, perda de auto-estima, gerando até mesmo depressão. 

Isto porque o Assédio Moral encontra guarida nestas situações, por estarem 

cominadas com uma conduta abusiva ativa ou omissiva, reiterada e sistemática. 

Por fim, enquanto a legislação não oferece o Assédio Moral como uma 

conduta de Justa Causa, resta ao empregado buscar na legislação atual uma forma 

de combater esse fato tão comum e que causa tantas conseqüências à sua vida 

física e pessoal. 

O empregador, na sua condição de poder diretivo, deve sofrer, portanto, as 

sanções dos seus atos lesivos, pois a subordinação do empregado não pode ser 



BÜTTENBENDER, Nara Daiana Tondo; FARINA, Rosemeri. A Possibilidade da Rescisão Indireta por Assédio 
Moral. Revista Eletrônica de Iniciação Científica. Itajaí, Centro de Ciências Sociais e Jurídicas da UNIVALI. v. 
4, n.4, p. 708-726,  4º Trimestre de 2013. Disponível em: www.univali.br/ricc - ISSN 2236-5044. 

 

726 

 

tratada de forma destemperada, diante da presença dos princípios que regem as 

relações de emprego e dos direitos fundamentais até então conquistados. 

 

REFERÊNCIAS DAS FONTES CITADAS 

 

ALKIMIN, Maria Aparecida. Assédio moral na relação de emprego. Curitiba: Juruá, 
2007. 

BRASIL. Decreto-Lei nº 5.452 de 1º de maio de 1943. Aprova a Consolidação das 
Leis do Trabalho. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-
lei/del5452.htm>. Acesso em: 10 maio. 2013. 

DELGADO, Maurício Godinho. Curso de direito do trabalho. 9. ed. São Paulo: LTr, 
2010.  

FERREIRA, Hádassa Dolores Bonilha. Assédio moral nas relações de trabalho. 
Campinas: Russell Editores, 2004. 

HIRIGOYEN, Marie-France. Mal-estar no trabalho: redefinindo o assédio moral. 
Tradução de Rejane Janowitzer. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2002. 

MARTINEZ, Luciano. Curso de direito do trabalho: relações individuais, sindicais e 
coletivas do trabalho. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. 

MARTINS FILHO, Ives Gandra da Silva. Manual esquemático de direito e 
processo do trabalho. 17. ed. rev. atual. São Paulo: Saraiva, 2008.  

MARTINS, Sergio Pinto. Direito do trabalho. 24. ed. São Paulo: Atlas, 2008. 

MARTINS, Sergio Pinto. Direito do trabalho. 17. ed. São Paulo: Atlas, 2003. 

NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Iniciação ao direito do trabalho. 36. ed. São 
Paulo: LTr, 2011. 

NASCIMENTO, Sônia Mascaro. Assédio moral. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. 

NASCIMENTO. Amauri Mascaro. Curso de direito do trabalho: história e teoria 
geral do direito do trabalho: relações individuais e coletivas do trabalho. 24. ed. rev. 
atual. ampl. São Paulo: Saraiva, 2009. 

RAMOS, Luis Leandro Gomes. Assédio moral no trabalho: o abuso do poder 
diretivo do empregador e a responsabilidade civil pelos danos causados ao 
empregado, atuação do ministério público do trabalho. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2012. 

SARAIVA, Renato. Direito do trabalho. 13. ed. rev. atual. Rio de Janeiro: Método, 
2011. 


