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Há até bem poucos anos o inciso X do artigo 5º da Constituição Federal - que dispõe 
sobre a inviolabilidade da vida privada, intimidade e honra do indivíduo, sob pena de 
indenização por danos morais - era mais usado por celebridades vítimas de revistas de 
fofocas e paparazzi. Hoje, o constrangimento provocado por empregadores aos 
funcionários no ambiente de trabalho tem sido alvo de reclamações na Justiça do 
Trabalho. Momentos de tensão e destempero, insultos despropositados, exaltação dos 
ânimos e até mesmo exposição ao ridículo, mediante revista íntima, são queixas 
levadas à Justiça que tem entendido ser cabível pagamento de indenização por danos 
morais aos funcionários. Especialistas garantem que o empregado de hoje está mais 
consciente dos seus direitos e mesmo na condição de subordinado não deve estar 
sujeito a humilhações de superiores hierárquicos. 
 
Decisões recentes comprovam o entendimento de que as empresas devem pagar 
danos morais por exporem funcionários a condições constrangedoras e submetê-los à 
execração pública. As empresas, por sua vez, têm percebido que boa parte da Justiça 
tem dado ganho de causa aos funcionários, o que demonstra que uma agressão verbal 
pode levar a empresa a "sentar" no banco dos réus. Diante da complexidade do tema, 
o Sistema Firjan promove no dia 25 de novembro, o seminário "Danos Morais e 
Materiais nas Relações de Trabalho". O evento será realizado na sede da Firjan, no Rio 
de Janeiro. 
 
Parte do programa foi organizada por Dalila da Costa, responsável pela área 
trabalhista do Sistema Firjan. A advogada diz que o evento pretende esclarecer aos 
empresários de que, agindo corretamente dentro das leis, os processos por danos 
morais e materiais podem ser evitados. O Sistema Firjan é composto por cinco 
instituições que trabalham de forma integrada para o desenvolvimento da indústria 
fluminense, entre elas a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), 
o Centro Industrial do Rio de Janeiro (Cirj), o Serviço Social da Indústria (Sesi), o 
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e o Instituto Euvaldo Lodi (IEL). 
 
Vamos tratar de assuntos como dano moral por acidente de trabalho, os limites da 
empresa sobre a comunicação eletrônica do funcionário, assédio moral e sexual, entre 
outros tópicos - adianta, complementando que o seminário é uma parceria com a 
Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Rio de Janeiro (OAB-RJ) e a 
UniverCidade. 
 
 
Firjan promove evento para discutir relações trabalhistas  
Chefe da Assessoria Jurídica do Sistema Firjan, José Roberto Borges acrescenta que 
diante do incremento desse tipo de ação na Justiça do Trabalho, o encontro discutirá 
as principais teses levadas ao Judiciário. 
 
Existem medidas que o empregador pode tomar para evitar ser alvo de qualquer tipo 
de ação por dano moral ou material. Atitudes como disponibilizar ao trabalhador 
equipamento de proteção individual e coletivo, não divulgar informações particulares 
indevidas de seus funcionários, não vasculhar os pertences dos trabalhadores, 
aumentar a fiscalização ao invés de fazer revistas íntimas e treinar a administração 
para que possa ocupar devidamente cargos de gerência e chefia - propõe o advogado e 
professor. 
 



O desembargador José Geraldo da Fonseca, do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª 
Região (TRT-RJ), lembra que ao termo dano moral pode-se associar a idéia de 
"qualquer tipo de terrorismo ou perseguição contínua e sistemática que ocorre no 
ambiente de trabalho". Segundo ele, a maior parte das ações que correm no TRT-RJ é 
motivada por revista íntima, apelidos e rebaixamento funcional. 
 
Até a Constituição não existia indenização por dano moral. Antes, porém, associava-se 
o prejuízo moral a um dano contra a honra. Como se entendia que a honra não tem 
preço, não se mensurava o problema em quantia. Isso evoluiu e hoje se entende por 
dano moral qualquer invasão ilícita à esfera da personalidade, privacidade e vida 
íntima do indivíduo. Vai além da honra - afirma. 
 
Fonseca admite que a maior dificuldade da Justiça do Trabalho é estipular o valor das 
indenizações. "Na verdade o que se paga é uma indenização compensatória. É 
subjetivo. Não há como estimar a extensão da dor de um indivíduo", diz.  
 
Mas na opinião do presidente da Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas 
(Abrat), Osvaldo Rotbande, há muito que melhorar nesse aspecto. "Os juízes não estão 
quantificando à altura esse tipo de ação. É preciso mexer no bolso do empregador, 
caso contrário ele não se sente atingido e, conseqüentemente não se desestimula as 
práticas abusivas", reclama, alegando que as indenizações ainda são baixas. 
 
 
revista íntima também gera dano moral  
Mas tem sido freqüente por parte dos Tribunais, além de divulgadas pela mídia, as 
sanções e condenações em virtude desses ilícitos trabalhistas. Um dos exemplos mais 
recentes é o da Companhia Brasileira de Bebidas, condenada pela 5ª Câmara do TRT 
de Campinas (15ª Região) a pagar indenização de R$ 25 mil a um funcionário que, por 
não atingir a meta de vendas, foi obrigado a vestir calcinha vermelha e dançar na 
frente de todos os colegas de trabalho músicas de axé. 
 
Por muito menos, em setembro, a Justiça do Trabalho deu ganho de causa para uma 
ex-empregada da empresa Control Tower Assessoria Empresarial, indenizada em R$ 8 
mil por ter sido chamada de "gordinha" pelo diretor da companhia. Neste mês, a loja 
de departamentos C&A foi condenada pelo TRT de Alagoas (19ª Região) a pagar 
indenização por danos morais a dez ex-empregados da filial localizada no Shopping 
Center Iguatemi, em Maceió (AL), no valor individual de R$ 40 mil. Até 1998 elas eram 
submetidas à revista íntima como forma de coibir furto. 
 
Vale lembrar que revista íntima deve ser evitada porque a Constituição assegura 
indenização por dano moral a quem tiver violada a sua intimidade. Por outro lado, o 
artigo 7º, inciso 28 da Carta Magna garante ao empregado, independentemente do 
seguro por acidente de trabalho, uma indenização quando o infortúnio de culpa ou dolo 
for causado pelo empregador atenta o ex-ministro do Tribunal Superior do Trabalho 
(TST), Arnaldo Süssekind. "Mesmo no âmbito doméstico, se a patroa solicitar que a 
emprega doméstica abra a bolsa e lhe mostre antes de ir embora, não há problema. 
Mas porque neste caso não há ofensa, contato corporal e nem exposição da 
trabalhadora ao ridículo. E como se ela estivesse passando pelos Raios X de um 
aeroporto, por exemplo", esclarece. 
 
Outro caso que provoca dúvidas é quanto ao grito. Uma decisão recente do TRT-SP 
entende que o patrão gritar com o funcionário não representa constrangimento. "Mas 
depende do grito", alerta a juíza Jane Granzoto Torres da Silva, do TRT-SP. Ela admite 



que toda empresa "pode e deve" exercer seu poder diretivo, desde que não viole os 
direitos de personalidade do empregado, ou seja, direito à honra, intimidade, imagem, 
vida privada, entre outros. "Tudo é uma questão de convívio social. Por que gritar ou 
xingar em vez de dialogar? A relação trabalhista é um palco muito favorável a 
situações que levem ao dano moral porque está baseada na relação interpessoal", 
avalia a juíza.  
 
Fonseca concorda. "O problema está na fragilização das relações interpessoais no 
ambiente de trabalho. O limite entre o que pode ou não ser feito é tênue. Tanto 
empregado como empregador têm ultrapassado os limites. Mas as empresas estão se 
valendo do fato de o emprego ser um bem raro e escasso para sujeitar o funcionário a 
constrangimentos e invadir a esfera íntima e pessoal dos mesmos", afirma. 
 
 
Empregado consciente busca reparação moral  
Ainda não é possível afirmar se a crescente repercussão dos casos de indenização por 
dano moral é conseqüência de uma situação que esteja se agravando. 
 
O que está acontecendo é um conjunto de fatores. Mas o principal é que o trabalhador 
passou a tomar consciência de que, nesses casos, está sendo vítima de uma violência - 
opina o procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho (MPT) da 10ª Região (DF), 
Maurício Correa de Mello. 
 
Ele revela que o MPT tem feito sua parte. "Toda vez que recebemos uma denúncia 
notificamos as empresas. Seus representantes comparecem ao MPT onde firmam um 
compromisso para coibir tais práticas e tomar medidas concretas, como mudanças no 
treinamento e oferta de palestras, por exemplo, ao seu pessoal", revela. 
 
O procurador garante que é difícil avaliar se as recentes denúncias e 
conseqüentemente as condenações judiciais têm servido para aprimorar as relações 
interpessoais ou se somente agora os trabalhadores, vítimas de constrangimentos no 
ambiente de trabalho, têm buscado na Justiça a reparação por eventuais danos 
causados pelos empregadores. 
 
Não saberia dizer se o número de denúncias e de casos está ou não aumentando e 
nem se as punições estão coibindo as ações ilegais dos empregadores. De certo é que 
o trabalhador está mais atento e consciente de que isso faz dele vítima de uma 
violência - reitera. 
 
A juíza do TRT-SP atribui ao novo Código Civil uma possível mudança. "Há dez anos eu 
já julgava com a mesma constância atual casos de indenização por dano moral. A 
diferença é que com o advento o CC, o artigo 186, proporcionou maior respaldo na 
legislação expressa e contribuiu para uma disciplina legal mais rígida", afirma. 
 
O fato é que, mesmo com todos esses elementos, há histórias que ainda chocam. 
Corre na Justiça fluminense atualmente, por exemplo, o caso de um grupo de 
operadores de telemarketing de ambos os sexo que, durante o expediente, não podiam 
levantar de seus assentos para ir ao banheiro sob o argumento de que perderiam 
vendas. Diante disso, todos eram obrigados a urinar dentro de uma garrafa plástica 
colocada embaixo de suas respectivas mesas.  
 
Outro caso estarrecedor é o de uma empresa de jóias cujas funcionárias, durante a 
menarca (período menstrual), antes de irem para casa eram obrigadas a tirar e 



mostrar seus absorventes, em revista íntima, para provar que não estavam roubando 
peças valiosas. "Isso é o que chamamos de gestão cruel", tipifica o procurador Correa 
de Mello. 
 
O desembargador José Geraldo da Fonseca alerta ainda que muitos casos de assédio 
sexual vêm acompanhados de ameaças às famílias da vítima. "Na tentativa de obter os 
favores sexuais que deseja, muitas vezes, o superior hierárquico faz retaliações 
envolvendo os entes das vítimas. Há casos de assédio moral em que a auto-estima do 
trabalhador fica tão baixa e a perseguição é tamanha, que o indivíduo acaba 
cometendo suicídio ou mesmo homicídio", alerta.  
 
Mas o que justificaria o fato de empregadores insistirem nesse tipo de comportamento, 
arriscando a sofrerem na Justiça processos milionários? No entendimento do 
desembargador Fonseca o que falta é punição.  
 
O presidente da Abrat atribui o fato à superioridade do capital sobre o trabalho. "O 
panorama que existe é a força do poder econômico. Muitas das empresas não estão 
preocupadas em selecionar melhor seu pessoal, oferecer treinamento e cursos de 
aperfeiçoamento aos que ocupam cargos de confiança e não investem em formação. 
Em contrapartida, o trabalhador começou a perceber que não é apenas um 
instrumento para fabricar dinheiro para terceiros e que a relação trabalhista não é só 
gerar dinheiro para o empregador - defende Rotbande. 
 
Na opinião de Arnaldo Süssekind, a origem da hipertrofia do Direito do Trabalho é 
anterior a tudo isso. "Começa pelos maus empregadores tentando burlar e infringir a 
legislação. Preferem, por exemplo, correr o risco do que registrar seus empregados 
sob a alegação de que os descontos sobre o salário são altos", exemplifica.  
 
Ele entende ainda que no Brasil não há proteção contra despedida arbitrária. "O 
empregado pode ser demitido a qualquer momento e com qualquer tempo de serviço, 
desde que a empresa pague corretamente tudo que lhe deve", relata.  
 
Süssekind relembra estudo da Organização Internacional do Trabalho (OIT) 
apresentado em junho de 2004 e que demonstra que as empresas que permitem a 
integração de seus funcionários obtêm 0,17% de aumento de produtividade por ano na 
média individual, nos sete primeiros anos, estabilizando em seguida. 
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