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"O empregador responde solidariamente pela conduta de seu empregado" 
 
Em que pese a desenfreada evolução tecnológica com vistas a um mercado de trabalho cada vez 
mais globalizado, com a comunicação em tempo real entre profissionais situados nos mais 
diversos pontos do planeta, e até o desenvolvimento do trabalho em domicílio, o fato é que a 
maioria das pessoas ainda passa a maior parte do tempo no local de trabalho, mais até do que no 
convívio familiar. Em razão disso, por permanecerem os empregados boa parte do dia à 
disposição do empregador, compete às empresas adotar normas que visem a redução dos riscos 
inerentes ao trabalho e a preservação da saúde, higiene e segurança dos empregados. 
 
Além de zelar pela integridade física dos trabalhadores, também cabe às empresas a manutenção 
de um ambiente de trabalho moralmente sadio, com bons relacionamentos entre os empregados, 
nos diversos níveis da estrutura organizacional. Nesse contexto, insere-se a necessidade de 
erradicação de qualquer forma de discriminação no ambiente de trabalho, seja por motivo de 
raça, sexo, idade, religião ou estado civil. 
 
Com a revolução sexual a partir da década de 60 e a crescente participação da mulher no 
mercado de trabalho, salutar para o alcance do direito de igualdade entre os sexos, acentuou-se 
uma forma de discriminação que até então as empresas pouco enfrentavam: o assédio sexual nas 
relações de trabalho. 
 
O assédio sexual, no âmbito do direito do trabalho, é considerado uma forma de discriminação e 
pode ser definido como toda conduta reiterada que, embora repelida pela vítima, fira sua 
liberdade sexual, por ser constrangida a fazer aquilo que não quer, utilizando-se o agente de seu 
poder hierárquico, com a promessa de favorecimentos em caso de aceitação ou ameaça de 
represálias em caso de recusa. 
 
Embora o Código Penal exija, para a tipificação do delito, que o agente deva prevalecer-se da sua 
condição de superior hierárquico ou de ascendência em relação à vítima, há quem entenda que a 
relação de poder entre o assediador e o assediado não é um requisito essencial para a 
configuração da conduta irregular no âmbito trabalhista. Por esse entendimento, é possível que o 
assédio parta do subordinado em relação ao chefe, bem como ocorra entre colegas de trabalho do 
mesmo nível hierárquico, entre prestador de serviço e empregado ou até entre cliente e 
empregado. 
 
Na grande maioria dos casos noticiados, o sujeito ativo do assédio sexual é o homem, sendo 
vítimas, predominantemente, as mulheres, não obstante seja possível o contrário, ou ainda entre 
pessoas do mesmo sexo. Dados da Organização Internacional do Trabalho (OIT) revelam que 
52% das mulheres economicamente ativas já foram assediadas sexualmente de alguma forma. 
 
A convivência social no ambiente de trabalho pode gerar os mais variados tipos de 
relacionamentos. Condutas dentro dos limites razoáveis de comportamento, se correspondidas, 
podem até transformar o convívio profissional entre colegas de trabalho em relacionamentos 
afetivos, namoros ou mesmo casamentos. 
 
A ocorrência do assédio sexual pode trazer sérios prejuízos à empresa, como danos à sua imagem 
corporativa. 
 
Para se distinguir o assédio sexual de meros atos de conquista, ainda que não correspondidos, há 
de se considerar, com uma certa cautela e sensibilidade, as características da sociedade brasileira, 
com seus valores históricos, culturais e sociais, que propiciam um convívio mais próximo entre as 
pessoas. 



Essa sensibilidade está refletida em decisões recentes de nossos tribunais, ao concluírem que 
galanteios ou simples comentários de admiração, ainda que impróprios, se exercidos sem 
qualquer tipo de pressão, promessa ou vantagem, não configuram o assédio para efeitos de 
sancionamento civil. 
 
A conduta deixa o campo sociológico e adentra a esfera jurídica quando ultrapassa o limite do 
consensual e passa a ameaçar a liberdade sexual da pessoa de modo importuno, insistente, 
chantagioso, causando na vítima medo de perseguição, desconforto no trabalho ou na família, 
prejuízo na carreira ou receio de perda do emprego. 
 
Não constitui uma tarefa simples distinguir uma situação da outra, razão pela qual é de suma 
importância a ampla discussão da problemática do assédio sexual no ambiente de trabalho. Além 
dos imperativos morais que exigem atenção para o problema, sua ocorrência pode também trazer 
sérios prejuízos à empresa, como danos à sua imagem corporativa, diminuição da produtividade, 
alto nível de faltas ao trabalho e crescimento do número de licenças médicas. 
 
Não se pode desconsiderar, ainda, os riscos e contingências inerentes às ações judiciais com 
pedidos de vultuosas indenizações, já que o empregador responde solidariamente pelas condutas 
inadequadas de seus empregados. 
 
Ainda é incipiente o grau de informação nas empresas sobre a maneira correta de tratar o tema. 
Devem os empresários estar atentos ao problema e adotar medidas destinadas a erradicar esse 
comportamento, tais como disponibilizar canais de comunicação para orientação e denúncia, 
realizar palestras de conscientização e implementar normas de conduta que visem a construção 
de um ambiente de trabalho saudável e de respeito entre todos os trabalhadores. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 29 nov. 2005, Legislação & Tributos, p. E2. 


