
13/08/2018 Consulta de Processos | Portal TRT 5ª Região

http://www.trt5.jus.br/consulta-processo 1/5

PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA DO TRABALHO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
DA 5ª REGIÃO 

PROCESSO nº 0000031-67.2017.5.05.0193 (RO)
RECORRENTE: AGOSTINHO DE OLIVEIRA GOMES
RECORRIDO: WPS PINTO  
RELATOR: DESEMBARGADOR EDILTON MEIRELES 

 
ASSÉDIO MORAL NAS RELAÇÕES DE TRABALHO. RESPONSABILIDADE
CIVIL SUBJETIVA DO EMPREGADOR. Nas relações de trabalho, o
assédio moral configura-se como conduta abusiva do empregador ou de
seus prepostos, mediante a qual fica exposto o obreiro, de forma
reiterada, a situações vexatórias, humilhantes e constrangedoras, as
quais atentam contra a sua dignidade e integridade psíquica. Resulta
em danos materiais ou extrapatrimoniais (dano moral), sendo que este
independe de prova, haja vista ser presumível. Desse modo, para provar
a conduta ilícita do empregador que caracterize assédio moral, é
necessário a presença dos três elementos essenciais para a sua
configuração - o dano, o nexo causal entre este e a conduta abusiva do
empregador, e o elemento anímico (o dolo).

AGOSTINHO DE OLIVEIRA GOMES interpõe Recurso Ordinário nos autos

da Reclamação Trabalhista que litiga com WPS PINTO. Recurso tempestivo, interposto

legitimamente e isento de preparo. A reclamada apresentou contrarrazões. Dispensada a

manifestação do Ministério Público do Trabalho. Processo recebido no gabinete em 22/05/2018. É o

relatório.

VOTO DO RELATOR

ASSÉDIO MORAL

Conforme narrativa da inicial,

"A partir de meados do vínculo laboral o Reclamante foi apelidado de NIKITO ou
Macaco por seu superior hierárquico, bem assim por ex-colegas de trabalho que
aderiram ao comportamento do retrocitado senhor, tendo, inclusive, encontrado
bananas sobre a motocicleta que trabalhava em diversas oportunidades, bem assim
bilhetes com dizeres racistas. Sendo certo que, o Reclamante comunicou o fato e
pediu fossem adotadas providências, no sentido de que fossem cessadas as ofensas
morais, aos setores diretivos da Demandada, mas não obteve êxito. As ofensas
persistiram até a resilição contratual;"

A reclamada negou a narrativa fática do autor, permanecendo com o

empregado o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 818 da CLT e

art. 373 do CPC.

O Juízo de primeiro grau, por sua vez, julgou o pedido improcedente ao

fundamento de que:

"O conjunto probatório não demonstra as alegações lançadas pelo autor. Registro, no
particular, que as acusações impõem a necessidade de demonstração cabal da
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conduta atribuída ao empregador e, desse ônus, o autor não se desvencilhou, encargo
que lhe competia."

Pois bem.

As partes produziram prova testemunhal, que prestaram depoimentos

nos termos transcritos a seguir:

"que o Reclamante tinha apelido de Nikito; que o depoente não chamava o
Reclamante de Nikito; que o Reclamante era assim chamado pela "sala", ou seja, os
colegas de trabalho e o supervisor; que não sabe informar se fora da empresa o
Reclamante também é conhecido por este nome; que Nikito é um macaco, associado a
um biscoito; que o autor reclamava do apelido; que o depoente já presenciou o fato;
que o autor era quase sempre chamado desse jeito; que viu o Reclamante
comunicando aos supervisores, sendo um deles que já saiu da empresa de nome
Flávio PImentel e, o outro, que ainda permanece na empresa, "prefere não dizer o
nome";" (testemunha do reclamante);

"que trabalha para a Reclamada há 15 anos e como supervisor, há 12 anos; que o
Reclamante foi subordinado ao depoente; que o Reclamante não tinha qualquer
apelido na empresa; que desconhece o nome Nikito e o Reclamante não era chamado
assim; que o Reclamante nunca falou ao depoente que estivesse sendo tratado por
qualquer apelido pelos colegas; que o intervalo do autor era das 12h às 14h; que não
há qualquer orientação da empresa para reduzirem o horário de intervalo" (testemunha
da reclamada);

A rigor, poderíamos afirmar que a prova ficou dividida e, nesse caso,

como o ônus era do reclamante, a ele não favoreceu.

Ocorre que ao se identificar, a testemunha da reclamada afirmou que

labora na empresa reclamada há 15 anos, sendo que por 12 anos desempenha a função de

supervisor e o reclamante era seu subordinado.

Ora, a tese do autor é no sentido de que sofreu assédio moral pelo seu

superior hierárquico. Nesse diapasão, por corolário, não há isenção no depoimento da referida

testemunha, pois, evidente o seu interesse na solução do litígio.

Pode-se afirmar, inclusive, que diante da sua função de supervisor do

reclamante, sendo a pessoa apontada como principal assediador do autor, o caso é de

enquadramento na situação de suspeição prevista no art. 447, § 3º, II, do CPC:

"Art. 447. Podem depor como testemunhas todas as pessoas, exceto as incapazes,
impedidas ou suspeitas.

[...]

§ 3º São suspeitos:

I - o inimigo da parte ou o seu amigo íntimo;

II - o que tiver interesse no litígio."

Por oportuno, registre-se que malgrado tenha a testemunha do autor se

afastado em razão de acidente, cediço que dos 08 meses de vínculo do reclamante, trabalharam

juntos por 05 meses, tendo condições, portanto, de conhecer e descrever o assédio sofrido pelo

autor.
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Por conseguinte, uma vez afastada a isenção do depoimento da

testemunha da reclamada, concluímos que o autor logrou se desincumbir do ônus de provar que era

apelidado no local de trabalho de "nikito" e "macaco", nos termos do art. 818 da CLT e art. 373 do

CPC.

Sem dúvidas tais atos podem ser considerados geradores de dano

moral, com violação à dignidade do empregado, o que demonstra a existência de ato ilícito.

Por sua vez, o assédio moral, que pode ser entendido como:

"...toda e qualquer conduta abusiva manifestada, sobretudo, por comportamentos,
palavras, atos, gestos e escritos que possam trazer dano à personalidade, à dignidade
ou à integridade física ou psíquica de uma pessoa ou pôr em risco seu emprego ou,
em última análise, degradar o ambiente de trabalho.

(...) Na precisa observação de Cláudio Couce de Menezes, aquele que assedia busca
desestabilizar a vítima. Por isso mesmo, o processo é continuado e de regra sutil, pois
a agressão aberta desmascara a estratégia insidiosa de expor a vítima a situações
incômodas e humilhantes. O objetivo principal do assédio moral é o de criar uma
prolongada situação artificial para excluir a vítima, guardando assim flagrantes traços
discriminatórios e ilícitos" (DALLEGRAVE NETO, José Affonso. Responsabilidade civil
no direito do trabalho. 2. ed. São Paulo: LTr, 2007. p. 284).

E, continuando, José Affonso Dallegrave arremata:

"Observa-se que o prejuízo moral da vítima, de ordem psíquico-emocional, decorrente
do ato malicioso e doloso do agente, enseja a presença dos três elementos da
responsabilidade civil: o ato culposo, dano e nexo causal. Com efeito, nos termos do
art. 927 do Código Civil, os danos, material e moral, daí advindos são reparáveis. Não
se negue que o forte abalo psicológico infligido à vítima ofende o seu direito de
personalidade ofende seu direito de personalidade, máxime a sua honra e intimidade".
(DALLEGRAVE NETO, op. cit., p. 285).

Nas relações de trabalho, o assédio moral configura-se como conduta

abusiva do empregador ou de seus prepostos, mediante a qual fica exposto o obreiro, de forma

reiterada, a situações vexatórias, humilhantes e constrangedoras, as quais atentam contra a sua

dignidade e integridade psíquica.

Comprovado, assim, a responsabilidade da reclamada, já que fica

obrigada pelos atos de seus prepostos, nesta qualidade, consoante o disposto no art. 932, III, do

Código Civil. Destarte, consoante o disposto na Súmula 341 do Supremo Tribunal Federal, "é

presumida a culpa do patrão ou comitente pelo ato culposo do empregado ou preposto".

Outrossim, patente o nexo de causalidade entre o ato ilícito e o dano,

porquanto decorrentes do contrato de trabalho.

Ainda, vale destacar que o dano moral é presumível, diante da violação

do direito, dispensando-se a sua prova, conforme há muito tem se posicionado a jurisprudência do

Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

"Dispensa-se a prova do prejuízo para demonstrar a ofensa ao dano moral humano, já
que o dano moral, tido como lesão à personalidade, ao âmago e à honra da pessoa,
por sua vez é de difícil constatação, haja vista os reflexos atingirem parte muito própria
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do indivíduo - o seu interior. De qualquer forma, a indenização não surge somente nos
casos de prejuízo, mas também pela violação de um direito. STJ, REsp 85-019, 4ª
Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, julgado em 10/03/1998, DJ 18/12/1998."

Presentes, portanto, todos os requisitos ensejadores da

responsabilidade civil por danos morais, razão pela qual é devida a condenação da reclamada, nos

termos do art. 186 e 927 do CC.

Quanto ao valor da indenização, reiteramos que muito embora não se

tenha como aferir objetivamente o dano moral, a doutrina nos fornece alguns parâmetros para a

fixação da indenização respectiva. Assim é que, em geral, deve ser considerado no arbitramento da

indenização em reparação do dano imaterial, do ponto de vista do ofendido, no que for pertinente, o

sexo, seu status social (casado ou solteiro, etc.), idade, tempo de vida provável, educação, nível

cultural, ocupação ou ofício, especificidade ou especialidade de seu trabalho, posição social e

posição econômica, se possui filhos ou não, a intensidade do sofrimento do ofendido, a gravidade, a

natureza e valores ofendidos (igualdade, sentimento religioso, etc), a repercussão da ofensa e a

posição política da vítima. Já do ponto de vista do ofensor cabe considerar o grau de culpa

(extensão da indenização - Art. 944 do CC), sua condenação anterior por fatos idênticos ou

semelhantes (avalia grau de culpa) e o eventual abuso da autoridade/da posição hierárquica (avalia

o grau de culpa).

Tudo o dito acima, por sua vez, está sinteticamente posto no art. 223-G

da CLT, que dispõe que ao juiz considerar: I - a natureza do bem jurídico tutelado; II - a intensidade

do sofrimento ou da humilhação; III - a possibilidade de superação física ou psicológica; IV - os

reflexos pessoais e sociais da ação ou da omissão; V - a extensão e a duração dos efeitos da

ofensa; VI - as condições em que ocorreu a ofensa ou o prejuízo moral; VII - o grau de dolo ou

culpa; VIII - a ocorrência de retratação espontânea; IX - o esforço efetivo para minimizar a ofensa; X

- o perdão, tácito ou expresso; XI - a situação social e econômica das partes envolvidas; XII - o grau

de publicidade da ofensa.

Contudo, in casu, como os fatos danosos ocorreram antes do início da

vigência da Lei n. 13.467/17, cabe aplicar, para efeito de quantificação das indenizações, as regras

de direito material vigentes à época dos atos ilícitos.

Assim, diante dos atos praticados arbitramos a indenização por danos

morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), com época própria na data de publicação desta

decisão.

LIQUIDAÇÃO DO JULGADO

A liquidação deve se processar por simples cálculos, observando-se os

limites e restrições estabelecidos nos fundamentos acima, e o entendimento revelado pela Súmula
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nº 381 do TST.

Cabe esclarecer, ainda, que a partir de 25/03/2015 deve ser utilizado

como fator de correção monetária o IPCA-E divulgado pelo IBGE, conforme decidido pelo TST em

embargos de declaração no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade n. 479-

60.2011.5.04.0231.

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. IMPOSTO DE RENDA

Descabe falar em contribuições previdenciárias e imposto de renda,

pois, incidem sobre as parcelas de natureza remuneratórias, consoante legalmente determinado.

Quanto ao imposto de renda, deve ser destacado que sua incidência

ocorre somente sobre as verbas salariais, não se tributando os juros de mora.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª

Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, na sua 3ª Sessão extraordinária, realizada

em 26.06.2018, cuja pauta foi divulgada no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho, edição do dia

12.06.2018, sob a Presidência do Excelentíssimo Desembargador LUIZ ROBERTO MATTOS e com a

presença dos Excelentíssimos Desembargadores IVANA MÉRCIA NILO DE MAGALDI e EDILTON

MEIRELES DE OLIVEIRA SANTOS.

à unanimidade, DAR PROVIMENTO para condenar a reclamada no

pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), com época

própria na data de publicação desta decisão. Invertido o ônus da sucumbência, custas pela

reclamada no valor de R$200,00 (duzentos reais), calculadas sobre o valor da condenação arbitrada

para este fim em R$10.000,00 (dez mil reais).

EDILTON MEIRELES  
Desembargador Relator

ESS-F


