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AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. ASSÉDIO MORAL HORIZONTAL. 
PODER DIRETIVO, FISCALIZATÓRIO E DISCIPLINAR DO EMPREGADOR. 
RESPONSABILIDADE PELA MANTENÇA DE AMBIENTE HÍGIDO DE TRABALHO. DANO 
MORAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DENEGATÓRIA. O assédio moral pode ser 
vertical ou horizontal, ocorrendo este nas condutas ilícitas praticadas 
por colegas contra alguém. Ainda que não haja participação direta das 
chefias empresariais no assédio moral, preservando-se o assédio como 
tipicamente horizontal (colegas versus colegas), não desaparece a 
responsabilidade do empregador pela lesão causada, por ser inerente ao 
poder empregatício dirigir, fiscalizar e punir os participantes da 
organização empresarial dentro do estabelecimento. Se as agressões 
morais causadas eram corriqueiras, repetidas e generalizadas no 
estabelecimento de trabalho, sem censura e punição pelas chefias do 
empregador, este se torna responsável pela indenização correspondente, 
em face de caber a ele a atribuição do exercício do poder diretivo, 
fiscalizatório e disciplinar na relação de emprego. Note-se que 
configura, sem dúvida, assédio moral a prática individual ou coletiva, 
por atos, palavras e silêncios significativos, de agressão ao patrimônio 
moral da pessoa humana, diminuindo desmesuradamente a autoestima e o 
respeito próprio da vítima escolhida, mormente quando fundada a agressão 
em característica física desfavorável da pessoa desgastada, de modo a 
submetê-la a humilhações constantes. Embora ainda não tipificado na 
legislação federal trabalhista, o assédio moral e seus efeitos 
indenizatórios derivam diretamente da Constituição da República, que 
firma como seus princípios cardeais o respeito à dignidade da pessoa 
humana (art. 1º, III, CF), à vida e à segurança (art. 5º, caput, CF), ao 
bem estar e à justiça (Preâmbulo da Constituição), estabelecendo ainda 
como objetivos fundamentais do Brasil construir uma sociedade livre, 
justa e solidária (art. 3º, I, CF), promovendo o bem de todos (art.3º, 
IV, ab initio, CF) e proibindo quaisquer formas de discriminação (art. 
3º, IV, in fine, CF). Desse modo, não há como assegurar o processamento 
do recurso de revista quando o agravo de instrumento interposto não 
desconstitui os fundamentos da decisão denegatória, que ora subsiste por 
seus próprios fundamentos. Agravo de instrumento desprovido. 

                     Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de 
Instrumento em Recurso de Revista n° TST-AIRR-29000-59.2011.5.13.0006, 
em que é Agravante ATLÂNTICA NEWS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA. e 
Agravado REGINALDO DE ARRUDA CÂMARA FILHO. 

                     O TRT de origem denegou seguimento ao recurso de revista da 
Reclamada. 

                     Inconformada, a Reclamada interpõe o presente agravo de 
instrumento, sustentando que a sua revista reunia condições de 
admissibilidade. 

                     Foram apresentadas contraminuta e contrarrazões, sendo dispensada 
a remessa dos autos ao MPT, nos termos do art. 83, § 2º, do RITST. 



                     PROCESSO ELETRÔNICO. 

                     É o relatório. 

                     V O T O 

                     I) CONHECIMENTO 

                     Atendidos todos os pressupostos recursais, CONHEÇO do agravo de 
instrumento. 

                     II) MÉRITO 

                     ASSÉDIO MORAL HORIZONTAL. PODER DIRETIVO, FISCALIZATÓRIO E 
DISCIPLINAR DO EMPREGADOR. RESPONSABILIDADE PELA MANTENÇA DE AMBIENTE 
HÍGIDO DE TRABALHO. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DENEGATÓRIA 

                     O primeiro juízo de admissibilidade do recurso de revista, ao 
exame do tema em epígrafe, denegou-lhe seguimento. 

                     No agravo de instrumento, a Reclamada repisa as alegações 
trazidas na revista, ao argumento de que foram preenchidos os requisitos 
de admissibilidade do art. 896 da CLT.  

                     Contudo, a argumentação da Agravante não logra desconstituir os 
termos da decisão agravada, que subsiste pelos seus próprios 
fundamentos, ora endossados e integrantes das presentes razões de 
decidir, verbis: 

     -PRESSUPOSTOS INTRÍNSECOS 

    (...) 

    RESPONSABILIDADE CIVIL DO EMPREGADOR/ INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL / 
ASSÉDIO MORAL 

    Alegação(ões): 

    -violação do art. 5º da CF. 

    -afronta aos arts. 818 da CLT; 186 do Código Civil e 333, I, do CPC. 

    -divergência jurisprudencial. 

    O acórdão questionado frisou que houve a comprovação da prática de ato ilícito, a existência do prejuízo 
suportado pelo reclamante e o nexo de causalidade entre tais aspectos. 

    Realçou que o demandante faz jus em auferir a indenização compensatória pela caracterização do assédio 
moral por ele tolerado no âmbito da empresa. 

    Nesse norte, por qualquer ângulo que se examine o apelo revisional ora manejado, verifica-se que a 
pretensão da reclamada visa alterar a essência do julgado recorrido, mediante reexame de fatos e provas, 
inviável nesta fase processual. 



    Portanto, não resta outra alternativa, senão obstar o seguimento do presente recurso, diante do empecilho 
previsto na Súmula nº 126 da Instância Superior Trabalhista. 

    CONCLUSÃO 

    Denego seguimento ao recurso de revista- (sic) (g.n). 

                     Acresça-se às razões expendidas que, diferentemente do alegado, o 
primeiro juízo de admissibilidade do recurso de revista, seja por seus 
pressupostos extrínsecos, a que sujeitos todos os recursos, seja por 
seus pressupostos intrínsecos, está previsto no art. 896, § 1º, da CLT, 
não importando a decisão denegatória em invasão de competência, tampouco 
em desrespeito aos princípios do duplo grau de jurisdição, do 
contraditório e da ampla defesa, uma vez que não impede a análise do 
mérito da questão por esta Corte. À parte, acaso inconformada, incumbe 
buscar o destrancamento do recurso, justamente pelo remédio processual 
ora utilizado (agravo de instrumento).  

                     No mérito, diante das alegações do obreiro de que era 
constantemente humilhado no ambiente de trabalho, sendo chamado de 
vampiro, 'thundercat', mutante, em razão de sua má formação dentária, o 
Tribunal Regional consignou que: 

    -Constata-se um típico caso de assédio moral, em que o empregado é vítima de atitudes constrangedoras 
por parte de seus colegas de trabalho, com a conivência do empregador. O trabalhador, em face da condição 
hierárquica e da dependência do vínculo empregatício, que constitui seu meio de sobrevivência, submete-se 
à situação desfavorável. 

    No caso em análise, embora não se possa afirmar que a empresa tinha uma postura de estímulo ao assédio, 
ficou claro que havia omissão e até condescendência, por parte de seus prepostos, com as situações 
humilhantes e constrangedoras impostas ao reclamante no ambiente de trabalho.  

    Portanto, estão presentes os elementos para a configuração do dano moral.  

    A atitude tolerada na empresa não deixa de ser uma ilegalidade, na medida em que a proteção e respeito à 
dignidade da pessoa humana constitui um dos fundamentos da nossa república (CF, art. 1º, inciso III), sendo 
assegurado, entre outros direitos fundamentais, 'a vida privada, a honra e a imagem das pessoas', com 
previsão do direito a uma indenização pelo dano material ou moral (idem, art. 5º, inciso X). 

    O dano caracteriza-se pelo constrangimento imposto ao reclamante no ambiente de trabalho, em face das 
chacotas que era obrigado a suportar-. 

                     A propósito dos fatos trazidos por estes autos, esclareça-se que 
o assédio moral pode ser vertical ou horizontal, ocorrendo este nas 
condutas ilícitas praticadas por colegas contra alguém. Ainda que não 
haja participação direta das chefias empresariais no assédio moral, 
preservando-se o assédio como tipicamente horizontal (colegas versus 
colegas), não desaparece a responsabilidade do empregador pela lesão 
causada, por ser inerente ao poder empregatício dirigir, fiscalizar e 
punir os participantes da organização empresarial dentro do 
estabelecimento. 

                     Se as agressões morais causadas eram corriqueiras, repetidas e 
generalizadas no estabelecimento de trabalho, sem censura e punição 
pelas chefias do empregador, este se torna responsável pela indenização 
correspondente, em face de caber a ele a atribuição do exercício do 



poder diretivo, fiscalizatório e disciplinar na relação de emprego. 
Note-se que configura, sem dúvida, assédio moral a prática individual ou 
coletiva, por atos, palavras e silêncios significativos, de agressão ao 
patrimônio moral da pessoa humana, diminuindo desmesuradamente a 
autoestima e o respeito próprio da vítima escolhida, mormente quando 
fundada a agressão em característica física desfavorável da pessoa 
desgastada, de modo a submetê-la a humilhações constantes.  

                     Embora ainda não tipificado na legislação federal trabalhista, o 
assédio moral e seus efeitos indenizatórios derivam diretamente da 
Constituição da República, que firma como seus princípios cardeais o 
respeito à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF), à vida e à 
segurança (art. 5º, caput, CF), ao bem estar e à justiça (Preâmbulo da 
Constituição), estabelecendo ainda como objetivos fundamentais do Brasil 
construir uma sociedade livre, justa e solidária (art. 3º, I, CF), 
promovendo o bem de todos (art.3º, IV, ab initio, CF) e proibindo 
quaisquer formas de discriminação (art. 3º, IV, in fine, CF). 

                     Ressalte-se, por cautela, que não se há falar em prova do dano 
moral, mas, sim, na prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, o 
constrangimento físico ou moral, o que ocorreu na hipótese. 

                     Saliente-se, ainda, que a distribuição do ônus da prova não 
representa um fim em si mesmo, sendo útil ao julgador quando não há 
prova adequada e suficiente ao deslinde da controvérsia. Se há prova 
demonstrando determinado fato ou relação jurídica, como na hipótese sob 
exame, prevalece o princípio do livre convencimento motivado insculpido 
no art. 131 do CPC, segundo o qual ao julgador cabe eleger a prova que 
lhe parecer mais convincente. 

                     No tocante ao pleito do Reclamante de levantamento dos valores já 
depositados em juízo - trazido em contraminuta e contrarrazões -, 
importante fixar que, além de inadequada a via eleita, não cabe ao TST 
analisar a questão originariamente. 

                     Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento. 

                     ISTO POSTO 

                     ACORDAM os Ministros da Egrégia Terceira Turma do Tribunal 
Superior do Trabalho, por unanimidade, negar provimento ao agravo de 
instrumento. 

                     Brasília, 23 de maio de 2012. 
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