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Visto em gabinete. 

 

S.C.V. ajuíza ação em face de XXXXXXX COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. 

aduzindo, em síntese, que trabalhou para a reclamada, como secretária, de 05/4/2010 a 

24/6/2010, com remuneração de R$ 621,00, tendo pedido demissão em razão do assédio sexual 

que sofreu. Pede indenização por dano extrapatrimonial. Atribui à causa o valor de R$ 

30.000,00. Junta documentos.   

Rejeitada a conciliação, a reclamada contesta o feito, negando o fato. Junta 

documentos. Produz-se prova consistente na transcrição de conversa havida entre as partes e 

gravada, pela reclamante, em seu celular. Colhem-se declarações da autora e de uma 

testemunha. 

Rejeitada nova tentativa de conciliação. Razões finais remissivas.  

Os autos vêm conclusos. 

Examino. 

 

Embora a contestação negue os fatos, a conversa gravada pela autora é suficiente, por si 

só, para evidenciar o assédio sexual ocorrido no ambiente de trabalho. As declarações da 

autora, requeridas a pedido do procurador da reclamada, também são esclarecedoras. Ela narra 

que “trabalhou por cerca de um mês para a reclamada, como secretária, que sua colega L., 

faxineira, avisou a depoente que o sócio tentava transar com as empregadas e as que não 

aceitassem eram despedidas; que falou sobre isso com o sócio presente a esse ato e ele disse 

que era tudo mentira; que um dia chegou para trabalhar e havia uma rosa na sua mesa, com 

um bilhete, dizendo que deveria se sentir segura; que o sócio presente a este ato dizia coisas 

tipo "tu tem a bunda grande", "eu adoro o furinho que tu tem na barriga", "se tu ficasse 

comigo eu te daria a vida que tu sempre quis"; que ele dizia que seu marido devia trai-la, pois 

todo homem faz isso; que F. constantemente a chamava em sua sala e as vezes consultava sites 

de acompanhantes em sua presença; que ele colocava fotos com garotas no computador e 

mostrava para a depoente; que ele a convidava para jantar, mas nunca aceitava; que ele dizia 

para a reclamante que "quando estava com outra mulher não sentia tesão mas era só lembrar 

dela que ficava de pau duro"; que saiu do emprego porque não aguentava mais"”. 

A testemunha, convidada a depor pelo reclamado, embora tenha referido nunca haver 

visto nenhuma conduta inconveniente de F. com suas empregadas, admite que “na empresa 

todo mundo vivia de arreganho, pois se tratavam como se fosse uma família”. Diz que "não se 

travavam, faziam brincadeiras e costumavam ter conversas liberais, mas nunca viu o 

reclamado agarrando a reclamante ou outras colegas". Por fim, admite que “conversavam 

sobre relacionamentos íntimos no ambiente de trabalho”. Ou seja, o ambiente era “gerido” pelo 

sócio da reclamada de forma a estimular conversas íntimas, fato que certamente viabilizou 

conduta como aquela verificada na conversa registrada pela autora. Conforme transcrição das 

fls. 39 e 40, o sócio da reclamada perguntou à autora se ela gostaria de transar com ele e disse 

que ficava excitado perto dela. Não se trata, pois, de uma conversa “liberal” de pessoas que se 

tratam como se fossem da mesma família, como tenta fazer crer a testemunha ouvida em juízo. 

Trata-se de manifesto abuso do poder diretivo, mediante claro assédio de natureza sexual. 

Trata-se de desrespeito. 
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É de registrar a pergunta formulada pelo procurador da reclamada e indeferida pelo 

juízo, acerca do tipo de roupa com que a reclamante ia trabalhar, como se isso fosse motivo 

suficiente para escusar a conduta do proprietário. Uma pergunta dessa natureza, formulada por 

profissional tecnicamente habilitado, em uma demanda na qual se discute a ocorrência de 

assédio sexual em um ambiente de trabalho é no mínimo preocupante. Será mesmo crível que 

em pleno século XXI alguém pense que uma roupa ousada seja razão suficiente para assediar 

uma moça casada que está realizando suas tarefas, em seu ambiente de trabalho?  

A autora era remunerada à razão de R$ 621,00 e estava em contrato de experiência, o 

que torna a conduta do sócio da reclamada ainda mais grave. Como é cediço, o trabalho é via de 

regra a única fonte de subsistência física e o Brasil não se notabiliza em nível internacional pelo 

excesso de oferta de empregos no mercado de trabalho. Antes disso, é de conhecimento público 

a escassez de vagas, especialmente em setores que não exigem demasiada especialização. Por 

isso mesmo, qualquer espécie de assédio no ambiente de trabalho se reveste de gravidade 

maior, do que quando praticado em outros ambientes nos quais ausente esse poder de sujeição 

que aqui se expressa de modo cristalino. O empregador, em tal caso, utiliza seu poder de 

mando, bem como da circunstância de que dele depende a manutenção da fonte de subsistência, 

para subjugar os empregados, submetendo-os a condições humilhantes ou vexatórias. Em caso 

de assédio sexual, como aquele dos autos, soma-se ainda o fato de que a conduta sublinha uma 

cultura machista e discriminatória, pela qual a mulher pode ser alvo de abusos, como aqueles 

cometidos pelo sócio da reclamada, no ambiente de trabalho. E o assediador ainda tenta 

demonstrar a responsabilidade da mulher pelas ofensas que sofreu, ao vestir-se ou comportar-se 

de determinado modo! 

Pontua-se que o assédio sexual geralmente não é praticado na presença de testemunhas. 

A prova, em tais casos, na maioria das vezes, é indiciária, pois o assediador costuma ter o 

cuidado de fazer com que ninguém mais tome conhecimento de seus gestos. Geralmente, age 

com carinho ou proteção demasiada, confundindo a vítima, tornando-a, de certo modo, 

cúmplice de sua conduta ofensiva. No caso em exame, a reclamante – exausta de sofrer 

agressão a sua moral no ambiente de trabalho – obteve prova cabal da conduta ilegal do sócio 

da empresa, ao gravar uma das conversas que tiveram. Não há, pois, como afastar a pretensão 

da autora, diante dos elementos existentes nos autos. 

A gravidade do fato impõe-se como fator determinante para a fixação do quantum 

devido a título de indenização. É de atentar, também, para o caráter dissuasório ou pedagógico 

da responsabilidade. O sócio da reclamada tem que se convencer de que a conduta praticada 

com S. não pode mais ser repetida. Deve se convencer de que não é tolerável, em uma 

sociedade que coíbe condutas discriminatórias e exalta o respeito mútuo e a persecução do bem 

comum, atos de manifesto desrespeito como aqueles por ele praticados no ambiente de trabalho. 

Outro fato a ser considerado é o de que a reclamante perdeu seu trabalho, optou por se demitir, 

para estancar o assédio de que vinha sendo vítima. 

Diante de todos esses elementos, acolho a pretensão da autora, para o efeito de deferir o 

pagamento de indenização por dano extrapatrimonial, em razão do assédio moral ocorrido no 

ambiente de trabalho, em valor que fixo em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), a ser atualizado 

na proporção dos créditos trabalhistas, a partir da data do ajuizamento da presente demanda. 

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5º, inciso 

LXXIV, da Constituição Federal. Ficam asseguradas ao autor as isenções previstas nos incisos I 

a V do art. 3º da Lei n.º 1.060/50, inclusive no tocante aos respectivos honorários advocatícios, 

que fixo em 20% sobre o valor bruto da condenação apurado a final. Observo que o artigo 133, 
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conjugado com o artigo 1º, inciso IV (princípios fundamentais de um Estado Democrático de 

Direito), ambos da Constituição Federal de 1988, derrogou o 14 da Lei nº 5.584-70. Sendo, o 

Advogado, indispensável à administração da Justiça e tendo, o Brasil, como princípio 

fundamental, o da valorização social do trabalho, não há como negar ao profissional liberal que 

prestou serviços, o pagamento de seus honorários. A Lei nº 5.584-70, anterior ao texto da 

Constituição, se afigura incompatível não apenas com seus termos, como também com os 

princípios que a inspiram. Admitir o contrário implicaria olvidar os fundamentos que justificam 

a existência mesma da Justiça do Trabalho. 

Diante da natureza da verba, não há descontos fiscais ou previdenciários a serem 

autorizados.  

 

ANTE O EXPOSTO, observada a fundamentação, ACOLHO a pretensão, para o 

efeito de CONDENAR XXXXXXXXXXX COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA a PAGAR à 

reclamante S. C. V. indenização por assédio sexual no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil 

reais), montante a ser atualizado na proporção dos créditos trabalhistas, a partir da data do 

ajuizamento da presente demanda. Defiro, também, o pagamento de honorários de advogado, 

fixados em R$ 12.000,00. Custas de R$ 1.440,00, calculadas sobre R$ 72.000,00, valor ora 

arbitrado à condenação, pelo reclamado. Tratando-se de sentença líquida, aguarde-se o 

adimplemento voluntário da obrigação, pelo prazo legal. Não havendo, proceda-se à 

penhora, lançando-se, inclusive, a multa prevista no art.475-J do CPC. Vedados os descontos 

previdenciários e fiscais, devendo a reclamada comprovar os respectivos recolhimentos. Partes 

cientes em audiência. Intime-se o INSS. Sentença proferida por mim, Juíza do Trabalho 

Valdete Souto Severo, assinada digitalmente em 19/7/2011, para publicação, inclusive na 

internet, em 29/7/2011. 

 

 

 
 


