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RESUMO 

O presente trabalho busca analisar a necessidade de prova robusta ou de prova indireta para 

comprovação do assédio sexual à luz do direito processual trabalhista, considerando a 

dificuldade probatória do ato mencionado. Isto posto, visa compreender as consequências ao 

que tange o contrato de trabalho do assediador e da vítima, além dos impactos ao empregador 

que coadunar ou for omisso diante de uma denúncia de assédio sexual. Importante destacar 

ainda que o presente estudo visa analisar a jurisprudência dos tribunais regionais do trabalho, 

além de relacionar a temática aos princípios gerais do direito e específicos do direito do 

trabalho. Nesse sentido, a pesquisa proposta tem natureza qualitativa e se propõe a ser 

desenvolvida pelo método hipotético-dedutivo, vez que o assédio sexual não está previsto na 

Consolidação das Leis do Trabalho, ensejando a necessidade de discussão acerca de qual meio 

probatório se faz o mais adequado para comprovação do mencionado ato e qual deve ser o 

entendimento a ser adotado pelos tribunais em razão dos princípios a serem expostos.  Assim, 

a técnica adotada será a pesquisa bibliográfica, a partir da legislação, doutrinas, cartilhas e 

análise jurisprudencial. Por fim, conclui-se que a adoção da prova indireta para a comprovação 

de assédio sexual se faz a mais adequada em razão do princípio da proteção do trabalhador, 

devendo ainda ser observado a admissão de prova ilícita, como a gravação de vídeo e imagem 

sem conhecimento do assediador, em atenção ao princípio da proporcionalidade, a fim de 

garantir a punição daquele que se aproveita da dificuldade probatória para cometer o ato ilícito.   

 

 

Palavras-chaves: Assédio sexual. Prova robusta. Prova indireta. Contrato de trabalho. Jurisprudência. 

Princípios. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O assédio sexual é considerado como ato discriminatório e, portanto, deve ser 

dirimido no ambiente de trabalho, vez que viola diretamente os direitos fundamentais da vítima. 

O referido ato está previsto no artigo 216-A do Código Penal, enquanto a Consolidação das 

Leis do Trabalho (CLT) se faz omissa.  Nesse sentido, importante destacar a diferença entre a 

conceitualização do assédio prevista no Código Penal e perante o direito processual trabalhista, 

ressaltando que para este o assédio sexual será caracterizado independentemente de 

superioridade hierárquica.  

Assim, destaca-se que o ato em comento tende a ser praticado de maneira velada, 

dificultando a produção probatória para comprovação do assédio sexual, limitando os direitos 

da vítima, bem como promovendo a impunidade do assediador.  

O objetivo geral da presente pesquisa visa compreender a divergência 

jurisprudencial existente, assim como a aplicação dos princípios a fim de analisar qual meio de 

prova, quais sejam prova robusta ou prova indireta, faz-se o mais adequado para comprovação 

do assédio sexual no âmbito processual trabalhista. 

Como objetivos específicos ressaltam-se:  descrever o conceito de assédio sexual 

no  ordenamento jurídico brasileiro; analisar os impactos do reconhecimento do assédio sexual 

a luz da Consolidação das Leis do Trabalho; apresentar as divergência jurisprudêncial quanto 

aos meios de prova do assédio sexual na justiça do trabalho; e por fim, verificar qual a solução 

mais adequada para a exigência probatória diante dos princípios gerais e do direito processual 

do trabalho.  

Para isto, o trabalho em questão tem natureza qualitativa, sendo predominantemente 

desenvolvido pelo método hipotético-dedutivo. A técnica adotada é a pesquisa bibliográfica, 

vez que utiliza-se da legislação, doutrinas, jurisprudência e cartilhas referentes ao assédio 

sexual.  

O marco teórico, trata-se da teoria da proporcionalidade adotada por Mauro Schiavi, 

vez que esta, deva ser aplicada aos princípios gerais do direito, com o intuito de adotar a prova 

indireta para comprovação de assédio sexual, mitigando ainda o princípio da vedação da prova 

ilícita.  

Ademais, visando discutir sobre a problemática exposta e alcançar os objetivos 

mencionados, a pesquisa será desenvolvida em quatro capítulos complementares com o intuito 

de compreender e analisar o cerne da pesquisa, anteriormente mencionado.  

O primeiro capítulo visa compreender os aspectos históricos, traçando uma linha 
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breve sobre os acontecimentos e a evolução da aplicação do assédio sexual como ato 

discriminatório presente no ambiente de trabalho. Além disso, expõe-se a tipificação do ato no 

ordenamento jurídico brasileiro, destacando a diferença entre a conceitualização do termo em 

âmbito penal e processual trabalhista a partir da interpretação extensiva. Deste modo, para 

maior compreensão, menciona-se as modalidades de assédio sexual, quais sejam o assédio 

sexual quid pro quo (por chantagem) e o assédio sexual ambiental (por intimidação).  

O segundo capítulo objetiva compreender e reconhecer a dimensão dos impactos 

em razão do reconhecimento do assédio sexual como ato discriminatório. Destarte, discute-se 

a inconstitucionalidade do artigo 223-G, §1° da Consolidação das Leis do Trabalho no que 

tange a responsabilidade civil, além de apresentar as consequências jurídicas para o assediador 

em relação a sua responsabilização nas diferentes esferas do ordenamento jurídico brasileiro, 

bem como nas modificação do contrato de trabalho ou até mesmo sua extinção.  

Ademais, o referido capítulo destaca as possíveis modificações no contrato de 

trabalho da vítima, como também a possibilidade de rescisão indireta, visando sua proteção em 

âmbito profissional e pessoal, vez que o assédio sexual não se restringe ao ambiente de trabalho, 

gerando consequências imensuráveis.  

Por fim, demonstra-se as consequências jurídicas para o empregador que se omitir 

diante de uma denúncia de assédio sexual, devendo ser também responsabilizado em virtude da 

Teoria do Risco da Atividade.  

O terceiro capítulo se propõe a analisar as jurisprudências mais atuais dos tribunais 

regionais do trabalho, buscando compreender as decisões acerca de qual meio probatório seja 

o mais adequado para a comprovação do assédio sexual. Ademais, nota-se clara divergência 

entre a necessidade de prova robusta ou a admissão de prova indireta visando maior proteção à 

vítima, a qual tende a ser a parte hipossuficiente da relação.  

Por derradeiro, o quarto capítulo destina-se a discorrer sobre os princípios e suas 

limitações com intuito de compreender e pacificar a jurisprudência trabalhista. Deste modo, 

analisa-se os princípios do devido processo legal e da presunção da inocência, como sendo 

aqueles utilizados para justificar o entendimento que somente a prova robusta seja capaz de 

comprovar o assédio sexual. Em contramão, têm-se os princípios da igualdade, da proteção e 

da vedação da prova ilícita, sendo este mitigado pelo princípio da proporcionalidade, aos quais 

visam resguardar os direitos da vítimas, compreendendo pela admissão da utilização de prova 

indireta.  

Nesse ínterim, a presente pesquisa pretende, através da análise jurisprudencial e da 

aplicação do princípios gerais e específicos do direito trabalhista, compreender a necessidade 
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de prova robusta ou indireta para a comprovação do assédio. Além disso, busca-se garantir a 

proteção da vítima, de modo que o assediador não se aproveite da dificuldade probatória do ato, 

devendo ainda o empregador promover um meio ambiente de trabalho seguro e sadio.  
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2. ASSÉDIO SEXUAL 

 

2.1 Aspectos históricos 

 

      Historicamente, o termo assédio sexual (sexual harassment) foi designado pela 

primeira vez nos anos 70 por feministas americanas da Universidade de Cornell. Deste modo, 

Carmem Alemany (1999, p.230 apud HIRATA et al, 2009, p.26) afirma que as feministas: “se 

referiam então, mais concretamente, às práticas observadas no contexto das relações de trabalho 

com os homens.” 

A partir dos anos 80, o fenômeno passou a ser reconhecido tornando-se de grande 

relevância. Em 1979, nos Estados Unidos, a jurista e ativista feminista Catharine MacKinnon 

inseriu pela primeira vez o conceito de assédio sexual na doutrina legislativa, entendendo-o 

como discriminação sexual. 

Desta forma, nos países europeus, através de inúmeras resoluções do Parlamento, o 

assédio sexual passou a constituir ofensa a dignidade e aos direitos da mulher perante o local 

de trabalho. Assim, Michael Rubenstein (1987, p. 161 apud HIRATA et al, 2009, p.27) 

elaborou o primeiro relatório, que foi publicado pela Comissão Europeia em 1987, referindo-

se a problemática e definindo assédio sexual como: “uma conduta verbal ou física de natureza 

sexual cujo autor sabe ou deveria saber que é ofensa à vítima”.  

Entretanto, com toda a repercussão, uma parcela das feministas estadunidenses 

manifestaram-se com o intuito de ampliar a conceitualização do referido termo para além das 

relações de trabalho, se contrapondo com aquelas que garantem a restrição do tema, 

considerando que o assédio sexual trata-se exclusivamente da inferiorização da mulher no 

ambiente de trabalho. 

Posteriormente, a Organização Internacional do Trabalho, através da Convenção 

sobre Violência e Assédio n° 190, em conjunto com a Recomendação n° 206, buscou reafirmar 

os direitos humanos e a garantia de um meio ambiente de trabalho sadio, pautado no respeito. 

Deste modo, a Convenção supramencionada definiu o assédio e a violência como sendo:  

a range of unacceptable behaviours and practices, or threats thereof, whether a single 

occurrence or repeated, that aim at, result in, or are likely to result in physical, 

psychological, sexual or economic harm, and includes gender-based violence and 

harassment.” (OIT, 2019, p.4).1 

                                                 

1 Um conjunto de práticas e comportamentos inaceitáveis, ou ameaças que manifestam como ocorrências únicas 

ou repetidas, que resultam ou estão sujeitas a causar, dano físico, psicológico sexual ou econômico, e que incluem 

violência ou assédio baseado no gênero. (Tradução nossa). 
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Destarte, a Convenção n° 190 buscou a inclusão e proteção de todos aqueles 

inseridos no ambiente de trabalho, independente qual seja, como ressalta Shauna Olney:  

 

It means that everyone who works is protected, irrespective of contractual status, 

including interns, volunteers, job applicants, and persons exercising the authority of 

an employer. It applies to the public and private sectors, the formal and informal 

economy, and urban and rural areas. (OLNEY, 2019, on-line). 2 
 

Deste modo, a referida Convenção abrange o assédio sexual, incluindo não somente 

o ambiente de trabalho físico, mas também aqueles habilitados pela TIC – Tecnologia da 

Informação e Comunicação, ou seja, se refere a qualquer tecnologia que auxilia a comunicação. 

(SENAI, 2019). 

O Senado Federal, através da Cartilha Assédio Moral e Sexual no Trabalho, ressalta 

que:  

 

Uma das formas de apresentação dessa violência é o assédio sexual no ambiente do 

trabalho, que afeta especialmente as mulheres e que se caracteriza como meio de 

exercer controle e poder sobre elas nas relações laborais. Trata-se de crime previsto 

na legislação brasileira e de violação de direitos humanos. 

O assédio sexual fere a dignidade humana e demais direitos fundamentais dos 

servidores públicos, dos empregados e dos estagiários. Viola os direitos de 

trabalhadores/as à segurança no trabalho e à igualdade de oportunidades, além de 

prejudicar a saúde da vítima. É alimentado pelo sigilo, que esconde o tamanho real do 

problema. (BRASIL, 2017/2018). 

 

Nesse sentido, ressalta-se que conforme expresso no artigo 1°, III da Constituição 

Federal de 1988, a dignidade da pessoa humana é fundamento basilar do Estado Democrático 

de Direito e, portanto, o assédio sexual deve ser dirimido, garantido um meio ambiente do 

trabalho digno e seguro para todos. 

 

2.2 Tipificação do Assédio Sexual no ordenamento jurídico brasileiro  

 

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, após a garantia da igualdade 

entre homens e mulheres, conforme disposto no artigo 5°, inciso I, começaram novas discussões 

com intuito de promover, através de legislação infraconstitucional, a efetiva igualdade e 

proteção aos direitos fundamentais. 

Deste modo, com o intuito de reafirmar a liberdade sexual e a integridade física, o 

                                                 

2 Significa que todos os que trabalham estão protegidos, independentemente da situação contratual, incluindo 

estagiários, voluntários, candidatos a emprego e pessoas que exercem a autoridade de um empregador. Aplica-se 

aos setores público e privado, economia formal e informal e áreas urbanas e rurais. (Tradução nossa). 
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assédio sexual foi regulamentado no ordenamento jurídico brasileiro através da Lei n°10.224 

de 15 de maio de 2001, que acresceu ao Código Penal Brasileiro, no título VI, capítulo I, o 

artigo 216 – A, in verbis: 

 

Art. 216-A. Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento 

sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou 

ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função.                

Pena – detenção, de 1 (um) a 2 (dois) anos. (BRASIL, 2001). 

 

Destaca-se que, anteriormente a promulgação da Lei n°10.224, a jurisprudência, 

através da analogia e da base principiológica constitucional, já identificava o referido ato, 

punindo os infratores conforme os tipos penais descritos nos artigos 215 (posse sexual mediante 

fraude) e 216 (atentado violento ao pudor mediante fraude) do Código Penal, antes das 

modificações propostas pela Lei n°12.015 de 2009. 

Além disso, importante ressaltar que apesar da discussão acerca de quem deveria 

figurar o sujeito ativo do tipo penal supracitado, com o intuito de promover a proteção ampla 

entre os trabalhadores, tanto indivíduos do sexo feminino quanto os do sexo masculino estão 

sujeitos a praticar o delito de assédio sexual. Ainda, conforme o disposto no Código Penal, o 

sujeito passivo deve necessariamente configurar nível hierárquico inferior ao agressor, 

identificando ainda a relação de trabalho, devendo a vítima repelir o ato manifestamente.  

Entretanto, de maneira extensiva, o assédio sexual se caracteriza de maneira distinta 

quando inserido no direito processual do trabalho, haja vista que o ato não se restringe ao 

assédio sexual vertical, identificado quando há subordinação hierárquica, podendo se 

caracterizar inclusive de maneira horizontal perante as relações de trabalho. De acordo com a 

Cartilha Assédio Moral e Sexual no Trabalho, do Senado Federal, o assédio sexual horizontal: 

Ocorre quando não há distinção hierárquica entre a pessoa que assedia e aquela que é 

assediada, a exemplo do constrangimento verificado entre colegas de trabalho. Essa 

forma não é “crime de assédio” previsto no Código Penal brasileiro, embora a conduta 

possa também ser punida penalmente, enquadrada em outros tipos penais. (BRASIL, 

2017/2018). 

 

Conforme a Cartilha Assédio Sexual no Trabalho – Perguntas e Respostas (MPT, 

2017), é possível que haja a prática do assédio sexual entre sujeitos do mesmo sexo ou gênero, 

mesmo que na maioria dos casos o agressor seja homem e as vítimas predominantemente 

mulheres. Ressalta-se ainda, que o cometimento do referido ato pode ser coletivo ou individual, 

bem como poderá haver a presença de uma ou mais vítimas.  

Ainda que fora do ambiente de trabalho, o assédio sexual poderá ser configurado 

caso ocorra em razão do trabalho. Nesse sentido, a Cartilha da OIT em conjunto com o 
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Ministério Público do Trabalho, frisa que:  

 

É possível que ocorra nos intervalos, locais de repouso e alimentação, antes do início 

do turno ou após o término, durante caronas ou transporte entre trabalho e residência, 

desde que ocorram por conta do trabalho prestado. Além disso, há relações de trabalho 

que não requerem a presença física do empregado na estrutura da empresa, como as 

atividades externas e o teletrabalho. (MPT, 2017). 

 

2.3 Diferença entre assédio sexual e assédio moral 

 

O termo assédio sexual se refere a conduta sexual reiterada e manifestamente 

repelida pela vítima. Este ato fere diretamente o princípio da liberdade sexual, haja vista que 

trata-se de uma liberdade individual, pautada no respeito ao exercício da sexualidade, como 

afirma o IBDFAM -Instituto Brasileiro de Direito de Família (2001, online). 

Nesse sentido, Rodolfo Pamplona afirma que:  

 

Desta forma, o assédio sexual, enquanto ilícito, deve ser considerado como uma 

violação ao postulado dogmático da liberdade sexual, não devendo ser encarado como 

uma reles" infração moral ", até mesmo porque, no âmbito das relações sociais, os 

limites da júridicidade e da moralidade são muito tênues. (PAMPLONA, 2018, on-

line) 

  

Assim, faz-se necessário destacar os critérios para caracterização do ato, quais 

sejam: a presença do sujeito ativo (quem assedia) e do sujeito passivo (quem é assediado), 

conduta reiterada de cunho sexual no ambiente de trabalho ou decorrente deste e a rejeição 

inequívoca da vítima. Além disso, a Cartilha Assédio Moral e Sexual ressalta que:  

 

Pode haver assédio sexual de homens contra mulheres, mulheres contra homens, 

homens contra homens e mulheres contra mulheres. Contudo, as pesquisas indicam 

ser muito mais frequente o assédio de homens contra mulheres, em particular as 

mulheres negras. Outro grupo particularmente vulnerável é a população LGBTI+. 

(BRASIL, 2017/2018). 

 

Destarte, é essencial ressaltar a diferença entre assédio moral e assédio sexual, 

considerando que ambos não se confundem e geram consequências distintas. Deste modo, o 

assédio moral caracteriza-se por atos habituais deliberados, com intuito de humilhar ou 

constranger alguém, de maneira verbal ou não, inferiorizando e deteriorando a vítima diante do 

ambiente de trabalho.  

Ademais, Maurício Godinho Delgado define assédio moral como: 

 

Conduta reiterada seguida pelo sujeito ativo no sentido de desgastar o equilíbrio 

emocional do sujeito passivo, por meio de atos, palavras, gestos e silêncios 

significativos que visem ao enfraquecimento e diminuição da autoestima da vítima ou 

a outra forma de tensão ou desequilíbrio emocionais graves. (DELGADO, 2018) 
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Portanto, enquanto o assédio sexual depende da conotação sexual, o assédio moral 

baseia-se na conduta com o intuito de abalar outrem psicologicamente ou degradar o meio 

ambiente de trabalho. Porém, conforme ressalta a Cartilha Assédio Sexual no Trabalho – 

Perguntas e Respostas: “o assédio de forma geral é a insistência impertinente, a perseguição, a 

abordagem velada, que viola a esfera moral do indivíduo.”. (MPT, 2017) 

Além disso, importante frisar que o assédio moral pode se manifestar de três modos 

distintos, quais sejam: de maneira verticalizada, quando se identifica a subordinação 

hierárquica; de maneira horizontal, entre colegas de trabalho de mesmo nível hierárquico; e, 

por fim, de maneira mista, quando a vítima é assediada tanto por superior hierárquico, como 

também por colegas de trabalho sem a caracterização da subordinação.  

Destaca-se porém, que diferentemente do assédio sexual, não há legislação nacional 

específica que trata do assédio moral, podendo o assediador responder em âmbito 

administrativo e trabalhista com fulcro nos artigos 482 e 483 da CLT, na esfera penal caso haja 

a presença de violência e na esfera civil ao que tange aos danos morais e materiais.  

Entretanto, a Organização Internacional do Trabalho – OIT, já deliberou várias 

convenções que abordam sobre a proteção psicológica e física do trabalhador, como disposto 

na Convenção n° 155 de 1992 sobre Segurança e Saúde dos Trabalhadores e Meio Ambiente 

de Trabalho.  

 

2.4 Modalidades de assédio sexual 

 

2.4.1 Assédio sexual quid pro quo 

 

O assédio sexual por chantagem (ou assédio sexual quid pro quo), é aquele 

praticado em razão de alguma ameaça, com o intuito de obter vantagem sexual da vítima, 

chantageando-a em troca de algum benefício ou a fim de evitar prejuízos no ambiente de 

trabalho.  

Neste caso, geralmente identifica-se a subordinação hierárquica, haja vista que o 

empregador tradicionalmente está inserido no polo ativo do delito, porém não se trata de 

requisito essencial para identificação da referida modalidade de assédio.  

Desta forma, Rodolfo Pamplona esclarece que:  

 

O assédio sexual quid pro quo é, portanto, uma consequência direta de um abuso de 

uma posição de poder, de que o agente é detentor. Por isto mesmo, a sua verificação 

se dá, potencialmente, em todas as formas de relações sociais em que há uma 
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discrepância de poder, como, por exemplo, o campo educacional (professores X 

discípulos), esportivo (dirigentes de clubes e treinadores X atletas), hospitalar 

(médicos e auxiliares X pacientes) e religioso (sacerdotes X fiéis). (PAMPLONA, 

2018, on-line). 

 

Nesse sentido, por ser a modalidade de assédio sexual cometida com maior 

frequência no ambiente de trabalho, esta é tipificada no artigo 216 – A do Código Penal 

Brasileiro, desde 2001. 

 

2.4.2 Assédio sexual ambiental 

 

O assédio por intimidação ou assédio sexual ambiental, de acordo com o Cartilha 

da OIT (2017), ocorre quando há provocações sexuais no próprio ambiente de trabalho com a 

intenção de prejudicar o trabalhador, criando uma situação de humilhação e intimidação, 

violando o direito a um meio ambiente de trabalho sadio. 

Deste modo, Alice Monteiro de Barros afirma que a modalidade de assédio 

supramencionada caracteriza-se por: “incitações sexuais importunas, de uma solicitação sexual 

ou de outras manifestações da mesma índole, verbais ou físicas” (BARROS, 1995), com o 

objetivo de prejudicar ou criar um meio ambiente de trabalho hostil, de abuso, humilhação e 

intimidação. 

Rodolfo Pamplona ainda destaca como caracterizadores do ato: 

 

(…) abuso verbal ou comentários sexistas sobre a aparência física do empregado; 

frases ofensivas ou de duplo sentido e alusões grosseiras, humilhantes ou 

embaraçosas; perguntas indiscretas sobre a vida privada do trabalhador; separá-lo dos 

âmbitos próprios de trabalho para maior intimidade das conversas; condutas" sexistas 

"generalizadas, destacando persistentemente a sexualidade em todos os contextos; 

insinuações sexuais inconvenientes e ofensivas; solicitação de relações íntimas, 

mesmo sem exigência do coito, ou outro tipo de conduta de natureza sexual, mediante 

promessas de benefícios ou recompensas; exibição de material pornográfico, como 

revistas, fotografias ou outros objetos, assim como colocar nas paredes do local de 

trabalho imagens de tal natureza; apalpadelas, fricções ou beliscões deliberados e 

ofensivos; qualquer exercício de violência física ou verbal.(PAMPLONA,2018, on-

line). 

 

Por fim, importante ressaltar que apesar do assédio sexual por intimidação não ser 

tipificado na legislação brasileira, o assediador poderá responder civilmente por danos morais 

e materiais causados à vítima, sem prejuízo as consequências em âmbito trabalhista. 
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3. IMPACTOS DO RECONHECIMENTO DO ASSÉDIO SEXUAL 

 

A Convenção n° 111 da Organização Internacional do Trabalho, promulgada pelo 

Brasil, através Decreto n° 10.088, em seu anexo XXVII, artigo 1°, alíneas a e b, define 

discriminação como: 

 

Toda distinção, exclusão ou preferência fundada na raça, cor, sexo, religião, opinião 

política, ascendência nacional ou origem social, que tenha por efeito destruir ou alterar 

a igualdade de oportunidades ou de tratamento em matéria de emprego ou profissão; 

Qualquer outra distinção, exclusão ou preferência que tenha por efeito destruir ou 

alterar a igualdade de oportunidades ou tratamento em matéria de emprego ou 

profissão, que poderá ser especificada pelo Membro interessado depois de consultadas 

as organizações representativas de empregadores e trabalhadores, quando estas 

existam, e outros organismos adequados. (BRASIL,2019). 

 

Deste modo, observa-se que o assédio sexual é compreendido como uma forma de 

discriminação sexual, visto que as vítimas estão inseridas em um grupo minoritário e 

extremamente vulnerável, considerando que o referido ato é cometido de maneira velada, 

geralmente, sem que pessoas próximas possam provar ou até mesmo notar. 

O assédio sexual estende seus efeitos para além da vida profissional da vítima, 

considerando que tal ato expõe o indivíduo a situações constrangedoras, degradantes e 

humilhantes no ambiente de trabalho. Ressalta-se que a referida conduta mesmo que sem 

contato físico é violenta, cruel e antiética. 

Portanto, a conduta do assediador pode gerar inúmeras consequências para este e 

para a vítima, bem como para o empregador que se omitir diante das circunstâncias. Isso posto, 

após a Reforma Trabalhista, a Consolidação das Leis do Trabalho prevê, em seu artigo 223-G, 

os parâmetros de indenização dos danos morais, como no caso em discussão. Tal dispositivo 

legal é criticado pela doutrina, vez que é considerado como equívoco legislativo, eivado de 

inconstitucionalidade.  

 

3.1 Responsabilidade Civil à luz do artigo 223 – G, §1° da CLT: uma análise da 

inconstitucionalidade do dispositivo 

 

A Lei n° 13.467 de 2017, mais conhecida como Reforma Trabalhista, ressaltou o 

título II-A da CLT, que dispõe acerca da indenização aos danos extrapatrimoniais, a qual deverá 

ser paga conforme o salário contratual do ofendido. 

Assim, compreende-se por dano extrapatrimonial aquele causado pela ação ou 

omissão que ofenda o empregado, conforme expõe o artigo 223-E da CLT, violando sua 
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imagem, intimidade, sexualidade e outros valores que atentem a dignidade humana. Destarte, 

uma das consequências do assédio sexual trata-se da indenização pelo dano supramencionado 

por parte do assediador a vítima. 

Desta forma, tem-se descrito no artigo 223-G, §1° da CLT: 

 

§ 1o  Se julgar procedente o pedido, o juízo fixará a indenização a ser paga, a cada um 

dos ofendidos, em um dos seguintes parâmetros, vedada a acumulação:                      

I - ofensa de natureza leve, até três vezes o último salário contratual do 

ofendido;                

II - ofensa de natureza média, até cinco vezes o último salário contratual do ofendido; 

III - ofensa de natureza grave, até vinte vezes o último salário contratual do 

ofendido;                   

IV - ofensa de natureza gravíssima, até cinquenta vezes o último salário contratual do 

ofendido.    (BRASIL, 1943). 

 

Observa-se que o referido artigo estipula a indenização restringindo-se a 

remuneração da vítima, o que viola diretamente o princípio da isonomia. Isso porque abarca 

uma situação de discriminação, atentando a dignidade da pessoa humana, considerando que um 

determinado sujeito será indenizado por valor superior em razão do seu salário contratual, 

comparado àquele que foi acometido por situação idêntica, porém recebe salário contratual 

inferior. 

Isto posto, o referido artigo tem sido criticado por parte da doutrina, afirmando que 

o dispositivo legal supracitado encontra-se eivado de inconstitucionalidade, por contrariar o 

artigo 3°, inciso IV e o artigo 5°, inciso XXXV da Constituição Federal de 1988, bem como a 

Convenção n°111 da OIT que trata sobre discriminação em matéria de emprego e profissão.  

Nesse sentido, Maurício Godinho e Gabriela Neves Delgado, ressaltam que: 

 

O primeiro macro aspecto de destaque no Título II-A da CLT consiste na tentativa 

sutil de a Lei n. 13.647/2017 descaracterizar um dos avanços humanísticos e sociais 

mais relevantes da Constituição de 1988, que é o princípio da centralidade da pessoa 

humana na ordem social, econômica e jurídica, com os seus diversos princípios 

correlatos, capitaneados pelo princípio da dignidade da pessoa humana. (GODINHO; 

DELGADO, 2017, p.144). 

 

Além disso, a restrição ao valor da indenização exposta pelo artigo 224-G, §1° da 

CLT contraria o disposto no artigo 944, caput e parágrafo único do Código Civil, que dispõe 

que a indenização deve ser fixada pelo juiz considerando a extensão do dano, e não restringindo-

se a um valor pré-estabelecido em virtude do salário da vítima. 

Portanto, o referido artigo analisado é considerado pela doutrina majoritária como 

um retrocesso social, vez que estabelece valor ínfimo das indenizações extrapatrimoniais, 

ignorando o disposto na Constituição Federal, bem como no Código Civil e na Convenção n° 

111 da OIT, vez que não tem o intuito de dirimir a discriminação no ambiente de trabalho, 
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violando ainda princípios basilares do Estado Democrático de Direito. 

 

3.2 Consequências jurídicas para o assediador 

 

O assediador, ou seja, aquele que comete o assédio sexual, poderá ser punido diante 

de três esferas do direito, quais sejam: em âmbito trabalhista, cível e penal. Destaca-se ainda, 

que conforme exposto na cartilha Assédio Sexual no Trabalho: Perguntas e Respostas, ao 

cometer referido ato, o sujeito: “também poderá ser réu em ação civil pública proposta pelo 

Ministério Público do Trabalho ou por sindicato. ”. (MPT, 2017, p. 19). 

Em âmbito trabalhista, o assediador poderá sofrer alterações no contrato de trabalho, 

como transferência para outro setor ou função e alteração da jornada de trabalho (MPT, 2017). 

Além disso poderá ter seu contrato suspenso, ou sofrer com advertência disciplinar, observando 

ainda a possibilidade de dispensa por Justa Causa, por ato de incontinência de conduta ou mau 

procedimento, nos termos do artigo 482, alínea b da CLT. 

Nesse sentido, Maurício Godinho afirma que:  

 

É o que se passa com o assédio sexual, que pode ser englobado, perfeitamente, na 

incontinência de conduta alinhada pelo art. 482, “b”, da CLT, quando praticado por 

empregado em face de sua colega de serviço, por exemplo. A propósito, tratando-se 

de assédio sexual do empregador contra a empregada, o enquadramento pode ser feito 

nas alíneas “a”, “e” ou “f ” do art. 483 da CLT: respectivamente, serviços contrários 

aos bons costumes ou alheios ao contrato, ou, ainda, “ato lesivo da honra e boa fama” 

ou “ofensa física”. (GODINHO, 2018, p.1.416). 

 

Além disso, poderá haver a responsabilização civil pelo ato praticado, que conforme 

o artigo 226-G, §1°, da CLT, deverá o juiz fixar a indenização a ser paga pelo ofendido, caso 

julgue o pedido procedente. (BRASIL, 1943). Importante destacar, que conforme a Emenda 

Constitucional n° 45/2004, houve alteração no artigo 114 da Constituição Federal de 1988, 

competindo à Justiça do Trabalho, processar e julgar, conforme o inciso IV: “as ações de 

indenização por dano moral ou patrimonial, decorrentes da relação de trabalho”. (BRASIL, 

1988). 

Ademais, em âmbito penal, poderá haver a representação por ação penal privada, 

pelo descrito no artigo 216-A do Código Penal, que se refere ao delito de assédio sexual, que 

possui pena de detenção de um a dois anos, podendo ser aumentada em até um terço caso a 

vítima seja menor de dezoito anos, conforme o parágrafo segundo do artigo supramencionado. 

Em suma, a Cartilha Assédio Moral e Sexual no Trabalho frisa que: 

O assédio sexual cometido no ambiente de trabalho é considerado falta grave e pode 

ensejar a demissão por justa causa, conforme a Consolidação das Leis do Trabalho, 

https://app.vlex.com/vid/38859566/node/482
https://app.vlex.com/vid/38859566
https://app.vlex.com/vid/38859566/node/483
https://app.vlex.com/vid/38859566
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bem como a abertura de processo administrativo e respectivas consequências (Lei nº 

8.112, de 1990). Também na esfera administrativa, o agressor pode ser punido pela 

conduta de assédio. Na esfera criminal, a punição pelo assédio pode atingir até dois 

anos de detenção. (BRASIL, 2017/2018, p.19). 

 

Isto posto, em razão da dificuldade probatória do assédio sexual, há dificuldades 

em penalizar o assediador, visto que tal conduta em sua maioria é praticada de maneira velada, 

deixando pouco ou nenhum lastro probatório robusto.  

 

3.3 Consequências jurídicas para a vítima 

 

O assédio sexual traz consequências extremamente prejudiciais a vítima, seja em 

âmbito profissional ou pessoal. Em decorrência do ato, o assediado poderá desenvolver 

depressão, ansiedade e outros transtornos, diminuindo significativamente o seu desempenho e 

prejudicando a própria função no ambiente de trabalho. 

Conforme exposto na Cartilha Assédio Moral e Sexual no Trabalho, são alguns 

danos resultantes do assédio sexual à vítima: 

 

Privação da autonomia; - Integridade física e psicológica afetada, decorrente da 

desestabilização emocional causada pelo assédio, do sentimento de vergonha, do 

autoisolamento e da introjeção da culpa mediante questionamento da própria conduta; 

Significativa redução da autoestima - Diminuição da produtividade; - Afastamentos 

por doenças; - Desligamentos; - Aumento das doenças profissionais, do absenteísmo, 

dos acidentes de trabalho; - Comprometimento permanente da saúde físico-psíquica 

em função da pressão psicológica sofrida. (BRASIL, 2017/2018, p.19). 

 

Deste modo, o empregado que foi vítima de assédio sexual terá respaldo perante o 

direito do trabalho, sendo possível alterações em seu contrato, bem como terá direito a rescisão 

indireta com fulcro no artigo 483 da CLT, além de indenização, em razão do artigo 5°, inciso 

X da Constituição Federal de 1988. 

Insta esclarecer que a rescisão indireta trata-se da ruptura do contrato de trabalho 

por ato culposo do empregador, sendo que, deste modo, o empregado receberá todas as verbas 

rescisórias como no caso de dispensa sem justa causa. Nesse sentido Maurício Godinho afirma 

acerca do artigo 483 da CLT: 

 

Conforme já exposto, entretanto, a plasticidade dessa tipificação tem permitido a 

adequação de tipos jurídicos tradicionais a condutas que adquiriram notoriedade mais 

recentemente, como ocorre com o assédio sexual. Sendo o ato ofensivo praticado pelo 

empregador, pode enquadrar-se, conforme o caso, nas alíneas “a”, “e” ou “f” do art. 

483 da CLT: respectivamente, serviços contrários aos bons costumes ou alheios ao 

contrato, ou, ainda, “ato lesivo da honra e boa fama” ou “ofensa física”. (GODINHO, 

2018, p.1.447). 

 

https://app.vlex.com/vid/38859566/node/483
https://app.vlex.com/vid/38859566/node/483
https://app.vlex.com/vid/38859566
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Destarte, o acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2° região 

entendeu pela aplicação de rescisão indireta, em razão do assédio sexual e moral sofrido pelo 

empregado, conforme exposto a seguir:  

 

RESCISÃO INDIRETA. ASSÉDIO SEXUAL E ASSÉDIO MORAL 

RECONHECIDOS. CABIMENTO. Da mesma forma que ocorre com a justa causa 

do empregado, há que ser observada a imediatidade entre a ação e a reação quanto aos 

atos tidos como suficientes para configuração da justa causa do empregador. O assédio 

moral descrito foi uma decorrência de sua denúncia pelo assédio sexual, que 

culminaram em seu requerimento da rescisão indireta do contrato de trabalho. 

Ademais, uma das características do assédio moral é a sua ocorrência de forma 

continuada durante o contrato de trabalho. Presentes, portanto, os motivos ensejadores 

da rescisão indireta. (SÃO PAULO, 2019). 

 

Além disso, a Cartilha Assédio Sexual no Trabalho: Perguntas e Respostas, ainda 

ressalta que: 

 

O assédio sexual, geralmente, repercute na saúde física e mental do trabalhador. Nesse 

caso, poderá a lesão ser considerada doença ocupacional, com os direitos e garantias 

decorrentes dessa condição, tais como: emissão de CAT (Comunicação de Acidente 

de Trabalho), recebimento de auxílio previdenciário, adaptação de função ou horário, 

estabilidade no emprego após o fim do benefício previdenciário. (MPT, 2017, p. 19). 

 

Deste modo, importante esclarecer ainda, que conforme a Lei n° 9.029/95, artigo 

4°, incisos I e II, o rompimento da relação de trabalho em razão do assédio sexual, caracterizado 

como ato discriminatório, além do direito à reparação pelo dano moral, poderá o empregado 

optar pela reintegração ao trabalho com ressarcimento integral de todo período de afastamento 

ou a percepção, em dobro, da remuneração do período de afastamento (BRASI, 1995). 

Logo, apesar da dificuldade probatória do assédio sexual, a Consolidação das Leis 

do Trabalho e a Constituição Federal de 1988, em razão dos direitos fundamentais e do direito 

ao meio ambiente de trabalho sadio, visam proteger a vítima, resguardando-a, além de 

possibilitar alterações no contrato de trabalho ou a rescisão indireta, bem como indenização por 

danos morais. 

 

3.4 Consequências jurídicas para o empregador 

 

A Teoria do Risco da Atividade implica ao empregador a responsabilidade de 

assumir todos os riscos ligados ao seu empreendimento, sendo o que dispõe o artigo 2° da 

Consolidação das Leis do Trabalho. Assim, o empregador também poderá ser responsabilizado 

pelo assédio sexual ainda que não seja o assediador, vez que trata-se de obrigação de zelar por 

um meio ambiente de trabalho saudável. (MPT, 2017). 
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Assim, a Cartilha de Assédio Sexual no Trabalho: Perguntas e Respostas, ainda 

frisa que: “O empregador é sempre responsável por atos de seus prepostos e por atos que afetem 

à integridade de seus trabalhadores no ambiente de trabalho, mesmo quando praticados por 

terceiros alheios à relação de emprego. ” (MPT, 2017). 

Deste modo segue o julgado do Tribunal Regional do Trabalho da 2° região: 

 

ASSÉDIO SEXUAL. ÔNUS DA PROVA. DEVER DE INDENIZAR. O assédio 

sexual, na medida em que atentatório contra a liberdade sexual, gerando lesão de 

ordem imaterial, é passível de indenização, incumbindo a quem o alega, o ônus da 

prova. Desse ônus a reclamante, no presente caso, se desvencilhou a contento. 

Incumbe, portanto, ao empregador, o dever de indenizar, uma vez que faz parte de sua 

responsabilidade zelar pela higidez do ambiente de trabalho. (SÃO PAULO, 2020). 

 

Nesse mesmo sentido segue outra decisão do Tribunal Regional do Trabalho 

também da 2° Região acerca do dever de indenização, vez que o empregador será responsável 

por seus prepostos e comitentes:  

 

DANO MORAL - ASSÉDIO SEXUAL -INDENIZAÇÃO Comprovado o assédio 

sexual praticado pelos superiores hierárquicos no curso da jornada de trabalho 

pertinente a condenação do empregador na reparação pecuniária pelo dano moral, eis 

que a teor do disposto nos artigos 186 e 932, III do Código Civil, eis que é responsável 

pelos atos praticados por seus prepostos e comitentes. (SÃO PAULO, 2020). 

 

Ressalta-se, portanto, que o empregador será solidariamente responsável com o 

assediador ao que se refere a reparação civil dos danos causados por um dos seus empregados 

quando no exercício do trabalho, conforme preconiza o artigo 932, inciso III do Código Civil, 

in verbis:  

 

Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil: III - o empregador ou 

comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que 

lhes competir, ou em razão dele; (BRASIL, 2002). 

 

Ademais, caso ocorra a prática do ato sexual, o empregador viola não somente 

cláusulas do contrato de trabalho, como também o previsto na Constituição Federal, podendo 

ensejar tanto na rescisão indireta do contrato, bem como o ressarcimento por danos morais 

sofridos pela vítima. De tal forma, caso a conduta do ato ilícito tenha sido praticada pelo próprio 

empregador, a verificação se tornará mais simples, visto que a responsabilização recairá apenas 

sobre sua figura. 

Portanto, o empregador deverá fazer cessar o assédio sexual, adequando o ambiente 

de trabalho, sendo permitido promover alterações no contrato de trabalho do assediador, como 

transferência de função, localidade e jornada de trabalho, bem como aplicar punições como 

advertências e suspenção do contrato. (MPT, 2017).
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4. ANÁLISE JURISPRUDENCIAL PERANTE A JUSTIÇA DO TRABALHO: 

NECESSIDADE DE PROVA ROBUSTA OU INDIRETA PARA A COMPROVAÇÃO 

DO ASSÉDIO SEXUAL? 

 

De acordo com o ordenamento jurídico brasileiro, a prova é essencial ao processo. 

Deste modo, Mauro Schiavi afirma que: 

 

Provas são os instrumentos admitidos pelo direito como idôneos, a demonstrar um 

fato ou um acontecimento, ou excepcionalmente, o direito que interessa à parte no 

processo, destinados à formação da convicção do órgão julgador da demanda. 

(SHIAVI, 2018, p.689) 

 

Assim, o direito à prova constitui garantia processual fundamental, prevista perante 

a Constituição Federal, devendo ainda ser observado os princípios da ampla defesa, do acesso 

a justiça e do contraditório. Entretanto, faz-se necessário o mínimo de lastro probatório para 

comprovar o assédio sexual, com o intuito de responsabilizar o assediador. 

Nesse sentido, a Cartilha de Assédio Sexual no Trabalho: Perguntas e Respostas 

discorre que:  

 

Pode-se provar a prática do assédio sexual por meio de bilhetes, cartas, mensagens 

eletrônicas, e-mails, documentos, áudios, vídeos, presentes, registros de ocorrências 

em canais internos da empresa ou órgãos públicos. Também é possível provar por 

meio de ligações telefônicas ou registros em redes sociais (Facebook, Whatsapp, etc.) 

e testemunhas que tenham conhecimento dos fatos. (MPT, 2017, p. 16). 

 

Destarte, há grandes dificuldades para se comprovar o assédio sexual, visto que os 

casos tendem a ser praticados de maneira obscura, com isso, a jurisprudência têm valorizado a 

prova indireta. À vista disso, em razão da proteção a figura da vítima, as regras de presunção 

devem ser admitidas, vez que os indícios possuem grande importância para que o assediador 

não se beneficie de sua conduta. (MPT, 2017). 

Ademais, tem se admitido a utilização de outros meios de provas elencados no 

Código de Processo Civil, desde que não contrarie a moral e os bons costumes. Desta forma, 

Mauro Schiavi (2018, p. 689) ensina que: “Com isso, nota-se a amplitude probatória que 

consagra o Código de Processo Civil, a fim de facilitar o acesso do cidadão à Justiça e a 

possibilidade de demonstrar a veracidade de suas alegações em juízo. ” 

Nessa perspectiva, a Cartilha da OIT, com intuito de fornecer maior proteção a 

vítima, se posicionou quanto a possibilidade de gravações de conversas ou imagens 

constituírem prova diante do assédio sexual, afirmando que: “Admite-se a gravação de 

conversas ou imagens por um dos envolvidos no ato – interlocutor - ainda que sem o 
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conhecimento do agressor. ”. (MPT, 2017, p.17).  

Amauri Mascaro Nascimento ainda destaca: “De nada adianta ter ocorrido ou não 

um fato se não pode ser provado. Desse modo, a importância da prova e da sua análise pelas 

partes e pelo juiz é fundamental para que o processo possa cumprir com os seus fins”. 

(NASCIMENTO, 2007, p. 508). 

Portanto, assim como a jurisprudência, a doutrina moderna processual civil também 

tem consagrado o princípio da atipicidade das provas, admitindo-se que outras provas sejam 

aceitas, mesmo que não estejam expressamente dispostas no Código de Processo Civil. 

 

4.1 A necessidade de prova robusta para comprovação do assédio sexual 

 

Para a comprovação de assédio sexual, diversos tribunais têm entendido pela 

necessidade de prova robusta, ou seja, provas que não deixam dúvidas e que sejam precisas 

para a comprovação de um determinado ato, com fulcro no artigo 5°, inciso LVII da 

Constituição Federal, in verbis: “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado 

de sentença penal condenatória”.  

O artigo supramencionado se refere ao princípio da não culpabilidade antecipada, 

ou seja, conforme ensina Francisco Dirceu Barros (2018, p.105): “temos que ter um processo 

finalizado para atribuir ao réu todos os efeitos de uma sentença penal condenatória. ”. Deste 

modo, destaca-se que, em regra, é do acusador o ônus de provar os fatos alegados, como enfatiza 

Aury Lopes Jr. acerca das principais manifestações da presunção de inocência:  

 

a) É um princípio fundante, em torno do qual é construído todo o processo penal 

liberal, estabelecendo essencialmente garantias para o imputado frente à atuação 

punitiva estatal; b) É um postulado que está diretamente relacionado ao tratamento do 

imputado durante o processo penal, segundo o qual haveria de partir-se da ideia de 

que ele é inocente e, portanto, deve reduzir-se ao máximo as medidas que restrinjam 

seus direitos durante o processo (incluindo-se, é claro, a fase pré-processual); c) 

Finalmente, a presunção de inocência é uma regra diretamente referida ao juízo do 

fato que a sentença penal faz. É sua incidência no âmbito probatório, vinculando 

à exigência de que a prova completa da culpabilidade do fato é uma carga da 

acusação, impondo-se a absolvição do imputado se a culpabilidade não ficar 

suficientemente demonstrada. (LOPES JR., 2019, p.107, grifo nosso) 

 

Assim, para parte da doutrina e jurisprudência, faz-se necessário prova robusta para 

comprovação de qualquer ato, como por exemplo, nos casos de assédio sexual. Nesse sentido, 

Aury Lopes Jr. (2019, p. 606) ainda ressalta: “ninguém pode ser condenado a partir de meros 

indícios, senão que a presunção de inocência exige prova robusta para um decreto 

condenatório.”.  
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Isto posto, em regra, o artigo 818 da Consolidação da Leis do Trabalho afirma que 

o ônus da prova incumbirá ao reclamante quando fato constitutivo de seu direito, e ao 

reclamado, quando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do reclamante. 

(BRASIL, 1943). Ademais, apesar da dificuldade probatória do assédio sexual, incumbe ao 

reclamante o ônus da prova. 

Nesse sentido, o acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3° 

região, se posicionou acerca da necessidade de prova robusta para configuração do assédio 

sexual, como segue a ementa:  

 

EMENTA: INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RESPONSABILIDADE DO 

EMPREGADOR. ASSÉDIO SEXUAL. ÔNUS DA PROVA. Consoante dispõe o 

artigo 186 do Código Civil, a responsabilidade do empregador se caracteriza diante 

da coexistência de três elementos: o dano, a culpa ou o dolo do empregador e o liame 

causal entre a execução do serviço e o dano. E o empregador responde pela conduta 

de seus prepostos dentro do ambiente de trabalho (artigos 932, inc. III, e 933 do 

Código Civil). Por outro lado, não se pode presumir e banalizar os pressupostos da 

responsabilidade do empregador. Logo, o assédio sexual não pode ser presumido a 

partir do relato da vítima, sendo conduta que exige prova cabal e inequívoca do ilícito 

praticado no ambiente de trabalho, cujo ônus da prova é do trabalhador (a), o que não 

se verificou no caso. (MINAS GERAIS, 2019) 
 

Diante do caso supracitado, a reclamante alegou ter sido sexualmente assediada em 

seu ambiente de trabalho por um dos prepostos da empresa ré, sendo que a situação foi 

presenciada por outro trabalhador e comunicado ao encarregado pelo setor, ao qual se omitiu.  

Deste modo, em defesa, a ré afirmou não ter conhecimento dos fatos narrados, além de frisar 

que estes não foram comprovados e por este motivo, não poderia ser responsabilizada por ação 

de terceiros, vez que não há nexo de causalidade entre o suposto assédio e a conduta da 

reclamada.  

Assim, o relator do caso alega que apesar do responsável pelo setor (testemunha 

arrolada) ter tomado ciência do fato e da empresa ré ter ficado inerte diante do referido relato, 

o assédio sexual não deve ser presumido, havendo a necessidade de prova. Destarte, conforme 

narrado, a autora não comprovou os fatos, não havendo indícios que o referido ato tenha sido 

cometido, destacando ainda que o depoimento pessoal da autora não faz prova em seu favor. O 

relator Paulo Emilio Vilhenda da Silva entendeu, portanto, por excluir à indenização por dano 

moral. 

Nessa perspectiva também foi o entendimento proferido pelo Tribunal Regional do 

Trabalho da 18° região acerca do artigo 818 da CLT: 

 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ASSÉDIO SEXUAL. NÃO 

CONFIGURAÇÃO. Nos termos do art. 818 da CLT, a prova do assédio sexual 

alegado como fundamento para pretensão reparatória incumbe à empregada, por ser 
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fato constitutivo de seu direito. No caso, não restando provados os fatos narrados na 

inicial acerca do alegado assédio sexual é indevida a indenização por danos morais 

pleiteada. Recurso obreiro ao qual se nega provimento. (GOIÁS, 2020) 

 

De acordo com o referido acórdão, o relator em questão, Elvecio Moura dos Santos, 

julgou improcedente o pedido formulado, ora pela requerente, por considerar não haver provas 

suficientes da ocorrência do alegado assédio sexual. Assim, apesar da demonstração de 

conversas por aplicativo de cunho sexual entre a requerente e o requerido, acrescido ao 

depoimento de testemunha arrolada pela autora, não foi configurado pelo relator que as 

conversas tenham gerado ameaça e, portanto, não lhe causou constrangimento.  

Em análise das conversas anexadas, nota-se que a autora não vetou o teor sexual da 

conversa desde o princípio (elemento caracterizador do assédio sexual), visto que, ceder às 

conversas naquele momento, seria uma possibilidade de provar diante do seu superior 

hierárquico o assédio sexual em comento. Anteriormente aos prints da conversa anexada, já era 

de conhecimento de alguns empregadores, bem como da testemunha arrolada, que ocorreram 

conversas e flertes com conotação sexual entre as partes do processo. 

Além disso, a requerente ainda destaca que presencialmente o requerido a chamava 

em sala de reunião para demonstrar erros em relatórios, ameaçando-a quanto ao seu emprego e 

utilizando-se do teor sexual para se beneficiar. Entretanto, o relator ressaltou que apesar do teor 

sexual comprovado, não pode-se considerar a incidência do assédio sexual, visto que o 

requerido não é superior hierárquico da requerente e, portanto, considerou que o vínculo de 

emprego havido entre a autora e o réu era circunstancial.  

Logo, frisou que as conversas por aplicativo anexadas demonstraram que estas não 

ocorreram necessariamente no ambiente de trabalho, de modo que as provas apresentadas não 

foram capazes de comprovar o assédio sexual suscitado no referido acórdão. 

Ademais, no mesmo sentido tem-se a decisão proferida pelo Tribunal Regional do 

Trabalho da 7° região: 

 

NEGATIVA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. ALEGAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE FORMA DIVERSA. ÔNUS DA EMPRESA. Uma vez admitida a 

prestação de serviços, é do reclamado o ônus de provar que o autor para si não 

laborava na condição de empregado, pois fato impeditivo do alegado vínculo 

empregatício, condição ordinária que se tem por presumida. In casu, as declarações 

do próprio titular da reclamada aliadas às da testemunha por ela apresentada, deixam 

certa a existência da vindicada relação jurídica. DANOS MORAIS. ASSÉDIO 

SEXUAL - Improvado o alegado assédio sexual, ônus da reclamante do qual não se 

desvencilhou, impõe-se excluída do condenatório a indenização deferida àquele 

título. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - Não tendo a reclamante comprovado 

que seu labor era realizado na área de risco estabelecida na NR 16 - Anexo 2, indevido 

o adicional de periculosidade. (CEARÁ, 2020) 
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Conforme a decisão supracitada, concluiu-se pela exclusão do condenatório a 

indenização por danos morais em razão do assédio sexual. A relatora, Fernanda Maria Uchoa, 

afirmou a necessidade de prova robusta, que conforme seu voto, não foi comprovado pela 

reclamante, visto que trata-se desta o ônus probatório. 

A requerente afirmou que sofria assédio sexual por seu chefe e que por diversas 

vezes recebia convites desrespeitosos e cantadas de baixo calão, que inclusive o ocorrido foi 

presenciado por uma das clientes da empresa, ora testemunha, que também alega ter sofrido 

insinuações pelo mesmo sujeito.  

Entretanto, a testemunha arrolada pelo requerido, empregado do referido local, 

afirmou que nunca presenciou nenhuma situação de assédio sexual contra a requerente. Deste 

modo, a relatora enfatizou que não restou comprovado o assédio sexual, considerando a 

divergência dos depoentes, bem como destacou que a testemunha arrolada pela requente sequer 

era empregada do estabelecimento.  

Isto posto, nota-se que parte da jurisprudência tem exigido prova robusta para 

comprovação do assédio sexual, mesmo que reconheçam a dificuldade probatória do ato. Além 

disso, é importante destacar que as fundamentações são diversas ao negar provimento ao pedido 

de danos morais em decorrência de assédio sexual, gerando considerável insegurança jurídica 

para o ordenamento brasileiro. 

 

4.2 Utilização de prova indireta para comprovação do assédio sexual 

 

A prova do assédio sexual faz-se extremamente complexa, visto que o referido ato 

geralmente é cometido de maneira velada, ou seja, tende a ocorrer em locais mais restritos, sem 

transparecer para os demais trabalhadores do local. Deste modo, torna-se inviável o arcabouço 

de prova robusta, visto que às vezes têm-se apenas indícios. 

Assim, ao analisar um pedido de danos morais em face do reconhecimento do 

assédio sexual, por exemplo, caberá o julgador analisar as provas com base no princípio da 

proporcionalidade, havendo clara possibilidade de se comprovar o delito por meio de provas 

indiretas, bem como através de outros meios de provas não previstos expressamente no Código 

de Processo Civil. 

Ademais, nota-se que a jurisprudência atual tem admitido e valorizado a utilização 

de prova indireta para comprovação do assédio sexual. Nesse sentido, reafirma a Cartilha 

Assédio Sexual no Trabalho – Perguntas e Respostas: “os indícios possuem sua importância 

potencializada, sob pena de se permitir que o assediador se beneficie de sua conduta oculta. ”.  
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(MPT,2017). 

Isto posto, tem-se o acórdão proferido pelo Tribunal Regional da 14° Região, em 

que se configurou o assédio sexual, visto o conjunto de indícios juntado pela reclamante:  

 

ASSÉDIO SEXUAL. CARACTERIZAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 

RESPONSABILIDADE CIVIL DO EMPREGADOR. Restando evidenciado que o 

colega de trabalho agiu de forma desrespeitosa e reiterada, com interesse 

expressamente sexual, deverá a empresa responder civilmente pelos danos causados. 

(RONDÔNIA, 2018) 

 

Conforme o referido acórdão, a reclamada alegou não existir provas quanto ao 

assédio sexual, visto que as testemunhas da reclamada sequer mencionaram sobre situação igual 

ou similar referente ao ato supramencionado. Deste modo, questionou o motivo pelo qual a 

reclamante em nenhum momento registrou boletim de ocorrência, visto a gravidade da 

acusação. 

Destaca-se que a reclamante, por um considerável decurso de tempo, sofria com as 

brincadeiras desconfortáveis da reclamada, bem como foi sujeitada a conversas de baixo calão 

e com teor sexual, situação comprovada pelo depoimento das testemunhas arroladas pela 

reclamante. Além disso, a reclamante já teria comunicado o ocorrido ao gerente do 

estabelecimento que ficou inerte, não investigando o caso e, portanto, não cumprindo com o 

dever de promover um meio ambiente de trabalho sadio.  

Desta forma, diante das provas apresentadas nos autos pela reclamante, quais sejam: 

depoimento pessoal, documentos e testemunhas, nota-se o espanto da reclamada em 

decorrência da coragem da reclamante de ter detalhado os fatos. Logo, considerando a 

dificuldade probatória do assédio sexual, a relatora afirmou existir indícios suficientes para a 

configuração do ato. 

No mesmo sentido foi o entendimento proferido pelo Tribunal Regional do 

Trabalho da 8°, conforme exposto a seguir:  

 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ASSÉDIO SEXUAL –   CONFIRMAÇÃO. 

O assédio sexual não exige prova robusta para sua confirmação, sobretudo porque 

praticado às escondidas, razão pela qual tem a jurisprudência aceito até mesmos 

indícios da prática. (PARÁ, 2018).  

 

De acordo com o acórdão proferido, o requerido foi acusado de assédio sexual, 

inclusive sendo apurado por PAD – Processo Administrativo Disciplinar, e tendo sido 

registrado Boletim de Ocorrência pela vítima 10 dias após o ocorrido. A requerente alegou que 

frequentemente o acusado fazia perguntas íntimas, passando a lhe oferecer ajuda financeira, 

emprego e carona, inclusive tendo a levado para o motel, cometendo atos libidinosos. Destaca-
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se que no dia que a requerente alega ter sido levada ao motel, foi identificado a saída do 

requerido por um longo decurso de tempo até sua entrada, identificado pelo PAD.   

Deste modo, o relator afirmou ter indícios suficientes para imputar o assédio sexual 

e consequentemente a indenização por danos morais, visto que não houve contradição entre a 

declaração da vítima no PAD e seu depoimento pessoal, bem como ficou comprovado através 

do extrato de ligações telefônicas da vítima, que no dia que alega ter sido levada ao motel, o 

recorrente realizou 6 ligações para ela. Além disso, através de e-mails juntados aos autos, que 

não foi impugnado pelo requerido, ficou comprovado que este cometia assédio sexual contra 

outras mulheres. 

Ademais, conforme acórdão proferido pelo Tribunal Regional da 1° Região, o 

relator também coadunou com os entendimentos anteriormente expostos, considerando os 

indícios como provas suficientes para configurar o assédio sexual:  

 

ASSÉDIO SEXUAL. RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR POR ATO DE 

SEUS PREPOSTOS. O empregador tem o dever de fiscalizar os atos de seus 

empregados e prepostos, sob pena de responder pela culpa in vigilando. Além disso, 

o empregador responde objetivamente pelos atos praticados por seus empregados ou 

prepostos, nos termos dos artigos 932, inciso III, e 933 do Código Civil. (RIO DE 

JANEIRO, 2017). 

 

De acordo com o caso em comento, a requerente afirmou que sofreu assédio sexual 

durante todo seu contrato de trabalho, que perdurou por volta de 5 anos, sendo intimidada pelo 

requerido através de abordagens inconvenientes, de mau gosto e de cunho sexual. Ademais, a 

autora afirmou que mesmo comunicando a referida situação, em nenhum momento a empresa 

ré tomou providências com o objetivo de promover um meio ambiente do trabalho sadio. O 

requerido, em defesa, alegou que não há prova robusta para a comprovação do ato.  

Destarte, o relator destacou que em razão da dificuldade probatória do assédio 

sexual, deve-se considerar os indícios, visto que a produção de prova direta e objetiva é 

dificultada. Nesse sentido, avaliados os indícios, como o depoimento pessoal e depoimento da 

vítima, o relator proveu o pedido do recurso, condenando a ré por pagamento superior a 

indenização de danos morais em virtude do assédio sexual, arbitrado anteriormente pelo juízo 

a quo.  

Por fim, buscando evitar a impunidade do assediador e com o intuito de proteger a 

vítima diante do assédio sexual, faz-se necessária a análise detalhada dos indícios apresentados, 

bem como a valoração do depoimento pessoal, visto que é extremamente complexa a produção 

de prova robusta diante do referido ato.  
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5. A RELEVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS PARA A PACIFICAÇÃO DE 

JURISPRUDÊNCIA  

 

O termo princípio, do latim principiu, é um instrumento de análise da realidade, 

definido por Maurício Godinho (2013, p.14) como: “proposições gerais inferidas da cultura e 

do ordenamento jurídicos que conformam a criação, revelação, interpretação e aplicação do 

direito. ”.  

 De acordo com a mencionada conceitualização, nota-se que os princípios cumprem 

dever fundamental na esfera jurídica, sendo relevantes na fase pré-jurídica, como também na 

fase jurídica. Na primeira fase, o princípio atuará na elaboração da norma, logo, na segunda 

fase, o princípio será essencial na interpretação do direito, no processo de integração jurídica, 

bem como atuará com natureza de norma jurídica (GODINHO, 2013). 

Assim, os princípios buscam ajustar o direito à vida social, sendo considerado como 

fonte mutável, vez que se adaptam à realidade do indivíduo, aplicando os valores sociais ao 

ordenamento jurídico. Destarte, o magistrado ao julgar determinado caso deve se atentar a 

aplicação da proporcionalidade dos princípios, de maneira flexível, com o intuito de alcançar a 

justiça. 

No mesmo sentido, Godinho (2013) ressalta que:  

 

A importância dos princípios na ciência do direito, entretanto não tem obviamente o 

condão de os transformar em axiomas absolutos e imutáveis, ao contrário, sua 

validade se preserva apenas caso considerados em seus limites conceituais e históricos 

específicos, enquanto síntese de orientações essenciais assimiladas por ordens 

jurídicas em determinados períodos históricos. Os princípios jurídicos despontam, 

assim, como sínteses conceituais de nítida inserção histórica, submetendo-se a uma 

inevitável dinâmica de superação e eclipsamento, como qualquer outro fenômeno 

cultural produzido. (GODINHO, 2013, p.29). 

 

Importante destacar ainda, que além dos princípios serem compreendidos como a 

origem e base de sustentação da norma, poderão ser utilizados a fim de suprir determinada 

lacuna legislativa, como dispõe o artigo 8° da Consolidação das Leis do Trabalho:  

 

Art. 8° - As autoridades administrativas e a Justiça do Trabalho, na falta de disposições 

legais ou contratuais, decidirão, conforme o caso, pela jurisprudência, por analogia, 

por eqüidade e outros princípios e normas gerais de direito, principalmente do direito 

do trabalho, e, ainda, de acordo com os usos e costumes, o direito comparado, mas 

sempre de maneira que nenhum interesse de classe ou particular prevaleça sobre o 

interesse público. (BRASIL, 1943). 

 

Logo, para maior compreensão da divergência jurisprudencial acerca do meio 
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probatório (prova robusta ou indireta) a ser utilizado para comprovação do assédio sexual, 

visando maior segurança jurídica, faz-se necessária a análise dos princípios constitucionais e 

específicos do direito do trabalho que regem o tema em questão. 

 

5.1 Em defesa da prova robusta para a comprovação do assédio sexual 

 

5.1.1 Princípio do devido processo legal 

 

O devido processo legal trata-se de um princípio constitucional, previsto no artigo 

5°, inciso LIV da Constituição Federal de 1988 que dispõe: “Ninguém será privado da liberdade 

ou de seus bens sem o devido processo legal”. (BRASIL, 1988). 

O referido princípio consiste no direito do cidadão de ser processado conforme as 

normas existentes no ordenamento jurídico, bem como conforme os princípios constitucionais 

e específicos da matéria jurídica a ser discutida, aos quais devem ser cautelosamente observadas 

pelo Poder Judiciário.  

Isto posto, Mauro Shiavi afirma que: 

 

Pelo princípio do devido processo legal, ao cidadão deve ser concedido um conjunto 

prévio de regras processuais, previstas na lei, a fim de que ele possa postular sua 

pretensão em juízo e o réu possa apresentar seu direito de defesa, valendo-se dos 

instrumentos processuais previstos em lei, não podendo ser surpreendido pela 

arbitrariedade do julgador. (SHIAVI, 2018, p.91). 

 

Deste modo, perante a acusação de assédio sexual e considerando o princípio do 

devido processo legal, a jurisprudência dos Tribunais Regionais do Trabalho têm entendido 

pela necessidade da produção de prova robusta, não se admitindo meros indícios, visto a 

gravidade da acusação.  

Além disso, conforme a própria definição constitucional do referido princípio, o 

acusado tem direito de exercer seu direito de defesa. Por conseguinte, questiona-se: como o réu 

irá exercer seu direito, contestando a alegação de algo que não é certo, ou nem sequer 

materializado?   

Logo, além do princípio do devido processo legal justificar a necessidade de prova 

robusta perante o ato de assédio sexual, deve-se considerar também o princípio da presunção 

da inocência.  
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5.1.2 Princípio da presunção da inocência  

 

O princípio da presunção de inocência é constitucionalmente previsto no artigo 5°, 

inciso LVII da Constituição Federal que preconiza: “ninguém será considerado culpado até o 

trânsito em julgado de sentença penal condenatória”. (BRASIL,1988). 

O referido princípio trata-se de um dever de tratamento, vez que exige que o réu 

seja tratado como inocente conforme ensina Aury Lopes (2019). Deste modo, é necessária a 

observância do contraditório a fim de construir o convencimento do juiz. Assim, diante da 

acusação de assédio sexual, é dever do acusador a produção de prova.  

Nesse sentido, a utilização da prova robusta seria a única capaz de comprovar 

determinada conduta, uma vez que a prova indireta expõe apenas indícios, podendo não 

convencer o magistrado do fato alegado. Destaca-se ainda que perante a dúvida, não deve ser o 

acusado, condenado.  

Ademais, Aury Lopes destaca que o princípio supracitado possui duas dimensões, 

a interna e a externa. Na denominada dimensão interna, esta impõe regras de tratamento e de 

julgamento ao juiz, ou seja: “é um dever de tratamento imposto – inicialmente – ao juiz, 

determinando que a carga da prova seja inteiramente do acusador (pois, se o réu é inocente, não 

precisa provar nada) e que a dúvida conduza inexoravelmente à absolvição (in dubio pro reo).” 

(LOPES, 2019, p. 107). 

Logo, na dimensão externa, em razão do Estado Democrático de Direito e conforme 

ensina o autor já mencionado: “a presunção de inocência deve ser utilizada como verdadeiros 

limites democráticos à abusiva exploração midiática em torno do fato criminoso e do próprio 

processo judicial.” (LOPES, 2019, p. 108). 

Portanto, diante de uma acusação de assédio sexual, em consonância com os 

argumentos anteriormente expostos, seja em âmbito penal ou trabalhista, é importante destacar 

a necessidade de prova robusta.  

Isto porque conforme parte do entendimento jurisprudencial e doutrinário, estes 

afirmam ser o único meio probatório capaz de elucidar os fatos, garantindo o devido processo 

legal ao réu, bem como as garantias constitucionais de imagem, privacidade e dignidade em 

observância ao princípio da presunção de inocência.  

 

5.2 Em defesa da admissão da prova indireta para a comprovação do assédio sexual 

 

5.2.1 Princípio da igualdade 
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Conforme preconiza o caput do artigo 5° da Constituição Federal: “Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade”. (BRASIL, 1988).  

Assim, necessário se faz a compreensão entre igualdade formal e igualdade 

substancial. Deste modo, Augusto César Leite Carvalho ressalta que:  

 

Tanto ao vedar a conduta discriminatória quanto ao consentir a diferença legítima, o 

Direito provê igualdade formal, ou seja, a igualdade perante a lei. Convém distingui-

la, logo e portanto, da igualdade substancial, para que em seguida possamos ser 

coerentes na sistematização da matéria. (CARVALHO, 2018, p.47) 

 

Ademais, observa-se que a igualdade formal se direciona ao legislador com o intuito 

de modular a atividade legislativa, bem como aplicar a isonomia da lei para todos e com igual 

critério. (CARVALHO, 2018). Logo, a igualdade substancial é voltada para o âmbito social, 

conforme o preceito disposto no artigo 3° da Constituição Federal de 1988, visto que a 

desigualdade social não concilia-se com o propósito constitucional. Portanto, Augusto César 

Leite Carvalho, afirma que:  

 

Ricos e pobres, patrões e empregados, homens e mulheres, transgênicos e 

homossexuais, pessoas com e sem deficiência, crianças, adolescentes, adultos e 

idosos, letrados e analfabetos, brancos e negros são todos iguais em dignidade, mas a 

distribuição de bens e oportunidades não os tem nessa conta. Na ocasião em que 

contratam a provisão de necessidades ou utilidades, são distintos os pontos de partida. 

(CARVALHO, 2018, p.59) 

 

Aplicando-se ao direito de trabalho, apesar da hierarquia presente nas relações de 

emprego, é imprescindível a promoção de um ambiente de trabalho sadio, pautado 

principalmente no princípio da igualdade, a fim de dirimir qualquer ato discriminatório, como 

no caso de assédio sexual. 

Destarte, necessário compreender que perante o processo as partes devem possuir 

as mesmas oportunidades, devendo o juiz, conforme exposto por Mauro Schiavi: “assegurar 

que o litigante mais forte não entorpeça o litigante mais fraco no processo.” (SCHIAVI, 2018, 

p.94).  

Por fim, diante da dificuldade probatória, a vítima tem nenhuma ou pouca prova 

para a comprovação do ato de assédio sexual, e, portanto, a doutrina e a jurisprudência, diante 

da desproporcionalidade entre acusado e acusador, e buscando a efetivação do princípio da 

igualdade perante a relação, têm aceito a utilização de provas indiretas.  
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5.2.2 Princípio da proteção 

 

O princípio da proteção é um princípio exclusivamente justrabalhista conforme a 

doutrina e visa equilibrar o contrato de trabalho, protegendo a parte hipossuficiente da relação, 

qual seja: o empregado. Deste modo, Maurício Godinho enfatiza que o referido princípio imerso 

no Direito do Trabalho:  

 

(…) estrutura em seu interior, com suas regras, institutos, princípios e presunções 

próprias, uma teia de proteção à parte hipossuficiente e vulnerável na relação 

empregatícia — o obreiro —, visando retificar (ou atenuar), no plano jurídico, o 

desequilíbrio inerente ao plano fático do contrato de trabalho. (GODINHO, 2018, p. 

231). 

 

Assim, o princípio da proteção do trabalhador é ponto central, basilar e norteador 

dos demais princípios existentes em âmbito trabalhista, vez que tem o objetivo de tutelar os 

interesses e a vontade do trabalhador, além de justificar a existência histórica do Direito do 

Trabalho. 

Destarte, considerando o princípio da proteção, parte dos tribunais e da doutrina 

compreendem a produção de prova indireta a fim de configurar o assédio sexual, independente 

de hierarquia, vez que trata-se de ato discriminatório, devendo promover a proteção da parte 

hipossuficiente, ou seja, a vítima a qual foi chantageada ou intimidada.  

Além disso, a produção de prova indireta tem o intuito não somente de demonstrar 

e comprovar um ato ilícito, como também fazer com que o assediador não saía impune em razão 

da dificuldade probatória, de modo que além da busca por justiça, a honra, a imagem e a 

liberdade sexual da vítima seja protegida.  

Por fim, nota-se que a doutrina tem admitido até mesmo a utilização de prova ilícita 

para os casos referente a configuração do assédio sexual, buscando-se a partir do princípio da 

proporcionalidade mais um meio de se efetivar o princípio da proteção ao trabalhador.  

 

5.2.3 Princípio da vedação da prova ilícita e a importância da consideração do princípio da 

proporcionalidade 

 

De acordo com o artigo 5°, inciso LVI da Constituição Federal: “são inadmissíveis, 

no processo, as provas obtidas por meios ilícitos”. (BRASIL, 1988). Deste modo, percebe-se 

que o princípio da vedação da prova ilícita trata-se de um direito fundamental, visando garantir 
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a efetivação do princípio do devido processo legal, também previsto constitucionalmente.  

Entretanto, a jurisprudência tem relativizado o referido princípio em determinados 

casos, admitindo-se portanto, a produção de prova denominada ilícita considerando o princípio 

da proporcionalidade.  

Importante ressaltar que a prova é meio essencial no processo, a qual deverá ser 

analisada de forma discricionária pelo julgador, devendo este fundamentar sua conclusão sobre 

a prova e os fatos, considerando que possui o livre convencimento motivado, como dispõe o 

artigo 371 do Código de Processo Civil, in verbis: “o juiz apreciará a prova constante dos autos, 

independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da 

formação de seu convencimento”. (BRASIL, 2015).  

Isto posto, Mauro Schiavi destaca que: “Há ilicitude formal quando a prova violar 

regra de direito processual, e ilicitude material, quando violar regra de direito material.” 

(SCHIAVI, 2018, p. 745). Assim, diante da doutrina e da jurisprudência, há três correntes que 

discorrem sobre a proibição da prova ilícita, quais sejam: a vedação total da prova ilícita; a 

corrente permissiva; e a teoria da proporcionalidade.  

A vedação total da prova ilícita, trata-se da proibição total da prova obtida por meio 

ilícito, não havendo chances da utilização destas no processo. A corrente permissiva, afirma 

que sendo o conteúdo da prova lícito, ela poderá ser utilizada mesmo que tenha sido obtida por 

meio ilícito. Por fim, a teoria da proporcionalidade visa ponderar a utilização da prova ilícita. 

Nesse sentido, Mauro Schiavi entende ser a aplicação da teoria da 

proporcionalidade a mais justa, visto que conforme o autor afirma: “devem se sopesados os 

interesses e direitos em jogo, de modo a dar-se a solução concreta mais justa”.  (SCHIAVI, 

2018, p. 747).  

Assim, conforme o caso concreto, caberá ao juiz valorar a prova, visando a 

efetividade do processo e a busca pela justiça da decisão, aplicando o princípio da 

proporcionalidade, não devendo ser extremista e negar a validade por completo da prova obtida 

por meio ilícito. Carlos Bezerra Leite exemplifica sabiamente a utilização de prova ilícita: “uma 

gravação sub-reptícia utilizada por empregada que deseja fazer prova de que fora vítima de 

assédio sexual pelo empregador ou superior hierárquico, sem o conhecimento deste.”. (LEITE, 

2005, p. 415).  

Com o intuito de enfatizar a importância da utilização de indícios, como também a 

utilização de prova ilícita considerando o princípio da proporcionalidade, Mauro Schiavi (2018) 

destaca:  
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Acreditamos que a regra da proporcionalidade é a melhor para se admitir a pertinência 

da prova obtida por meio ilícito no processo, pois nenhuma regra processual é 

absoluta, devendo ser sopesada em confronto com outro direito fundamental. Além 

disso, prestigia justiça da decisão no caso concreto, possibilitando ao juiz, diante do 

conflito de princípios, escolher, entre dois males, o mal menor, ou escolher a melhor 

justiça. (SCHIAVI, 2018, p.749).  

 

Logo, apesar dos princípios previamente estabelecidos constitucionalmente e em 

leis infraconstitucionais, nota-se que nenhum princípio deve ser visto com tamanha rigidez, 

devendo ser sopesados perante o caso concreto, em razão da teoria da proporcionalidade, vez 

que se baseia nos preceitos do Estado Democrático de Direito, ao qual o ordenamento jurídico 

brasileiro está inserido.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Buscou-se através da presente pesquisa demonstrar qual meio probatório faz-se 

mais adequado para a comprovação do assédio sexual perante o direito processual do trabalho, 

quais sejam a necessidade de prova robusta ou indireta, por meio da compreensão do referido 

ato, dos princípios gerais e específicos que o cerca, bem como através da análise jurisprudencial.  

O assédio sexual possui conceitualização distinta perante o Código Penal, que 

somente reconhece o assédio como ato de constranger alguém com intuito de obter vantagem 

sexual, observando a caracterização de um superior hierárquico. Entretanto, à luz da 

Consolidação das Leis do Trabalho, considerando ainda uma interpretação extensiva do assédio 

sexual, entende-se que o ato poderá ser configurado de maneira vertical ou horizontal, ou seja, 

sem a necessidade de se identificar a superioridade hierárquica.  

Assim, a doutrina explicita que há duas modalidades de assédio sexual a quid por 

quo, mais conhecida como assédio sexual por chantagem, a qual é adotada pelo Código Penal, 

e o assédio sexual por intimidação. Destaca-se porém, que o assediador poderá ser 

responsabilizado independente da modalidade, conforme as esferas do ordenamento jurídico 

brasileiro.  

 Constatou-se que, com a comprovação do assédio sexual, haverá vastas 

consequências tanto para o assediador, como para a vítima, podendo inclusive alcançar o 

empregador, vez que este é responsável por um meio ambiente de trabalho seguro e sadio.  

Deste modo, entendeu-se que o artigo 223-G, §1° da CLT é inconstitucional, posto 

que limita a responsabilidade civil a remuneração da vítima, violando diretamente o princípio 

da isonomia, além de contrariar o disposto nos artigos 3°, inciso IV e 5°, inciso XXXV da 

Constituição Federal, sem sequer considerar a extensão do dano causado a vítima.  

Com isso, observou-se que o assediador poderá ser punido em três esferas do 

direito, ou seja, em âmbito penal, cível e/ou trabalhista. Destarte, ao que tange o direito 

trabalhista, o assediador poderá ter seu contrato de trabalho modificado, suspenso ou extinto 

por justa causa em razão do cometimento do ato. 

Compreendeu-se ainda, que o assédio sexual gera à vítima prejuízos e traumas 

irreparáveis, em âmbito profissional e pessoal, por isso resguarda-se a ela a possibilidade de 

alteração no contrato de trabalho, como também a possibilidade de rescisão indireta do contrato 

a depender das circunstâncias.  

No mesmo sentido, em razão da teoria do risco da atividade, o empregador, diante 

da omissão ao ter conhecimento sobre o cometimento de assédio sexual, por seu preposto ou 
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outro empregado, também poderá ser responsabilizado. 

Através da análise jurisprudencial realizada, referente a necessidade de prova 

robusta ou a admissão da prova indireta para a comprovação do ato em comento, constatou-se 

que há importância divergência, gerando insegurança jurídica e desconforto principalmente à 

vítima, vez que o assediador se aproveita da dificuldade probatória para cometer o assédio 

sexual. 

Nesse segmento, parte dos tribunais regionais do trabalho compreenderam a 

necessidade da prova robusta, em razão dos princípios constitucionais, como por exemplo do 

devido processo legal e da presunção de inocência, sem considerar a dificuldade probatória e a 

situação constrangedora que a vítima se expõe.  

Em contramão, parte da jurisprudência, atentando-se que em sua grande maioria o 

assédio sexual é cometido de maneira velada, admitiram a utilização de indícios como prova 

para configuração do referido assédio, visando a proteção à vítima, pautando-se principalmente 

no princípio da igualdade, da proteção do trabalhador, como também no princípio da 

proporcionalidade, mitigando o princípio da vedação da prova ilícita.  

Portanto, atesta-se que para a comprovação do assédio sexual, faz-se mais coerente 

a admissão de prova indireta, considerando que o mencionado ato é cometido de maneira 

velada, fator que favorece o assediador, ao qual se aproveita desta circunstância para chantagear 

ou intimidar a vítima com intuito de obter vantagens de cunho sexual.  

Em pleno século XXI, não há como ser conivente e se omitir diante de ocorrências 

reais, que colocam indivíduos e principalmente mulheres em situação de extrema discriminação 

e desigualdade, como nos casos de assédio sexual. Inadmitir a prova indireta é promover a 

impunidade do assediador.  

Apesar dos princípios basilares do ordenamento jurídico brasileiro, em razão do 

Estado Democrático de Direito, os princípios podem e devem ser mitigados com fulcro no 

princípio da proporcionalidade e conforme o caso concreto, a fim de se alcançar a justiça. 

 Isto posto, é necessário a pacificação da jurisprudência trabalhista, com o intuito 

de estabelecer maior segurança jurídica ao ordenamento jurídico brasileiro, combatendo o 

assédio sexual e promovendo um meio ambiente de trabalho mais sadio.  
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