
Acórdão do processo 0001229-95.2010.5.04.0005 (RO) 
Redator: CLÓVIS FERNANDO SCHUCH SANTOS  
Participam: LEONARDO MEURER BRASIL, REJANE SOUZA PEDRA 
Data: 10/05/2012 Origem: 5ª Vara do Trabalho de Porto Alegre 
Teor integral do documento (PDF) |  
Cópia do documento (RTF) |  
Andamentos do processo  

 

 

PROCESSO: 0001229-95.2010.5.04.0005 - RO 

IDENTIFICAÇÃO 

DESEMBARGADOR CLÓVIS FERNANDO SCHUCH 

SANTOS 

Órgão Julgador: 5ª Turma 

Recorrente: XXXXXXXX COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA 

Recorrido: S. C. V. 

Origem: 5ª Vara do Trabalho de Porto Alegre 

Prolator da  

Sentença: JUÍZA VALDETE SOUTO SEVERO  

EMENTA 

RECURSO ORDINÁRIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ASSÉDIO 

SEXUAL. Demonstrado nos autos que a autora foi vítima de assédio sexual, decorrente 

de constrangimento sofrido em razão de conduta de seu superior hierárquico, de 

conteúdo com conotação sexual e cunho desrespeitoso, é devida a indenização por 

danos morais.  

ACÓRDÃO 

à unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso ordinário interposto 

pela ré, para excluir da condenação o pagamento dos honorários advocatícios. 

Valor da condenação que se reduz em R$ 12.000,00 (doze mil reais), com custas 

proporcionalmente reduzidas em R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais).  

RELATÓRIO 

Inconformada com a sentença proferida às fls. 56-57, a ré interpõe recurso ordinário às 

fls. 58-64. 

http://iframe.trt4.jus.br/nj4_jurisp/jurispnovo.ExibirDocumentoJurisprudencia?pCodAndamento=41926000&pFormato=pdf
http://iframe.trt4.jus.br/nj4_jurisp/jurispnovo.ExibirDocumentoJurisprudencia?pCodAndamento=41926000&pFormato=rtf
http://iframe.trt4.jus.br/consultaprd/pls/buscarapida?nroprocesso=0001229-95.2010.5.04.0005%20(RO)


Pretende a reforma do julgado nos seguintes aspectos: indenização por dano moral e 

honorários advocatícios. 

Com contrarrazões oferecidas pela autora (fls. 70-77), são remetidos os autos a este 

Tribunal para julgamento do recurso.  

VOTO RELATOR  

DESEMBARGADOR CLÓVIS FERNANDO SCHUCH SANTOS:  

1. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL 

A ré não se conforma com a condenação imposta a título de indenização por danos 

morais em decorrência de assédio sexual contra autora. Afirma a inexistência de prova 

de que a autora estivesse sendo assediada por seu superior hierárquico – F. F. S. Alega 

que, pelo contrário, a prova dos autos conduz à conclusão que não houve desrespeito do 

proprietário da empresa em relação à autora, sendo normal no ambiente de trabalho 

brincadeiras entre as pessoas. Por fim, sustenta que a gravação feita pela autora, da 

conversa entre ela e o superior hierárquico, não demonstra a existência de assédio, mas 

a tentativa da autora de "tirar a sorte grande", utilizando tal gravação para postular 

indenização por danos morais. 

Analisa-se. 

A Constituição da República de 1988, em seu artigo 5º, inciso X, dispõe: 

São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, 

assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de 

sua violação. 

O inciso V desse mesmo artigo, por sua vez, assegura: 

o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano 

material, moral ou à imagem. 

A garantia a qualquer cidadão do direito à reparação dos danos morais porventura 

sofridos, assim entendidos aqueles respeitantes à esfera de personalidade do sujeito, 

constitui decorrência natural do princípio geral do respeito à dignidade da pessoa 

humana, erigido a fundamento do Estado Democrático de Direito Brasileiro (artigo 1º, 

inciso III, da Constituição da República). 

O direito à reparação por dano moral está disciplinado, ainda, nos artigos 186 [Aquele 

que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito] e 927 do 

Código Civil de 2002 [Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo]. 

Caracteriza-se o dano moral, consoante ensinamentos de Antonio Chaves in Tratado de 

Direito Civil. V. IV. São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 607 - apud Síntese Trabalhista 

- n. 136 (outubro/2000) - Editora Síntese Ltda - pág. 117, como sendo: 



a dor resultante da lesão de um bem juridicamente tutelado sem repercussão 

patrimonial. Seja a dor física, nascida de uma lesão material, seja a dor moral, 

de causa material. 

Seguindo essa linha, há uma espécie de dano moral, que prolongada no tempo, 

caracteriza o assédio moral, que tem como característica, exatamente, a repetição de 

atitudes humilhantes praticadas contra uma pessoa, que tem como consequência minar a 

sua autoestima. 

Conceito próximo ao assédio moral, em razão de também gerar violência psicológica é 

o de assédio sexual, o qual pode ser definido como uma abordagem reiterada a uma 

pessoa com vistas a obter favores sexuais, mediante a imposição de vontade. De início e 

se considerada a conduta penal tipificada, simplesmente, teremos a necessidade de uma 

hierarquia entre agressor e agredido, o que, entretanto, para a jurisprudência majoritária 

quanto ao tema vem se relativizando, já sendo aceita, inclusive, a espécie de assédio por 

intimidação ou ambiental, que se caracteriza por atitudes com conotação sexual, que 

causam constrangimento à vítima e que não, necessariamente, pressupõe hierarquia. 

Com relação ao caso dos autos, ainda que se esteja ciente da dificuldade que é para a 

parte apresentar prova do assédio sexual, já que se trata de um crime furtivo e covarde, 

no qual o agressor normalmente ataca a vítima de forma sorrateira, na hipótese, 

entende-se que, diferentemente do que quer fazer crer a ré, a autora logrou fazer prova 

do fato constitutivo de seu direito, a que estava obrigada pelo disposto no artigo 818 da 

CLT e no art. 333 do CPC. O conjunto probatório carreado aos autos deixa claro que 

houve agressão moral à autora, o que lhe causou sofrimento psíquico, não tendo a ré 

feito contraprova a ele. A conduta alegada, no caso, foi praticada por superior 

hierárquico, o proprietário da empresa, Sr. F. F. S. 

A prova contundente do assédio sexual sofrido pela autora evidencia-se na gravação 

realizada por meio de celular, a qual foi degravada pelo Juízo da origem (fls. 39-40), em 

que se destacam os seguintes trechos: "Eu acho que tem eu acho que a gente tem uma 

química tu a gente tem?sabe por que eu acho, tu me excita muito quando tô perto de ti 

[...] S. te quero, te quero até com umas rodelas de cebolas [...] Tu gostaria de transar 

comigo? A é, nem curiosidade não tem? [...]" 

Resta claro que o proprietário da empresa ré valeu-se de sua posição hierárquica para 

constranger a autora e tentar obter relações sexuais com ela.  

Incontestável que a situação mexeu com o psicológico da autora e com suas próprias 

condições de trabalho, uma vez que os atos de assédio praticados de forma reiterada 

forçaram-na a pedir demissão durante o período do contrato de experiência.  

Está evidente a prática do ilícito ensejador do dano, e a empregadora responde pelos 

atos de seus prepostos e empregados no exercício do trabalho, conforme disposto no art. 

932, inciso III, do Código Civil Brasileiro - situação específica de responsabilidade 

objetiva. 

Por todo o exposto, deve ser mantida a bem lançada sentença no aspecto, por seus 

próprios e judiciosos fundamentos.  



Nega-se provimento ao recurso. 

2. QUANTUM INDENIZATÓRIO 

Postula a ré, caso a condenação seja mantida, a redução do valor arbitrado a título de 

dano moral. Afirma ser o valor arbitrado na origem (R$ 60.000,00) incompatível com as 

circunstâncias fáticas e com a condição financeira das partes litigantes. Aduz estar 

passando por dificuldades financeiras por conta da crise econômica mundial. 

Analisa-se. 

A reparação do dano moral atende a um duplo aspecto, compensar o lesado pelo 

prejuízo sofrido e sancionar o lesante. 

Conforme Xisto Tiago de Medeiros Neto in Dano Moral Coletivo. São Paulo: LTr, 

2004, p. 79: 

Enquanto no dano patrimonial o dinheiro assume preponderante função de 

equivalência, ou seja, com alguma exatidão cumpre o objetivo de restabelecer o 

patrimônio afetado, no dano moral o dinheiro presta-se a outra finalidade, pois, 

não sendo o equivalente econômico da recomposição do bem lesado, 

corresponderá a uma satisfação de ordem compensatória para a vítima. 

A compensação de natureza econômica, já que o bem atingido não possui equivalência 

em dinheiro, se sujeita à prudência do julgador, conforme um critério de razoabilidade. 

Atualmente, não mais se admite a tarifação do dano. Abandonando os critérios adotados 

pela legislação anterior, que buscavam encontrar uma fórmula matemática capaz de 

resolver o problema (art. 1.547, parágrafo único, do Código Civil de 1916) - o Código 

Civil de 2002 fala, em seu art. 953, que o juiz fixará "equitativamente" o valor da 

indenização nas hipóteses de injúria, difamação ou calúnia. 

Nesse sentido, ainda, a Súmula n. 281 do STJ: 

A indenização por dano moral não está sujeita à tarifação prevista na Lei de 

Imprensa. 

Assim, à falta de regra específica, entende-se que deva a indenização ser fixada 

tomando em consideração a gravidade e repercussão da ofensa, a condição econômica 

do ofensor, a pessoa do ofendido e, por fim, a intensidade do sofrimento que lhe foi 

causado. Salienta-se, pois, que a indenização por dano moral não deve ser vista como 

meio de "punição exemplar" do ofensor e de enriquecimento fácil do ofendido, mas 

mero remédio para, nos dizeres de Caio Mário da Silva Pereira in Responsabilidade 

Civil, Forense, Rio de Janeiro, 1991, p. 338: 

amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo de vingança. 

No caso em tela, a conduta da ré para com a autora deve ser repreendida, observando-se 

todos esses requisitos. Registre-se que, embora, a ré alegue estar passando dificuldades 

financeiras, fazendo menção em seu recurso a determinados documentos, os quais 



poderiam demonstrar tal condição, os referidos documentos sequer foram juntados aos 

autos. 

Assim, considerando a extensão do dano causado e levando em conta a condição 

pessoal das partes, entende-se correto o valor arbitrado, em R$ 60.000,00, a título de 

indenização por danos morais pela MM. Julgadora da origem. 

Nega-se provimento. 

3. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

A ré combate a condenação ao pagamento de honorários de assistência judiciária, 

alegando que o autor não está representado por advogado credenciado pela sua entidade 

sindical, nos termos da Súmula n. 329 do TST. Afirma que a presente condenação 

afronta os ditames da Lei n. 1.060/50 e da Lei n. 5.584/70. 

Analisa-se. 

Ressalvado o entendimento deste Relator, adota-se o posicionamento dominante na 

Turma, no sentido de que a condenação em honorários advocatícios, na Justiça do 

Trabalho, em se tratando de relação de emprego, só é possível nos estritos termos do art. 

14 da Lei n. 5.584/70, como decorrência da assistência judiciária gratuita prestada pelo 

sindicato. Neste sentido, a Súmula n. 219 do TST: 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. HIPÓTESE DE CABIMENTO. I - Na Justiça 

do Trabalho, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nunca 

superiores a 15% (quinze por cento), não decorre pura e simplesmente da 

sucumbência, devendo a parte estar assistida por sindicato da categoria 

profissional e comprovar a percepção de salário inferior ao dobro do salário 

mínimo ou encontrar-se em situação econômica que não lhe permita demandar 

sem prejuízo do próprio sustento ou da respectiva família. (ex-Súmula nº 219 - 

Res. 14/1985, DJ 19.09.1985) II - É incabível a condenação ao pagamento de 

honorários advocatícios em ação rescisória no processo trabalhista, salvo se 

preenchidos os requisitos da Lei nº 5.584/70. (ex-OJ nº 27 - inserida em 

20.09.2000).  

No caso, não obstante o autor tenha declarado pobreza (fl. 08), não está assistido por 

profissional credenciado junto ao sindicato da sua categoria profissional, requisito 

indispensável ao deferimento da assistência judiciária gratuita em questão, nos termos 

do parágrafo primeiro do artigo 14 da referida Lei n. 5.584/70, razão pela qual não está 

preenchida a integralidade dos requisitos legais para a sua concessão. 

Neste sentido, dá-se provimento ao recurso ordinário da demandada, para excluir da 

condenação o pagamento dos honorários advocatícios. 

 


