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EMENTA: INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. 

CONSEQUÊNCIAS PATOLÓGICAS DOS 

ASSÉDIOS SEXUAL E MORAL SOFRIDOS PELA 

EMPREGADA. Prova dos autos que comporta a 

robustez necessária para embasar um juízo 

condenatório. Houve na atitude da reclamada, 

comportamento que ofendeu bem jurídico não 

patrimonial de que a reclamante era detentora. 

Ocorreu também antijuridicidade no comportamento 

da reclamada e nexo causal entre ele e o dano 

causado à empregada em função de lesão a direito 

não patrimonial. Devida a indenização por dano moral 

pleiteada. 

Recurso ordinário interposto pela reclamada a que se 

nega provimento no item. 

 

VISTOS e relatados estes autos de RECURSO ORDINÁRIO 

interposto de sentença proferida pelo MM. Juiz da 30ª Vara do Trabalho 

de Porto Alegre, sendo recorrentes HELEN FERNANDA FERREIRA E 

GLOBEX UTILIDADES S.A. e recorridos OS MESMOS. 

 

Inconformadas com a sentença proferida pela Juíza Luciana 

Caringi Xavier, que julgou a ação parcialmente procedente, recorrem as 

partes.  

Busca a reclamante a reforma da decisão para que seja 

majorado o valor fixado a título de danos morais e deferida pensão 

mensal vitalícia e honorários advocatícios. Insurge-se também quanto à 

fixação do termo inicial para os juros e a correção monetária.  

A reclamada, por meio de recurso adesivo, argumenta acerca 

da inexistência de assédio moral e sexual ocorrido na empresa com a 

reclamante, bem como inexistência do dano moral.  

Foram apresentadas contrarrazões, tendo a reclamante 

arguido a litigância de má-fé da reclamada.  

Processo não sujeito a parecer do Ministério Público do 

Trabalho.  
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É o relatório. 

 

ISTO POSTO: 

Por conter matéria prejudicial ao exame do recurso ordinário da 

reclamante, examina-se inicialmente o recurso adesivo da reclamada.  

RECURSO ADESIVO DA RECLAMADA.  

Pretende a reclamada a reforma da decisão que a condenou ao 

pagamento de indenização por danos morais. Discorre acerca da 

inexistência do assédio sexual e moral. Ressalta que a reclamante e o 

gerente Marcos eram amigos íntimos e que a doença da reclamante tem 

origem anterior ao contrato de trabalho. 

A julgadora de origem (fls. 404v/407v) referiu que as provas não deixam 

dúvidas do assédio sexual sofrido pela reclamante no ambiente do 

trabalho e que a perícia médica constatou que a predisposição da 

reclamante contribui para o advento da patologia (transtorno de 

ajustamento com reação mista de ansiedade e depressão), atribuindo a 

trabalho o percentual de 50% de responsabilidade pelo advento da 

doença, sendo o restante referente à predisposição para o atual quadro 

patológico. Destacou que a reclamante desenvolveu o quadro depressivo 

devido a sua fragilidade, mas o fator desencadeante foi o assédio sofrido. 

Ressaltou, ao final, que os objetos da presente reparação civil não são os 

assédios sexual e moral sofridos pela autora, mas sim as consequências 

patológicas destes (fl. 407). Nesse sentido, considerando a existência de 

concausa, fixou a indenização por dano moral sofrido pela reclamante no 

equivalente a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).  

Por dano moral entende-se aquele dano causado em um bem protegido 

pelo direito sem, porém, que tenha ocorrido conseqüências de ordem 

patrimonial. 

É indiscutível que a honra e a boa fama profissional são bens extra 

patrimoniais protegidos pelo ordenamento jurídico. 

O artigo 5º, inciso V, da Constituição Federal preceitua: 

 

V - é assegurado o direito de resposta, proporcional 

ao agravo, além da indenização por dano material, 

moral ou à imagem. 
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O artigo 927 do Código Civil preceitua que aquele que viole direito ou 

cause prejuízo a outrem fica obrigado a reparar o dano. 

Nos termos do artigo 389 do Código Civil, aquele que descumprir uma 

obrigação responderá por perdas e danos. 

Os pressupostos essenciais da determinação do dever de reparação são: 

1) erro de conduta do agente, em sua atitude antijurídica; 

2) ofensa a um bem jurídico, patrimonial ou extra patrimonial; 

3) relação de causalidade entre a antijuridicidade da ação e o dano 

causado. 

O dano moral pode ser comprovado por qualquer meio legal, a teor do 

artigo 332 do CPC. Justamente porque a questão envolve aspecto 

psicológico, subjetivo, as testemunhas são elementos fundamentais na 

apuração do fato e de suas conseqüências. 

Assim, a prova da ocorrência do dano moral - em face da gravidade que 

representa, tanto para o ofendido, que tem violado os seus direitos da 

personalidade, garantidos em nível constitucional, quanto para o ofensor, 

em virtude da indenização a ser imposta - deve ser robusta, de modo a 

não permitir nenhuma dúvida quanto à ocorrência do fato gerador, ou 

seja, a efetiva ofensa ao bem jurídico extra patrimonial tutelado, bem 

como quanto ao nexo de causalidade entre a antijuridicidade da ação e o 

dano causado. 

Quanto ao assédio sexual, no âmbito das relações de trabalho, cabe 

referir que ele se configura pelo comportamento do empregador ou de 

prepostos que, abusando da autoridade inerente à função ou condição, 

pressiona o (a) empregado (a) com fins de obtenção ilícita de favores. Na 

verdade, a caracterização de assédio sexual envolve poder, ou seja, 

aquele que assedia deve ter a possibilidade concreta de - utilizando sua 

posição hierárquica - prejudicar o assediado. Galanteios ou simples 

comentários de admiração não configuram assédio sexual para efeitos de 

sancionamento civil. A figura do assédio se configura pelo 

constrangimento provocado na vítima, na busca de favor sexual, mediante 

o uso de poderes concedidos por situação hierárquica superior.  
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É justamente neste sentido que o Código Civil, em seu artigo 216-A, com 

a redação dada pela Lei nº 10.224/2001, define a figura denominada de 

assédio sexual ao dispor: 

 

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. 

 

As partes convencionaram a utilização como prova emprestada dos 

depoimentos prestados nos autos da reclamatória trabalhista nº 00096-

2009-001-04-00-7 tanto das partes como das testemunhas.  

O reclamante naqueles autos referiu que (fls. 389/391): (...) os problemas 

da depoente com o gerente Marco começaram logo no início do contrato; 

o gerente deixou a depoente responsável por organizar o setor onde 

ficam os papéis deste; a depoente, além das vendas, fazia esse serviço 

diariamente; logo em seguida o gerente começou a convida-la para sair 

lhe cerca de gentilezas; como a depoente não tinha interesse, se fez de 

desentendida, agradecendo os convites e fazendo de conta que não 

percebia os cuidados especiais; na sequência o gerente tentou contato 

físico como abraçá-la e beijá-la dentro da loja; a depoente, nessas 

ocasiões, o empurrou e lhe disse que não queia nenhum relacionamento, 

até mesmo porque ele era seu gerente; a partir de então, Marco passou a 

ser grosseiro e rude com a depoente, lhe fazendo exigências excessivas 

e absurdas como, por exemplo, se chegasse um minuto atrasada do 

intervalo do almoço ou fosse almoçar com outra pessoa era mandada 

embora na parte da tarde, ou ainda quando avisava que não podia 

trabalhar até mais tarde porque tinha compromisso, Marco, na hora de 

sair, lhe dava uma atividade para fazer, de modo que não conseguia sair 

mais cedo; a depoente foi suportando essa pressão sem falar nada para 

ninguém até fevereiro de 2005; a situação ficou tão crítica que algumas 

colegas vieram lhe peguntar porque estava sendo tratada daquela 

maneira; no início, a depoente disse que não sabia, mas depois que as 

colegas lhe perguntaram especificamente se não havia sofrido assédio e 
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repelido Marco, esclarecendo que isso também ocorrera com elas, a 

depoente acabou contando o que estava acontecendo;logo em seguida, a 

depoente tirou os 3 dias de folga acima referido e foi ao médico; este 

constatou fibromialgia e questionou a depoente sobre a ocorrência de 

pressão excessiva no trabalho, o que esta acabou confirmando; então, o 

médico lhe disse que isso poderia ser uma das causas do problema de 

saúde e a encaminhou para especialista; a depoente consultou o 

especialista e este lhe disse que precisava afastar-se do trabalho de 

forma urgente e fazer o tratamento; quando a depoente estava em casa 

de licença, as colegas entraram em contato, informando que iriam à DRT 

denunciar Marco e pedindo que a depoente também comparecesse; 

inicialmente, a depoente recusou-se, alegando que estava muito ruim e 

que de lhe fazia mal até lembrar do ocorrido; todavia, as colegas 

argumentaram que era muito necessário, até mesmo para que tivesse um 

bom ambiente de trabalho quando retornasse e, por fim, lhe disseram que 

quando retornasse seria despedida; diante de tais informações, a 

depoente acabou concordando em participar da denúncia; acredita que 

estiveram na DRT em março de 2005; quando a depoente retornou da 1ª 

licença, Marco já havia sido despedido, assim como as demais colegas 

que participaram da denúncia; de uma forma geral todos os colegas da 

loja ficaram contentes com a saída de Marco, todavia, a depoente ficou 

com a pecha de "derruba gerente"; a partir de então, sentia que recebia 

um tratamento diferenciado da chefia, que lhe advertia por coisas 

pequenas como um simples atraso ou uma saída mais cedo, enquanto 

outros colegas tinham comportamentos inadequados como, por exemplo, 

trabalhar alcoolizado, e não eram chamados a atenção; o próprio retorno 

da depoente ao mesmo local onde havia sofrido assédio lhe foi muito 

custoso, pois ficou traumatizada, mas como precisava trabalhar foi 

enfrentando a situação; percebia-se claramente que a intenção da 

empresa era despedir a depoente assim que terminasse seu período de 

garantia de emprego; esta nova chefia não tratava a depoente com 

desrespeito ou grosseria, apenas ficava sempre atento a qualquer 

pequeno deslize, como se só tivesse olhos para a depoente; a depoente 

permaneceu trabalhando por um período com essa chefia e depois entrou 

novamente em licença; ao retornar, foi recebida por um novo gerente, 
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Mendes; (...) a depoente conheceu seu esposo, Marcelo, na loja da 

reclamada na primeira vez em que retornou de licença e permaneceu 

trabalhando por 2 ou 3 meses; não recorda em que ano e mês isso 

ocorreu; Marcelo era vendedor e começaram a namorar logo que se 

conheceram; antes mesmo da depoente tirar a 2ª licença, Marcelo foi 

transferido para outra loja; logo no início do namoro não contaram nada 

com ninguém, mas quando resolveram assumir uma relação séria 

comunicaram o fato para o gerente e este disse que precisaria transferir 

Marcelo; a depoente e Marcelo não ficaram surpresos nem chateados, 

pois esperavam esse procedimento; nesta época mesmo passaram a 

morar juntos, tendo formalizado o casamento civil em 06.03.2008; a 

depoente rejeitou a corte de Marco por dois motivos, o primeiro é que este 

era casado e demonstrava desejar ter um caso com a depoente, e o 

segundo é que já havia trabalhado numa empresa, onde gerente e 

vendedora namoravam e observara que a relação estabelecida era 

péssima para o próprio ambiente de trabalho; a depoente era solteira e 

sempre achou que é inadequado relacionar-se com homens casados, 

desejando para sua vida um relacionamento sólido, o qual só é possível 

com um homem também solteiro e desimpedido; quando conheceu 

Marcelo, este preenchia tais requisitos; a aproximação de Marco e 

Marcelo foi completamente diferente; Marco fez uma abordagem direta, 

se insinuando e logo em seguida tentando partir para as vias de fato (ou 

seja, tentativa de abraçar e beijar a depoente); Marcelo foi conhecendo a 

depoente e a relação de colegas de trabalho foi evoluindo para uma 

amizade até que quando viram estavam ambos envolvidos; (...). 

A preposta da reclamada referiu que (fls. 391/393): (...) a depoente 

acompanhou o problema ocorrido com Marco a partir da denúncia feita na 

DRT; a DRT fez contato com o jurídico do Rio de Janeiro e a diretora de 

RH, Marcia Amorim, é que comunicou o fato à depoente; a depoente e 

Marcia, aqui em Porto Alegre, chamaram todas as funcionárias 

denunciantes para uma conversa em local reservado, ouvindo seus 

relatos sobre o ocorrido; todas afirmavam que estavam sofrendo uma 

aproximação excessiva por parte de Marco e que elas próprias não 

incentivavam tal conduta; depois Marco também foi ouvido e alegou que o 

contato que mantinha com as funcionárias era por brincadeira, para 
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descontração da equipe, negando assédio; a depoente e Marcia 

chegaram a conclusão que realmente havia algum tipo de relacionamento 

entre Marco e as funcionárias; a situação, sem perquirir se havia 

concordância ou não da parte destas, já se caracterizava como irregular, 

pois a política da empresa não admite relacionamento amoroso entre 

funcionários com relação de subordinação; Marco optou por solicitar, ele 

próprio, a demissão; as demais empregadas envolvidas foram 

posteriormente desligadas por outros motivos, sem qualquer relação com 

este fato; (...) a depoente participou da reunião na DRT para tratar da 

denúncia do assédio sexual; quando ocorreu a reunião o gerente marco já 

havia se desligado, sendo que a própria empresa havia constatado que o 

procedimento da DRT havia sido adequado, pois a situação era mesmo 

irregular; as únicas coisas solicitadas pela DRT e pelo sindicato 

profissional, que participou da reunião, foi da abertura de CAT para a 

reclamante e elaboração de material institucional para prevenção de 

assédio sexual e moral; acredita que as demais denunciantes eram 

Andreia, Carmem e Marcia; estas empregadas não foram dispensadas de 

forma conjunta nem imediatamente após o ocorrido; acredita que foram 

se desligando ao longo de aproximadamente um ano após esses 

acontecimentos, em momentos e por motivos diferentes; Andreia, 

Carmem e Marcia alegavam que Marco tinha comportamentos do tipo 

tocar nos seus braços, mãos e até dar beliscões leves no dorso das mãos 

e pulsos, especialmente quando se encontrava dentro do setor de 

crediário; este setor não é fechado, sendo separado da loja apenas por 

balcões com vidros; é o caixa da loja; Marco fora gerente em Gravataí e 

veio de transferido para Porto Alegre com excelentes referências dos 

funcionários; esta foi a primeira queixa sobre seu comportamento; a 

reclamante já trabalhara junto com Marco em Gravataí e depois da 

transferência deste também pediu transferência para Porto Alegre; a 

reclamante entrou na loja de Gravataí no final de 2004 como pessoal 

extra para o período de Natal e permaneceu nesta loja por 3 ou 4 meses, 

aproximadamente; depois a reclamante veio trabalhar em Porto Alegre, se 

afastando do serviço pela 1ª vez à época da denúncia na DRT;  quando a 

reclamante foi ouvida pela depoente, não fez qualquer referencia de que 

tivesse problemas com Marco já em Gravataí; a depoente tem certeza 
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que a reclamante trabalhou em Gravataí com Marco; estes dados 

constam da ficha funcional e do contrato de trabalho; (...).  

A testemunha Tatiana Lima Pereira, convidada pela reclamante, 

mencionou que (fls. 393/395): (...) iniciou na reclamada em 22.11.2004; 

sempre trabalhou na loja da Dr. Flores, nº 75 (filial 347); na mesma 

ocasião foram contratadas a reclamante e as colegas Carmem e Andreia; 

todas foram entrevistadas pelo gerente Marco; a depoente na verdade 

passou por 2 entrevistas;  na primeira, ocorrida em julho, Marco ficou 

mais de uma hora com a depoente e esta percebeu que seu 

comportamento era insinuante, sendo que conversava olhando 

diretamente em seus olhos, tocava em suas mãos e lhe fez muitos 

elogios, dizendo, por exemplo, que era muito bonita e muito simpática, 

tinha muito potencial, e era uma pena não ter vaga para contratá-la 

naquela momento; na ocasião a depoente vestia roupa normal, sem 

decote; não teve nenhuma reação ao comportamento de marco, 

limitando-se a não lhe dar abertura; ao chegar em casa até comentou 

com sua mãe que tinha achado o entrevistador muito abusado; depois de 

3 meses, Marco entrou em contato e chamou a depoente, dizendo que 

havia várias vagas e que seria contratada; ao chegar no local, fez uma 

nova entrevista, mas já com a finalidade de contratação efetiva; as vagas 

existentes eram para trabalho temporário; nesta segunda entrevista 

Marco repetiu o comportamento insinuante e a depoente o de não lhe dar 

abertura; no decorrer do contrato a depoente procurava só conversar com 

Marco assuntos profissionais, mas este sempre dava um jeito de fazer 

piadas sem graça ou galanteá-la; exemplifica que as vezes estava parada 

na frente de loja, aguardando clientes, e Marco se aproximava, colocava a 

mão em seu ombro e lhe dizia que tinha um sorriso lindo, ou ainda se 

aproximava e lhe dizia que estava muito bonita naquele dia; exemplifica, 

ainda, que as vezes se dirigia a marco para perguntar sobre algum colega 

(onde estava?) e Marco respondia "aqui dentro das calças"; além disso, 

Marco costumava permanecer muito com a mão sobre o pênis por fora 

das calças, bem como observar as clientes quando subiam as escadas e 

usavam saias; como a depoente não dava nenhuma abertura, não sofreu 

nenhum ataque mais incisivo; determinado dia, quando almoçava junto 

com a reclamante, Carmem e Andreia, acabaram comentando sobre o 
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estranho comportamento de Marco e descobriram que todas estavam 

sofrendo o mesmo tipo de assédio, e que este iniciara já nas entrevistas; 

na verdade, o comportamento de Marco estava ficando muito saliente, até 

mesmo no que diz respeito a clientes; isso ocorreu logo após o 1º mês de 

serviço da depoente; as demais colegas resolveram procurar a direção da 

empresa para tratar do assunto, mas a depoente com receio de perder o 

emprego, optou por acompanhá-las; as colegas conversaram com o 

diretor Garavelo e com outra moça (que acredita ser a preposta que se 

encontrava aqui hoje); o pessoal da diretoria não levou muito a sério, 

dando a entender que as próprias funcionárias seriam culpadas pelo o 

ocorrido; não sabe se houve denúncia no Ministério do Trabalho, porque 

ficou de fora; sabe apenas que a empresa vasculhou, vasculhou e 

acabaram chamando Marco numa sala, foi pressionado com ameaça de 

justa causa, chorou e fez um tumulto, mas depois acabou pedindo 

demissão; não se lembra em que local Marco foi chamado, mas acredita 

que na época o RH funcionava na parte de cima da loja; o RH trocou de 

lugar várias vezes; a reclamante foi contratada junto com a depoente e 

sempre trabalhou na mesma loja; ao que a depoente sabe, a depoente 

não conhecia Marco antes de começar a trabalhar na loja; Marco veio 

transferido da loja de Gravataí, sendo que a 1ª entrevista da depoente 

ocorreu nesta cidade; (...) a depoente nunca observou a reclamante 

dando abertura a Marco, ao contrário, a reclamante costumava ficar muito 

revoltada; acredita que a reclamante também foi entrevistada pela 1ª vez 

na loja de Gravataí; nem a depoente nem a reclamante trabalharam em 

Gravataí; a depoente chegou a pegar a época do ponto anual, não 

recordando se efetuava seus próprios registros; a depoente viu quando 

Garavelo chamou Marco para conversar e depois o pessoal da loja ficou 

todo em suspenso, aguardando o que iria ocorrer; quando Marco 

colocava a mão no pênis costumava estar nos fundos da loja, onde ficava 

sua mesa; não fazia esse gesto quando estava absorto; costumava faze-

lo e ficar olhando para as clientes ou para as funcionárias com olhar de 

"tarado", ou ainda, após fazer tal gesto, vinha conversar com as 

funcionárias colocando a mão no ombro ou no braço destas e lhes dando 

elogios. (...). 
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A testemunha Carmen Angela de Souza, convidada pela reclamante, 

mencionou que (fls. 395/397): (...) depoente ingressou na reclamada no 

início de dezembro de 2003, tendo trabalhado por um ano e oito meses; 

saiu em agosto de 2005 ou 2006; a depoente começou na Azenha, filial 

136, depois foi para a Dr. Flores; ficou mais tempo na Azenha, 

acreditando que na Dr. Flores permaneceu por 5 ou 6 meses, 

aproximadamente; trabalhou junto com a reclamante na loja da Dr. Flores; 

a depoente sofreu assédio moral e sexual da parte de Marco; este tinha 

diversos comportamentos inadequados como xingar e humilhar a 

depoente quando esta fazia alguma coisa sem ser do modo exato que ele 

queria, chamar a depoente numa salinha, conhecida como QG, que ficava 

no 1º andar, nos fundos da loja, e ficar elogiando a depoente, dizendo que 

sua mão era bonita, seu pé era bonito, etc., quando a depoente estava 

trabalhando no caixa e não havia clientes sendo atendidos, chegava por 

trás e abraçava a depoente, ou ainda ficava segurando sua mão, 

perguntando se estava tudo bem, nas ocasiões em que tinha que ficar até 

mais tarde na loja para fazer inventário, ele sentava ao seu lado e 

colocava a mão em sua perna e etc.; a depoente ficava muito 

constrangida e não sabia o que fazer, pois tinha medo de perder o 

emprego; além disso, não sabia a quem devia se queixar e ficava se 

perguntando se isso acontecia com outras pessoas ou se ela própria 

estava tendo algum comportamento que pudesse estar sendo mal 

interpretado; da fato a depoente não fazia qualquer insinuação para 

Marco, procurando, ao contrário, manter distância; este, todavia, sempre 

achava algum pretexto para se aproximar e ter algum contato físico, por 

exemplo quando vinha até o caixa para conferir alguma nota; Marco 

também ficava insistindo para saber os detalhes da consulta médica 

sempre que a depoente apresentava justificativa para ir ao médico; a 

situação era muito constrangedora; num determinado dia Marco 

constrangeu a funcionária Márcia, dizendo para todo mundo ouvir que o 

filho desta estava com problema de fimose porque a mãe era relaxada; 

nesta ocasião, Marcia fora pedir para ausentar-se para levar o filho ao 

médico e Marco exigira detalhes da consulta; Marcia reagiu e disse que 

não ficaria mais ali e foi chorar próximo aos armários; a depoente 

presenciou a cena e achou que era mesmo demais; então, foi até os 
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armários conversar com Marcia; nesta ocasião, acabaram constatando 

que ambas estavam sendo assediadas por Marco; Marcia, inclusive 

pedira para ser desligada e Marco lhe dizia que não podia sair porque era 

uma funcionária muito "boa", usando essa expressão com uma conotação 

também sexual; Marcia era uma das funcionárias que tinha muito medo 

de fazer alguma coisa contra Marco e,mais tarde, quando se dispôs a ir 

junto com as colegas fazer a denúncia, todas até se surpreenderam; 

nenhuma das funcionárias dava abertura para Marco, até porque este 

tinha um aspecto nojento; ao mesmo tempo que cortejava, humilhava as 

funcionárias, com intuito de coagi-las; a depoente e a colega Andreia é 

que tomaram a frente da situação, tendo ido juntas ao sindicato; depois, já 

com o acompanhamento do sindicato, procuraram a direção da empresa 

e, finalmente, foram todos até a DRT, onde foi firmado uma espécie de 

acordo; depois do contato com o sindicato, várias colegas que tinham sido 

vítimas de Marco foram chamadas, mas muitas, por medo, não se 

dispuseram nem a depor; a reclamante e Marcia compareceram, 

prestaram depoimento e depois foram avaliadas por psiquiatra, assim 

como a depoente e Andreia;  quando o sindicato entrou em contato com a 

empresa, esta se dispôs a investigar, mas várias pessoas não davam 

muito crédito às denúncias, sendo que ao longo do processo de apuração 

dos fatos e até mesmo após o comparecimento na DRT a depoente foi 

alvo de chacotas e humilhação; o gerente regional, em uma sala, disse à 

depoente que esta havia sido a protagonista de todo o ocorrido e queria 

mesmo era aparecer; este período foi meio confuso, porque a depoente 

teve infecção urinária e ficou alguns dias de atestado, não acompanhando 

todos os fatos; não sabe se a reclamante já conhecia Marco antes de 

trabalhar para a reclamada ou tivera algum relacionamento prévio com 

este; ao que a depoente sabe, nenhuma das funcionárias foi constrangida 

ao ponto de chegar a ter relações sexuais com Marco; a depoente nunca 

viu a reclamante saindo de carona com Marco; Marco era casado e na 

época sua esposa estava grávida; a depoente não procurou 

imediatamente o RH por medo, especialmente porque Marco tinha um 

bom volume de vendas e era considerado um bom gerente, de modo que 

muita gente não acreditaria na depoente; na verdade, Marco pressionava 

muito os vendedores e com isso obtia um bom volume de vendas, mas 
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aproveitava para assediar as mulheres; acredita que todas as funcionárias 

eram levadas por Marco até o QG, acredita que homens não; a depoente 

trabalhou mais uns 3 ou 4 meses para a reclamada após a saída de 

Marco; antes mesmo de fazer a denúncia, a depoente já tinha pedido para 

ser transferida para a loja da Ipiranga, que ficava mais perto de sua casa; 

enquanto a situação não foi resolvida, a depoente permaneceu 

trabalhando na loja da Dr. Flores; na loja da Ipiranga o ambiente de 

trabalho era bom, mas sempre havia alguma piadinha, porque o próprio 

gerente acabava ficando um pouco intimidado com a situação na qual a 

depoente estivera envolvida; a depoente ficou com a fama de "derruba-

gerente"; depois de um período na Ipiranga, a depoente pediu para 

retornar para a Dr. Flores porque estava um pouco assustada pelo fato de 

um policial ter sido assassinato nas proximidades da loja, numa rua em 

que havia muito assalto; o pedido foi negado, lhe tendo sido dito que não 

poderia retornar para aquela filial em razão de todo o ocorrido, sendo que 

lá a depoente já seria "vitrine"; o pessoal acabou dizendo se a depoente 

quisesse ser desligada o fariam sem problemas, até porque já sabiam que 

a depoente teria que se desligar brevemente para cuidar de sua mãe, que 

estava com problemas de saúde; a depoente achou conveniente e foi 

desligada; a depoente não cogitou a ideia de mudar de residencia, pois o 

local dos assaltos é próximo da loja e não da sua casa; a depoente, como 

caixa, sempre participou dos inventários e lhe incumbia fazer a digitação 

dos dados; questionada especificamente porque o caixa deveria participar 

dos inventários, esclarece que no seu tempo era assim e como o gerente 

determinava o caixa participava; (...). 

Por fim, a testemunha Ricardo Salgado Soza, convidado pela reclamada, 

referiu que (fls. 397/399): (...) trabalha para a reclamada desde 2004; 

iniciou no estoque, localizado na loja do Shopping Praia de Belas; em 

dezembro de 2004 passou a trabalhar na área de estoque na loja da Dr. 

Flores; em 2006 o depoente foi trabalhar no caixa; em 2007 passou a 

trabalhar como vendedor; a partir de 2004, sempre trabalhou na mesma 

loja que a reclamante; no período em que Marco foi gerente desta loja, o 

depoente sempre trabalhou no estoque, não tendo muito contato com o 

pessoal de vendas; o depoente ficou sabendo das alegações de assédio 

quando ocorreu a denúncia das funcionárias junto à DRT; antes disso, 
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havia comentários na loja de que a reclamante tinha um caso com Marco; 

estes comentários partia das próprias colegas de serviço da reclamante; a 

única coisa que o depoente efetivamente via era que nos sábados a 

reclamante chegava de manhã na loja de carona com Marco; via isso 

porque nesse dia o depoente ficava encarregado de abrir o estoque; o 

depoente ficou surpreso ao saber da denúncia, pois Marco costumava ser 

muito sério e rigoroso com todo o pessoal; no estoque trabalhavam 

apenas o depoente e outro rapaz; pelo que o depoente observava Marco 

era fechado, praticamente nem falava com as pessoas; o depoente não 

tinha contato direto com Marco, o vendo apenas quando Marco subia até 

o estoque para tratar de algum assunto ou o depoente descia na loja para 

tratar de algum assunto com Marco; ficava um pouco mais em contato 

com Marco por ocasião das contagens de mercadorias ou receber 

caminhões; nas ocasiões em que o depoente via a reclamante chegando 

de carona com Marco não presenciou nada que denunciasse a existência 

de relação amorosa entre ambos; estes se comportavam, em tais 

ocasiões, como colegas de trabalho; os comentários vinham era das 

colegas da reclamante; o depoente participou de algumas reuniões junto 

com todos os demais colegas e nessas ocasiões observava que Marco 

era muito arrogante, irritante; estas reuniões geralmente tratavam de 

metas de vendas e o jeito que Marco cobrava o pessoal parecia que 

estava ofendendo as pessoas; em relação ao depoente, a exigência era 

apenas que estivesse com o estoque organizado; como o depoente fazia 

sua parte, nunca teve nenhum problema com Marco; o depoente tinha 

bastante contato com as vendedoras, seja quando iam pegar algum 

produto, seja quando estavam almoçando, e nunca ouviu ninguém 

comentar que Marco estivesse dando em cima de alguém;(...) depois que 

Marco saiu da loja, as funcionárias comentaram que este tinha hábito de 

tocá-las de forma inadequada, colocando, por exemplo, a mão sobre seus 

ombros, pegando suas mãos, ou ainda colocando a mão sobre as pernas 

delas quando estava sentado ao seu lado; elas nunca disseram que 

Marco passava a mão em suas pernas ou as alisava;  não ouviu nenhum 

comentário no sentido de que Marco se insinuasse para as clientes; estes 

comentários partiram especificamente do grupo de funcionárias que 

tinham feito a denúncia (cerca de 4 pessoas); o depoente não ouviu 
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comentários de nenhuma outra colega; Marco costumava fazer reunião 

com todo o grupo de funcionários diariamente no QG, como as reuniões 

motivacionais na parte da manhã; (...) além disso, ao longo do dia, Marco 

chamava as pessoas, individualmente, homens e mulheres, até a sala 

para tratar de questões pontuais;  as colegas que falaram sobre o 

comportamento do Marco, disseram que dentro do QG, colocava a mão 

em seus ombros, alisava suas mãos e colocava a mão em suas pernas; 

nada referiram sobre ameaças feitas por Marco; também era comum que 

as vendedoras e vendedores saírem da sala bufando, dizendo, por 

exemplo, que se não conseguiam vender não tinham o que fazer e 

questionando "o que ele quer que eu faça"; (...). 

No presente caso, conforme se vê do depoimento da reclamante e dos 

depoimentos das testemunhas convidadas por ela, não restam dúvidas 

quanto ao assédio sexual sofrido reclamante por parte de seu superior 

hierárquico - Sr. Marcos. Restou demonstrado que Marcos usava da sua 

posição hierárquica, com o fim de obter vantagens sexuais das suas 

subordinadas, pois tinha costume de “chamar” as empregadas ao “QG”, 

ocasião em que tocava no corpo das mesmas e dava “cantadinhas” 

maliciosas. Registre-se que a reclamada em suas razões de recorrer 

refere que entre a reclamante e Marcos havia amizade íntima, citando 

trechos dos depoimentos, a fim de corroborar sua tese, esquecendo que a 

prova utilizada foi produzida em outro processo, sendo que, naquelas 

autos, quando à menção ao termo “reclamante”, obviamente não se trata 

da reclamante nestes autos, mas sim da Sra. Helen Fernanda, reclamante 

nos autos do processo nº 00096-2009-001-04-00-7.  

Assim, não há dúvidas, no sentido de que houve abusividade por parte de 

superior hierárquico da reclamante, o que indubitavelmente trouxe 

sofrimento à reclamante (dano psicológico também comprovado na 

perícia médica), devendo a empregadora responder por este prejuízo não 

patrimonial acarretado à autora.  

Importante transcrever trecho da sentença, que bem apreendeu a 

situação: 

 

Realizada a inspeção por médica 
psiquiatra (laudo das fls. 238-246), esta concluiu 
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inexistirem elementos capazes de confirmar o 
diagnóstico de fibromialgia, mormente porque este é 
dado por exclusão, ou seja, depois de afastada a 
possibilidade de a autora estar acometida por outras 
doenças, sendo necessária análise por especialista em 

reumatologia. Esclareceu que o quadro depressivo 
pode causar percepção aumentada para a dor e que a 
postulante narrou ter interrompido a faculdade de 
educação física por sentir muitas dores no corpo. 
Quanto à relação entre os danos e a prestação de 
serviços para o réu, explicou a expert que a 
demandante já possuía patologias psíquicas antes da 
celebração do contrato de trabalho, uma vez que 
declarou ter se submetido a tratamento psiquátrico e 
psicoterapia em 2001 e/ou 2002 e sempre ter sentido 
“umas tristezas” (fl. 241), todavia, o “fato de ter sido 
assediada sexualmente pode ter desencadeado ou 
piorado sintomas depressivos e transtorno de 
ajustamento e, em decorrência disto, ter desenvolvido 
ou piorado síndrome dolorosa” (fl. 243, quesito nº 3). 
Ainda, destacou que os atestados juntados aos autos 
indicam os diagnósticos de transtorno afetivo bipolar, 
transtorno de ajustamento com reação mista de 
ansiedade e depressão e fibromialgia (fl. 245, quesito 
nº 1). Na complementação do laudo (fls. 266-267), a 
perita ratificou suas conclusões e registrou que atos de 
assédio sexual e moral podem agravar ou causar a 
recidiva dos sintomas das patologias psiquiátricas que 
acometem a autora, uma vez que “a capacidade de 
lidar com eventos estressores, mesmo os não 
traumáticos, pode estar comprometida” (fl. 267). 

Ante o resultado da perícia, foi 
determinada complementação da prova por médico 
reumatologista, cujo laudo encontra-se nas fls. 342-
348. O perito esclareceu que a constatação de 
fibromialgia depende de diagnóstico por exclusão e que 
a demandante não possui todos os exames 
complementares necessários para afastar outras 
possíveis causas de dor difusa crônica (fl. 345, quesito 
nº 1). Mesmo assim, o expert presumiu o 
acometimento da fibromialgia. 

No aspecto, procedem as 
insurgências da reclamada, dada a fragilidade da prova 
produzida. Ora, não há como se admitir o diagnóstico 
por mera presunção, sob pena de se condenar a ré a 
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indenizar a demandante pelo acometimento de uma 
doença que ela pode nem ter tido. Assim, ainda que o 
diagnóstico seja difícil, não há falar em desprezá-lo ou 
em admiti-lo por presunção, competindo à reclamante a 
prova do dano e do nexo causal, a teor do disposto no 
art. 818 da CLT, consoante lições acima. Embora 
carreados nos autos alguns documentos que fazem 
menção à fibromialgia, como por exemplo os das fls. 
285, 292 e 293, nenhum deles indica ter havido a 
investigação a qual ambos os peritos se referiram, ou 
seja, ter sido feita a análise das demais possíveis 
justificativas para as queixas de dores crônicas difusas, 
imprescindível para o diagnóstico preciso de 
fibromialgia. 

Ambos os peritos, portanto, 
esclareceram que a fibromialgia depende de 
diagnóstico por exclusão. A perita psiquiatra afirmou, 
ainda, que a percepção aumentada para a dor pode 
decorrer do quadro depressivo, sem associação com 
fibromialgia (fl. 242, quesito nº 1), não havendo “no 
processo relato de que tenha sido feito diagnóstico 
diferencial com outras morbidades” (fl. 242, quesito nº 
1). Além disso, cumpre referir que a autora, antes 
mesmo de ingressar na ré, não conseguiu cursar a 
faculdade de educação física por dores em todo o 
corpo (fl. 241 – item III – história pregressa), 
dificultando, assim, a conclusão de que o estresse 
sofrido no trabalho possa ter originado a doença.  
Assim, não se tendo exaurido as demais possibilidades 
patológicas e dada a história pregressa da autora, não 
há como reconhecer que de fato a autora se acometeu 
da doença em razão do trabalho. Dessarte, quanto à 
alegada fibromialgia, rejeito os pedidos formulados na 
inicial. 

Melhor sorte assiste à autora, 
todavia, quanto ao quadro depressivo que a acomete, 
porquanto as provas produzidas indicam relação entre 
este e as condições de trabalho na reclamada. A 
respeito, merece destaque o diagnóstico de transtorno 
de ajustamento com reação mista de ansiedade e 
depressão (fl. 245, quesito nº 1), por ter a perita 
psiquiatra explicado que “surge como manifestação a 
um período de adaptação a uma mudança significativa 
de vida ou em consequência de um evento de vida 
estressante” (fl. 245, quesito nº 1). Esclareceu, ainda, a 
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perita que o transtorno de ajustamento foi 
diagnosticado em março de 2005 e o início desta 
patologia normalmente remonta a um mês da 
ocorrência do evento estressante. Ora, dadas as 
circunstâncias da relação de emprego mantida entre as 
partes e cotejando-se todas as provas produzidas, 
entendo que os assédios sexual e moral foram, sim, 
determinantes para o advento desta patologia 
psiquiátrica que acomete a autora, frisando-se que o 
contrato de trabalho foi celebrado em 19/11/2004 e 
que, na época, a demandante era subordinada ao 
gerente Marco. Importante destacar, ainda, que 
embora a ré tenha contribuído para o quadro 
patológico, é certo que a demandante já possuía uma 
predisposição para as morbidades apresentadas. 
Prova disso é que, embora mais de uma empregada 
tenha sido assediada, apenas a postulante ficou 
enferma (fls. 221-223). Ambos os peritos também 
identificaram esta predisposição, na medida em que a 
obreira admitiu que já fazia tratamento psiquiátrico em 
2001/2002 (fl. 241) e que, por volta dos seus 22 anos 
de idade, cursou dois semestres de educação física, 
mas abandonou o curso pelo surgimento de dores 
difusas no corpo, sendo tudo isso anterior à celebração 
do contrato de trabalho com o réu. Evidente, portanto, 
que a predisposição da reclamante contribuiu para o 
advento da patologia em questão, atribuindo-se ao 
trabalho o percentual de 50% de responsabilidade pelo 
advento da doença, sendo o restante referente à 
predisposição para o atual quadro patológico. Ora, a 
autora desenvolveu o quadro depressivo devido a sua 
fragilidade, mas o fator desencadeante foi o assédio 
sofrido. 

Friso, ainda, não ter sido identificado 
nexo causal entre o trabalho e o transtorno afetivo 
bipolar ou estresse pós-traumático, porquanto este 
decorre unicamente de eventos “de natureza 
extremamente ameaçadora ou catastrófica, o que não 
foi o caso” (fl. 267, quesito “b”), tais como ocorre nos 
estupros. 

 

Assim, a prova dos autos comporta a robustez necessária para embasar 

um juízo condenatório. Houve na atitude da reclamada, comportamento 

que ofendeu bem jurídico não patrimonial de que a reclamante era 
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detentora. Ocorreu também antijuridicidade no comportamento da 

reclamada e nexo causal entre ele e o dano causado à empregada em 

função de lesão a direito não patrimonial. 

Desta forma, é devida a indenização por dano moral pleiteada. 

Note-se que diferentemente do alegado pela reclamada, ainda que tenha 

se constatado por meio de perícia médica que anteriormente ao contrato 

de trabalho da reclamante, o qual se iniciou em 19-11-2004, a mesma já 

sofria problemas psíquicos, o fato é que com a agressão moral sofrida no 

ambiente de trabalho, a reclamante teve por agravada a sua doença 

(transtorno de ajustamento com reação mista de ansiedade e depressão – 

perícia médica - fl. 245).  

Constou da perícia médica à fl. 243 que (resposta ao quesito 3) (...) O fato 

de ter sido assediada sexualmente pode ter desencadeado ou piorado 

sintomas depressivos e transtorno de ajustamento, em decorrência dito, 

ter desenvolvido e/ou piorado síndrome dolorosa, e que (resposta ao 

quesito 4 – fl. 243) (...) Não há como afirmar de forma inequívoca que 

tenha sofrido assédio sexual, se houve, poderia ter causado piora de 

doença psiquiátrica pré-existente, uma vez que refere ter se submetido a 

tratamento psiquiátrico em 2001 e/ou 2002. (...)  

No laudo médico complementar, perguntada se (...) os fatos narrados na 

inicial – assédio moral e sexual –poderiam agravar ou desencadear o 

reaparecimento dos sintomas desta moléstia?, a perita médica respondeu 

que Sim, pois a capacidade de lidar com eventos estressores, mesmo os 

não traumáticos, pode estar comprometida (fl. 267).  

Assim, correta a decisão de origem que reconheceu a causalidade entre o 

assédio sofrido pela reclamante e a sua doença psíquica, e diante da 

predisposição da reclamante a essa doença, atribui ao trabalho o 

percentual de 50% de responsabilidade pelo advento/agravamento da 

doença (fl. 406). 

Nega-se provimento ao recurso da reclamada, no item.   

1.1. Valor arbitrado. 

Quanto ao valor a ser arbitrado, Edilton Meireles, referindo-se à Lei nº 

5.250/1967 e aplicando algumas de suas normas, ao Direito do Trabalho, 

por força do artigo 8º da CLT, fixa certas regras que devem balizar o 
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problema da aferição do dano moral. Assim, tal dano deve ser aferido, 

levando em conta entre outros, os seguintes aspectos: 

1 - curva de sensibilidade: 

a) em relação à pessoa que reclama a indenização; 

b) em relação ao nível comum, sobre o que possa produzir, numa pessoa 

normal, tal ou qual incidente; 

c) grau de educação da vítima e seus princípios religiosos; 

2 - influência do meio considerado: 

a) repercussão pública; 

b) posição social da vítima do dano; 

No presente caso, a indenização por danos morais foi fixada em R$ 

25.000,00 pelo fato de Marcos cometer assédio sexual e moral com a 

relação à reclamante. 

É indiscutível que os atos do empregado da reclamada causaram mal 

considerável ao reclamante, levando em conta sua situação social 

(assalariado que depende de sua profissão para sobreviver). 

Na fixação da indenização, o Juiz deverá se nortear por regras de 

equidade, fixando indenização de natureza patrimonial ou então de 

natureza não econômica, como desagravo público, por exemplo. Para 

isso, no entanto, é necessário que se tenha uma visão clara do que 

pretende o reclamante, em termos de indenização e da repercussão das 

acusações na comunidade, o que também não se avalia, na justa medida, 

com os elementos de prova existentes nos autos.  

Quanto à questão do arbitramento, leva-se em consideração para a 

fixação do valor da indenização, a ocorrência de outras causas, que não 

aquelas originárias da reclamada. 

Por óbvio, o arbitramento não se embasa em elementos matemáticos, 

mas no princípio da razoabilidade, levando em conta a natureza da lesão, 

a remuneração do empregado, seu tempo de serviço e a existência ou 

não de causas concorrentes, o que foi considerado para o arbitramento 

realizado. 

Assim, arbitra-se tal indenização com base em seu caráter pedagógico e 

no padrão salarial percebido pelo empregado. 

Neste contexto, levando-se em conta os fatores acima referidos, a 

remuneração do reclamante para fins rescisórios (R$ 1.615,30, fl. 138), a 
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duração do contrato (de 19-11-2004 a 10-01-2009), o nível dos danos 

morais experimentados, o porte do empreendimento comercial da 

reclamada e especialmente a finalidade pedagógica de tal indenização, 

considera-se satisfatório o valor fixado, razão pela qual se entende que 

deve ser mantido o valor da indenização fixado em R$ 25.000,00.  

Dessa forma, nega-se provimento ao recurso da reclamada, no item. 

RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMANTE.  

1. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MAJORAÇÃO.  

Pretende a reclamante seja majorado o valor fixado a título de 

indenização por danos morais. Refere que a prova oral demonstra que ela 

e suas colegas suportaram verdadeira tortura por longo período e mesmo 

após o retorno do benefício previdenciário, continuaram os desmandos da 

reclamada, por meio de seus prepostos. Discorre acerca da fibromialgia. 

Requer que a indenização seja ao menos triplicada. Diz fazer jus a 

pensão mensal vitalícia, na medida em que, ainda que, em tese, possua 

capacidade laborativa, a mesma resta comprometida, considerando que 

está sujeita a novas crises a cada evento estressante. Pretende a reforma 

da decisão que indeferiu a obrigação da reclamada em mantê-la em plano 

de saúde, na medida em que haverá necessidade de tratamento contínuo 

e de fato não possui condições de arcar com tal tratamento. Por fim, 

insurge-se quanto à fixação do termo inicial para os juros e a correção 

monetária, o qual se entende deve ser fixado a partir do evento danoso ou 

pelo menos da data do ajuizamento da presente ação.  

Quanto ao assédio sofrido pela reclamante, a matéria já restou 

examinada quando da apreciação do recurso da reclamada.   

No mais, quanto à fixação da indenização, o Juiz deverá se nortear por 

regras de equidade, fixando indenização de natureza patrimonial ou então 

de natureza não econômica, como desagravo público, por exemplo.  

Para isso, no entanto, é necessário que se tenha uma visão clara do que 

pretende o empregado, em termos de indenização e da repercussão das 

acusações na comunidade, o que também não se avalia, na justa medida, 

com os elementos de prova existentes nos autos.  

Deve-se levar em consideração, para a fixação do valor da indenização, a 

ocorrência de outras causas, que não aquelas originárias da reclamada. 
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Por óbvio, como já referido, o arbitramento não se embasa em elementos 

matemáticos, mas no princípio da razoabilidade, levando em conta a 

natureza da lesão (intensidade do dano sofrido pela vítima), a 

remuneração/padrão salarial da empregada, seu tempo de serviço (o 

contrato de trabalho vigorou de 19-11-2004 a 10-01-2009) e a existência 

ou não de causas concorrentes, o que foi considerado para o 

arbitramento realizado. 

Sendo assim e considerando-se ainda o caráter pedagógico da 

indenização em foco, bem como aplicando-se o princípio da 

razoabilidade, entende-se razoável o valor fixado na sentença a título de 

indenização por dano moral (em decorrência de assedio sexual), não se 

acolhendo a majoração postulada. 

Quanto ao fibromialgia, acolhe-se a conclusão da perícia médica 

realizada às fls. 238/247, tendo constado na perícia médica psiquiátrica 

que (fl. 242) (...) O diagnóstico de fibromialgia é um diagnóstico de 

exclusão, onde não há achados patológicos, além da dor referida, e deve 

ser somente feito após exclusão de outras doenças, bem como através do 

exame clínico de achados de pontos dolorosos, denominados „tender 

points‟. Pode estar associado à depressão, bem como a depressão pode 

desencadear percepção aumentada para a dor. Não há no processo 

relato de que tenha sido feito diagnóstico diferencial com outras 

morbidades e nem de quando foi feito este diagnóstico diferencial com 

outras morbidades e nem de quando foi feito o este diagnóstico, a autora 

em seu relato disse que havia abandonado o curso de educação física por 

dores, portanto, não há como, inequivocadamente, afirmar que esta 

reclamante tenha desenvolvido fibromialgia no curso de sua atividade 

laboral. Além disto, o diagnóstico deve ser realizado por reumatologista, e 

não há atestados ou laudos deste especialista.  

Na sequência, realizada perícia médica por reumatologista, restou 

consignado que (fl. 345) Como bem salientado na folha 242 dos autos, a 

Fibromialgia é um diagnóstico de exclusão. No caso desta paciente, 

mesmo não tendo os exames complementares essenciais para afastar 

outras causas de dor difusa crônica, e considerando o quadro evolutivo, 

presumo que a mesma tenha diagnóstico de fibromialgia. (...) Não há 

como afirmar com certeza que o quadro tenha sido desencadeado pelo 
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trauma psicológico sofrido com o assédio sexual. Este fato pode ter 

contribuído para o início dos sintomas em uma paciente já predisposta a 

desencadeara doença. Fato que ajuda a sustentar esta hipóteses é o 

relato de tratamento psiquiátrico antes mesmo do referido trauma, 

conforme laudo psiquiátrico, folha 243. (...) 

Assim, compartilha-se do entendimento da julgadora de origem, no 

sentido de que não há como se admitir o diagnóstico por mera presunção, 

sob pena de se condenar a reclamada a indenizar a reclamante por uma 

doença que a reclamante pode nem ter tido.     

Dessa forma, nega-se provimento ao recurso ordinário da reclamante no 

item. 

1.1. Pensão mensal vitalícia. 

A julgadora de origem não reconheceu a incapacidade atual em 

decorrência do assédio sofrido. Referiu que não há conclusão pericial 

pela incapacidade atual, observando que do evento já se passaram mais 

de cinco anos o que tampouco se verifica nos demais elementos de prova 

apresentados pelas partes, tendo a perita psiquiatra asseverando que não 

há incapacidade laboral no momento (quesito 5, fl. 244), além do que a 

reclamante possui transtorno afetivo bipolar sem relação com o trabalho. 

Portanto, ainda que se admitisse alguma incapacidade de cunho 

psicológico, esta decorre do transtorno afetivo bipolar que é portadora 

(sentença, fl. 406-verso).  

O dano material é presumido e decorre dos lucros cessantes, em função 

da perda parcial da aptidão para o trabalho, além dos danos emergentes, 

que decorrem do prejuízo imediato e mensurável que causa uma 

diminuição no patrimônio do acidentado. 

A perita médica referiu de maneira conclusiva que (fl. 244) Não há 

incapacidade laboral no momento. Assim, considerando que não restou 

demonstrada incapacidade para o trabalho, bem como o fato de a 

reclamante estar trabalhando normalmente, conforme informou na perícia 

médica realizada por médico reumatologista (fl. 344), não cabe falar em 

pensão mensal vitalícia, mantendo-se a decisão de origem no aspecto. 

Nega-se provimento ao recurso ordinário da reclamante, no item.  

1.2. Plano de saúde. 
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A julgadora de origem indeferiu o pedido em epígrafe, ao argumento de 

que além de não se verificar incapacidade atual, não há laudo objetivo 

que discrimine os meios de convalescença e, assim, a necessidade de 

contratação de plano de saúde, destacando que não há prova do 

acometimento de fibromialgia e que o transtorno afetivo bipolar não tem 

relação com as atividades prestadas na reclamada.  

O contrato de trabalho se extinguiu em 10-01-2009, não sendo o caso de 

suspensão do contrato de trabalho, situação em que se entende que tal 

suspensão não atinge a concessão do plano de saúde por parte do 

empregador.  

Assim e somando-se ao fato de que não restou demonstrada a 

incapacidade para o trabalho, reitera-se os argumentos esposados pela 

julgadora de origem e nega-se provimento ao recurso da reclamante, no 

item.  

1.3. Termo inicial para os juros e a correção monetária. 

A julgadora de origem fixou juros de mora a partir do ajuizamento da 

reclamatória e correção monetária a partir da sentença.    

Quanto ao marco inicial dos juros, que entende-se como sendo a data de 

ajuizamento da ação, conforme artigo 39, parágrafo 1º, da Lei nº 

8.177/1991, mantendo-se a decisão no aspecto.  

Com relação à correção monetária apenas passa a correr no momento 

em que reconhecida a obrigação trabalhista, o que inviabiliza a reforma 

da sentença, mantendo-se a decisão que determinou a correção a partir 

da sentença. 

Assim, nega-se provimento ao recurso da reclamada.  

2. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/ASSISTENCIAIS. 

Insiste a reclamante no deferimento dos honorários 

advocatícios/assistenciais.  

O Juízo de origem não deferiu o pagamento de honorários 

advocatícios/assistenciais, ao fundamento de que não preenchidos na 

integralidade os pressupostos do artigo 14 da Lei nº 5.584/1970.  

A reclamante juntou declaração de pobreza na fl. 11 e não anexou 

credencial sindical aos autos. 

No caso, o objeto da presente ação se insere na hipótese de ampliação 

da competência da Justiça do Trabalho prevista na Emenda 
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Constitucional nº 45/2004. Assim, cabíveis os honorários advocatícios, 

conforme preceitua o artigo 20 do CPC e artigo 5º da Instrução Normativa 

nº 27 do TST (Art. 5º. Exceto nas lides decorrentes da relação de 

emprego, os honorários advocatícios são devidos pela mera 

sucumbência.) 

Em consequência, deferem-se os honorários advocatícios de 

sucumbência, calculados na razão de 15% sobre o valor bruto da 

condenação. 

Dá-se provimento parcial ao recurso ordinário da reclamante para 

acrescer à condenação o pagamento de honorários advocatícios, 

calculados na razão de 15% sobre o valor bruto da condenação. 

PEDIDO FEITO EM CONTRARRAZÕES.  

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.  

Em contrarrazões, a reclamante postula a condenação da reclamada por 

litigância de má-fé alegando que ele fez afirmações sem sustentação. 

Quanto ao fato de a reclamada ter invocado fundamentos que não dizem 

respeito à reclamante, já restou examinado no item 1 do exame do 

recurso da reclamada. Ademais, a existência de alegações eventualmente 

não comprovadas não induz, por si só, a existência de má-fé. Pode até 

mesmo ocorrer de um fato ter se dado conforme alegado, mas a parte 

não ter conseguido comprová-lo judicialmente. Tal circunstância, por 

óbvio, não equivale a ato atentatório à dignidade da Justiça, com a parte 

opondo-se maliciosamente aos fatos ou empregando meios ardis e 

artificiosos para prejudicar o reclamado – atos que justificariam a 

aplicação da pena por litigância de má-fé, prevista no artigo 18 do CPC. 

Nega-se provimento ao pedido da reclamante no item. 

Ante o exposto, 

ACORDAM os Magistrados integrantes da 9ª Turma 

do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, por 

unanimidade de votos, negar provimento ao recurso 

ordinário interposto pela reclamada. Por unanimidade 

de votos, dar provimento parcial ao recurso ordinário 

da reclamante para deferir os honorários advocatícios 

de 15% sobre o valor da condenação. Por 
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unanimidade de votos, rejeitar o pedido de 

enquadramento do reclamado como litigante de má-fé. 

Intimem-se. 

Porto Alegre, 8 de setembro de 2011 (quinta-feira). 

 

 DESEMBARGADOR JOÃO ALFREDO BORGES 

ANTUNES DE MIRANDA 

Relator 


