
relacionamento

Necessidades acordadas
ou abusos?
É delicada a relação entre a empresa que terceiriza

seus serviços e a prestadora deles. Entretanto, será que

as exigências não ultrapassam os limites e tomam

as características de assédio moral?

O
ASSÉDIO MORAL - CONDUTA QUE

ofenda ou cause constrangimento à

pessoa alvo, causando-lhe abalo dos

sentimentos, bens ou interesses

pessoais - deixou de ser um termo "da moda" e

entrou na pauta de aspectos que preocupam as das

empresas. Os prof issionais mais afoitos, os

maledicentes ou os que usam de táticas nada

honestas para diminuir colegas diante da chefia ou

de seus pares a fim de se

sobressair ou que abusam de

um poder que nem sempre

lhes é dado, t iveram de

aprender a ter uma postura

mais ética após a caracteri-

zação, na forma da lei, do

assédio moral.

É verdade que os abusos

ainda existem - pode estar

acontecendo agora mesmo,

aí ao seu lado - e nem sem-

pre as empresas dão o me-

lhor tratamento ao tema. A

França é dos países que

saíram na frente em uma

legislação para o tema,

datada de 1990; no Brasil, em

agosto último foi promul-

gada a Lei 11.340 (Lei Maria

da Penha) que pune com

rigor a violência doméstica;

entretanto, alguns dos funda-

mentos jurídicos de que se

pode lançar mão para am-

parar o trabalhador estão no artigo 187 do Código

Civil ("Também comete ilícito o titular de um direito

que, ao exercê-lo exceder manifestamente os limites

impostos pelo seu fim...social, pela boa-fé, pelos bons

costumes), ou na Súmula 341 do STF (Supremo

Tribunal Federal): "É presumida a culpa do patrão ou

do comitente (aquele que incumbe alguém de praticar

certos atos em nome seu nome, mediante

pagamento de comissão), pelo ato culposo do

empregado ou preposto.

Poder de "mando"

Se é complicado administrar os egos de seus

colaboradores nas relações verticais (entre níveis

hierárquicos, tanto no sentido ascendente quanto

descendente) e horizontais (entre iguais), imagine o

que não está acontecendo quando o que está em

análise é o terceirizador.

"Na empresa, quando fica configurado o assédio

moral, o agressor tem a postura de 'imobilizar' sua

vítima, isolando-a de seu grupo de trabalho e pro-

cedendo à perseguição contínua discriminatória e

estratégica para desestabilizá-lo", comenta o

advogado da Camargo e Camargo Advogados,

Antônio Bonival Camargo, que participou como

conferencista do Seminário LOGISMAT, ocorrido dias

10 e 11 de agosto, durante a MOVIMAT 2006.

"Entretanto, é importante separar o que é assédio moral

das condutas disciplinares concedidas por lei ao

empregador e esclarecer que assédio só se caracteriza

por atos contínuos, não por uma atitude isolada".

Quando uma empresa decide terceir izar

determinado trabalho, pode se proteger de qualquer
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Não caracteriza assédio moral nas relações trabalhistas:

• Os atos disciplinares permitidos por lei, ainda que duros - se existir previsão legal, como no caso

do art. 482 da CLT

• Atos isolados, rancor repentino fruto de desequilíbrio momentâneo, mais uma explosão de nervosismo

que ataque premeditado à dignidade do ser humano.

• Nem tudo é assédio moral, (o que existe hoje, em grande proporção, é o desvirtuamento do

instituto).

Fonte: Camargo e Camargo Advogados

possibil idade de assédio moral insti-

tuindo, em primeiro lugar, o que se

conhece por relação triangular onde são

participantes a contratante, a contratada

e o colaborador da contratada. A partir

disso, ela não exercerá, pelo menos na

teoria, o chamado "poder de mando", ou

seja: ela não punirá ou dará ordens

diretamente ao funcionário de sua

prestadora de serviços, delegará esta

tarefa à empresa que contratou.

"Essa postura tem como vantagem pa-

ra a empresa contratante não se ver envol-

vida em processos por assédio moral ou

vínculo empregatício, pois inexiste a

pessoalidade e a subordinação direta",

destaca a também advogada da Camargo

e Camargo Advogados, Rita Camargo.

Entusiasta da terceirização, Rita alerta que

o ideal é as empresas terem um código

de ética, envolvendo também os

terceiros, além de criar espaço para

Gerenciando riscos

denúncias (de preferência que mantenha

o sigilo) por abuso nas relações de

trabalho, o que contribui para a

imparcialidade e busca de soluções para

os problemas.

É comum ainda observar nas empresas

casos em que o colaborador da

prestadora de serviços exerça atividades

extras dentro das dependências da

contratante, um famoso "jeitinho

brasi leiro" para cobrir períodos de

ociosidade, tarefas estas não previstas em

seu contrato de trabalho. Para esses

casos, é aconselhável, segundo Rita,

lembrar que o terceirizado é colaborador

do parceiro e não seu - é preciso que se

faça um adendo ao contrato de trabalho

para que a contratante tenha um

instrumento legal perante a prestadora de

serviços e mantenha a lisura dessa relação.

"O assédio moral é uma conduta

subjetiva, mas a lei é "pbjetiva. Na
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Atitudes hostis empregadas pelos
assediadores:

• Deterioração proposital das condições de trabalho.

• Retirar autonomia da vítima.

• Não transmitir as informações úteis para a realização de tarefas.

• Contestar sistematicamente todas as decisões do colaborador.

• Criticar seu trabalho de forma injusta ou exagerada.

• Privá-la do acesso aos instrumentos de trabalho: telefone, fax,

computador, etc.

• Retirar o trabalho que normalmente lhe compete.

• Dar-lhe permanentemente novas tarefas.

• Atribuir-lhe proposital e sistematicamente tarefas inferiores ou superiores

às suas competências.

• Pressioná-la para que não faça valer seus direitos (férias, horários,

prêmios).

• Agir de modo a impedir que obtenha promoção.

• Atribuir à vítima, contra a vontade dela, trabalhos perigosos.

• Atribuir à vítima tarefas incompatíveis com sua saúde.

• Causar danos em seu local de trabalho.

• Induzir a vítima ao erro.

Fonte: Camargo e Camargo Advogados

terceirização, se o colaborador da prestadora de serviços cometer

uma irregularidade, a contratante não deve puni-lo diretamente

e pode recorrer à troca, não havendo possibilidade de configurar

assédio moral pois tudo o que está escrito no contrato de

prestação de serviços é objetivo e pode ser executado, inclusive

a quebra caso as regras sejam desrespeitadas", completa.

As recomendações dos advogados para que a empresa

contratante obtenha lucros, reduza custos e não caia na armadilha

de assumir riscos é prever todas as particularidades do negócio

ou serviço a ser terceirizado no contrato, inclusive com cláusulas

punitivas entre contratante e contratada caso haja quebra das

regras estabelecidas; escolher o parceiro conforme necessidades

e especi f icações de sua empresa; comparar os custos da

atividade a ser terceirizada e ponderar os valores e repasse de

tributos antes de assinar o contrato; e visitar e observar as

instalações do fornecedor e como são as suas relações com seus

colaboradores e entre eles, afinal, as boas práticas aplicadas em

sua empresa podem ser replicadas a outras como modelo de

governança corporativa.
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