
ASSÉDIO MORAL

Assédio moral
no trabalho

A questão do assédio no ambiente de trabalho hoje é visto com seriedade pelas
empresas, que passaram a adotar medidas para não serem vítimas de processos
trabalhistas ou terem sua imagem institucional prejudicada.

Por Guido Heleno

O assédio moral no trabalho, infelizmente, está
se tornando cada vez mais freqüente no
âmbito das empresas que, objetivando

alcançar metas definidas - além de almejar patamares
ousados de competitividade - vêm recorrendo ao chama-
do "terror psicológico" como uma forma de pressão.
Devido a isso, aumentam significativamente as recla-
mações trabalhistas com base no assédio moral. Sob a
manchete que alertava crescerem no país as denúncias
de assédio sexual, a edição de 17/12/2006 da Folha
de S. Paulo, entre outros tópicos, registrava que:
"Situações antes consideradas 'normais' pelos chefes e
até mesmo pelos funcionários - gritos, humilhações e
constrangimentos (como as revistas íntimas) - se
transformam em processos trabalhistas".

A cada ano vêm se multiplicando os casos que
chegam ao Ministério Público do Trabalho, dando
origem a processos indenizatórios ou culminando
com termos de ajustamento de condutas. No Estado
de São Paulo, em 2005, foram registrados 337 casos
investigados de assédio moral envolvendo empresas
dos setores têxtil, cosmético, farmacêutico, químico,
metalúrgico, financeiro e estatal. De lá para cá, o
indicativo é de aumento gradativo de casos de assé-
dio moral no trabalho, transformando-se em um dos
pontos de atenção permanente por parte de quem
está à frente da gestão de empresas, tanto públicas
como da iniciativa privada.

Assim, conhecer melhor o tema e estabelecer
regras de conduta que evitem possíveis casos de assé-
dio moral no trabalho torna-se questão obrigatória



no âmbito das empresas. Até porque a divulgação
de casos de assédio moral, além de gerar ônus
desnecessários, resulta em enormes e irreparáveis
prejuízos a imagem da empresa. Nas últimas duas
décadas a mídia tem trazido ao conhecimento da
sociedade reclamações de trabalhadores, principal-
mente de operárias, que se sentem constrangidas ao
ter que passar por vistorias íntimas e ter bolsas revis-
tadas à saída do trabalho, uma incômoda situação
para quem se vê, claramente, guindada à condição
de suspeito de furto.

O assédio moral vem se tornando tema conheci-
do, discutido e mais eficazmente combatido. Com o
aumento da agilidade dos meios de comunicação,
aliado à maior conscientização da sociedade quanto
a seus deveres e, também, direitos, e o fortalecimen-
to das entidades representativas do trabalhador, os
casos de assédio moral e sexual no ambiente de tra-
balho passaram a ganhar mais espaço, dando maior
notoriedade ao problema. Isso vem refletindo no
número de processos trabalhistas em que, principal-
mente a questão do assédio moral, é o principal ele-
mento reclamatório.

O Dr. Ilair Antônio Tumeleiros, Auditor
aposentado do Trabalho e ex-Fiscal do Trabalho,
que presta assessoria e consultoria na área de
Relações do Trabalho, afirma ser a maior organi-
zação das classes trabalhadoras o principal motivo
inibidor do aumento de casos de abusos e cons-
trangimentos no ambiente de trabalho, o chama-
do assédio moral. "No geral, a matéria vem sendo
discutida no âmbito dos sindicatos dos trabalha-
dores que, gradativamente, vêm conscientizando

os indivíduos de que não
podem se sujeitar ao assédio,
qualquer que seja ele. No
tocante às empresas públicas
essa conduta sindical tem
marcante atuação, apoiando
medidas restritivas a qual-
quer tipo de assédio e pro-
movendo maior debate e
reflexão sobre o tema", con-
clui o Dr. Ilair Tumeleiros.

Segundo o sueco Heinz
Leymann, psicólogo do traba-
lho, "assédio moral é a delibera-
da degradação das condições
de trabalho, por meio do esta-

belecimento de comunicações antiéticas (abusivas),
que se caracterizam pela repetição por longo tempo
de duração de um comportamento hostil que um
superior ou colega desenvolve contra um indivíduo
que apresenta, com reação, um quadro de miséria
física, psicológica e social duradoura".

O assédio segundo as leis
Assédio moral, assim como o sexual, é crime?

Esta dúvida pode ainda pairar na cabeça de alguns
gestores de empresas e a certeza, amargamente, vem
na hora de uma notificação trabalhista ou quando
casos cometidos em sua instituição tornam-se públi-
cos, divulgados na mídia. Para obter informações
mais precisas, recorremos ao professor e advogado
José Nazareno Santana Dias, que explica: "Apenas o
assédio sexual é definido pela legislação penal, segun-
do prevê o artigo 216-A do Código Penal Brasileiro,
introduzido pela Lei n° 10.224, de 15 de maio de
2001". A tipificação do assédio sexual está assim con-
templada: "Constranger alguém com o intuito de
obter vantagem ou favorecimento sexual, prevale-
cendo-se o agente da sua condição de superior
hierárquico ou ascendência inerente ao exercício de
emprego, cargo ou função".



A partir do que determina a lei, Dr. José
Nazareno afirma: "Como se trata de questão que
vem ocorrendo no ambiente de trabalho, a doutrina
trabalhista identifica como assédio sexual a solici-
tação de favores sexuais pelo superior hierárquico,
com promessa de tratamento diferenciado em caso
de aceitação e/ou de ameaças ou atitudes concretas
de represália no caso de recusa, com a perda do
emprego, ou de benefícios". Lembra Nazareno que
é necessário que a ameaça seja concreta de perda do
emprego, de promoções, de transferência indevida.
"Em outras palavras, é a 'cantada' desfigurada pelo
abuso de poder, que ofende a honra e a dignidade
do assediado", conforme Ernesto Lippmann (Assé-
dio sexual - relações trabalhistas, danos morais e
materiais - Síntese Trabalhista e Previdenciária 146,
agosto 2001, p. 5).

O Dr. Nazareno Santana vincula a lei ao assédio
moral, justamente porque implica em um compor-
tamento, uma conduta de natureza psicológica,
havendo por isso estudos de natureza médica e
jurídica, justamente porque ocorre dentro de uma
instituição empresarial, envolvendo todo grupo de
relacionamento, do chefe com o subordinado e os
colegas disputando espaço. Lamenta o professor o
fato do Brasil ainda não possuir normas a respeito
do assédio moral, como ocorre em inúmeros países
que já abordam esse assunto na legislação.

No Brasil, por não possuir normas a respeito, a
solução tem sido encontrada na jurisprudência. A
esse respeito vale reproduzir julgados pertinentes:

"Assédio moral - Contrato de inação - Inde-
nização por dano moral. A tortura psicológica,
destinada a golpear a auto-estima do empregado,
visando forçar sua demissão ou apressar a sua dis-
pensa através de métodos que resultem em sobre-
carregar o empregado de tarefas inúteis, sonegar-
lhe informações e fingir que não o vê, resultam
em assédio moral, cujo efeito é o direito à inde-
nização por dano moral, porque ultrapassada o
âmbito profissional, eis que minam a saúde física
e mental da vítima e corrói a sua auto-estima. No
caso dos autos, o assédio foi além, porque a
empresa transformou o contrato de atividade em
contrato de inação, quebrando o caráter sinalag-
mático do contrato de trabalho, e por conseqüên-
cia, descumprindo a sua principal obrigação que é
a de fornecer o trabalho, fonte de dignidade do
empregado. Recurso improvido" (TRT - 17a R - RO

n° 1315.2000.00.17.00-1 - Rel Sônia das Dores
Dionísa).

Pesquisou ainda Dr. Nazareno quanto a desdo-
bramentos intrínsecos ao assédio, como: Dinâmica
grupai - Desvirtuamento - Violação ao patrimônio
moral do empregado - Assédio moral - Indenização.

"A dinâmica grupai na área de Recursos
Humanos objetiva testar a capacidade do indivíduo,
compreensão das normas do empregador e gerar a
sua socialização. Entretanto, sua aplicação inconse-
qüente produz efeitos danosos ao equilíbrio emo-
cional do empregado. Ao manipular tanto a
emoção, como o íntimo do indivíduo, a dinâmica
pode levá-lo a se sentir humilhado e menos capaz
que os demais.

Impor pagamentos de prendas publicamente, tais
como "dançar a dança da boquinha da garrafa",
àquele que não cumpre sua tarefa a tempo e modo,
configura assédio moral, pois o objetivo passa a ser o
de inferiorizá-lo e torná-lo "diferente" do grupo. Por
isso, golpeia a sua auto-estima e fere o seu decoro e

Condutas mais comuns de assédio

• Instruções confusas e imprecisas ao
trabalhador;

• dificultar o trabalho;
• atribuir erros imaginários ao trabalhador;
• exigir, sem necessidade, trabalhos urgentes;
• sobrecarga de tarefas;
• ignorar a presença do trabalhador, ou não

cumprimenta- Io ou, ainda, não lhe dirigir a
palavra na frente dos outros,
deliberadamente;

• fazer críticas ou brincadeiras de mau gosto
ao trabalhador em público;

• impor horários injustificados;
• retirar-lhe, injustificadamente, os

instrumentos de trabalho;
• agressão física ou verbal, quando estão a sós

o assediador e a vítima;
• revista vexatória;
• restrição ao uso de sanitários;
• ameaças;
• insultos;
• isolamento.



prestígio profissional. A relação de emprego cuja
matriz filosófica está assentada no respeito e con-
fiança mútua das partes contratantes, impõe ao
empregador o dever de zelar pela dignidade do tra-
balhador. A CLT, maior fonte estatal dos direitos e
deveres do empregado e empregador, impõe a obri-
gação de o empregador abster-se de praticar lesão à
honra e boa fama do seu empregado (art. 483). Se o
empregador age contrário à norma, deve responder
pelo ato antijurídico que praticou, nos termos do
art. 5°, X, da CF/88. (Recurso provido)..." (TRT -
17a R - RO n. 1294.2002.007.17.00.9 - Rel Juíza
Sônia das Dores Dionísio).

A violência

moral e sexual

no ambiente do

trabalho não

são um

fenômeno novo

Quanto ao dano moral, encontrou-se o relatório
do Dr. Paulo Henrique Blair em um processo ana-
lisado na TRT - 10a R - 3a T - RO, de seguinte teor:

"Dano Moral é quando o empregado submetido
a constrangimentos e agressão física, em decorrência
de sua orientação sexual, praticados por empregados
outros no ambiente de trabalho e com a ciência da
gerência da empresa demandada - Imputabilidade
de culpa ao empregador. Se a prova colhida nos
autos revela, inequivocamente, que o autor sofrerá
no ambiente de trabalho discriminação, agressões

verbais e mesmo físicas por sua orientação homos-
sexual, mesmo que não pudesse o empregador
impedir que parte de seus empregados desaprovasse
o comportamento do reclamante e evitassem conta-
to para com ele, não poderia permitir a materializa-
ção de comportamento discriminatório grave para
com o autor, e menos ainda omitir-se diante de
agressão física sofrida pelo reclamante no ambiente
de trabalho; mormente se esta agressão fora presen-
ciada por agentes de segurança do reclamado, os
quais não esboçaram qualquer tentativa de coibi-la.
Se o reclamante, como empregado do demandado,
estando no estabelecimento do réu, sofre, por parte
de seus colegas de trabalho, deboches e até chega a
sofrer agressão física, e se delas tem pleno conheci-
mento da gerência constituída pelo empregador, este
último responderá, por omissão, pelos danos morais
causados ao reclamante (CCB então vigente, art. 159
c/c art. 5°, X, da CF). Sendo o empregador pessoa
jurídica (e não física), por óbvio os atos de violação a
direitos alheios imputáveis a ele serão necessaria-
mente praticados, em sentido físico, pelos obreiros e
dirigentes que integram seus quadros. Recurso
ordinário do reclamado conhecido e desprovido".

No Brasil, a primeira lei a tratar desse assunto é
de Iracenópolis, SP, regulamentada em 2001. Atual-
mente, há diversos outros projetos em tramitação
nos legislativos municipais, estaduais e na esfera
federal.

Caracterização de assédio
Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego,

"a violência moral e sexual no ambiente do tra-
balho não são um fenômeno novo. As leis que
tratam do assunto ajudaram a atenuar a existência
do problema, mas não o resolveram de todo. Há a
necessidade de conscientização da vítima e do(a)
agressor(a), bem como a identificação das ações e
atitudes, de modo a serem adotadas posturas que
resgatem o respeito e a dignidade, criando um
ambiente de trabalho gratificante e propício a
gerar produtividade".

Ainda segundo o Ministério do Trabalho, "o
assédio moral é toda e qualquer conduta abusiva
(gesto, palavra, escritos, comportamento, atitude,
etc.) que, intencional e freqüentemente, fira a dig-
nidade e a integridade física ou psíquica de uma
pessoa, ameaçando seu emprego ou degradando o
clima de trabalho".



A ficção ressaltando a realidade
Não se precisa debruçar sobre livros de sociologia,

pesquisar as questões das relações no trabalho para
concluir que o assédio moral é uma das mais antigas
práticas da humanidade. Quanto mais recuamos no
tempo, encontramos casos mais expressivos e lamen-
táveis de assédio moral. Basta lembrar que a data de
8 de marco é comemorada como o Dia da Mulher
devido à luta das operárias por melhores condições
de trabalho e salários menos indignos, mas também
foi uma maneira de evidenciar o perverso assédio que
eram submetidas enquanto trabalhadoras. O trata-
mento generalizado era de que a mulher não devia ter
emprego, receber salários e, em trabalhando, estava já
usufruindo de uma concessão machista.

Em uma das melhores obras a respeito do tema,
o livro "Assédio Moral no Trabalho", de Maria Ester
Freitas, Roberto Heloani e Margarita Barretio (obra
integrante da Coleção Debates em Administração,
da Editora Cengage Learning -SP) se tem novas luzes
sobre o tema a partir da análise do filme da Warner
Bros - Assédio sexual. No referido livro, fica eviden-

ciado o estreito entrelaçamento do assédio moral e
sexual. A época do lançamento do filme algumas
feministas reclamaram, pois para elas a obra cine-
matográfica passava a idéia de que a mulher, quan-
do colocada em cargo de chefia, assumia o mesmo
comportamento atribuído aos homens, que é o de
usar o poder do cargo de chefia para pressionar
alguém a tomar atitudes constrangedoras.

Porém, polêmicas à parte, o filme prestou
como peça importante para que a sociedade pas-
sasse a refletir mais detidamente sobre uma
questão melindrosa que diz respeito a um cons-
trangimento muito praticado e pouco tratado até
então: a do assédio. Mas, a partir do filme, "várias
empresas nos Estados Unidos anunciaram medi-
das preventivas para evitar situações em que um
homem e uma mulher ficassem de portas fechadas
- ou sozinhos - no ambiente de trabalho, lan-
chonetes e elevadores das empresas".

Segundo os autores do livro, as principais lições
do filme são:
a) é necessário nomear um fenômeno para estudá-

lo, caracterizá-lo e torná-lo passível de julgamento;
b) a definição de que o assédio sexual não se refere

ao sexo, mas ao poder;
c) a de que o assédio sexual implica necessaria-

mente em uma relação assimétrica, em que uma
parte pode penalizar a outra, caso esta não se
submeta;

d) no filme, o sexo é usado apenas como castigo que
está sendo imposto e não um convite ao prazer.
Portanto, foi necessária urna produção cine-

matográfica para popularizar uma velha prática
autoritária e machista, dando-lhe um nome e uma
definição, trazendo o assunto para a consideração e
cálculos de advogados de empresas e dos tribunais.

Coincidência ou não, em 1996, dois anos após o
lançamento do filme, a Organização Internacional do
Trabalho lançava seu primeiro e bem fundamentado
relatório sobre a violência no trabalho, alegando ser o
tema de abrangência mundial. De fato, a partir dessas
sinalizações partindo de um organismo de prestígio
internacional, como a OIT, as empresas passaram a me-
lhor se estruturar para coibir a prática, criando normas e
desenvolvendo ações de conscientização entre seus
empregados, visando alcançar tanto quem pudesse asse-
diar, usando a força do cargo, como aqueles que pode-
riam evitar ou denunciar, de pronto, qualquer tentativa
de assédio moral.

Text Box
Fonte: Revista Brasileira de Administração, ano 18, n. 62, p. 14-19, jan. / fev. 2008.




