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Maior divulgação da possibilidade de denúncia estimula trabalhador. 
 
Passar por situações humilhação constantemente no ambiente de trabalho, sofrer com 
"brincadeiras" de mau gosto e ainda por cima ser afastado do contato com os demais 
profissionais da empresa. Esses são só alguns dos sinais que caracterizam uma vítima de 
assédio moral. "Não é uma simples briga com o chefe. É uma conduta abusiva e repetitiva e de 
natureza dolosa, que vai minando a autoestima e que pode até deixar o funcionário doente", 
explica a procuradora do Trabalho do Ministério Público de São Paulo, Adélia Augusto 
Domingues. 
 
Segundo dados do Ministério Público do Trabalho de São Paulo, há atualmente 128 casos sob 
investigação. E esses números crescem a cada dia. "Desde 2007 foram feitas em torno de 400 
denúncias", diz Adélia. O aumento é devido, segundo Adélia, à maior divulgação do tema, o 
que conscientiza trabalhadores que enfrentam essa situação a procurar ajuda. A maioria dos 
procedimentos que chegam ao Ministério Público do Trabalho (SP) é por causa de perseguição 
por parte de chefia, punições injustas e ilegais, ser chamado à atenção aos gritos, não 
repassar informações necessárias ao desenvolvimento da atividade de modo que o funcionário 
se sinta inútil e, também, mudança de lugar de trabalho para local diferente dos demais. 
 
"O assédio é muito difícil de comprovar, por não haver provas materiais. Mas se houver cartas 
ou e-mails ou qualquer outro item físico, devem ser guardados, porque eles servirão no 
processo", diz Adélia. Para conseguir comprovar o assédio é preciso ouvir testemunhas, no 
caso, outros funcionários da empresa. "Geralmente há outras pessoas que sabem o que 
acontece e que também passam pela mesma situação." 
 
CARTILHA 
 
Para o advogado Aparecido Inácio, sócio do escritório Aparecido Inácio e Pereira, Advogados 
Associados ele elaborou uma cartilha sobre assédio moral, que está disponível no site 
www.inacioepereira.com.br, é difícil reunir provas, mas há indícios que podem contribuir para 
a definição do caso. "Se o número de faltas sem justificativa dos funcionários e o de 
afastamentos médicos forem altos dá para ter uma idéia de que algo está acontecendo na 
empresa." Toda a dificuldade em comprovar o assédio moral se traduz na falta de uma 
legislação mais específica sobre o tema. "O projeto de lei nº 4.742/2001, que criminaliza o 
assédio moral, está parado, aguardando votação", diz Inácio. O artigo 186 do Código Civil, 
segundo ele, não é suficiente, pois trata a questão de forma muito genérica. 
 
CAUSAS E CONSEQÜÊNCIAS 
 
No geral, segundo Inácio, a busca incessante para o cumprimento de metas é a responsável 
pelo desencadeamento do problema. "Nessas situações, fica evidente que há pessoas 
despreparadas para determinadas funções de chefia." Ele diz que 43% dos casos de assédio 
ocorreram no setor bancário, onde é comum os funcionários terem que cumprir as famosas 
metas. "A pressão para completar objetivos muitas vezes impossíveis gera cobranças e outros 
tipos de agressões." 
 
As conseqüências para o trabalhador são significativas. Entre as reações estão depressão, 
angústia, stress, crises de choro e mal-estar, cansaço físico exagerado, diminuição da 
capacidade de concentração e memorização. Para evitar o assédio moral, Inácio recomenda a 
prevenção: "Ter um código de ética e condutas interno ajuda a criar um ambiente de trabalho 
mais favorável."  
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