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TRABALHO NO BRASIL

Assédio moral: considerado um acidente?
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O Estado e o simples
cidadão devem respeitar
os direitos humanos,
mesmo nas relações
privadas de uma pessoa
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O mundo está muito
complexo, e em
aceleradíssima
mudança, e a União
Europeia, indiferente

Em Portugal, finalmen-
te, toda a gente fala da
crise e começa a sen-

tir-se atemorizada, quanto
ao que daí poderá resultar.
Embora ninguém se dispo-
nha ainda a mudar o seu es-
tilo de vida, mesmo que os
proventos sejam mais escas-
sos. Os automóveis conti-
nuam a circular, apenas com
uma ou duas pessoas dentro;
os restaurantes, sobretudo
os mais caros, estão cheios; e
as pessoas aproveitaram ale-
gremente a ponte para fa-
zerem curtas férias no Al-
garve ou no estrangeiro.

O derrotismo de muitos
tem sido tão insistente que
as pessoas encolhem os om-
bros e, como diria um cató-
lico, entregam-se à divina
p rov i d ê n c i a …

Muitos portugueses ainda
não interiorizaram que a cri-
se não é portuguesa: é eu-
ropeia e global. E é muito
grave, porque a União Eu-
ropeia, sem uma estratégia
concertada entre os Esta-
dos-membros, está a aplicar
as medidas tradicionais eco-
nomicistas, para reduzir os
déficits e o endividamento,
sem querer mudar o modelo
de desenvolvimento. O que,
provavelmente, saneará as
finanças mas poderá criar
recessão. É justamente o pe-
rigo que Portugal pode cor-
rer, com as medidas que lhe
foram impostas pelo Banco
Central Europeu, pela Co-
missão Europeia e pelas
agências de rating, que nin-

guém sabe a que interesses
inconfessáveis servem…

As medidas que o governo
Sócrates tomou, e que têm
sido tão criticadas, fo-
ram-lhe impostas por Bruxe-
las. Como foram à Grécia, à
Espanha, à Irlanda, à Islân-
dia e por aí fora. Poderiam
ser recusadas? Ninguém
com bom senso o dirá. Por-
que Portugal não poderia,
neste momento, sair da zona
euro nem da União Europeia
sem gravíssimos prejuízos.
Pode – e acho que o fez –
discuti-las, contestá-las, no
Conselho Europeu e propor
a prazo, em consonância com
outros Estados-membros,
um debate a sério, no Par-

lamento Europeu, através
dos nossos deputados, sobre
o caminho que a União Eu-
ropeia está a seguir, sob a
orientação da Alemanha, e
que poderá levá-la à desa-
gregação e à decadência.

O mundo está muito com-
plexo e em aceleradíssima
mudança – dos Estados Uni-
dos à Ásia, da África à Ibe-
ro-América – e a União Eu-
ropeia continua indiferen-
te, centrada nos seus proble-
mas internos e com lideran-
ças medíocres que, infeliz-
mente, a dirigem, incapazes
de audácia e de uma visão de
f u t u ro …

Tramita na Câmara dos De-
putados o Projeto de Lei nº
7.202/2010, que inclui o as-

sédio moral como acidente de tra-
balho. Caso o PL seja aprovado, o
trabalhador que adoeça por ter
sido vítima de assédio moral re-
ceberá o benefício previdenciário
durante o período de seu afas-
tamento do emprego, a indeniza-
ção decorrente de acidente de tra-
balho, bem como gozará de es-
tabilidade durante um ano após
retomar suas atividades normais.
É o que prevê a Lei 8.213 de 1991
(Plano de Benefícios Previdenciá-
rios) nos casos dos acidentes de
trabalho. O projeto também prevê
a não exigência da Comunicação
de Acidentes de Trabalho (CAT)
para a concessão do benefício.

Trata-se de iniciativa legisla-
tiva extremamente justa e ade-
quada, visto que o assédio mo-
ral, seja por ação ou omissão,
traduz conduta abusiva e lesiva,
praticada de forma repetitiva e
prolongada que interfere dire-
tamente no ambiente de traba-
lho. Pretender a exclusão do tra-
balhador ou de um superior hie-
rárquico do emprego é um ob-
jetivo bastante comum neste ti-
po de prática.

O assédio mina a autoestima
do trabalhador, atenta contra a
sua dignidade moral, física e
psíquica e o expõe a situações de
humilhação, isolamento e cons-
t ra n g i m e n t o.

No passado, conceituar o assé-
dio moral era extremamente di-
fícil por conta da confusão esta-
belecida com certos conflitos pon-
tuais como o estresse; excesso de
trabalho; exigências no cumpri-

mento de metas; falta de segu-
rança; situações de risco ou er-
gonomicamente desfavoráveis.
Hoje, a doutrina tem sido prati-
camente unânime quando exige
para a caracterização do assédio
moral sejam atingidos o âmago e a
dignidade das pessoas envolvidas,
gerando a perda da confiança de-
positada na empresa, na hierar-
quia ou nos próprios colegas.

A falta de comunicação direta
no trabalho; a desqualificação; o
descrédito; o isolamento; a obri-
gatoriedade ao ócio; o vexame; a
indução ao erro; a mentira; o des-
prezo; o abuso de poder; a riva-
lidade; a omissão da empresa em
resolver o problema ou o estí-
mulo de métodos de trabalho
perversos são atos que podem
configurar a prática de assédio
moral. Na atualidade, existem
inclusive estudos sobre a utili-
zação do assédio como forma de
gestão de Recursos Humanos in-
centivadora do individualismo e
da intensificação do trabalho.

O assédio moral pode ser in-
dividual ou coletivo – este último é
quando atinge toda a coletivida-
de. Práticas antissindicais e in-
timidações para que os trabalha-
dores aceitem condições de tra-
balho consideradas prejudiciais
são os melhores exemplos de as-
sédio moral coletivo.

A dor, a humilhação e a ausên-
cia de harmonia no ambiente de
trabalho conduzem o trabalhador
ao adoecimento e ao isolamento,
podendo resultar no seu afasta-
mento em definitivo do trabalho.
Os trabalhadores, independente-
mente de sexo, passam a conviver
com depressão, distúrbios do so-
no, hipertensão, distúrbios di-
gestivos, tremores, palpitações,
dores generalizadas, alteração

da libido e pensamentos ou ten-
tativas de suicídio. Recente-
mente um bancário, no Rio de
Janeiro, sofreu um infarto e
morreu após ter sido descomis-
sionado pelo banco sem qual-
quer justificativa. É exatamen-
te no adoecimento proveniente
do assédio moral, incapacitan-
do o empregado ao trabalho, que
se justifica a proposta de lei que
passa a incluí-lo no rol de doen-
ças equiparáveis aos acidentes
de trabalho, previstos no Plano
de Previdência Social.

Lamentavelmente ao lado do
assédio moral aparece o assédio
sexual que, no entanto, não se
confunde com o primeiro, mas
produz os mesmos efeitos inde-
nizatórios e punitivos. A Cons-

Em decisão inédita, o Tribunal
Superior do Trabalho condenou
uma empresa a indenizar uma fun-
cionária que alegou ter sido as-
sediada sexualmente no trabalho
pelo gerente da agência onde tra-
balhava. A relatora do processo, a
ministra Dora Maria da Costa, se
baseou nos artigos 5º, X, da Cons-
tituição federal, e 932, III, do Có-
digo Civil. Para a ministra, “a re-
lação de ascendência profissional
era inconteste, tendo em vista o
cargo de gerente ostentado pelo
assediador e a prestação de ser-
viços de vigilância bancária, por
meio de um contrato de tercei-
rização de serviços”

Os direitos da personalidade,
inseridos na ampla definição de
direitos de natureza extrapatri-
monial são direitos fundamen-
tais consagrados na Constitui-
ção federal e decorrem de prin-
cípios constantes na Declaração
Universal dos Direitos Huma-
nos. Trata-se, antes de tudo, de
proteção da dignidade do ser hu-
mano. O Estado e os cidadãos,
mesmo nas relações privadas,
devem respeitá-los.

As denúncias sobre práticas
de assédio moral e sexual deram
conhecimento à sociedade so-
bre a perversidade do ato e da
necessidade de se coibir a prá-
tica do terrorismo psicológico.
As decisões judiciais sobre o te-
ma passaram a se constituir em
elementos inibidores do assé-
dio moral e sexual. Existem vá-
rios projetos de lei sobre a ma-
téria, sendo, portanto, extrema-
mente pertinente o PL que
transforma a doença provocada
pelo assédio moral como aci-
dente de trabalho.

tituição federal assegurou de
forma imperiosa a inviolabili-
dade da intimidade, da honra e
da vida privada do cidadão, sen-
do que na hipótese do assédio
sexual há, ainda, a tipificação
de crime. Chantagens, como
prometer a manutenção do em-
prego, a promoção no cargo ou
função ou a concessão de pri-
vilégios trabalhistas em troca
de favores de natureza sexual,
caracterizam esta modalidade
de assédio. Será tida, também,
como assédio sexual a permis-
são de atos ofensivos e brinca-
deiras com conotação sexual,
gerando constrangimento no lo-
cal de trabalho.
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