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Não defender um subordinado em uma situação de conflito, definir metas julgadas inatingíveis por 
seus colaboradores em um programa de Participação nos Lucros e Resultados (PLR) e extrapolar 
nos pedidos de horas extras são algumas das ações que já são avaliadas como assédio moral pela 
Justiça do Trabalho e rendem o prejuízo em altas cifras de indenização às empresas, que em sua 
maioria são acusadas por danos morais coletivo.  
 
É neste contexto, que os diretores de recursos humanos têm criado estratégias para se armar 
diante de um leque tão amplo de acusações, que envolve diretamente o relacionamento entre 
líder e subordinado. Como é o caso da Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô), que 
desde 2005 oferece um programa contínuo para seus 140 líderes com o objetivo de intensificar as 
informações sobre as possíveis acusações de assédio moral, com ênfase na gestão do 
relacionamento dos seus 7,4 mil funcionários.  
 
Segundo Fábio José do Nascimento, gerente de recursos humanos do Metrô, o grande segredo de 
uma ação no preparo dos líderes para evitar a ocorrência de acusações de assédio moral está na 
sua continuidade. “Em 2005, criamos um programa permanente para os nossos líderes, onde 
transmitimos todas as informações jurídicas sobre assédio moral, compartilhamos casos já 
ocorridos e promovemos um canal de diálogo para possíveis dúvidas”, afirma.  
 
O executivo ressalta que a empresa implementou uma ação preventiva, com o objetivo de passar 
a responsabilidade aos gestores no relacionamento com seus liderados, mostrando que às vezes 
uma simples cobrança de prazo, ou excessiva demanda de horas extras podem gerar grandes 
problemas para a empresa. “Desde a criação do programa não tivemos nenhuma ocorrência de 
danos morais”, comenta ele.  
 
Já para 2006, o Metrô dará continuidade ao treinamento e implementará uma avaliação de chefia 
para todos seus funcionários. “Já disponibilizamos um material informativo sobre assédio moral 
em nosso portal corporativo e agora vamos acompanhar também a opinião dos subordinados”, 
diz.  
 
A executiva Juciene Rodrigues, gerente de recursos humanos da Bandeirante Energia , empresa 
que conta hoje com cerca de 1.200 funcionários, também enfatiza que o papel das empresas é 
dar total clareza sobre o assunto aos seus funcionários e permitir um canal de comunicação para a 
atualização. “Há cerca de dois anos criamos um programa de desenvolvimento para nossos 60 
líderes com ênfase nas questões jurídicas nas relações trabalhistas”, conta.  
 
A gerente ressalta que a empresa vive um momento de reestruturação de seu código de ética, 
mas afirma que a discussão sobre o assédio moral já faz parte dos valores da empresa há alguns 
anos. “Além do conhecimento da legislação, mostramos ao líder que a empresa não aceita certos 
tipos de conduta que sejam consideradas ofensivas por nossos colaboradores”, explica.  
 
Outro fator destacado pela executiva é a necessidade da implementação de um programa mais 
amplo. “O relacionamento do líder com seu subordinado deve ser discutido não só pela ótica 
jurídica, mas também em âmbito comportamental”, diz. 
 
Pauta atual  
 
De acordo com o Tribunal Regional do Trabalho (TRT), não é possível divulgar um número exato 
de causas trabalhistas ligadas a danos morais, mas anuncia que esta demanda foi crescente nos 
últimos anos.  



O tema, também conhecido como constrangimento moral, foi assunto prioritário das discussões 
realizadas no último encontro promovido pelo Grupo Diógenes — liderado pelo gerente-geral de 
recursos humanos da Semp Toshiba , Antonio Geraldo Wolff, o grupo reúne mensalmente, em São 
Paulo (SP), um grupo seleto composto por mais de cinqüenta executivos da área de recursos 
humanos, incluindo nomes como Nelson Savioli, superintendente da Fundação Roberto Marinho e 
João Dornellas, diretor de recursos humanos da Nestlé Brasil —, que tem como objetivo discutir 
sobre seus desafios de gestão. 
 
Entre as colocações feitas pelos executivos, a implementação de programas para a sensibilização 
da chefia sobre a sua responsabilidade no relacionamento com seus subordinados é um dos 
caminhos para evitar-se os casos de assédio moral. 
 
Acusação sem limites 
 
Segundo o dr. Drausio Rangel, advogado e consultor especialista em direito coletivo e sindical, 
assédio moral é a exposição repetitiva e prolongada do empregado a situações humilhantes e 
constrangedoras no desempenho de suas funções, que atenta contra a dignidade ou integridade 
psíquica ou física da pessoa, ameaçando o emprego ou degradando o ambiente de trabalho. “O 
grande problema do assédio moral é que este não tem limites. Sua definição legal permite a 
inclusão dos mais diversos casos, que têm apenas um único ponto em comum: o envolvimento da 
chefia”, avalia. 
 
O especialista explica que o tema assédio moral começou a atingir o ambiente corporativo há 
cerca de dez anos e hoje, as empresas que sofrem uma acusação e provam no tribunal que 
desenvolveram um programa voltado para a capacitação de seus líderes têm mais chances de 
ganhar a ação. “As empresas precisam acordar para a importância dos programas contínuos para 
sua chefia”, diz. 
 
Ação coletiva 
 
O advogado ressalta que o assédio moral, previsto na norma regulamentadora 10/17, passou a 
ser objeto dos órgãos de proteção e representação dos trabalhadores. Segundo ele, o tramite 
natural de uma ação tem entrado pelo Ministério Público do Trabalho; é depois apreciado e 
julgado com exclusividade pela Justiça do Trabalho. “Os executivos precisam entender que os 
sindicalistas estão com as atenções voltadas para a capacitação de seus líderes”, afirma Drausio 
Rangel.  
 
O especialista também explica que os sindicatos podem invocar um dano moral coletivo e as 
empresas podem ser acusadas e denunciadas de praticá-lo por ação ou omissão. “Cerca de 43% 
das ações trabalhistas estão relacionadas com atos de vingança do funcionário com o seu chefe”, 
conclui.  
 
Líderes sindicais 
 
O sindicalista Theo de Oliveira, assessor da área de saúde e trabalho do Sindicato dos 
Metalúrgicos do ABC , confirma a constatação do advogado e afirma que a ampliação do programa 
de capacitação dos 315 líderes sindicais para as questões ligadas ao assédio moral faz parte das 
suas prioridades. O Sindicato dos Metalúrgicos do ABC iniciou as discussões sobre assédio moral 
há dois anos e em 2005 implementou um programa de capacitação para líderes sindicais para a 
detecção dos possíveis casos de danos morais. “Defendemos que a ação é coletiva, pois muitos 
funcionários não têm coragem de acusar a empresa. Estes casos sempre estão relacionados a 
uma relação de submissão e dependência”, avalia.  
 



Oliveira explica que os líderes sindicais contam com ampla capacitação que inclui desde práticas 
de gestão e negociação a temas do sindicalismo. “Vamos ampliar o número de plenárias voltadas 
para o assédio moral”, diz.  
 
O sindicalista faz questão de contar que na pratica as empresas geralmente definem metas 
insuperáveis para seus funcionários. “Sem falar do excesso de horas extras”, complementa. 
Quando questionado sobre os resultados, Oliveira diz que seus líderes já estão preparados para a 
detecção dos casos de assédio moral nas negociações. “Exigimos respeito às horas extras e 
estamos de olho no relacionamento da chefia com seus subordinados”, conclui. 
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