
Assédio moral atinge 42% dos trabalhadores 
 
Procurador cita tese de mestrado de médica do Trabalho: número assusta  
 
O presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho (ANPT), Sebastião Vieira 
Caixeta, afirma que o assédio moral nas empresas tem sido uma das mais graves lesões 
praticadas aos direitos dos trabalhadores. A análise de Caixeta toma como base, entre outras 
análises, a tese de mestrado da médica do Trabalho Margarida Barreto, que constata que 42% 
dos trabalhadores são vítimas de assédio moral nas empresas. "O número assusta e faz 
acender a luz vermelha", ressalta. 
 
Os exemplos de assédio moral são diversos como instruções confusas e imprecisas, críticas em 
público, privação de trabalho, depreciação das tarefas feitas, exigência de desempenho acima 
da qualificação, desrespeito ou imposição de crenças religiosas, filosóficas ou políticas e até 
mesmo a marcação de tempo e de vezes para ir ao banheiro. Segundo Caixeta, o assédio se 
dá em ambientes desorganizados, em empresas com problemas estruturais onde não há o 
adequado gerenciamento do pessoal, nem o correto funcionamento da Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes (Cipa) e do Serviço Especializado de Segurança e Medicina do 
Trabalho (SESMT). 
 
"Em regra, ocorre num contexto generalizado de violações a direitos trabalhistas. A 
desenfreada competição determinada pela globalização, que exige o cumprimento de metas 
muitas vezes inatingíveis, também contribui para o aumento da ocorrência do assédio moral", 
afirma Caixeta. 
 
 
Conduta velada  
 
Segundo o procurador do Trabalho, às vezes, é difícil a vítima perceber o assédio e a conduta 
do assediador normalmente é velada. "Não raro se dá por insinuações e brincadeiras tidas por 
comum no ambiente laboral. Por isso, os trabalhadores devem conhecer o tema e estar 
atentos para os elementos de sua caracterização, denunciando sempre sua ocorrência logo no 
início da conduta assediante", recomenda. 
 
Embora não exista lei específica sobre o tema, o assédio moral é contrário ao Direito. De 
acordo com Caixeta, o ordenamento jurídico se baseia na dignidade da pessoa humana e nos 
valores sociais do trabalho. Tramita no Congresso projeto de lei que tipifica a conduta como 
crime, com pena de prisão e multa. 
 
"Acima de tudo, tem o empregador a obrigação de respeitar a personalidade moral do 
empregado na sua dignidade absoluta de pessoa humana. A tutela da dignidade moral do 
trabalhador se manifesta em face dos atos relativos aos poderes de organização e de controle 
da empresa. Com isso, proíbem-se ingerências na liberdade de consciência e de vontade, na 
intimidade e nos direitos fundamentais do empregado no trabalho. O contrato do trabalho 
comporta, com absoluta primazia, a obrigação de respeitar a pessoa humana na sua inteireza. 
As regras de proteção incidem no conteúdo do contrato de trabalho e dele fazem parte, 
determinando direitos e obrigações para ambas as partes. A ofensa a tais preceitos autoriza a 
rescisão contratual pelo empregado ou pelo empregador, além de causar danos morais 
indenizáveis", afirma Caixeta. 
 
O procurador recomenda que a vítima denuncie o assédio ao sindicato, à Cipa, ao superior 
hierárquico do assediador, exigindo tomada de providências. Se o caso não for solucionado, 
deve denunciar à fiscalização do Trabalho e ao Ministério Público do Trabalho. "Configurado o 
assédio, pode também o empregado considerar rescindido indiretamente o contrato de 
trabalho, com base no artigo 483 da CLT, e pleitear, além do dano moral, as verbas rescisórias 
correspondentes", acrescenta Caixeta.  
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 29 maio 2006, Direito & Justiça, p. B-5. 


