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RESUMO 

O Objetivo do presente trabalho é contribuir para a desmistificação do 

Assedio Moral no Meio Ambiente do Trabalho, mostrar que este sempre 

existiu, entretanto, as condições sócio-econômicas do pais não permitiam sua 

explicitação. 

As transformações promovidas no mundo do trabalho acirraram as cobranças 

sobre os trabalhadores, uma vez que a tecnologia substituiu o homem nos mais 

variados postos de trabalho e exigiu daqueles que permaneceram trabalhando, 

um desenvolvimento e desempenho compatível com a evolução. 

A esta transformação, vários nomes foram dados: reengenharia, downsizing, 

sinergia, reestruturação, entre outros pra representar uma situação que 

popularmente é conhecida como "facão", ou seja, desemprego. 

Assim sendo, grande parcela da população economicamente ativa está fora do 

mercado de trabalho e aqueles que estão empregados se submetem a 

condições humilhantes e estressantes para não se juntarem aos primeiros. 

Este trabalho procura mostrar todas as características do Meio Ambiente do 

Trabalho, seja na parte física ou psíquica. Mostra também como se deu e 

como está o mundo do trabalho e as pessoas inseridas neste mundo, 

ressaltando todas as transformações e condições propicias para o 

desenvolvimento do Assédio Moral. 



Procura, sem a menor pretensão e possibilidade de esgotar o tema, conceituar 

o Assédio Moral e mostrar, com clareza, como ele ocorre no ambiente do 

trabalho e como enfrenta-lo e prevenir sua ocorrência. 

Mesmo sabendo que muitos encararão como utopia, apresenta alternativa para 

resolver o problema: Uma nova sociedade, que deve ser construida a partir da 

educação, ou seja, não é uma solução para o curto prazo e sim para o longo 

prazo, mas que deve ser iniciada a partir de já, para que este longo prazo não 

seja tão longo. 



ABSTRACT 

The goal of this is to help to explain bulling in the work environment; to show 

that it has always existed, however, the country economic and social 

conditions didn't allow its explanation. 

The transformations promoted in the market incited the demands on the 

einployers once technology replaced man in the most varied positions of 

work and demanded Erom those who remained working a developinent and 

perforinance coinpatible with the evolution. 

Severa1 names were given to this transformation "reengineering , downsizing, 

sinergy, re-restructuring among others to represent a situation that is popularly 

known as "cut off' or uneinployment. 

So great part of the population economically active is out of the market and 

those who are still working are submitted to humiliating and stressful 

conditions not to join to latter. 

This thesis attempts to show a11 the features of the work environment both in 

the physical as well as the psychological aspect. It also reveals beginning and 

how the market is the people inside this world, emphasizing all the 

transformations and conditions. 

We here have no intention of finishing debating this subject, but show clarity, 

how it happens in the work environment and how to face and prevent it to 

happen. 



Even knowing that many people will see it as utopia, it shows an alternative to 

solve the issue: A new society, that must be built from the education, meaning 

, it is not a short term solution a long one, however, it must be started right 

now , so that this long term will not be so long. 



A preocupação mundial com o meio ambiente é relativamente recente. No 

Brasil a Constituição Federal de 1988, tida como a constituição Cidadã, abriu 

espaço para que este tema fosse enfatizado, principalmente com o 

fortalecimento dado ao Ministério Público que, através da Ação Civil Pública 

iniciou um pública iniciou um processo de cobrança do cumprimento da 

Legislação estabelecendo acordos para o respeito ao meio ambiente. 

Com estas ações o assunto foi conquistando novos adeptos que passaram a 

observar com maior riqueza de detalhes tudo o que poderia afetar o ambiente . 

Neste momento, tendo como sustentação a carta magna , baseados nos 

Direitos e Garantias Individuais , na exigência constitucional de um meio 

ambiente equilibrado, os auditores fiscais do trabalho , também começaram a 

verificar que as condições de trabalho também eram meio ambiente, pois 

afetavam aos trabalhadores e toda a comunidade vizinha. 

Tendo como instrumento a Legislação de Segurança , em especial as 

Normas Regulamentadoras estabelecidas pela Portaria 3214178 , fiscalizaram 

e atenderam a diversas denúncias para em conjunto com o Ministério Público 

do Trabalho estabelecerem TACs - Termos de Ajustamentos de Condutas , 

com empresários , possibilitando desta forma adequar o Meio ambiente do 

trabalho as condições básicas necessárias para o exercício das atividades sem 

prejuízo para a saúde do trabalhador. 

O Capítulo 1 deste trabalho procurará mostrar o meio Ambiente do 

Trabalho em suas mais variadas formas, conceituando-o e classificando-o 

juridicamente , inclusive demonstrando as previsões legislativas existentes. 



Mais recentemente percebeu-se que além das condições físicas , o Meio 

Ambiente do Trabalho, tinha também um ingrediente muito importante, 

invisível num primeiro momento, sendo perceptível com a convivência. Este 

ingrediente e o tratamento, o respeito, a educação que as pessoas, os 

trabalhadores devem dispensar entre si, enfim o Clima Organizacional. 

Percebeu-se que as  modificações ocorridas no Mundo do trabalho nos 

Últimos anos devido aos avanços tecnológicos , a globalização passou a exigir 

mais dos trabalhadores, exigências estas que muitos não resistiram e ficaram 

desempregados, fora do processo e aqueles que ficaram trabalhando passaram 

a travar batalhas diárias para se manterem vivos no mundo do trabalho. 

O capitulo I1 descreve o atual mundo do trabalho, cristalizando as 

condições propícias para o desenvolvimento de situações estressantes que faz 

surgir o Assédio Moral no Meio Ambiente do Trabalho que atinge o bem que 

na maioria das vezes não encontra remédio para a cura: A dignidade do 

Homem. 

No capítulo 111 encontra-se toda a definição , conceituação e 

caracterização do Assédio moral. Mostra que é um tema ainda bastante 

controverso e subjetivo. Várias são os projetos legislativos acerca do assunto, 

poucos municípios já firmaram posicionamento a respeito. Os juristas , como 

todos, ainda encontram muita dificuldade quando se vêem diante de uma 

questão relativa a este tema. Muitos casos são resolvidos com a aplicação da 

Jurisprudência , ou seja, coim as decisões de magistrados corajosos que 

enfrentaram o tema aplicando o bom senso e o princípio da boa - fé. 

O Capítulo IV deixa claro que muito ainda precisa ser estudado sobre o 

assunto tendo em vista que poucos são os países que avançaram nesta questão. 

O velhjo continente , é óbvio sai na frente e pode servir de paradgima, já a 



América latina está muito aquém das necessidades , entretanto, o Brasil é o 

pais onde o assunto encontra-se mais desenvolvido. 

O capítulo V , talvez o mais questionável , pois contempla a forma 

possível de os empregados enfrentarem o Assédio Moral, durante o vinculo 

contratual, sem perder o emprego. A Ação Civil Pública , capitaneada pelo 

Ministério Público, partindo de denúncia , para defesa de direitos individuais 

homogêneos, seria a saída para estabelecer um Termo de Ajustamento de 

Conduta , objetivando equilibrar forças onde este desequilíbrio esteja gerando 

situações de humilhações para os trabalhadores, especialmente entre Chefe- 

Subordinado. 

O Capítulo VI será entendido por muito como utópico, um sonho, 

mas se forem críticos e otimistas o verão como uma verdadeira solução para O 

problema do Assédio Moral e outros diversos problemas relacionados a 

conduta do ser humano. Certamente que os resultados s6 poderão ser 

verificados no longo prazo, mas precisa ser iniciado. 



É possível conceituar o meio ambiente, apesar de ser bastante amplo, 

como um conjunto reunido de elementos naturais, artificiais e culturais que 

possam propiciar desenvolvimento essencial à sadia qualidade de vida, em todas 

as suas formas. Discorrendo a respeito, assim se posicionou Julio César de Sá da 

Rocha ' , estudioso do direito ambiental: 

"É possível conceituar o meio ambiente do trabalho como a ambiência na 

qual se desenvolvem as atividades do trabalho humano. Não se limita ao 

empregado; todo trabalhador que cede a sua mão-de-obra exerce sua atividade 

em um ambiente de trabalho. Diante das modificações por que passa O trabalho, 

O meio ambiente laborai não se restringe ao espaço interno da fábrica ou da 

empresa, mas se estende ao próprio local de moradia ou ao ambiente urbano". 

Em uma análise ampla podem ser destacados vários fatores que interferem 

no bem-estar do empregado. Não só O posto de trabalho, mas tudo que está a sua 

volta: o ambiente do trabalho. Assim, de uma forma por demais interessante, 

mais adequada seria a definição dada por Rudolfo de Camargo Mancuso ao 

apontar o meio ambiente como "habitat laboral", isto é, tudo que envolve e 

condiciona, direta e indiretamente, o local onde o homem obtkm os meios para 

prover o quanto necessário para a sua sobrevivência e desenvolvimento, em 

equilíbrio com o ecossistema. 

1 ROCHA, Julio Cesar de Sá da . Direito Ambienta1 e Meio Ambiente do Trabalho: dano ,prevenção e 
proteção jurídica. São Paulo: LTr, 1997,p.69 
2 Muitos trabalhadores exercem suas atividades percorrendo ruas e avenidas das grandes cidades 
como, por exemplo, os condutores de transporte urbanos. 



A partir de 1974, por influência do eminente processualista italiano Mauro 

Cappelletti, a dicotomia tradicional entre interesse público e privado foi 

marcantemente atingida. Começou a ser construída a compreensão de uma 

categoria intermediária, em que poderiam ser compreendidos determinados 

interesses metaindividuais denominados "difusos" . Pode-se observar que 

Cappelleti mencionou que "em particular o direito ao ambiente natural e ao 

respeito às belezas monumentais, o direito à saúde e à segurança social (...), 

todos estes direitos, que nunca foram colocados em qualquer legislação 

progressista têm caráter difuso, pertencem à coletividade" . Importante ressaltar, 

entretanto, que interesses difusos sempre permearam a própria história da 

sociedade, como, por exemplo, o direito ao culto das divindades. O direito ao 

meio ambiente equilibrado, consagrado inquestionavelmente pela Carta 

Constitucional de 1988, constitui direito difuso, ou seja, aquele conceituado 

legalmente como de "interesse transindividual, de natureza indivisível, cujos 

titulares sejam pessoas indeterminadas, ligadas por circunstâncias de fato" (art. 

81, 1, do Código de Defesa do Consumidor). Já para o processualista Mancuso, 

interesse difuso não significa interesse de ninguém, e sim interesse de todos, e, 

pois, de cada um. Quanto ao meio ambiente laboral, quando considerado como 

interesse de todos os trabalhadores em defesa de condições de salubridade do 

trabalho, ou seja, o equilíbrio do meio ambiente do trabalho, ou seja, o equilíbrio 

do meio ambiente do trabalho e a plenitude da saúde do trabalhador, constitui 

direito essencialmente difuso, inclusive porque sua tutela tem por finalidade a 

proteção da saúde, que, sendo direito de todos, de toda a coletividade, 

caracteriza-se como um direito iminentemente metaindividual. Celso Antonio 

Fiorillo, ao abordar o tema meio ambiente do trabalho destaca "Nesse, o objeto 

jurídico tutelado é a saúde e segurança do trabalhador, qual seja da sua vida, na 

Sobre o tema , indispensável leitura de Celso Antonio Pacheco Fiorillo, Associação civil e interesses 
difusos no direito processual brasileiro. 



medida que ele, integrante do povo, titular do direito ao meio ambiente, possui 

direito à sadia qualidade de vida. O que se procura salvaguardar é, pois, o 

homem trabalhador, enquanto ser vivo, das formas de degradação e poluição do 

meio ambiente onde exerce o seu labuto, que é essencial à sua qualidade de vida. 

Trata-se, pois, de um direito difuso" 

Assim o meio ambiente do trabalho pode envolver a defesa processual de 

interesses tanto difusos quanto coletivos e, observando, ainda, que 

substancialmente, a natureza de uma direito precisa ser conhecida e revelada. 

Por exemplo, quando tradicionalmente se questiona a quem pertence o ar que 

respiramos, efetivamente temos que desvendar a concepção desse direito como 

um direito de todos, um direito eminentemente difuso. Mesmo não ocorrendo 

conflito, lide, é da natureza deste direito seu caráter transindividual, 

compartilhado por um número indetemiinado de pessoas. 

4 Celso Antonio Pacheco Fiorillo, Manuel de Direito Ambienta1 e Legislação aplicável, p. 66. 



1.2 TUTELA DO MEIO AMBIENTE DO TRABALHO NA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, NAS CONSTITUIÇÕES 

ESTADUAIS E NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL 

A Constituição Federal de 1988, denominada Constituição-cidadã, é fruto 

de um movimento de redemocratização do país, que sofreu, por mais de vinte 

anos, a repressão e o autoritarismo de um regime militar ilegítimo. A nova 

Carta, em face desse desejo de mudança, inovou em vários aspectos, no sentido 

de garantir ao cidadão e à sociedade como um todo um extenso rol de direitos e 

garantias, permitindo-lhes uma efetiva participação na vida nacional. Uma 

destas inovações, têm avançado no sentido de buscar a proteção ao meio 

ambiente. No Brasil, com a Constituição de 1988, foi assegurado tratamento 

nunca antes visto em qualquer Carta ~onstitucional, à matéria ambiental, 

dedicando-se um capítulo específico ao meio ambiente (Capítulo VI do Título 

VIII) e diversas referências ao longo de todo o texto constitucional. A Carta 

Magna, no título da Ordem Social (Título Viii), capítulo da Seguridade Social ( 

Capítulo 11, Seção II), que trata da saúde em seu art. 200, VI11 ( de forma 

expressa), e capítulo do Meio Ambiente ( Capítulo VI), art. 225 (de forma 

mediata), confirma, inquestionavelmente, a categoria do meio ambiente do 

trabalho. A Constituição Federal em seu art. 200, VIII, determina que: Art. 200. 

Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da 

lei. (...) VI11 - colaborar com a proteção do meio ambiente, nele compreendido O 

do trabalho. O tema "saúde" encontra amparo nas disposições gerais da 

seguridade social, na medida em que esta "compreende um conjunto integrado 

de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a 

assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social" (art. 

194, CF). Preconiza a Carta Magna que a saúde "é direito de todos e dever do 

Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas" e tendo por objetivo 



assegurar a redução do risco de doença e de outros agravos (art. 196). Sendo a 

saúde "direito de todos", conseqüentemente , tambkm e direito do trabalhador. Já 

as Constituições Estaduais, sintonizadas com os preceitos relativos ao meio 

ambiente e saúde, insculpidos na Constituição Federal de 1988, preconizaram a 

garantia do trabalhador a desenvolver suas atividades em um ambiente saudável. 

Inicialmente, tomemos o exemplo das Constituições de alguns dos Estados que 

compõem a Região Norte da nossa Federação, como por exemplo a Constituição 

da Amazônia e a do Pará, notadamente em função da natural maior 

responsabilidade dos mesmos com o meio ambiente, responsabilidade com a 

nossa Amazônia, celeiro do mundo, para alguns, inferno verde, para outros. 

Nestas Cartas verifica-se não só a preocupação, justificável com a fauna e flora, 

destacando-se, corretamente, o homem, como digno de preservação, inclusive 

em seu ambiente de trabalho. Estados populosos e industrializados, com grande 

razão, também demonstraram, em suas Cartas Constitucionais, preocupação com 

o meio ambiente de trabalho. Por exemplo, a Constituição do Estado de São 

Paulo, de 05 de outubro de 1989, (art. 232, Q: 1°, X) declara que "o Estado e os 

Municípios providenciarão, com a participaqão da colctividade. a preservação, 

conservação, defesa, recuperação e melhoria do meio ambiente natural, artificial, 

e do trabalho, atendidas as peculiaridades regionais e locais em harmonia com o 

desenvolvimento social e econômico". Algumas Cartas Constitucionais foram 

omissas em seus dispositivos quando se referem no maio ambiente laboral, tais 

como, as do Rio Grande do Norte, Maranhgo, Paraíba c Paranh. Assim, o que sc 

tem observado, e que fica evidente, é a preocupação dos Estados-membros, 

eivada de sensatez, com a saúde daqueles que formam ou geram suas riquezas: 

0s trabalhadores. Em se tratando de normas infraconstitucionais podemos 

observar, precipuamente, que as normas infraconstitucionais anteriores à Carta 

Magna de 1988 niío mencionavam exprcssameiitc o nicio nmbiciitc do trabalho 

como sendo integrante ao regime sistemático, existente, do Direito Ambiental. A 

legislação infraconstitucional protetiva do ambiente de trabalho tem encontrado 



um amplo e considerável espaço nos dispositivos da CLT que tratam sobre 

segurança e medicina do trabalho, tratando dos seguintes temas: normas básicas 

de segurança c medicina do trabalho e dos órgãos aos quais incumbe velar por 

esse bem jurídico (arts. 155 a 159); inspeção prévia, embargo ou interdição de 

estabelecimento (art. 160); órgãos de segurança e medicina do trabalho na 

empresa (arts. 162 a 165); equipamentos de proteção individual (arts. 166 e 

167); medidas preventivas de medicina do trabalho (arts. 168 e 169); edificações 

(arts. 170 a 174); iluminação (art. 175); conforto térmico (arts. 176 a 178); 

instalações elétricas (arts. 179 a 180); movimento e armazenagem e manuseio de 

materiais (arts. 182 a 183); máquinas e equipamentos (arts. 198 e 199); e 

competência do Ministério do Trabalho e Emprego para baixar normas 

complementares (art. 200). Existem, ainda, as portarias emitidas pelo Ministério 

do Trabalho e Emprego, mais particularmente a Portaria n." 3.214, de 08 de 

junho de 1978 que aprovou as Normas Regulamentadoras (NR's) relativas à 

Segurança e Medicina do Trabalho. Com a Constituição de 1988, a Lei da 

Política Nacional do Meio Ambiente (Lei n." 6.938, de 31.08.1981) foi 

recepcionada pela ordem constitucional vigente. Dessa forma, quando a Lei n." 

6.938181 conceitua o meio ambiente do trabalho (art. 3 O ,  I), deve ser 

compreendido, também, o meio ambiente do trabalho. Resta evidente a 

preocupação do legislador na natureza preventiva, da qual, os mencionados 

artigos da CLT e NR's, estão comprometidos. Ademais, não poderíamos deixar 

de mencionar, a Lei n." 8.080 (Lci Orgânica da Saúdc), de I9 dc scteinbro dc 

1990, que trata em diversos de seus dispositivos, sobre a proteção do meio 

ambiente do trabalho e da saúde do trabalhador. Dentro da atuação do Sistema 

Unico  de Saúde (SUS) eslh a exeçuc;so dc ações de siiúclc do tiabiilli;idoi. (nri. 6". 

I, c); colaboração na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do 
trnhalho (nrt. bO, V) conceito de saúdc do trabiilhador (art. 6". Ej ?O): assistencin 

ao trabalhador vítima de acidente do trabalho ou portador de doença profissional 

e do trabalho (art. 6 O ,  § 3O, I); informação ao trabalhador e à sua respectiva 



entidade sindical e às empresas sobre os riscos de acidente do trabalho, doença 

profissional e do trabalho, bem como resultados de fiscalizações, avaliações 

ambientais (art. 6 O ,  § 3", V). Portanto, nota-se que buscou o legislador a criação 

de várias normas garantidoras dos trabalhadores ao meio ambiente do trabalho 

saudável, que dentre as já citadas não poder-se-ia deixar de mencionar outras 

como as Lei de Benefício da Previdência Social e a Lei de Custeio da 

Seguridade Social, bem como o Decreto 3.048199, de 06 de maio de 1999 que 

aprova o Regulamento da Previdência Social. 



1.3 A OIT E O MEIO AMBIENTE DO TRABALHO 

Registre-se, que, a origem da OIT entrelaça-se com a necessidade 

histórica de estipularem-se melhores condições de trabalho ao operariado. 

Foram as manifestações dos operários e as reivindicações estabelecidas em 

diversos congressos de trabalhadores, durante a Primeira Guerra Mundial, que 

levavam a Conferência da Paz em 06 de maio de 1919, da Sociedade das 

Nações, a criar, pelo Tratado de Versailles (parte XII, arts. 387 a 487), a 

Organização Internacional do Trabalho " OIT -, com o propósito de dar às 

questões trabalhistas um tratamento uniformizado. 

Dentre os objetivos precípuos da OIT, podemos observar a preocupação 

com a elevação dos níveis de qualidade de vida e a proteção da saúde dos 

trabalhadores em todas as suas ocupações. Sabe-se que as convenções da OIT 

têm status de leis internacionais, mas só obrigam os Estados-membros a se 

sujeitarem à respectiva normatização após a competente ratificação, sendo que, 

no caso do Brasil, essa competência 6 exclusiva do Congresso Nacional. 

Sendo esta, ratificada pelo Brasil, passa a Convenção a ter força 

normativa, integrando, portanto, o direito positivo do Estado-membro. Mister se 

faz relacionar as principais Convenções da OIT tratando sobre o tema da 

proteção da saúde e do meio ambiente do trabalho dos obreiros: Convenção n." 

103 sobre o amparo à maternidade (Em vigor no Brasil desde 18.6.66 - Decreto 

de promulgação n." 58,820166) ; Convenção n." 148 sobre a proteção dos 

trabalhadores contra os riscos devidos à contaminação do ar, ao ruído e às 

vibrações no local de trabalho (Em vigor no Brasil desde 14.01.83 - Decreto de 

promulgação n." 93.413186); Convenção n." 152, 155, 159; as Convenções no 

Segundo Arnaldo Lopes Sussekind - Convenções da OiT , p. 19 - a OiT " e uma pessoa jurídica de 
direito público internacional , de caráter permanente, constituída de Estados , que assumem , 
soberanamente, a obrigação de observar as normas constitucionais da organização e das convenções 
que ratificam, integrando os sistemas das Nações Unidas como uma de suas agências especializadas". 



167, 170, 17 1, 174, 176, tratam, também, sobre o meio ambiente do trabalho, 

mas que ainda não foram ratificadas pelo Brasil. 

Dentre as mencionadas, convém destaque a Convenção de n." 155, em seu 

art. 5", que, com detalhes, apresenta os elementos que podem figurar como 

prejudiciais à saúde do trabalhador e ao meio ambiente do trabalho. Portanto, é 

obrigação, e dever, dos trabalhadores cooperar no cumprimento das normas de 

segurança e saúde estabelecidas pelos empregadores, devendo comunicar ao 

superior hierárquico qualquer situação que envolva um perigo iminente e grave. 

O meio ambiente do trabalho está inserido no meio ambiente geral ( CF, 

art. 200, inc. VIII), como já exposto. Assim não há como se falar em "sadia 

qualidade de vida" (CF, art. 225, caput) se não houver qualidade de trabalho, 

nem se pode atingir o meio ambiente equilibrado e sustentável, ignorando 

aspecto do meio ambiente do trabalho. 

O meio ambiente do trabalho deve permitir a preservação da integridade 

física e psicológica do trabalhador, compatibilizando os meios de produção com 

o equilíbrio ambiental interno aos locais onde se desenvolvem as atividades 

laborativas. O meio ambiente não pode ser fracionado: é o todo externo h pessoa 

humana. Trata-se do direito à vida, bem indissociável à saúde, que lhe atribui a 

necessária qualidade, resultando que o bem jurídico ambienta1 tutelado, quando 

se trata especificamente do aspecto relativo ao meio ambiente do trabalho, é a 

saúde. 

Sem dúvida necessitamos construir uma convivência harmoniosa do 

homem com o meio ambiente, a fim dc que possamos garantir a todos um 

ambiente ecologicamente equilibrado, com o escopo de preservar a vida com 

dignidade. Ainda assim, não se pode desconsiderar a importância econômica de 

detcrrninadas atividades, mas que, contudo, possamos assegurur uni meio 

ambiente saudável e não como de risco ou morte no trabalho. 



Toda a regulamentação acima exposta foi sendo criada para equilibrar a 

relaqão entre empregado e empregador. É óbvio que as referidas 

regulamentações não surgiram do nada, e nem porque um determinado 

legislador se propôs a resolver o problema, surgiram porque muitos 

trabalhadores sofreram com a ação daqueles que fazendo uso do poder , 

tratavam e muitos ainda tratam, o trabalho como uma mercadoria mas não uma 

mercadoria qualquer , uma mercadoria especial que tão logo comete algum 

delito toma-se gente. Essas pessoas portanto assumem a consciência de sua 

inferioridade , não se identificam como verdadeiros cidadãos e ainda, quando 

empregadas, possuem um sentimento de culpa, que lhes é incutido, em razão do 

grande número de trabalhadores desempregados. Há, conseqüentemente , perda 

completa da dignidade nas relações de trabalho e uma impossibilidade concreta 

de alteração por ato de revolta dos injustiçados. A sociedade deveria se basear 

pelo pacto de solidariedade , se caracteriza , então, pela luta de todos contra 

todos , pelo salve-se quem puder: e que vença o melhor e mais competente. OS 

cursos de formação profissional preparam o jovem para este mundo da 

competição , e seja o que Deus quiser. 

0 mundo do trabalho viveu uma grande transformação nos últimos 20 

anos, entretanto, nada muito diferente daquilo que já foi vivido no período pós 

2". guerra e nem por isso a previsão feita por Hélio de Miranda Guimarães em 

maio de 1957 , que comentando o artigo publicado no Jomal O Estado de São 

Paulo, em abril de 1957, por Pinto Antunes que em aula inaugural dos cursos 

Jurídicos da Faculdade de Direito da USP, no sentido de que o Direito do 

Trabalho estaria fadado a desaparecer em razão do movimento chamado de 

Segunda Grande Revolução Industrial, isto porque o capital teria se cansado de 

ser pressionado pelo inchaço da legislação trabalhista , que passou a consumir 

grande parte de seu lucro , tendo provocado uma reação dos empresários em 

direção da substituição da mão de obra pelo robot. 



Naquela oportunidade a alternativa encontrada pelos capitalistas é 

exatamente a mesma que hoje vem sendo proposta por eles mesmos e pela 

I 
maioria dos legisladores que "defendem " a causa do trabalhador : A 

flexibilização da legislação trabalhista. O porquê disso é fácil de se constatar 

observando o que aconteceu como o mundo do trabalho. 



Como todo movimento profundo e de longo alcance, a mudança no 

trabalho não é instantânea, e algumas dimensões mudam rapidamente enquanto 

outras permanecem estagnadas. É o caso, por exemplo, do emprego na nova 

economia, em confronto com a lentidão das transformações institucionais e 

jurídicas, e com a rigidez de códigos e de culturas trabalhistas. Geram-se tensões 

generalizadas, entre segmentos tecnologicamente mais avançados que buscam 

transformações mais rápidas, e amplas massas de trabalhadores inseguros, além 

de quadros gerenciais de alta qualificação que se sentem ameaçados com 

mudanças como a redução do leque hierárquico. 

Frente às ameaças, todos buscam entender melhor o que está acontecendo, 

quais são as tendências, e se debatem na ambígua relação de querer estar ao lado 

do progresso, das tecnologias, do "novo", mas ao mesmo tempo de querer um 

mínimo de garantias no processo de mudança. O grandioso futuro que nos 6 

prometido no longo prazo terá pouco sentido se não sobrevivermos no modesto 

curto prazo. 

O Brasil tem uma população de 170 milhões de habitantes. Destes, 107 

milhões são considerados população em idade ativa (PIA), entre 16 e 64 anos. 

Como muita gente em idade ativa opta por não trabalhar - e este "optar" 

representa uma dramática simplificação estatística - a população considerada 

economicamente ativa (PEA) é da ordem de 79 milhões de pessoas. 

Publicações recentes nos trazem aproximadamente, 14 milhões de 

desempregados. Na realidade, além do desemprego por desalento, seria 

interessante acrescentar o desinteresse por trabalho causado pelo baixo nível de 

remuneração: Uma pessoa que consegue um emprego de 200 reais, que desconta 

o quanto vai gastar com condução e outros gastos extra fora de casa, chega 

facilmente à conclusão que fica mais barato ficar em casa e ajudar a cuidar das 

crianças. 



Na realidade, o que se apresenta de maneira bastante evidente, é que a 

sub-utilização da nossa força de trabalho atinge dezenas de milhões de pessoas e 

constitui um dramático desperdício do principal recurso do país, a sua mão de 

obra. 

Investir na produtividade dos empregos de ponta, e não ver o gigantesco 

descalabro político, social e econômico que está sendo gerado no conjunto da 

nação, constitui realmente uma política de avestruz. Numa perspectiva, 

avoluma-se uma problemática social ameaçadora. Mas pode-se também 

vislumbrar um imenso potencial de desenvolvimento, se soubermos aproveitar, 

segundo formas inovadoras de organização, as massas privadas de participação 

efetiva nas transformações sociais. 

É relativamente fácil apontar para um futuro centrado nos serviços. O que 

é o setor de "serviços"? Na origem, tratava-se de diferenciar a atividade 

produtiva - produção de sapatos por exemplo - de um corte de cabelo, onde o 

serviço prestado se encerra no próprio ato. O conceito foi sendo espichado para 

conter a própria expansão, e tornou-se um conceito residual que engloba tudo 

que não envolve trabalho com a terra (primário) ou com a máquina industrial 

(secundário). Grande parte das terceirizações e formas precárias de vinculação 

se deve ao desmembramento de segmentos de atividades que podem constituir 

unidades autônomas em termos tecnológicos e organizacionais. Formam-se 

assim, em torno da montadora de automóveis, por exemplo, as galáxias de 

atividades satélites em tomo de uma unidade central, através de diversas formas 

de dependência, como sub-contratação, convênios tecnológicos e outros. 

Crescentemente, a própria atividade produtiva pode ser terceirizada, com a 

empresa nuclear evoluindo para as atividades ditas intangíveis (intangibles) 

como design, marketing, relações jurídicas, gestão estratégica, atividades que 

hoje representam, segundo Keinichi ~ h m a e , ~  75% do custo final dos produtos. 

Este tipo de cifra ainda necessita de estudos mais aprofundados, mas indica 



claramente um novo eixo de divisão entre "core business", atividade nuclear, 

centrada nos intangíveis e sob controle da empresa dominante, e empresas 

dependentes, cuja participação no produto termina sendo muito menor. Com este 

enfoque, passamos a entender melhor o remanejamento das relações de 

produção no setor produtivo industrial, em vez de simplesmente jogarmos as 

novas realidades para o cestão geral de "serviços". 

Não há dúvida que as empresas transnacionais constituem hoje a 

Iocomotiva dos processos econômicos. Trata-se do gigantesco peso das mega- 

empresas produtivas, que controlam OS chamados produtos mundiais; trata-se 

também das empresas financeiras de grande porte que canalizam as poupanças 

do planeta para os países mais ricos, e em particular para os Estados Unidos; 

trata-se igualmente das empresas mundiais que controlam O sistema hoje 

articulado de informação, telecomunicação e televisão, e que constroem a 

imagem positiva das suas marcas e das suas visões do mundo através do 

controle da informação; trata-se enfim do poder tecnológico e de controle do 

conhecimento que estas empresas adquirem através do controle mundial de 

cerca de 80 a 90% da pesquisa e desenvolvimento do planeta, poder este que se 

concretiza nos acordos "Trips" sobre a propriedade intelectual, no quadro da 

Organização Mundial do Comércio. O poder econômico, tecnológico, político, e 

cultural deste núcleo central de transfomações do planeta é bastante evidente. 

São cerca de 500 a 600 grandes empresas transnacionais que controlam este 

processo, articulam-se em reuniões de diversos tipos, e definem, gostemos ou 

não, os nossos rumos em termos de produção, de emprego, de valores, de meio- 

ambiente. 

Esta tendência hierarquiza os processos produtivos, definindo padrões 

para um conjunto das atividades cruciais do planeta, como opções de transporte 

em qualquer parte do mundo, ou o tipo de filmes e mensagens que são vistas por 

crianças em qualquer domicílio do planeta. É impressionante contribuirmos para 

Keunichi Ohmae- artigos econômicos - ww~.adrnworld.hoa.ia.com.br 



lucros de uma empresa transnacional situada em país rico ao compr-0s um 

litro de leite (Parmalat), uma aspirina (Bayer) ou uma vitamina C ,  como se o 

leite, o ácido acetilsalicílico e o ácido ascórbico tivessem sido por elas 

inventados. Na realidade, estas empresas sequer produzem realmente o que 

vendem: a sua atividade consiste no gerenciamento de um processo envolvendo 

design, marketing, financiamento, batalhas jurídicas e assim por diante. 

São estas atividades que podem realmente ser consideradas de "ponta", 

onde os rendimentos são excepcionalmente altos, onde se emprega mão de obra 

qualificada, e onde os salários são elevados. Aqui realmente constata-se a 

redução do leque hierárquico, o uso amplo e democrcitico do conhecimento 

(knowledge organization), e um confortável sentimento de pertencer a uma elite. 

O problema 6 que, realmente, trata-se de uma elite. E elites, por definição, são 

pequenas. Em termos gerais, a Organização Internacional do Trabalho apresenta 

os seguintes dados de postos de trabalho nas corporações transnacionais: são 73 

milhões de empregos em 1995, dos quais 12 milhões nos países em 

desenvolvimento. A OIT calcula que cada emprego destes gera outro emprego 

indireto, o que significaria, para os países em desenvolvimento, 24 milhões de 

empregos, cerca de 1 % da sua PEA. 

0 s  ~ a i s e s  em desenvolvimento recebem uma parcela muito pequena deste 

emprego, mas recebem toda a carga dos produtos que hoje circulam no mercado 

mundial. Gera-se um efeito de desemprego muito amplo, e conseqüente pressão 

para a queda de salários e recuo no respeito às normas de trabalho. 

No nosso caso, com forte presença de multinacionais dentro do país, e 

crescente abertura para o exterior, acumulamos OS lados negativos do progresso 

e do atraso, ao juntarmos a política retrógrada do monopólio de terras agrícolas, 

expulsando os produtores, com o efeito moderno do desemprego que hoje afeta 

OS países mais desenvolvidos. A população pobre do país, expulsa ontem do 

campo e hoje excluída do emprego urbano, gera a situação explosiva que 

constatamos nas cidades e no campo neste início de século. 



Constatamos assim que o processo de avanço tecnológico sem as 

transfonnações institucionais correspondentes, leva a uma nova hierarquização 

do trabalho característica do subdesenvolvimento tecnificado. No topo da 

pirâmide, o emprego nobre no SetOr formal, com salários relativamente elevados 

e normas de trabalho relativamente respeitadas, mas envolvendo um segmento 

minoritário da população, tanto em volume como em termos de distribuição por 

países. Mais abaixo, o conjunto de atividades terceirizadas mais ou menos 

instáveis, onde a precariedade leva a uma grande insegurança, e gera um volume 

elevado de pequenas e médias empresas de elevadíssima taxa de mortalidade. 

Em tomo deste espaço formal, desenvolve-se um amplo sistema de economia 

informal, que hoje ocupa frequentemente um terço da totalidade de mão de obra, 

e onde os níveis salariais, respeito a normas de trabalho e preservação ambiental 

são cada vez mais baixos. Finalmente, uma massa hoje muito significativa da 

mão de obra opta pela economia ilegal, ou subterrânea, desarticulando e 

desagregando rapidamente a sociedade, como tem sido constatado por exemplo 

desde as favelas do Rio de Janeiro até a produção popular de coca na Colômbia, 

ou as invasões de empresas de gado na Amazônia. 

O processo de globalização está inscrito nas dinâmicas tecnológicas, e a 

conectividade global do planeta não será revertida. Isto implica mudança 

profunda dos ordenamentos espaciais dos processos produtivos, e na redução do 

controle efetivo por parte dos estados nacionais. A globaliza~ão sendo 

profundamente desigual segundo os setores, trata-se de investir nas áreas onde 

as economias de localização são mais fortes, e de estudar de foma geral as 

vantagens que podem ser tiradas do processo. Por exemplo, a área onde o Brasil 

mais necessita investir, que é no social, é pouco globalizada, e abre-se um 

imenso espaço de expansão que não exige entrar nas dinâmicas de reengenharia, 

downsizing, terceirização etc. 



Em outros termos, temos de avançar para políticas diferenciadas, e 

afinadas com condições específicas dos diversos setores e dos diversos 

patamares tecnológicos de produção. As grandes simplificações, que minimizam 

o problema sugerindo uma simples "transição", OU consideram que haverá uma 

destruição generalizada dos empregos, não nos ajudam a construir uma agenda 

realista para o futuro do trabalho. 

O Brasil sofreu uma urbanização extremamente acelerada, e que se deu 

mais por expulsão do campo, durante o tempo dos militares em particular, do 

que por atração urbana. O resultado é o afluxo de uma grande massa de pobres, 

sem que houvesse nas cidades uma expansão correspondente de empregos. A 

existência de uma grande massa de excluídos, praticamente nas periferias de 

todas as cidades do país, pesará de maneira permanente e poderosa em qualquer 

negociação de condições de trabalho, de modificação das relações do trabalho. 

A sub-utilização dos nossos recursos humanos é , portanto estrutural e 

constitui o fator dominante da baixa produtividade econômica do país, além do 

drama social e cultural que representa. 

O trabalho assalariado não é a forma dominante de se ganhar a vida no 

Brasil, e a sua importância decresce rapidamente. NO total de 72 milhões de 

pessoas que compõem a população ocupada do país (PEA menos desocupados, 

seguindo o critério estreito do IBGE) temos apenas 37 milhões de 

"empregados", 51% do total. Destes, 61% ou 19,6 milhões, são formalmente 

registrados através da carteira de trabalho. 

A pesquisa sobre o informal urbano do Ibge, de 1997, aponta para um 

universo de 12,9 milhões de trabalhadores, dos quais 86% autônomos, que 

trabalham com pequena produção e prestação de serviços de manutenção 

doméstica e Se u t i l i z ~ o s  como referência uma Pea de 79 

milhões, e com o desemprego calculado pelo IBGE, teremos um universo de 

"ocupados" da ordem de 72 milhões de pessoas. Tirando 17 milhões ocupados 

na agricultura são 65 milhões: o universo do trabalho informal urbano analisado 



pelo IBGE, com 13 milhões de 'trabalhadores, representaria assim mais de um 

quinto da mão de obra, enfrentando problemas de organização, de seguridade, de 

condições de trabalho, de saúde e outros muito específicos. 

Os próprios sistemas de terceirização se diversificam. Além dos 

tradicionais segmentos de limpeza, estacionamento, transporte, segurança, 

ressurgem sistemas de trabalho em domicílio. Na agricultura uma forma 

semelhante de externalização da produção, nas relações com grandes empresas 

agro-industriais como a Batavo, a Parmalat, a Sadia, a Souza Cruz, a Cica e 

outras. Basicamente, trata-se de fomentar a produção de pequenos produtores 

que trabalharão segundo especificações técnicas extremamente rigorosas da 

empresa que comanda a cadeia técnica numa região e fornece frequentemente a 

própria matéria prima. O resultado prático é uma forma de proletanzação de um 

produtor proprietário dos seus meios de produção. 

Mais recentemente têm surgido as "pseudo-cooperativas", que consistem 

em formas disfarçadas de terceinzação: um elo da cadeia produtiva de uma 

empresa é desmembrado, e confia-se a sua produção a um gmpo de 

trabalhadores, que perdem a sua relação empregatícia e os direitos sociais, e 

passam a ser fornecedores autônomos da mesma empresa. 

A facilidade de realizar trabalho a distância, por sua vez, tem levado as 

empresas a agrupar tarefas por "pacotes", que são entregues a diversos tipos de 

profissionais que passam a trabalha por tarefa, em casa ou no escritório, 

funcionando de certa maneira como consultores, Sem vínculo formal com as 

empresas. É uma fómula que tem se desenvolvido em particular em certas áreas 

avançadas, como serviços informáticos, e não representam necessariamente uma 

evolução negativa, pois poder "comprar" horas de serviços especializados pode 

ser interessante para uma pequena empresa que não tem Como sustentar, e às 

vezes nem tem a necessidade, de um técnico permanente muito especializado. 

É preciso prestar atenção, também aos novos vínculos de profissionais 

liberais. Um médico, por raramente consegue hoje se sustentar se não 



pertencer a um plano de saúde. Os pagamentos são absurdamente baixos, e 0 

ritmo de trabalho nos leva de volta aos filmes de Charlie Chaplin, com a 

diferença que no lugar dos parafusos estão os pacientes. A remuneração se dá 

por pontos, e os pontos não estão ligados à saúde do paciente. Em outros termos, 

0 médico é remunerado por sua eficiência financeira, ao contratar ou recusar de 

Contratar determinados serviços, análises etc. 

Deve-se ainda mencionar um outro sub-produto dos avanços tecnológicos, 

que é a locação de mão de obra. Hoje uma empresa como Manpower tem um 

"plantei" de mais de 400 mil trabalhadores, e os seus cadastros informatizados 

permitem mover trabalhadores de uma tarefa a outra, sem nenhum vínculo de 

relações profissionais, de sociabilidade ou de afetividade com uma comunidade 

profissional, com um bairro, com colegas. Os trabalhadores são simplesmente 

empurrados de um casulo de trabalho para outro, perdem gradualmente qualquer 

interesse com o ambiente onde efetivamente trabalham, e O seu vínculo é apenas 

com o cadastro da empresa de aluguel. 

De forma geral, estamos indiscutivelmente assistindo a uma imensa 

flexibilização dos vínculos de trabalho, flexibilização que adota formas muito 

diver~ifi~adas, e que surgem com tal ritmo, que de maneira geral tomou-se 

extremamente difícil acompanhar os diversos subsistemas que estão se 

formando. A precarizaçáo parece ser um denominador comum do processo, 

ainda que nem todas as formas ou tendências sejam negativas. Todos nos 

ressentimos da grande necessidade de realizar estudos setoriais que permitam 

evidenciar estas novas tendências, e analisá-las adequadamente. 

essencial entender que os sistemas de proteção tradicionais buscam 

regulamentar uma realidade antiga, cujo peso específico no mundo do trabalho 

ainda é significativo, mas está declinando rapidamente. O universo de 

trabalhadores desprotegidos, com isto, aumenta fortemente, exigindo a definição 

dos sistemas de apoio mais com referenciais novos de cobertura. 



A tendência geral continua no sentido da hierarquização do trabalho, da 

fragilização dos vínculos, e da crescente desigualdade da remuneração. Na 

continuidade do processo, o que temos pela frente 6 uma fratura social cada vez 

mais profunda. A partir de um certo nível, as desigualdades generalizam um 

clima de insegurança, e passam a tomar a própria economia ineficiente, 

transformando-se num círculo vicioso de desorganização social. Não existe 

nenhuma tendência espontânea no sentido do reequilibramento social. 0 s  

segmentos mais frágeis da sociedade são empurrados para uma situação cada 

vez mais catastrófica, enquanto segmentos minoritários optam por diversos tipos 

de corporativismo, que pode ser encontrado na classe dos advogados, dos 

economistas, dos jornalistas, dos políticos, formando casulos inseguros , mas 

confortáveis. 

O tempo de trabalho está aflorando como problema central. Na medida 

em que as tecnologias permitem uma produtividade mais elevada, aparece cada 

vez mais como absurda uma situação onde por um lado há gente que se toma 

neurótica por excesso de trabalho, desarticulando inclusive a vida social e a vida 

familiar, e por outro lado uma imensa maioria que se sente excluída do processo, 

por não ter acesso ao emprego, ou por se ver obrigada a inventar formas de 

sobrevivência cada vez mais surrealistas. Quando O planeta produz 5 mil dólares 

de bens e serviços por pessoa e por ano, é preciso constatar que o essencial não é 

produzir mais, mas produzir melhor, coisas mais úteis, e de uma forma que não 

nos impeça de viver. 

O tempo, único recurso efetivamente não renovável, constitui um 

elemento essencial da nossa qualidade de vida, e a jornada de trabalho volta hoje 

à tona, depois de algumas décadas de relativa calma neste aspecto. Muitos 

economistas e sociólogos trazem com força O fato da produtividade crescente 

exigir uma redistribuição mais racional do "estoque" de empregos, sobretudo 

considerando o ~roblema do desemprego. 



Mas há outros fatores que concorrem. A urbanização e o peso das 

metrópoles, em particular, transformaram o transporte até o local do trabalho 

num martírio para muita gente, sendo frequentes deslocamentos diários de várias 

horas. Longe de ser secundário, este elemento de estresse e de esgotamento tem 

forte impacto sobre a produtividade do trabalho, e priva o trabalhador de uma 

fatia importante do seu tempo de vida. 

Um outro fator significativo é a crescente contradição entre o que se exige 

do trabalhador nos setores mais avançados, em termos de conhecimento, 

competência e criatividade, e a jornada exaustiva. Na era do knowledge 

organization, kan-ban, kaizen, qualidade total e outras exigências da 

modernidade, as condições físicas e mentais da criatividade precisam ser 

repensadas. 

Keynes escreveu em 1930 um curto ensaio extremamente interessante, 

prevendo como seria o mundo no fim do século: "Assim, pela primeira vez 

desde a sua criação, o homem deverá enfrentar O seu problema permanente - 
como utilizar a sua liberaçáo da pressão das preocupações econômicas, como 

ocupar o seu lazer que a ciência e os juros acumulados terão ganho para ele, para 

viver com agradavelmente e bem". A realidade é que temos todo o 

potencial tecno16gico e econômico para "viver agradavelmente e bem". Falta- 

nos a sabedona, a capacidade de organização política e social. 

Outro fator que tem dificultado a compreensão dos processos, é a 

segmentação excessiva dos diversos aspectos do trabalho, prejudicando a visão 

de conjunto, e a compreensão da transformação extremamente ampla, 

tecnológica, institucional, social, cultural e política que está ocorrendo. Estamos 

passando por uma transformação em profundidade de todo o universo do 

trabalho. 



O desafio é sistêrnico. ~ e ~ n e s ' j á  se espantava, em 1930, com "a imensa 

anomalia do desemprego num mundo cheio de necessidades". Todos sentimos 

0s absurdos desta situação. Hazel Henderson traz um comentário interessante 

de pequenos empresários: "Será que não há nada além da infindável competição, 

como ratos, nesta competição econôrnica global (global economic rat race). Será 

que os resultados continuarão a ir para os que jogam mais rápido, com a força de 

trabalho mais barata, os que se importam menos com direitos humanos, 

Comunidade, e valores ambientais"? 

O sentimento é difuso, mas profundo. Várias gerações viveram com um 

sentimento de que basta ser sério, dedicado, ou até sacrificado, para que o 

sucesso seja alcançado. Ou seja, uma pessoa honesta e trabalhadora teria o seu 

lugar na sociedade. A erosão deste sonho gera um sentimento amplo de 

in~eguran~a, e mais, de perda de referenciais. De certa forma, não 6 apenas o 

problema de ter ou não ter dinheiro para sobreviver, mas das próprias atividades 

terem ou não terem sentido. A crise é, neste sentido, de civilização. 

A crise é também perversa. A humanidade produz amplamente o 

suficiente para a sobrevivência digna de todos os habitantes do planeta. No 

Brasil todas as imagens de televisão nos mostram famílias de sucesso, crianças 

consumindo produtos de luxo, quando não exibem como ridículas pessoas 

simples, ou simplesmente necessitadas. Não ter sucesso, emprego, dinheiro, 

passa a significar perder dignidade humana, direito de convívio social. 

Uma análise de Álvaro Gomes, sobre a situação dos bancários na Bahia, 

transmite bem a dimensão extremamente concreta destes dramas sociais: "A 

precarização das relações de trabalho ~OmprOmete o sentimento primordial de 

estabilidade. 0 fenômeno de desemprego estrutural se apresenta como uma 

ameaça constante e permanente da possibilidade de exclusão, agudizand~ o 

sofrimento psíquico...É evidente que os desempregados, aqueles ameaçados de 

7 John Mayn& K~~~~~ - Economic possibilities for our Grandchildren - Essays in persuasion - vol. IX 
The Royal Economic Society ,1972 



perder o emprego, os que não conseguiram ainda se inserir no mercado de 

trabalho, sofrem bastante, porque são atacados OS 'alicerces da sua identidade7". 

No caso das demissões em massa ocorridas "as ameaças de desemprego e a 

impIementação do projeto de qualidade total nos bancos, especialmente nos 

Bancos do Brasil e Baneb, resultaram num sofrimento mental incalculável, 

chegando ao ponto da ocorrência de vários suicídios durante esse processo. NO 

Banco do Brasil foram 22 em um ano, entre 1995 e 1996, no Baneb foram 

quatro em um ano e seis meses ... No Baneb, o aumento dos procedimentos 

médicos é um indicativo do grau de sofrimento dos bancários e dos familiares. 

Para ilustrar essa situação, pegamos o número de atendimentos psicoterapêuticos 

de 1990, 5.233, com 6.428 funcionários para compararmos com O número de 

1999, 10.995, com apenas 2.750 funcionários. Se a situação foi tão grave para os 

trabalhadores, imagine a situação dos 3.678 desempregados, no período de 1990 

a 1999". 

O problema atinge em particular os jovens. Nas palavras de Claude L&y- 

Leboyer,' "os papéis profissionais representam um elemento capital do 

desenvolvimento da personalidade adulta e da socialização do indivíduo.( ...)os 

mais atingidos são os jovens que procuram um primeiro trabalho, exatamente 

aqueles que, sob o plano psicológico, também estão à procura da sua 

identidadeu. A autora, como outros pesquisadores do trabalho, insistem na 

importância do sentimento de impotência e de incompreensão dos processos de 

mudança em curso: "0s trabalhadores percebem O ambiente econômico, o 

mercado de emprego e a sua própria carreira como dominados por forças que 

lhes escapam. Por isso, seu destino profissional pessoal lhes parece fora do seu 

Controle". 

8 

9 
Hazel Henderson - Construindo um Mundo onde Todos Ganham - Ed. Cultrix, 1996 
Claude Levy-Leboyer - A Crise das Motivaçõs - Ed. Atlas, %O Paul0 , 1994. p.66 



Diante da situação, Hamilton d ' ~ n g e l o , ' ~  em pesquisa de doutorado sobre 

O camelô de São Paulo, realça a que ponto as pessoas podem frequentemente 

encontrar melhor remuneração, mas sobre tudo ter mais controle sobre as suas 

atividades, serem donas de si. Lévy-Leboyer apresenta um estudo inglês de vida 

e uso do tempo de onze desempregados bem adaptados. 

O grande desafio, é compreender a generalização da angústia criada, e 

construir um sistema de seguridade social que gere um mínimo de confiança 

quanto ao futuro. Falando em regulação social , O Brasil, com uma taxa de 

investimentos da ordem de 16%, para um Pib per capita da ordem de 2,8 mil 

dólares, o investimento per capita é da ordem de 450 dólares. Não existe 

nenhum mecanismo espontâneo, capaz de levar a uma reversão desta tendência 

no plano mundial. Os ricos tendem a ficar mais ricos, os pobres a ficar mais 

pobres. 

O sistema capitalista é orientado pelo lucro, e não pelas necessidades. 

Produzir para pobres não rende, pois não têm capacidade de compra. Assim, as 

empresas lutam para ocupar o espaço econômico "nobre" do mercado, 

orientando-se pela demanda dos ricos. Este mecanismo predomina tanto no caso 

dos produtos industriais, como dos planos de saúde privatizados, das escolas 

privadas, da estratificação dos programas de televisão (geral, cabo, pay-per- 

view), e outros. Quando têm acesso a produtos mais sofisticados, os pobres têm 

de arcar com todos os sobrecustos da demanda em pequena escala, pagando 

juros escorchantes nos bancos (rnicrocrédito privado a 8,5% por mês, por 

exemplo) ou nas lojas, quando compram eletrodomésticos a prazo, pagando o 

dobro do que pagam os ricos. 

Ao dedicar uma página especial ao Brasil, O relatório das Nações Unidas 

sobre pobreza no mundo constata: "O mais notável é que a incidência da 

pobreza ainda 6 quase tão elevada como era no fim dos anos 1970, apesar de 

10 Hamilton w ~ ~ ~ ~ , ~  - Camelô , Trabalho Informal e Sobrevivência : L~V~nt,3mento ,caracterização e 
analise no centro da cidade de S.paulo -Tese ~outorado - PUC-SP,Ciências Sociais - 2000. 



uma redução de cerca de 21% em 1994 para 15% em 1997. A principal razão 

desta persistência é a desigualdade muito elevada. Novas políticas são 

necessárias para reduzir a desigualdade e estimular maior crescimento. A 

distribuição desigual do gasto social é sem dúvida um fator de maior 

importância na persistência da desigualdade e portanto da pobreza." As políticas 

sociais no Brasil, de acordo com o relatóio, em vez de reduzir a desigualdade, 

tendem a aumentá-la: "O grosso dos benefícios se destina à classe média e aos 

ricos". 

O atraso da transformação das relações sociais faz com que as dinâmicas 

modernas de avanços tecnológicos e de globalização, que carregam consigo 

fortes tendências à elitização, reforcem a nossa velha herança de opressão e 

discriminação, gerando uma situação que, além de ser eticamente vergonhosa, 6 

economicamente burra e politicamente insustentável. 

Esperar que o mercado conserte este tipo de situação 15 evidentemente 

pouco realista, e poucos economistas nutririam esta esperança de boa fé. 

Um outro imenso segmento fragilizado é constituído pelas mulheres que 

estão sozinhas à frente de uma família, caso que representa em geral situações 

desesperadoras, pois vêm-se permanentemente divididas entre a necessidade de 

trabalhar para sustentar os filhos, e a necessidade de assegurar um mínimo de 

presença. Hoje, 26% das famílias são dirigidas por mulheres nestas condições, e 

não se pode esperar delas nenhuma mobilização organizada, pelo próprio 

cirn;lg;irnciito que significa a sobrecarga e as dificuldades materiais que sofrem. 

Uma categoria sempre esquecida é a dos empregados dom6sticos. O peso 

deste ramo de atividade é grande: são 5,3 milhões de pessoas ocupadas, quando 

a tolalidade dos ocupados na indústria de transformac;So atinge 8.3 milhóes, e a 

da indústia de constm~ão 4,7 milhões. Trata-se em geral de mulheres, (93% do 

l o l l i l )  Ii.cqiicnlcine,>te siihinctidas a humilhações impressionantes. Que "trocau 

existe na negociação individual de uma mulher de poucos recursos, que busca 

um salário de sobrevivência? 



Finalmente, temos de falar da generalidade dos excluídos por pobreza, 

insuficiente educação, fome e desemprego, gente abaixo da linha da pobreza ou 

da indigência. Estamos falando aqui, como ordem de grandeza, de 50 milhões de 

pessoas. É importante entender que os manuais de economia debruçam-se sobre 

OS diversos segmentos dos chamados recursos humanos, e apresentam teorias 

sobre como, por exemplo, o aumento do salário mínimo ou de direitos sociais 

pode aumentar o desemprego e coisas do gênero. No entanto, para entrar no jogo 

de mercado, como é chamado, pelo menos as pessoas têm de estar no jogo, ter 

uma profissão, ter uma capacidade de trabalho, saúde, educação, formação 

profissional, um tipo de capital inicial negociável. Grande parte da população 

fragilizada, no entanto, não tem nada a negociar. 0 mercado envolve trocas. E 

os que não têm nada a trocar? São os esquecidos do mercado, da teoria 

econdmica. No entanto, são pessoas, e nenhum mecanismo de mercado irá 

resolver o seu problema. 

0 s  caminhos que temos pela frente envolvem indiscutivelmente uma 

transformação profunda das relações de trabalho em geral. O motor desta 

transformação é, sem dúvida, a tecnologia, que avança rapidamente. Mas 0s 

mecanismos reguladores da transformação, OU OS novos pactos sociais que 

devem emergir, ainda engatinham. O descom~asso gerado leva ao caos que 

enfrentamos no mundo do trabalho e cria a necessidade da existência de 

macanismos legais para regular as relações de trabalho, diminuindo as 

diferenCas existentes entre patrões e empregado. fi certo que essa proposta , 

popularmente falando, é a " contra-mão da história" , uma vez que no modismo 

atual o que se prega 6 a desregulamentação do direito do trabalho, entretanto, o 

quadro acima deixa clara a necessidade da intervenção Estatal como 

equilíbrio de forças. 



Em pesquisa recente, a Organização Internacional do Trabalho (OIT) 

publicou resultados alarmantes sobre os danos e agravos causados à saúde dos 

trabalhadores em conseqüência do aumento dos distúrbios psíquicos e vivencias 

depressivas. A Organização Mundial de Saúde (OMS) também tem alertado que 

a depressão, nas próximas duas décadas, poderá ser uma das mais importantes 

causas de morte e incapacidade no planeta. NOS países europeus, crescem as 

aposentadorias em consequência dos danos psíquicos oriundos da organização 

do trabalho. 

Em dezembro de 2000, o Fundo Europeu para Melhoria das Condições de 

Trabalho e de Vida (Fundo Dublin) concluiu, após extensa pesquisa, que 8% dos 

trabalhadores da União Européia, ou seja, doze milhões de homens e mulheres, 

vivenciaram, nos seus ambientes de trabalho, situações de humilhações e 

constrangimentos, sendo que 4% sofreram violência física e 2% assédio sexual. 

Na Suécia, 15% dos casos de suicídio têm sua causa nos fatores organizacionais. 

Internacionalmente, vem aumentando a morbimortalidade cardiovascular (5 a 

10%) e casos de estresse em consequência da degradação das condições de 

trabalho, oriunda da violência moral. 

No Brasil, é recente a discussão da exposição dos trabalhadores e 

trabalhadoras a humilhações, con~tlangiment~~ e s ~ ~ u ~ Ç Õ ~ s  vexatórias como 

responsáveis por danos psíquicos. Essa discussão tomou fôlego a partir da 

divulgação de uma dissertação de mestrado, defendida em 2000, no 

Departamento de Psicologia Social da Pontifícia Universidade Católica de são 

Paulo, denominada "Uma Jornada de Humilhações" " . 

I1 Margarida ,garreto - ~ d d i o  Moral, violência psicológica que me em riso sua vida - Colecão saúde 
do Trabalhador, São Paulo, no. 6- 2001 . 



A pesquisa de campo foi de março de 1996 a julho 1998, tendo como 

universo duas mil e setenta e duas pessoas (mil e trezentos e onze homens e 

setecentas e sessenta e uma mulheres). Realizada com o Sindicato dos 

Trabalhadores das Indústrias Químicas, Plásticas, Farmacêuticas e Cosméticos 

de São Paulo, envolveu trabalhadores de noventa e sete empresas. Das pessoas 

entrevistadas, 42% (quatrocentos e noventa e quatro mulheres e trezentos e 

setenta e seis homens) referiram vivências de humilhações, constrangimentos e 

situações vexatórias repetitivas no local de trabalho, impostos pelo superior 

hierárquico, forçando-os, frequentemente, a desistir do emprego. 

Submetidas às políticas de gestão, a organização do trabalho impõe novos 

riscos que são responsáveis por distúrbios mentais e psíquicos, explicitados na 

pressão e opressão para produzir e ultrapassar as metas pré-determinadas. Essa 

opressão se traduz no tempo exíguo para concluir um projeto; no ritmo intenso e 

em jornadas prolongadas; fazer mais com menos pessoas e em ambiente de 

competitividade acentuada. 

Novas exigências foram incorporadas gerando múltiplos sentimentos: 

medos, incertezas, angústia e tristeza. A ansiedade ante uma nova tarefa, o medo 

de não saber, a avaliação constante do desempenho sem o devido 

reconhecimento, a requisição da eficácia técnica, excelência, criatividade e 

autonomia, geram tensão e incertezas. 

As múltiplas exigências para produzir são 'transversadas' por abuso de 

poder e frequentes instmções confusas, ofensas repetitivas, agressões, 

maximização dos 'erros' e culpas, que se repetem por toda jornada, degradando 

deliberadamente as condições de trabalho. 

afetivas, aos poucos, vão se deteriorando, predominando o 

) ~4 indiferença pelo sofrimento do outro e uma quebra 'qnlvc-sc qucm p~ider . 

dos laços de camaradagem. 

meio j dcgrada9ã" das condiç6cs de iiub*lho. 0 iilCd0 ilwiiipuli<lo 

piii.;~ ;iilliieri(cii. ti pro<l~lçao c rcforyar o nutoritarismo, zi s ~ ~ h m i s s . ? ~ ,  n disciplina, a 



vergonha e o pacto do silêncio no coletivo. São condições vivenciadas por todos 

0s trabalhadores, gerando um clima de instabilidade emocional coIetiva, 

insegurança e desconfiança entre os pares. O ambiente de trabalho transforma-se 

em campo minado pelo medo, inveja, disputas, fofocas e rivalidades. Todos 

convivem sob O manto de uma 'ideologia Única' em que a construção do sentido 

é uma questão sem sentido, pois o que legitima O outro é a eficácia técnica. 

Gradativamente, as políticas de gestão vão construindo e reafirmando uma 

nova ideologia que eliminam todas as outras. É nesse 'espaço' de conflitos e 

sujeições, de contradições e ambigüidades, de sedução e aceitação, de prazer e 

desprazer, de exigências e desqualificações, de adoecer e morrer que o risco 

invisível se insere. Ele causa danos à identidade e à dignidade, assim como as 
saúdes física e mental dos trabalhadores e trabalhadoras. 

Também são atos repetitivos que afetam as saúdes individual e coletiva, 

comprometendo, por sua vez, a almejada produtividade e qualidade. São riscos 

que se inserem nas relações interpessoais, constituindo fatores psicossociais, 

sendo por isso um 'risco invisível', porém objetivo na medida em que 

desorganiza as emoções, desencadeia ou agrava doenças pré-existentes 

ameaçando não somente o emprego, mas a vida dos trabalhadores e 

trabalhadoras. 

Portanto, em ambiente de degradação deliberada das condições de 

trabalho, o risco invisível é ampliado e disseminado, 'contagiando' e adoecendo 

um maior número de trabalhadores, revelando que as detehnações do trabalho 

sobre a saúde não se dão apenas por condições objetivas, mas por sua condição 

afetiva relaciona1 



3.2 ASSÉDIO MORAL - CONCEITO 

Podemos compreender assediar como um conjunto de sinais que visam 

cercar e dominar o outro. Assediar, portanto, pressupõe perseguir sem trdguas 

com O objetivo de impor sujeição. Conhecido também como violência moral ou 

tortura psicológica, mobbing (Suécia, Inglaterra); bullying (EUA); psicoteKor 

laboral ou acoso moral (Espanha); harcèlement moral (França); ijime (Japão) e 

assédio moral (Brasil). 

0 assédio moral é revelado por atos e comportamentos agressivos, 

realizados, frequentemente, por um superior hierárquico, contra uma ou mais 

pessoas, visando desqualificá-ias e desmoralizá-las profissionalmente, 

d e ~ e s t ~ b i l i ~ á - 1 ~ ~  emocional e moralmente, tomando o ambiente de trabalho 

desagradável, insuportável e hostil, forçando-a a desistir do emprego. Assim, 

assediar pressupõe exposição prolongada e repetitiva a condições de trabalho 

que. deliberadamente. vão sendo degradadas. Surge e se propaga em relações 
hicr8rquiças assimetricas, dcsumunus c setil 6ticu. rriaivtidus pelo abuso de poder 

e manipulações perversas. São condutas e atitudes cruéis de um(a) chefe contra 

Um(a) subordinado(a) ou mais raramente Cntre os colegas. 0 cerco contra 

trabalhador(a) ou mesmo uma equipe pode ser explícito ou direto, sutil ou 

indireto. Manifesta-se em risos, comenthrios maldosos, apelidos estigmatizantes, 

agressões verbais, ameaças, humilhações, constrangimentos, ironias e coações 

públicas. são atas que desestabilizam a relação da vítima com o ambiente de 

trabalho e a organização. A estratégia ~0mumente usada 6 o agressor isolar sua 
'L presa", evitando conversar. Passa a subestimar e desmoralizar seu trabalho, 

Usando como estratégia sobrecarregar Ou mesmo dar tarefas acima ou abaixo de 

sua capacidade utilizando frequentemente um colega da vítima como mediador 

dos contatos. desqualificagões vão a i )sp~ucominando a tililoconfiança do 

trabalhador e da trabalhadora, o sentimento de insegurança e 

culpa que o tempo não é capaz de amenizar. Ao contraio, i n t e n s j f i ~ ~ - ~ ~ ,  



fazendo o humilhado trabalhar mais e se isolar dos pares como tentativa de dar C, 

melhor de si e ser reconhecido naquilo que faz. A ira do agressor aumenta, 

Justificando novas violências, desqualificações, isolamento e desmoralizações, 

buscando demarcar e reafirmar diante de todos O ~ Ó C U S  do poder. Quando a 

hostilidade acontece entre os companheiros, vários fatores estão envolvidos: 

medo de perder o emprego, vergonha de ser humilhado, cumplicidade com o 

chefe, individualismo, indiferença com O sofrimento alheio, pacto do silêncio e 

rompimento ou enfraquecimento dos laços de camaradagem. O chefe que assiste 

2s cenas de 'terror' entre os seus subordinados, frequentemente tem uma atitude 

de fuga, ou até mesmo ignorando OS acontecimentos. 

Desestabilizado(a) emocionalmente o(a) trabalhador(a) ouve 'conselhos' de que 

o melhor a fazer é pedir demissão. 

Assim, o assédio moral é uma experiência subjetiva que interfere nos 

sentimentos e emoções, altera o comportamento, agrava doenças pré-existentes 

ou desencadeia novas doenças podendo, inclusive, culminar no suicídio. 

Individual ou enquanto 'política da empresa' contra 0 ~0letiv0, O assédio moral 

se caracteriza por ações revestidas de maldades e astúcias, que atormenta, impõe 

medo e compromete o emprego, degrada as relações de trabalho, 

desestabiliza as relações em família, aumenta a violência doméstica, o 

isolamento social e, principalmente entre 0s homens, 0 uso de drogas. 

os estudos iniciais sobre hostilidade no ambiente do trabalho, sob a ótica 

organizacional, são a Heinz Leymann, responsável pela introdução do 

termo "mobbing" no universo trabalhista sueco na década de 80 do século 

passado. Outros temos usados: "bullying" e "harassment" nos EUA, 

"psicoterror ou acaso na Espanha; "harcèlement moral" na França e 

"ljime" no Japão 12. 

12 
Marie - France Hirigoyen , Moral : A violência perversa no cotidiano , 2 - ~ d .  Rio de 

Janeiro : Bertand Brasil , 2001 - P, 51 



O termo "assédio moral" é a nomenclatura adotada no Brasil e surge, 

oficialmente, no campo do direito administrativo municipal em 1999 através do 

Projeto de Lei sobre Assédio Moral, encaminhado para a Câmara Municipal de 

São Paulo, que dispõe sobre a aplicação de penalidades 2 prática desse 

comportamento entre o funcionalismo da administração piiblica municipal 

direta, inspirado na pesquisa realizada na França por Marie-France Hirigoyen e 

publicada com o titulo "Le harcèlment moral: Ia violence perverse au quotidienW. 

A tradução da sua obra para o português, em 2000, e a defesa da dissertação de 

Mestrado de Barreto sobre a jornada de humilhação dos empregados adoecidos 

no trabalho foram os responsáveis pela repercussão do tema no Brasil. 

Hirigoyen 13 define o assédio moral como: 

"toda e qualquer conduta abusiva, manifestando-se sobretudo por 

comportamentos, palavras, atos, gestos, escritos que possam trazer dano 2 

personalidade, à dignidade ou à integridade física ou psíquica de uma 

pessoa, pôr em perigo seu emprego ou degradar o ambiente do trabalho". 

Assediar moralmente, segundo Barreto l 4  , é uma: "exposição prolongada 

e repetitiva a condições de trabalho que, deliberadamente, vão sendo 

degradadas. Surge e se propaga em relações hierárquicas as simétrica^, 

desumanas e sem ética, marcada pelo abuso de poder e manipulações 

Perversas". 

O abuso do poder, de forma repetida e sistematizada durante um período 

longo de tempo, constitui a principal característica do assédio moral, 

configurando a prática da perversidade no local de trabalho. Mas no assédio 

moral o abuso de poder não se dá de uma forma explicita. 

0 perverso do abuso do poder se estabelece subtilmente, através de 

estratagemas, por vezes até sob uma máscara de ternura OU bem-querer. O 

parceiro não tem consciência de estar havendo violência, pode até, não raro, ter 

13 
Marie - France Hirigoyen . Op. Cit. ,P- 112 



a impressão de que é ele quem conduz o jogo. Nunca há conflito aberto. Se essa 

violência tem condições de se exercer de forma subterrânea, é porque se dá a 

partir de uma verdadeira distorção da relação entre O perverso e seu parceiro. A 

não explicitação do conflito é um elemento fundamental: se existe 

assédio moral, é justamente porque nenhum conflito pôde ser explicitado. NO 

conflito, as recfiminações são faladas, a guerra é aberta, enquanto que por trás 

de todo procedimento de assédio moral existe 0 não falado e 0 escondido. "Não 

são expressos em tom de cólera, e sim em tom glacial, de quem enuncia 

uma verdade ou uma evidência" '" 

14 Margarida Barr&, Uma Jornada de humilhações 
. 2000. Dissertaçao ( Mestrado) departamento de 

Picologia Social, puc, São Paulo. 
Marie - France Hirigoyen - 0p.Cit.P P. 135. 



Segundo Hirigoyen 16, a primeira é a fase da sedução perversa, 

no inicio do relacionamento, envolvendo - se a vítima com o processo 

de desestabilização e perda progressiva da autoconfiança através de 

constantes humilhações que diminuem os valores morais do indivíduo e 

aniquilam a suas defesas. 

A humilhação "é um sentimento de ser ofendido, menosprezado, 

rebaixado, inferiorizado, submetido, vexado e ultrajado pelo outro. É sentir-se 

ninguém, sem valor, inútil" 17. 

O trabalhador assediado moralmente, a princípio, não é passivo e nem 

dócil como o "homem-boi" de Taylor. Torna-se vítima porque reage às ações do 

agressor e por não concordar com a postura administrativa adotada por ele 

enquanto detentor do poder. Neste sentido, pontua Freitas l8 que " é o assédio 

que desencadeia a reação, posto que a vítima reage ao auto~tarismo. É, 

pois, a sua recusa a submeter - se à autoridade, apesar das pressões, que 
19 

a designa como alvo ". No assédio moral, segundo Hirigoyen , " não se observa 

mais uma relação simétrica como no conflito, mas uma relação dominante- 

dominado, na qual aquele que comanda O jogo procura submeter o outro até 

faze-lo perder a identidadew através de "uma fria racionalidade, combinada a 
, 20 

uma incapacidade de considerar 0s outros como seres humanos . Viram-se 

instnimentos, meros objetos, e assim é consumado o ato de "coisificar". 

A segunda etapa, da violência manifesta, com a vítima já envolvida, é 

pontuada de estratégias de violências e de agressões aplicada aos poucos. 

Segundo Hirigoyen , o enredamento,já na fase da violência manifesta, comporta 

16 

17 
Marie - France Hirigoyen - Op.cit., P. 141 

18 
Margarida Barreto - Op.cit., p 218 
Maria E. ~ ~ ~ i t ~ ~  - ~ ~ ~ & j i o  Moral e Assédio Sexual : faces do poder Perverso nas organizações , p, 8. 
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um inegável componente destrutivo porque a vítima não tem mais resistência 

Para reagir e o agressor usa e abusa dos seus poderes para manipular o indivíduo 

"coisificado". 

Uma vez implantado o assédio moral, com a dominação psicológica do 

agressor e a submissão forçada da vítima, a dor e o sentimento de perseguição 

passam para a esfera do individual, sem uma participação do coletivo. A 

presença do individualismo nas relações de trabalho tem uma função 

desarticuladora: "cada um sofre no seu canto sem compartilhar suas dificuldades 

com um gmpo solidário", explica ~ i r i~oyen ' '  . A solidariedade dos colegas 

dificilmente aparece no momento da humilhação. 

A dor sentida não é compartilhada e nem compreendida. 

A constante desqualificação a que é submetida a vítima conduz ela a pensar que 

"ela merece o que lhe aconteceu", "ela estava pedindo isso". Assim é que 

acontece o deslocamento da culpa: o trabalhador moralmente assediado 

intemaliza sua culpa e acredita que tem uma efetiva participação na sua 

doença. Essa etapa, difícil de ser rompida, coincide com as radicais 

tentativas de solucionar o problema. Em palavras de Barreto *' "a vida perde 

o sentido transformando a vivência em Sofrimento, num contexto de 

doenças, desemprego, procuras, desamparo, medo, desespero, tristeza, depressão 

e tentativas de suicídio". 

Quando a vítima, de fato, começa a sentir 0s sinais da doença, aparece 

outro sintoma: a ocultação do problema. A atitude está diretamente 

relacionada ao medo de perder O emprego e por isso, Como tática, o 

trabalhador não declara abertamente a Sua doença e prefere sofrer sozinho. 

Uma vez adoecido, sem nenhuma outra alternativa, 0 caminho para o 

trabalhador 6 afastamento do trabalho que, ao princípio, 6 por licença 

Para tratamento da doença apresentada; em seguida, a demissão 

21 
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Marie - France Hirigoyen , OP. Cit., P. 26 
Margarida Barreto, Op. Cit. , p. 148 



Propriamente dita, como conseqüência da inadequação do trabalhador 

adoecido aos padrões de produção da organização. 

A vítima não se liberta totahente com 0 afastamento do local de trabalho 

ou do agressor. Não convive mais diariamente com a prática da violência, mas 

carrega consigo toda angustia do período: "as agressões ou as humilhações 

permanecem inscritas na memória e são revividas por imagens, pensamentos, 

emoções intensas e repetitivas, seja durante o dia, com impressões bruscas, 

de iminência de uma situação idêntica, OU durante O sono, provocando 

insônias e pesadelos" 23. 

O suicídio pode ser o ponto final. Para Barreto 24 "quando o homem 

prefere a morte à perda da dignidade, se percebe muito bem como a saúde, 

trabalho, emoções, ética e significado social se configuram num mesmo ato, 

revelando a patogenicidade da humilhação". 

os agressores são, homens e mulheres, mediadores das políticas de gestão 

e detentores de uma certa autoridade. Enquanto chefes, devem saber comandar, 

retirando de cada um a maior produtividade possível. Pressionados por uma 

estrutura burocrática e hierarquizada, exercem 0 mando de forma autoritária, 

revelando-se pequenos déspotas, indiferentes ao sofrimento e dificuldades 

alheias. Usam e abusam de práticas autoritárias. Amedrontam, intimidam, 

ameaçam e humilham sem piedade. Se inseguros, escondem sua fraqueza 

disseminando tenor, fofocas e maledicências. Outras vezes, utilizam estratégias 

de sedução, cooptação e pequenas compções, criando um ambiente de 

instabilidade e descontian~as. Exigem, Sem sentimentalismo, obediência cega ao 

seu comando. Aquele subordinado que contesta sua ordem ou que, por alguma 

razão, não atinge a meta estabelecida, passa a ser perseguido até mesmo após a 

demissão, quando solicita referências para um novo emprego. Despidos de 

23 
Marie - France Hirigoyen , Op. Clt., P. 183 

24 
Margarida Barreto, Op. Cit. , p. 242 



culpa, os agressores sentem que estão cumprindo da melhor forma possível seu 

dever de 'comandantes' da produção, aspirando a ser promovidos e respeitados. 

Normalmente , os assediadores utilizam-se das seguintes estratégias: 

Escolher a vítima e isolar do grupo. 

o Impedir de se expressar e não explicar o porquê. 

o Desestabilizar emocional e pr~fissionalmente. Com 

isso a vítima vai perdendo, simultaneamente, sua autoconfiança e o 

seu interesse pelo trabalho. 

o Destruir a vítima com mecanismos de vigilância 

acentuada e constante. A meta é isolá-la da família e amigos, que 

em deco&ncia desse método passa muitas vezes a usar drogas, 

especialmente bebidas alcóolicas. 

Forçar uma situação para que a vítima peça demissão ou seja 

demitida por insubordinação. 

Impor ao coietivo uma autoridade com vistas a aumentar a 

produtividade. 

Existem, ainda, algumas frases que são típicas na agressão de Assédio 

Moral, são elas: 

você é mesmo difícil ... Não consegue aprender as coisas mais 

simples. Até uma criança faz isso ... e SÓ você não consegue! 

É melhor você desistir. É muito difícil e isso é para quem tem 

garra. Não é para gente como você! 

Teu filho vai colocar comida em Sua casa? Não pode sair. 

Escolha: ou trabalha ou toma Conta do filho! 

o u  você trabalha ou você vai ao médico. É pegar ou largar...não 

preciso de funcionáno indeciso Como você! 



O Se você ficar pedindo para sair mais cedo, vou ter de transferi-lo 

de empresa ... de setor ... de horário! 

O Reconheço que foi acidente ... mas você tem de continuar 

trabalhando. Você não pode ir ao médico. 0 que interessa é a produção! 

o Seu trabalho é ótimo, maravilhoso ... mas a empresa neste 

momento não precisa de você! 

O Vou ter de arranjar alguém que tenha uma memória boa para 

trabalhar comigo, porque você ... esquece tudo! 

O Ela faz confusão com tudo ... É muito encrenqueira. É histérica, 6 

mal casada, não dormiu bem ... 6 falta de ferro! Vai ver que brigou com o 

marido! 

O assédio moral pode se constituir uma 'política da empresa' que 

sistematicamente agride funcionários(as), sendo 0s atos e ações executados por 

seus representantes legais, visando livrar-se dos trabalhadores inconvenientes. 

Na lista estão: 0s adoecidos, os sindicalizados, OS em final de estabilidade pós- 

acidente de trabalho, as pós-parto, os acima de trinta e cinco anos de idade, 0s 

altos salários, 0s questionadores das políticas de gestão, os solidários com o 

sofrimento alheio e os que resistem aos abusos de poder. Criticar a política da 

empresa ou sugerir mudanças que contemplem o bem estar do coletivo, não 6 

bem recebido pela alta hierarquia, que compreende como incapacidade do 

trabalhador para ser flexível, para se envolver com 0 'espírito' da empresa ou 

adaptar-se às novas exigências da modemidade. 

A falta de autonomia para criar associada às exigências acima ou abaixo 

da capacidade de cada um, às desqualificações públicas, h intolerância das 

chefias ao cansaço, doenças e acidentes, culpando-os, ou estigmatizando-os por 

atitudes e comportamentos que não agradem são devastadores. A imposição 

também se na exigência constante da aparência, do comportamento 

com o público da que sorri' e que repete centenas de vezes frases que não 

correspondem ao vivido, por exemplo: 'o ~fXIhor tem razão', 'a empresa 



agradece', entre outras, não interessando o que, naquele momento, o trabalhador 

Ouviu, sente e reflete. São situações vividas com temor e sujeição às ordens 

emanadas e que impedem o prazer no trabalho. 

Muitos colegas da vítima se tornam cúmplices dos chefes, naturalizam a 

situação, internalizam os atos e reatualizam a ofensa, humilhando o colega. 

Outros, tornam-se indiferentes e fazem de conta que nada acontece ou até 

mesmo aconselham a vítima a pedir demissão. Instaura-se o pacto do silêncio e a 

tolerância aos desmandos aumenta, quer por medo de ser demitido ou por 

Vergonha de ser humilhado, o silêncio 6 constrangedor. Outros, ao testemunhar 

as humilhações, diminuem a produtividade e eficiência, perdem a confiança na 

empresa e a incerteza predomina no coletivo. 

AS pessoas mais susceptíveis de se tomarem vítimas do assddio moral são 

aqueles que apresentam algumas diferenças com respeito aos 

padrões Hirigoyen '"define 0s seguintes tipos discriminatórios: 

assédio moral por motivos raciais ou religiosos; assédio em função de 

deficiência física ou doença; assédio em fun~ão  de orientações sexuais; assédio 

discriminatório de representantes de funcionários e representantes sindicais. 

Também pessoas "atípicas", "excessivamente competentes ou que ocupem 

espaço demaisM, aliadas a gmpos divergentes da administração, "improdutivasw 

ou temporariamente fragilizadas por licenças de saúde tornam-se o alvo das 

perseguições por assédio moral. 

por sua vez, Barrete 26 tipifica OS seguintes empregados passíveis de 

violência no local de trabalho: os adoecidos, 0s sindicalizados, os acima de 40 

anos, os criativos, 0s à injustiça e ao sofrimento alheio, os 

questionadores das políticas de metas inatingíveis e da expropriação do tempo 

com a família, aqueles que fazem amizades facilmente e dominam as 

informações no coletivo. 

L5 
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3.4 CONSEQUÊNCIAS DO ASSÉDIO MORAL PARA A SAÚDE 

Mulheres e homens reagem diferentemente à violência moral e são as 

mulheres as mais humilhadas. Nelas predominam as emoções tristes: mágoas, 

ressentimentos, vontade de chorar, isolamento, angústia, ansiedade, alterações 

do sono e insônia, sonhos frequentes com o agressor, alterações da memória, 

distúrbios digestivos e náuseas, diminuição da libido, cefaléia, dores 

generalizadas, palpitações, hipertensão arterial, tremores e medo ao avistar o 

agressor, ingestão de bebida alcoólica para esquecer a agressão, pensamentos 

repetitivos. JA 0s homens assediados têm dificuldades em verbalizar a agressão 

sofrida e ficam em silêncio com sua dor, pois predomina o sentimento de 

fracasso. Sentem-se confusos, sobressaindo 0s pensamentos repetitivos, 

'espelho3 das agressões vividas. Envergonhados, se isolam evitando comentar o 

acontecido com a família ou amigos mais próximos. Sentem-se traídos e têm 

desejos de vingança. Aumentam O USO das drogas, principalmente o álcool. 

Sobressai o sentimento de culpa, ele se imagina 'um inútil', 'um ninguém', 'um 

lixo3 'um zero', 'um fracassado'. Expressões fortemente verbalizadas por todos 

os assediados, reveladoras da infelicidade interna. Sentem-se tristes, 

depressivos; passam a conviver com precordialgia, hipertensão arterial, dores 

generalizadas, dispnéia, vontade de ficar sozinho; aborrecimento com tudo e 

todos. Com emoções e sentimentos recalcados OU contidos, todos, em algum 

momento, tiveram pensamentos suicidas e 183% chegaram a tentar. 

A dor masculina é desesperadom e devastadora, na medida que os homens 

não expõem suas emoções, não choram em público e se isolam perdendo a 

interação com o outro. são danos à saúde que acarretam desequilíbrio interno e 

sofrimento profundo, exigindo, muitas vezes, um longo período de tratamento 



"édico ou psicológico. A esses danos, somam-sc as conseqü$ncias do 

desemprego em massa, que aumenta o medo e submissão dos empregados. 

Muito sc tem falado sobre assédio sexual nas organizações e até já existe 

uma proposta de pena de 02 anos de reclusão p ~ d  aqueles que cometerem tal 

i n f r a ç ã o . ~ ~  entanto, verifica-se hoje, que um outro tipo de assédio dentro das 

empresas tem trazido problemas tão, ou mais graves, que o assédio sexual. 

Trata-se do assédio moral a que os milhões de trabalhadores estão submetidos e 

que, na empresa, está representado por: 

"toda e qualquer conduta abusiva, manifestando-se sobretudo por 

comportamentos, palavras, atoS, gestos, escritos que possam trazer danos à 

personalidade, à dignidade ou à integridade física ou psíquica de uma pessoa, 

por em perigo seu emprego ou degradar o ambiente de trabalho". 

Numa sociedade regida pelo sistema capitalista cujas organizações, em 

Conseqüência, têm uma Administração fundamentada nesta ideologia, o 

indivíduo é visto como um ser cuja inteligência deve ser colocada a serviço da 

organização. Assim resta-lhe submeter-se aos valores e metas da organização, 

garantindo a uma "elite", que pensa e decide por todos os demais níveis 

h i c r ~ ~ q ~ i ~ ~ ~  inferiores, o alcance dos seus principais objetivos que são os lucros 

e a manutenção do poder. É justamente nestes tipos de organizações a que 

estamos nos referindo, que o assédio moral pode ser verificado não apenas nos 

atos de intimidação (punições como suspensões, ameaças de demissões), na 

pressão por maior produtividade e melhor qualidade em menor espaço de tempo 

e nas mesmas condições de trabalho mas, também, na utiliza<;ão dc tdcnicas de 

treinamento que buscam ap enas a padronização e a especialização sem se 

considerar a possibilidade de desenvolvimento de atitudes críticas e inovadoras. 

D~ acordo com a doutora Margarida Barrete, da PUC/SP, nas relações 

hierárquicas de poder em que há o autoritarismo, sempre há o assédio moral que 

Passa, na maioria das vezes, despercebido, até as suas conseqüências 

devastadoras começam a denunciá-lo. 



A redução da motivaçiio do cmprcgado pode ser aponlada como uma 

dessas conseqüências, atingindo diretamente a produtividade na empresa. 

Segundo a teoria da motivaçáo de Herzberg, fatorcs como a liberdade de criar, 

de inovar e de procurar novas formas próprias e únicas de atingir resultados são 

os responsáveis pela iiiotivac;ão dos iiicriibros da orgunizac;ão. Desta Iòriria, urria 

vez que os indivíduos que sofrem assédio moral estão submetidos a toda sorte de 

prcssfics e não têm cspaço para inovar. criar, nem para buscar scus prhprios 

objetivos, o nível motivacional deles estará seriamente comprometido. Aliado à 

motivação, um outro aspecto a ser atingido pelo assédio moral é a auto-estima, 

que pode ser considerada um pré-requisito para a verdadeira motivação. Na 

medida cm que as empresas não se preocupam com as diferenças, com as 

individ~iaIid;itles c que há uma predominância das Ii-uslrac;fics, prcssfics, c do 

stress, a conseqüência poderá ser uma queda no nível de auto-estima dos seus 

empregados. Segundo autores que estudam o assédio moral, as pessoas a ele 

submetidas, apresentam uma auto-estima tão baixa, que, estranhamcnte, 

desenvolvem um sentimento de culpa capaz de levá-las a proteger o assediador e 

a se sentirem até merecedoras deste tipo de violência. 

Assim constatamos que os cueitos do assédio moral sobre a auto-estima c 

a motivaqão são bastante devastadores e atingem profundamente os indivíduos, 

a ponto dc afetar-lhes o equilíbrio psic«lógico. 



ENTREVISTAS REALIZADAS COM 870 HOMENS E 

MULHERES VITIMAS DE OPRESSAO NO AMBIENTE 

PROFISSIONAL REVELAM COMO CADA SEXO REAGE A ESSA 

SITUACÃO 

SINTOMAS MULHERES HOMENS 

Crises de Choro 1 O0 - 

Dores Generalizadas 80 80 

Palpitaçóes , tremores 80 40 

Sentimento de inutilidade 72 40 

Insônia ou sonolência excessiva 69,6 63,6 

Depressão 60 70 

Diminuição da libido 60 15 

Sede de Vingança 50 1 O0 

Aumento da pressão arterial 40 51,6 

Dor de cabeça 40 33,2 

Distúrbios digestivos 40 15 

Tonturas 16,2 100 

Idéia de suicídio 16,2 1 00 

Falta de apetite 13,6 2,1 

Falta de ar 1 0 30 

Passa a beber 5 63 

Tentativa de suicídio - 18,3 

Fonte: Barreto, M. Uma Jornada de Humilhação , 2000 - p u c / ~ p  

Atualizado em Setembro de 2003. 

3.5 O ASSÉDIO MORAL E A MEDICINA DO TRABALHO 



Psiquismo é ingrediente da natureza humana, independente do sexo. A 

exteriorização de sentimentos e emoções , em condição humilhante ou de 

constrangimento, varia. As mulheres , quando expostas a humilhação respondem 

com o choro, com a tristeza, com o ressenlimenlo e com a mágoa, rejeitando o 

ambiente que antes era seu. Os homens manifestam revolta, indignação , raiva, 

sensação de traição e desejo de vingança. Os sentimentos de fracasso, desonra e 

inutilidade afastam, ambos os sexos, de cônjuges , amigos e familiares. Somada 

a essas sensações a vergonlia , que encaminha a vítima ao isolamento funcional, 

familiar e social. 

Ansiedade, irritabilidade, insonia, tremores, distúrbios do sono, 

hipertensão arterial, palpitações, taquicardia, queixas digestivas, dores 

generalizadas, alteração da libído e, perigosamente, pensamentos , tentativa ou 

consumação de suicídio configuram o quadro de baixa - auto-estima. 

Depressivo, o sofredor envereda para as conseqüências somáticas da patologia 

psíquica, mais comuns a úlcera péptica, O enfarte de miocárdio, a impotência 

sexual e o acidente vascular cerebral. Na mulher , é evidente a inslalação ou o 

agravamento da tensão pré-menstrual e da frigidez. Indiferente de sexo são 

referidos casos de síndrome do pânico , com sofrimento para a vítima. A 

agressão alterações imunitárias, que têm, por resultado, menor resistência a 

processos infecciosos e favorecimento do câncer. 0 acidente do trabalho cresce 

e agrava a questáo social. 

~ o d o s  0s quadros apresentados como efeitos à saúde física e mental 

podem surgir nos trabalhadores (as) , vítimas de assédio moral, devendo ser, 

evidentemente, consideradas doenças do trabalho. 

O Assédio nioral C revelado pelas ocorrências reiteradas de pressões 

emocionais e manobras hostis no meio profissional, não apenas na relação 

chck-subordinado mas entre companheiros laborais, que se apresentam 

comprometedoras da produtividade , com reflexos danosos, inclusive nos 

rclac;fics familiares e pessoais dos vitimados pelo assédio. 



Embora o assédio no trabalho , não só diminuindo a produtividade como 

também favorecendo o absenteísmo, devido aos desgastes psicológicos que 

prnvoca. 

A Suécia já identificou o assédio moral como um problema trabalhista 

desde 1993 e pesquisas ali desenvolvidas estima que 9% dos empregados suecos 

sejam vítimas do fcnomeno. Na Franqa , um caso de suicídio foi reconhecido no 

país como acidente do trabalho, ou seja, resultado da pressáo moral sofrida pelo 

trabalhador. 



3.6 ASPECTOS JURIDICOS 1 DOUTRINA 

Muitos são os estudiosos do tema. Aldacy Rachid Coutinho, professora de 

Direito do Trabalho da Universidade Federal do Paraná, em brilhante 

iiilcrvcnc;ão n o  Ciclo de Confcr2iicias de Direito do Trtihalho, proiiiovido por 

Internet-lex, em Curitiba, em 25 de abril de 2002, no artigo "Discriminação, 

Assédio Sexual e Moral", firma a sua lúcida posição: 

"Assédio moral atinge 36% dos brasileiros. O assédio vem ganhando espaços 

cada vez maiores na mídia e nas discussões que envolvcm os trabalhadores 

por ser uma das várias formas de violência que atingem, principalmente, a 

mulher. Uma pesquisa realizada pela médica do trabalho Margarida 

Barrete, da PUC de São Paulo, aponta que 36% da população brasileira 

economicamente ativa, que está trabalhando, passa por violência moral. Nos 

países europeus, segundo a organização internacional do Trabalho, esse 

índice cai para 10% e nos Estados Unidos, para 7%. Define - se por assédio 
" riioral to& exposic;ão prolongada e rcpctitiva do profissional n situnc;õcs 

humilhantes e vexatórias no ambiente dc trabalho". De acordo com 

Margarida Barreto, "essas humilhações se caractcrizam por relações 

hierárquicas desumanas e autoritárias onde a vítima C hostilizada~ e 

ridicularizada diante dos colegas e isolada do grupo". A pesquisadora afirma 

que o assédio moral é uma das conseqüências do modelo econômico 

neoliberal, que força as cmprcsas ao cumprimento rígido de metas, com 

diminui$& dos postos de trabalho, sobrecarregando quem permanece no 

emprego, " Esse trabalhador flexível 6 expropriado no seu saber fazer, no seu 

tcinpo, Ele 6 encarado como um indivíduo desejo, sem família, 

sem amigos, sem vida pessoal. Há um clima de desassossego, de 

insegurança, de medo, de incerteza acentuada e de submissão mmuito grande" - 

acrescenta cla ( ~ i d a c y  Rachid Coutinho, in w ~ w . i n t e r n e t - i e ~ . ~ ~ ~ . b r )  , 



Paulo Eduardo Vieira de Oliveira, magistrado paulista, in " O dano 

pessoal no direito do trabalho", leciona: 

"As duas principais obrigações sinalagmáticas que a relação de 

emprego implica (prcstar serviço de modo subordinado e pagamento) 

, levaram autores a afirmar, que ela comporta, apenas, uma relação 

patriinonial. Não se pode negar quc cstu seja importante, mas a relação 

empregatícia cria, também, uma intersubjetividade entre empregado c 

empregador, seja este pessoa física ou jurídica. Se ela não existisse, ter- 

se-ia que apelar, como dc fato sc ki., para uma relação essencial e 

juridicamente diversa, para explicar o dano pessoal entre empregado e 

empregador. Pode parecer paradoxal, mas foram alguns escritos e acórdãos, 

tratando de aspectos processuais ( a não competência do juizo trabalhista 

para julgar conflitos decorrentes de danos pessoais), que contribuíram para 

esse entendimento, enfatizando, com razão, a relação pessoal que o dano 

implica e, que este inexistiria na relação de emprego. Como conclusão, é 

importante que se frise, que há uma relação intersubjetiva entre 

empregado e empregador muito acentuada, que dá oporlunidade, pelo 

trato sucessivo da relaçiío, a uma das partes (e  até a ambas em dano pessoal 

recíproco), de uma causar dano pessoal 2 outra ou, ainda, do dano 

acontccer reciprocamente. Concluindo este estudo pode-se dizer que 

o dano pessoal é materialmente trabalhista quando ocorre no interior da 

relação de emprego e quando ambas as partes como tais (ut sic), causam dano 2 

outra, dcscumprindo uma ciáusula contratua1 

implícita ou explícita, de mútuo respeito e de boa-fé. Nem o jus 

resistentiae, nem a invocação da cxceqão do non adimplcti contractus, nem o uso 

do poder diretivo (nas modalidades: organizaçã0, controle ou disciplinar), nem o 

uso da legítima delèsa, ju~tifkam que se exorbite dos limites para causar dano 

pessoal a outrem. Dano pessoal como algo 'novo' nas relações empregatícias, 

Seria negar o ditado, segundo o qual, nil novi sub sole, dizer que o danci 



pessoal só passou a ocorrer nas relac;<,es de tr~balho lios últimos aiios, inais 

precisamente após 1988, com a promulgação da atual Constituição Federal. 

A olènsa ?I honra, dano essencialmente pessoal, já era prevista no Código 

Comercial e a CLT fez o papel de 'consolidar' o dispositivo prccxistente, 

tipificando-a como motivo de despedida motivada (artigo 482) ou de denúncia, 

pelo empregado, do contrato de trabalho (artigo 483). Exagero contrário, porém, 

consiste em dizer, que havendo a figura da ofensa à honra, nada de novo 

aconteceu. A novidade ocorreu no âmbito do direito do trabalho, quando se 

passou a dar um tratamento jurídico próprio ao dano pessoal ocorrente no seu 

interior. Até então, a figura da ol'ciisa h honra sO cra LraVdda coino filltil 

anticontratual. Uma antiga discussão, sobre o direito a indenizaqão autônoina no 

:icitlcntc do trnhiilho. acnla<la pclo tcxlo constitucional (:irligo 7". inciso 

XXVIII), acabou abrindo espaço para se perceber que as indenizações pré- 

tarifadas, pela ocorrência de 'justa causa', não cobriam um dano essencialmente 
27 diverso, como o pessoal . . 

Em artigo recente, com o título "Assédio Moral" o renomado e advogado 

trabalhista Luiz Salvador , de Curitiba, admite a inexistência de legislação 

exprcssa sobre cssc ~issuiito, de rclcvaiitc valor  social, 

Obviamente, a ausência de normas específicas não justifica a indiferença 

judicial. Podem e devem ser supridas, Por adequações coerentes, todas as 

lacunas encontradas, nos tcxt(>s vigciiles. 

Segundo o experiente autor, quando o Poder Judiciário é provocado neste 

sentido, a é a de que se faça justiça, deferindo ao prejudicado o direito 

de indeniza@(). Ainda mais, assinala 0 Jurista, quc, "do cxainc do coillrnlo de 

trabalho, conclui-se ter ele natureza onerosa, sinalagmática e comutativa, 

- 
27 Paulo ~ d ~ ~ ~ d ~  Vieira de Oliveira, Mestre e Doutor em Direito do Trabalho pela Faculdade de ~ i ~ ~ i t ~  
da de são paul0 - FADUSP é Professor de Direito do Trabalho e Direito Proceçsual do 
~ ~ ~ b ~ l h ~  da universidade são Judas Tadeu, Revista da AMATRA 11, edição de rnarlabr-2002). 
28 LUiZ advogado trabalhista, Curitiba - www.direitonet.com.br/do~trina/arti~o~/8~/~~ 



tutelado que é pelos princípios de proteção, da realidade, da razoabilidadc e da 

hoa-G, norteadores do Direito d o  Trabalho". 

Cabe dcstarte, ao empregador, proporcionar o trabalho e pagar salários 

compatíveis com aquele trabalho, vedada a imposição de ato discriminatório ou 

proccdirricrilo assciiiclh:ido. 

Por fim, ensina, com poucas palavras: "O trabalhador dever ser tratado 

com respeito e urbanidade, da mesma forma que o empregado deve tratar seu 

empregador". 

Tem se observado que o assédio moral no trabalho se dá, muitas vezes, 

cm razão da ambição ou ganância de uma chefia, na busca de aumento da 

produc;ão, descquilihrando, assim, a reiac;ão contraluai inicial. A melhor 

compreensão da matéria, necessário ressaltar também o fato de o legislador 

constituinte haver elegido o meio ambiente ( art. 225) à categoria de bem de uso 

comum do povo. Impõe-se ao empregador a obrigagão de assegurar ao 

trabalhador um ambiente de trabalho sadio, assegurando-lhe o direito de ao ser 

demitido encontrar-se igualmente, desfrutando de perfeito estado de saúde física 

mental para o seu possível e viável rctorno ao mcrcado dc trabalho . Pois 

sabido, que o trabalhador só conta com sua força de trabalho para retirar o 

sustento sua manlença, bem como dos seus familiares. 

A matéria em comento tem repercussões, quer na csfcra trabalhista, quer 

na esfera criminal, havendo necessidade de legislação específica para tipificar 

o dc]ito, como conclui Lydia Gucvara Ramírez: 

y t é  meados da década de 80 eram poucos os puiscs que haviam 

crdofud(, normus espec';ficns sohre o assédio morul. Mus como nos 20 

unos tem Ls;gnij;cativo o uvtnento dos casos, jcí /?h normas es~ecífjcaLs qlre 

cons;demtn o assédio sexuul ilícito e inaceitável nos lugares de trabalho e 

;nc/llsive hú ctjdigo.~ rie truhcrlho que .se rqfkrem 00 terno tios '/;reitos hrrmtrnos 

e eqijjLiade que regulam todos os uspectos da discriminação em razão de ,sexo, 



Não obstante ainda há poucos instrumentos internacionais que abordem 

espec~ficamente o assédio e hostilizução .sexual em escala internacional, como 

a Recomendação Geral de 1992, adotada no marco da Convenção das Nações 

Unidas sobre a Eliminação da Discriminação contra a Mulher (...). Sendo 

cada vez mais frequente o assédio moral nos locais de trabalho, requer-se 

adotar a legislação correspondente para que as vitimas possam denunciar os 

fatos na segurança de que haverá uma sanção, não se vendo na obrigação de 

encobrir os assediadores com desculpasf'. 

Como decorrência do entendimento dessa necessidade, existem 

tramitando no Congresso Nacional diversos projetos de lei, pretendendo a 

normatizaçáo legal reguladora do fenomcno conhecido por assédio moral, dentre 

os quais, citamos: a)- Projeto de lei federal de reforma do Código Penal, sobre 

assédio moral, de iniciativa de Marcos de Sesus, deputado federal pelo PL - p ~ ;  

h)- Projelo de lei sobre assédio moral, de iniciativa de Rita Camata, deputada 

federal pelo PMDB - ES; c)- Projeto dc lei federal de reforma do Código Penal, 

sobre coac;ão moral, de coordenação do dcputado fcderal Inicio Arruda, P C d o ~  

- CE. Existem, ainda, uma grande número de projetos de lei sobre o assunto , 

tamitando ou parados nas Casas Legislativas, seja no âmbito municipal, estadual 

c também na Federal. A título de exemplo, no inunicípio dc São Paulo , um 

projeto do Vereador Arselino Tatto do PT foi aprovado pela Câmara Municipal 

cm 2002 c a então prefcita Marta Suplicy sancionou a Lei No. 13288/02 que 

tratou deste assunto, entretanto, somente relativo aos funcionários públicos. 



3.7 ASSÉDIO MORAL COMO UM CRIME 

Uin prol'issional quc  6 diarianicntc humilhado, ntiicado c criticado pelo 

chefe e cobrado principalmente na presença dos colegas, é uma vítima de 

assédio moral, um mal ainda pouco conhecido, mas que tem chamado cada vez 

inais ;i ;itcnyiio. Na Câinara Federal um projeto dc Lei propõe a altcia<;ão do 

Código Penal caracterizando o assédio moral no trabalho como crime. O tema 

tem mobilizado cada vez mais estudiosos, entidades de classe e profissionais da 

saúde. Qucin tem se dedicado a cstudar o ass6dio c suas conseqiiCncias, ouvindo 

depoimentos dos que enfrentam esta situação, também afirma que são cada vez 

mais comuns os casos de alcoolismo e suicídio ligados às humilhações no 

ambiente de trabalho. 

Com base nos depoimentos que já colheu, a médica Margarida Barrete, 

informa que as primeiras manifestações de assédio que as vítimas sc recordam 

podem ser olhares de rcprova<;Zo, um suspiro ou aborrecimento do chefe. A 

partir disso, podem surgir os casos mais graves. "É importante que não se 

confunda assédio moral com uma explosão do chefe, a qual todos cstão sujeitos. 

0 assedio 6 repetitivo, contínuo, Crcsccnte, que vai minando qlialqucr 

resistência, porque a vítima nunca é reconhecida pelo que faz, apesar de fazer 

bem feito", diz Margarida Barreto. 

De acordo çoin a gravidade, O assc'dio passa a alingir a dignidade da 

vítima, pois muitas vezes está relacionada ao fator racial e humilhação coletiva, 

Margarida Barrclo cila um caso ocorrido na Bahia, onde os homens que 

cumprissem a meta da cmpresa eram obrigados a vestir saias. É por 

como estas, que está sendo defendida a criminalização do assédio moral, com a 

inclusão no Código Pcnal Brasileiro. O projeto de Lei 4.74212001, de autoria do 

deputado federal Marcos dc Jesus (PLIPE) está em discussão em Brasília e a 

legisla,-ão em nível municipal tem recebido propostas sobre o tema, 

conhrinc divulgado no site "www.assediomoral.org", exislcin mais dc 120 



projctos clc lei cariictcriz~itido o iissCclio, ciii ciclndcs I~riisilcir;is. iiICiii de v;irios j;i 

aprovados, como os de Americana, Guarulhos e Jaboticabal, em Siio Paulo. 

Scg~~i ido  Biirrcto, ii ampliac;no da discussáo é imporiantíssiina, irias a 

criminali;l.nc;ão C uni piisso fundnmcnial para o coinhntc à csln prhticii. Aléin 

disso, é defendido o atendimento adequado a vítima, que precisa ser acolhida, 

ouvida c tratada mullidisciplinarinentc. Por enquanto, falta preparo para tratar do 

assunto no âmbito da saúde, da legislação c das einprcsas, mas e com 

informação que os envolvidos com o tema esperam superar esses obstáculos. 

Além de sitcs especializados (como o endereço acima), onde há sugest6es de 

publicações e depoimentos, Barreto também orienta que todus as Delegacias 

Regionais do Trabalho (DRTs) do Brasil têm um núcleo de combate 2 

discriminação no trabalho e vários sindicatos já estão promovcndo a discussão 

do tema. O assCdio moral tem repercutido inuiidialmenle. 



3.8 ASSÉDIO MORAL : O "ITER CRIMINIS" 

AO analisarmos etimoíógicamente a expressão "ASSÉDIO MORAL", 

concluímos que o conceito que mais se aproxima dos aforismos jurídicos seria o 

de: "IMPORTUNAR OS COSTUMES MORAIS COM PRETENSÕES 

INSISTENTES". 

Se consideramos a "Moral" como um conjunto de normas éticas naturais, 

relacionadas a conduta humana, conforme a consciência individual, tudo aquilo 

que interfere nestas normas éticas pode ser considerado "Assédio Moral". 

Na prática ele ocorre como uma espécie grosseira de molestamente, 

importunação, agressão à liberdade moral e sentimental das pessoas, de tal 

Corma, que o assediado se desestabiliza, vindo a pcrder a capacidade de defesa 

por abalar sua auto-estima, podendo resultar danos psicológicos. 

Não é atitude exclusiva que ocorre apenas dentro das empresas, onde é 

comum acontecer nas relações hierarquizadas de difícil transparência e 

estressantes; no cotidiano ela se verifica caminhando em todas as direções. NO 

entanto, é nas relações de trabalho que chefes inseguros, possuindo capacidade 

acima da média de encontrar os pontos fracos das peqsoas, vêcm no talento de 

profissionais subordinados, jovens e promissores o principal alvo que pode 

colocar em risco a sua liderança. 

No Direito pátrio, o ato delituoso só pode existir como "Crime 

Consumadou, "Crime Tentado" ou "Crime Impo~sívcl". 

Diz-se que o "Crime é Consumado", quando todas as suas fases 

intermediMas foram vivenciadas pelo meliante: . Ia Fasc: "Cogitatio": pensar, cogitar em realizar o crime. . 2a %se: "Conatus Remotus": ocorrem os atos preparatórios para 

o crime. 



3a Fase: "Conatus Proxiinus": ocorrem os alos de cxccuqão do 

crime. 

4a Fase: "Meta Optata":- há a consumação, há o crime. 

Por exemplo: Pensou em matar alguém ("Cogitatio"), comprou a arma 

("Conatus Remotus"), atirou ("Conatus Proximus"), matou ("Meta Optata"). 

Diz-se que o "Crime é Tentado", quando o meliante após ultrapassar a Ia 

e 2a fases ("Cogitatio" e "Conatus Remotus"), o crime não se consuma por 

circunstâncias outras, alheias a sua vontade. 

E, diz-se que o "Crime é Impossível", quando o meio utilizado para 

rcaiizá-lo E inctjcaz ou o objeto do crime é impróprio. Por exemplo: assaltar 

com um revólver de plistico (meio ineficaz), ou atirar num cadáver (objeto 

impróprio). Logo, como no "Assédio Moral", por sua própria definição, apenas 

se prctciidç ~ilgo (......"prçtcnsOcs insislcntcs".), i150 pode ser coiisidcra<ln: 

- "Crime Consumado": porque a "Meta Optata" não foi atingida, não foi 

consumado, ficou-se nas pretensões. 

- "Crinic Tentado": porque cni riosso Direito n Ia c 2n hscs criliic 

("Cogitatiou e "Conatus Remotus") não são passíveis de punição. 

- "Crime Jmpnssível":- porque a eficácia do meio c o ohjeto são relativos 

capacidade do melianlc e à resistência da vítima. 

Considera-se pois o "Assédio Moral" como o instrumento, o processo, o 

caminho, o itinerário que leva ao crime, o "[ter Criminis". Por exemplo: Ao 

assediar alguém com a intenção de suborná-lo, somente será considerado crilne 

se o subomo ocorrer, se consumar. Neste caso, capitula-se como crime de 

mCorrupCão", previsto nos Art. 3 17 e 333 do Código Penal Brasileiro; verifica-se 

que o assédio foi o caminho que levou a "Cornip~ão", não sendo tipificado 

como crime. 



Não obstante a pendência de aprovação no Congresso Nacional de lei 

expressa e específica regulamentadora por inteiro desta relevante questão 

social, a legislação vigente no País tem permitido ao Poder Judiciário a entrega 

da prestação jurisdicional quando provocada, podendo a contento apreciar essa 

matc'ria, julgando-a e concedendo a vítima lesada a indeni~ação correspondente 

aos prejuízos sofridos pelo assediado moralmente. Do exame do contrato de 

trabalho, conclui-se ter ele natureza onerosa, sinaiagmática e comutativa, sendo 

tutelado pelos conhecidos princípios de proteção, da realidade, da 

ra~oabilidade e da boa-fé, norteadores do Direito do Trabalho. E 

consabido também que a principal obrigação do empregador é a de dar 

trabalho, pagando os salários correspondentes. sendo expressamente proibido 

de impor a seu subordinado qualquer tipo de discriminação, pena de 

responsabilização por seus atos, a título de indenização pelo dano pessoal 

causado ao empregado. Examinando esta questão, Marco Aurklio Mendes de 

Farias Mello, na oportunidade Presidente do STF, mcsmo quando ainda era 

Min. do TST, assim já entendia: 

"A violência ocorre minuto a minuto, enquanto o empregador, violando 

não só 0 que foi contratado, mas, também, o disposto no $ 29 do urt. 461 

consolidado - preceito imperativo - coloca-se na insustentúvel posiçao de 

exigir trabalho de maior valia, considerando o enquadramento cto empregado, 

e contraprestação inferior, o que conflifa com a natureza onerosa, 

sinalagmática e comutativa do contrato de trabalho e com os principias de 

proteção, realiddde, da razoahilidade e da boa+, nortcudore,y do ~ j ~ ~ ; t ~  

do Trabulho. Conscientizem-se os empregadores de que a busca & lucro 



se sobrepõe, juridicamente, à dignidade do trabalhador como pessoa humana 

e partícipe da obra que encerra o empreendimento e~on6mico"~ . 

Não é a condiçáo economica de poder ofertar emprego, coin pagamento 

de salários que assegura eventual direito de o empregador e ou seu preposto 

tratar o empregado como mera mercadoria, praticando atos discriminatórios 

que o atinjam inclusive em sua dignidade lahoral. O trabalhador deve scr 

tratado com respeito e urbanidade, da mesma forma que o empregado deve 

tratar seu empregador, como ensina O professor uruguaio AMÉRICO PLÁ 

RODRIGUEZ 'I' : "O trabalhador dcve ser tratado pelo empregador com o 

mesmo respeito com que ele próprio deve tratar o patrão". O Constituinte de 

1.988, percebendo o ritmo das alterações globalizadas c as novas exigências 

nacionais, dotou o País de um instrumento jurídico da mais relevante 

importância: a Carta Política da Nação (Constituição Cidadã, na expressão 

cunhada pelo Dr. Ulysses Guimarães, cntào Prcsidente do Congresso 

Nacional), à qual todas as leis nacionais estão subordinadas, trazendo como 

fundamentos do Estado à cidadania, a dignidade da pessoa humana e os valores 

sociais do trabalho (u, 11, 111 e IV ). O Eslado Brasileiro se fundamenta e 

se justifica pela garantia que ofercce ao exercício da cidadania, do respeito h 

dignidade da pessoa humana, de reconhecimento dos meios e instrumentos de 

valorização social do trabalho, assegurando a prevalência do interesse social 

em dctrimcnto do mero interesse particular do lucro (a, XXIII, art. 170, 

III), reafirmando, ainda, o art. 193 que: "A ordem social tem como base o 

primado do trabalho, e como objetivo o bem-atar e a justiça sociais", cabendo 

ressaltar que os direitos sociais previstos no art. 6" e logo a seguir 

discriminados no art.seguillte sã0 apenas €XlUmerativos, indicativos, 

?" (Tr,buna/ superar do Trabalho, I a  K, Ar. 3.879, RR Zfi42/86, 09/11/1987, Rel: Min. Marco Aurélio fqendes 

de Farias Mello)': 

30 ~ ~ ~ & ~ i ~ ~  pl j  ~ ~ , j ~ i ~ ~ ~ ~  - Curso de Direito do Trabalho, LTR, p. 155 



comportando a existência de outros mais que visem a melhoria de sua condição 

social (a, Caput). 

Analisando o contrato de trabalho que ganhou novos contornos com a 

m, a Prof. Aldacy Rachid Coutinho conclui ser o empregador responsável 

por assegurar ao empregado condições de trabalho, de salário e de vida as mais 

amplas, visando "assegurar o direito a saúde e a um meio ambiente do trabalho 

saudável, quer retratem questõcs de abrangência social, como a justiça 

contratual, boa-fé, lealdade e confiança contratual ou in~trumentaliza~ão do 

contrato como garantia de melhor distribuição de renda"." O art. 483 da CLT 

autoriza o trabalhador a postular em juízo as indenizações correspondentes às 

violações do contrato, por incumprimento, por parte de seu empregador, 

podendo, também, acumular outros pedidos indenitários resultantes da relação 

de trabalho, tais quais, por exemplo, a indenização a que está obrigado, quer 

resultanle de dano moral (assédio sexual, assédio moral, dano pessoal) e ou em 

caso de infortúnio ao trabalhador, como expressamente previsto pelo -, art. 7" 

inciso XXVIII (seguro contra acidentes de traballio, a cargo do empregador, 

sem excluir a indenização a que este está obrig?do, quando incorrer em dolo ou 

culpa). 

31 (ALDAC/ RACHID COU~NHO,  Mestre e D~utora.Profe+sora de Direito do Trabalho da UFPR, advogada e procuradora do 
Estado no paraná, em seu artigo a "FUNÇAO SOCIAL DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO, divulgado no 

ww.internet-iex.com.br 



Nào há que se falar sequer que os créditos trabalhistas resultantes da 

resilição contratual autorizada pelo dispositivo celetário indicado já cubra 

também a indenização decorrente do assédio moral. Este entendimento 

encontra-se já superado pelos rcitcrados pronunciamentos do C. STF, 110 

sentido de que é acumulável a indenização por dano material, com a de dano 

moral: 

"Recurso extraordinário. Indenizaçüo por danos materiais e moruis. 

Cumulaçüo. Possibilidade. Inteligência do art. 5: V da Constituiçüo, que 

preconiza apenas a existência de indenização por ofensa a moral das pessoas, 

não cuidando de suas eventuais causas. Precedentes do Tribunal. Agravo 

regimental desprovido. "( STF-AG. REG. EM RECURSO EXTRAORDINANO- 

AGRRE-222878 / DF, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Publicação: DJ 

DA TA-09- 1 1-01 PP-00052 EMENT VOL-0.205 1-03 PP-00625, Julgamento: 

09/]0/2001 - Primeira Turma). 

"Recurso extraordinário. Indeniza~üo. Embargos irzfringentes. 

Cumulaç& de dano moral com dano material. 2. Acórdão em embargos 

infringentes que negou indenização por dano moral, entendendo que, na 

nüo ocorreu ojènsa a dignidade, a imagem e a reputaçüo social da 

pessoa. Violação ao art 54 X da Carta Magna. 3. Recurso conhecirio e 

provido, para restabelecer o acórdão da 1. Turma do TRF-2. Região, na 

~ ~ ~ / ~ ~ ã ~  Cível n.. 94.02.09207-2- RJ. Precedentes da Corte no RE n., 

179,147-1-SP e RE n.. 192.593-1- SP" (RE n. 222795, REL. Min. NERI DA 

SIL,VEIRA, in DJ No. 98 - 24/05/2002 - Ata No. 16 - Relação de Processos 20 

Turma). 

Assim, o lesado por assédio n1Oral pode pleitear em juízo além das verbas 

decorrentes da resilic;áo contrulual indireta, também, ainda, a indenizac;ão por 



dano moral assegurada pelo inciso X do art. 5" da Lex Legum, eis que a relação 

de trabalho não é de suserania, é de igualdade, de respeito, de intenso respeito, 

cabendo frisar que a igualdade prevista no da CF não restringe a rclaqão 

dc trabalho à mera dependência economica subordinada: assegura ao trabalhador 

o necessário respeito - a dignidade humana, à cidadania, à imagem, honradez e 

auto-cstima. 



3.10.1 NEXO CAUSAL 

Obviamcnte, nem todos os desacertos entrc chefia c trabalhador, bein 

como os aborrecimentos corriqueiros, significam assédio moral. Daí a 

importância de se estabelecer prudentemente um nexo causal. 

A Resoluç'ão 1.488198 do Conselho Federal de Medicina recomenda, ao médico 

do trabalho, a busca do nexo causal entre o transtorno de saúde, físico ou mental 

e a atividade do trabalhador. Unia anamnese, com minuciosa história cliriica, 

fàniiliar c ocupacional do cxaminaiido, somada a cuidadoso cxainc físico e 

psicológico, são componentes importantes para o diagnostico correto e 

elucidativo, por conseqüência, para o estabelecimento da relação causaíefeito. A 

visita pessoal do inédico, ao local de trabalho e o conhcciincnto das condições 

em que o mesmo é exercido, pode ser esclarecedora. O sistema organizacional e 

os dados epidemiol6gicos da empresa sáo de extrema importância. O domínio e 

a integração do profissional com disciplinas correlacionadas ao quadro clínico, 

mais a identificação de riscos profissionais e a posse de literatura atualizada, são 

indispensáveis ao perito mkdico do trabalho. 

Prova pericial insuspeita é condição "sine qua non" para o 

estabelecimento do nexo causal e para o bom acolhimento do processo pelo 

sistema judiciário. 

Segundo Resolução 1488198 do Conselho Federal de Medicina "Para o 

estabelecimento do nexo causal entre 0s tmstornos de saúde e as ativi&des do 

trabalhador, além do exainc clínico ( físico c mcntai) e os exanles 

complementares, quando necessários, deve o médico considerar : 

- A história clínica e ocupacional , decisiva em qualquer diagnótico e 

/ ou invcstigac;ã(> dc i1cXO causal 

- O estudo do local de trabalho 

_ O estudo da organização do trabalho 

_ os dados cpiderniológicos 



- A Literatura atualizada 

- A ocorrência de quadro clínico ou subclínico em trabalhador 

exposto a condições agressivas 

- A identificação de riscos físicos, químicos , biológicos, mecânicos , 

estressantes e outros 

- O depoimento e a experiência dos trabalhadores 

- Os conhecimentos e as práticas de outras disciplinas e de seus 

profissionais, sejam ou não da área de saúde. ( Art. 2" da Rcsoluqão CFM 

1488/98) 

Atualmente tem-se acrescentado a este r01 : - Duração e repetitividade da 

exposição dos trabalhadores a situações de humilhação. 



Somente os Códigos europeus contêm na atualidade regulações penais 

para o Assédio Moral. De uma parte o Código Penal Belga , cujo art. 442 bis, 

criado pelo art. 2" da Lei 1998-10-30/34, inclui uma figura delitiva , de contcúdo 

excessivamente amplo. Leva por título 'DO ASSÉDIO, em geral , iniciada no 

Capítulo IV, a continuação de "Os atentados à liberdade individual e a 

inviolabilidade de domicílio cometidos por paticulares ", que combinam com o 

Capítulo 1V do Título VI11 ( Dos crimes e delitos contra as pessoas) do Livro 11 

do texto punitivo ( De Ias Infraccioncs y delitos contra Ias personas). 

Tal preceito sanciona com a pena de prisão de quinze dias a dois anos , 

assim como com a pecuniária de cinquenta a trezentos francos, cuja aplicação 

pode scr alternativa ou cumulativa a quem realize a seguinte conduta: 

"Cualquiera que acose a una persona , a sabiendas, o debiendo saber, que 

causaria un grave perjuicio com su comportatniento en e1 estado de tranquilidad 

dcl sujeto hosligado. 

E1 delito previsto por el presente artículo solo podrá perseguirse a 

instancia de la persona que se considere acosada". 

O Código Frances em virtude da Lei dc 17 de Janeiro de 2002, 

denominada "Ley de Modernizdcion Social", incorporou a seu texto punitivo um 

preceito muito mais concreto em relação ao Belga. O art. 222-33-2, 

sistematicamente vinculado i continuaçáo do delito de Assédio Sexual ( ~ ~ 0 s ~  

Sexual) , dentro da Seção 3 - "De1 acoso moral "- De1 Capítulo 11, Título 11 c su 

Libra 11. 0 citado artigo castiga aplicando conjuntamente a pena de prisão de um 

ano e multa dc 15.000 euros a quem levar a cabo o seguinte comportamento: 

"Acosar a outra persona mediante actos repetidos , que tengan como 

objeto o efecto Ia decradacion de Ias condiciones de trabajo, susceptible de 

contra sus derechos y su dignidad, de alterar su salud psíquica (1 mental o 

de comprometer su porvenir profesional". 



Ao preccito transcrito se inclue uma regu1ac;áo específica do assédio 

moral, tal e como se vem considerando até nossos dias os fenômenos que 

contemplamos, pois contêm , em essência, todos os elementos constitutivos do 

rncsino a saber: repetição de atos cuja finalidade suja a de degradas as condiçocs 

laborais normais através das quais têm direito a desenvolver-se todo 

trabalhador, e seja na empresa privada ou na pública, atentando-se desta forma 

contra esse direito cm particular e contra sua própria dignidade em gera] , 

proccsso que pode chegar até o extremo de perturbar a saúde psíquica ou mental 

do mesmo, assim como a comprometer sua evolução profissional. 

O Código Penal Francês é o único texto punitivo europeu que 

encarregou de tipificar expressamente como delito esta figura 

internacionalmente conhecida como MOBBING, e mesmo Lendo recebido as 

roi-ies críticas quc sua rcgula<;ão rccchcu nos últiirios Lcnipos por parte dos 

próprios afetados por ela, o que não deixa de chamar poderosamente a atenção. 

Inséré par Loi No. 2002-73 du 17 janvier 2002 - "Loi de Modemisation 

Socialc"- , art. 170. .lournal Olliciel clu 18 jaiivicr 2002): L)U 

HARCÈLEMENT MORAL " ,CHAPITRE 11, TITRE 11, LIVRE I1 du CODE 

PENAL FRANCAIS. 

Art. 222-33-2 : "Le Sai1 de harcelcr autrui par des agissenients répctés 

ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail 

susccptiblc de portcr atteint á scs droits ct h as dignité, d'altcrer as sarité 

physiquc ou mentale ou de compomettre SOn avenir professionnel, esl puni d'un 

na d3emprisonnement et de 15000 euros d'amande". 

A Suécia também conta , desde o ano de 1999 com regulação específica 

sobre o ~ s s é d i o  Moral, não de caráter Penal mas reconhecida em sua Lci Básica 

de Prevenção de Riscos Laborais, que qualifica 0 empresário como responsável 

por todos os possíveis pcrigos , tanto fisícos como psicológicos qtic podcni 

manifestar-se num ambiente de trabalho , devendo prcvení-10s , plancjando e 

organizando-o de torma que garanta um ambiente saudavel. Existe , também 



uma determinação do Conselho Nacional Sueco de Seguridade c saúde Luhora] , 

de 21 de Setembro de 1993 , que contem medidas protetoras para as vítimas de 

Violência Moral no Trabalho. 

O Código de Trabalho Suiço, em seus arts. 32 1 e 328 regulam um especial 

dever de proteção a estas vítimas. 

Determinadas Leis Regionais Italianas ( Lei Regional de Lazio de 14 de 

março de 2001 ) incorporam especificações para regular esta matéria. 

A Espanha inclue em sua normativa vigente um conjunto de medidas , 

suficientes em número e idôneas em conteúdo para fa7er frente a esta patologia 

sócio laboral cujo incremento nos últimos tempos resulta alarmante pelos 

nefastos resultados que produz e o direito que viola: Liberdade, em suas mais 

variadas facetas , honra, intimidade, integridade moral e saúde mental do 

trabalhador. A doutrina espanhola alerta para 0 assédio moral no serviço público 

onde as despedidas são mais difíceis e as chefias são cargos políticos , ocupados 

por pessoas de baixo nível de formação , que se negam a trabalhar com 

funcionários independentes que não se prestam a subserviência. 

Diante desse cenário o Parlamento Europeu, em setembro de 2001, uma 

Resolução chamando a atenção para o Fenomeno. Descreveu o que é o Assédio 

Moral , admitiu a dificuldade para tipificá-10 mas orientou aos Estados Membros 

que lutem contra ele no local de trabalho revendo a Legislação existente. 

Na América do Sul , além do Brasil , somente na Argentina observa-se 

alguma preocupação com o tema. Em especial , 0 s  siies Argentinos demonstram 

o Assédio entre casais , sendo a mulher a grande vítima. 



Chama a atenção a poesia publicada no site 

www.ccciIgoitia.com.ar/acoso inoral.htm : 

Flores hoy ! 

No es mi cumpleaííos o ningúm otro dia especial; 

Tuvimos nuestro primer disgusto anoche y é1 dijo muchas cosas 

Crueles que en verdad me ofendieron. 

Pcro sé que está arrepentido y no Ias dijo cn serio, 

Porque é1 me mandó flores hoy. 

No es nuestro aniversario o ningún otro dia especial; 

Ancohe me lanzó contra Ia pared y comenzó a ahorcarme. 

Parecia una pesadilla ,pero de Ias pesadillas despiertas 

Y sabes que nos es real; 

Me lecanté esta maííana dolorida y com golpes en todos lados, 

Pero yo sé que esta arrepentido; 

Porque é1 me mandó flores hoy. 

Y no es San Valentin o ningúm otro dia especial; 

Anoche me golpeó y amena26 com matarme; 

Ni el maquillaje o las mangas largas podian esconder las cortadas 

Y golpes que me ocasionó esta vez. 

No pude ir al trabajo hoy, porque no queria que se dieran cuenta. 

Pero yo sé que esta arrepentido; 

Porque é1 me mandó flores hoy. 

y no era e1 dia de las madres O ningúm otro dia especial 

Anoche é1 me volvió a golpear, pero esta vez fue mucho peor. 

Si logro dejario, qué VOY a hacer ? 



Cómo podria yo sola sacar adelante a 10s niííos ? 

Que pasará si nos falta el dinero ? 

! Le tengo tanto miedo ! 

Pero dependo tanto de é1 que temo dejario. 

Pero yo sé que esta arrepentido, 

Porque é1 me mandó flores hoy. 

Hoy es un dia muy especial; 

Es e1 dia de rni funeral. 

Anoche por fin logró matarme. Me golpeo hasta morir. 

Si por 10 menos hubiera tenido e1 valor y Ia fortaleza de dejario. 

Si hubiera aceptado la ayuda profesional ... 

Hoy no hubiera recibido flores. 

Tradução: 

Flores Hoje ! 

Não é meu aniversário ou nenhum outro dia especial 

Tivemos nosso primeiro desgosto ontem a noite e ele disse muitas coisas 

cruéis que na verdade me ofenderam 

Mas sei que está arrependido e não as disse sério, 

Porque ele me mandou flores Hoje, 

~ ã o  é nosso aniversário ou nenhum outro dia especial , 

Ontem a noite ele me lançou contra a parede e começou a sufocar-me 

Parecia um pesadelo, mas dos pesadelos acordamos e sabemos que não 6 

real 

Me levantei essa manhã dolorida e com golpem em todos os lados, 

Mas sei que está arrependido , 



Porque ele me mandou flores Hoje , 

E não é São Valentim ou nenhum outro dia especial, 

Ontem a noite me golpeou e ameaçou me matar, 

Nem a maquiagem ou as mangas largas podiam esconder os cortes, 

Que os golpes me causaram desta vez, 

Não pude ir ao trabalho hoje, porque não queria que se dessem conta, 

Mas sei que está arrependido , 

Porque ele me mandou flores Hoje. 

E não cra o din das inács o u  nenhum outro dia espccial 

Ontem a noile ele voltou a me golpear, mas csta vez foi muito pior e o que 
vou fazer ? 

Como poderia eu sozinha seguir adiante com as crian~as ? 

O que acontecerá se nos faltar dinheiro ? 

Tenho tanto medo !! 

Mas dependo tanto dele que temo deixá-lo, 

Mas sei qaue está arrependido , porque ele me mandou flores hoje ; 

Hoje é um dia muito especial, 

É o dia do meu funeral, 

Ontem a iioilc por Iiiti coiiscguiu in;rinr - nic 

Golpeou-me até morrer 

Se pelo menos tivesse tido O valor e a fortaleza de aceitar ajuda 

profissional 

Hoje não teria recebido flores. 

É pcrceptjvel que a questão assédio entre marido e mulher é bastante séria 



na Argentina e acompanhada , ainda, de discriminação voltada para um 

machismo exarcebado, aliada à crise recessiva que assola aquele país, estende o 

assédio para o mundo do trabalho , sem entretanto, se tomar explicito, 

continuando portanto, um grande inimigo oculto. 

No México as literaturas locais informam: En México es raquitica la 

informacion al respecto principalmente por el desconocimiento de1 tema en 

contexto oficial y formal. 



CAP~TULO V - ENFRENTAR O ASSÉDIO MORAL SEM PERDER 

O EMPREGO 

A possibilidade de enfrentafnento do Assédio Moral , na vigência do 

contrato de trabalho é bastante restrita, pois O trabalhador que se atreve a faze- 

10, certamente, perde o emprego. Desta forma, apesar de muito polêmica , a 

Ação Civil Pública , impetrada , logicamente pelo Ministério Público para a 

defesa de direitos individuais homogêneos poderia ser um grande mecanismo 

para 0s assediados. Os Drs. Luiz Eduardo Gunther , juiz togado do TRt 9". 

região e Cristina Maria Navarro Borning - Assessora no TRT da 9"região , em 

artigo publicado no Suplemento Trabalhista da LTr NO. 118103 mostraram esta 

possibilidade , baseados na teoria ampiiativa. 

NO texto eles argumentam que legitimidade do Ministério míblico para o 

ajuizamento da ação civil pública teve início com a Lei n." 6.938/81, passando 

pela Lei Complementar n." 40181 n." 7.347185. 

A Constituição Federal em dois momentos confirmou essa legitimidade: 

presumidamente, no art. 127, ao dispor sobre as suas funções institucionais; e, 

expressamente, no art. 139, § 1 ." . 

posteriormente, veio a lume o Código de Proteção e Defesa do 

Consumidor (Lei n." 8.078/90), que também a ela alude(art, 82, inc. 1) 

O Conselho Superior do Ministério Público do Estado de São Paulo, no 

que se refere, especificamente , à legitimidade para a defesa de interesses 

individuais homogêneos, assim sumulou: "O Ministério Público está legitimado 

à defesa de interesses individuais homogêneos que tenham expressão para a 

coletividade, como: a) 0s que digam respeito à saúde Ou à segurança das 



pessoas, ou ao acesso das crianças e adolescentes à educação; b) aqueles em 

que haja extraordinária dispersão dos lesados; C) quando convenha à 

coletividade o zelo pelo funcionamento de um sistema econômico, social ou 

jurídico 32 

Deixou assente, pois, que O Ministério Público pode e deve assumir a 

defesa de quaisquer direitos ou interesses, condicionada sua legitimidade, 

entretanto, à revelada conveniência para a sociedade como um todo. 

No processo do trabalho é a Lei Complementar n." 75/93 que institui 

pressupostos e prerrogativas ao Ministério Público do Trabalho para a 

propositura de ação civil pública, dispondo, em seu art. 83, 111, que o MPT 

atuará " na defesa de interesses coletivos, quando desrespeitados os direitos 

sociais constitucionalmente garantidos", e, em seu art. 84 , que a ele incumbe 

exercer as funções institucionais previstas nos Capítulos I, 11, 111 e IV, do Título 

I , quais sejam, a de promoção do inquérito civil e ação civil pública para a 

defesa "de outros interesses individuais indisponíveis, homogêneos, sociais, 

difusos e coletivos" e as de defesa "de interesses individuais homogêne~s"(~~t .  

84c/c art. 6 O  , VII, d). 

32 loao carlos Teixeira. "Dano Moral C0letiv0 na Relação de Emprego". "Temas Polêrnicos de Direito e Processo do 
~ ~ b ~ ~ t ~  N~~~~~ (coordenador ). São Paulo: LTr, 2000.p.131). 



TEORIA RESTRITIVA 

Eduardo Gabriel Saad entende que a lei, indiscutivelmente, dá 

legitimidade ao Ministério Público do Trabalho para ajuizar ação civil pública 

apenas a amparar interesses coletivos que se vinculem aos direitos sociais 

inscritos nos artigos 7." e 11 da Constituição Federal, e não para a defesa de 

interesses difusos e individuais homogêneos ". 
Tem por inaceitável a conclusão de que, havendo macrolesão oriunda ou 

indiretamente do contrato de trabalho, O Ministério Público do Trabalho estana 

legitimado. Segundo aduz, "Se o MPT for autorizado a atuar, livremente, em 

campo que abranja todas as situações jurídicas enumeradas no inciso VI1 do art. 

6." da LC, iremos, inevitavelmente, assistir a um deplorável conflito de 

atribuições entre o MPT e os dois outros ramos do Ministério Público da 

União" . 

Na mesma esteira da Súmula n." 7 do Conselho Superior do Ministério 

Público do Estado de São Paulo, Amarildo Carlos de Lima sustenta a defesa de 

interesses de meros grupos determinados ou determináveis de pessoas pelo 

Ministério Público do Trabalho quando isso convenha à coletividade como um 

todo, ou seja, quando haja relevância social 34 . 

O Ministério Público do Trabalho, para este autor, seria exatamente uma 

das partes legítimas para O mister, seja em função da Lei Complementar np 

75/93 (art. 83, 111 c/c art. 6.O ,d), seja pelos ditames constitucionais que lhe 

atribui o encargo de defensor da ordem jurídica, do regime democrático e dos 

33 Eduardo ~ ~ b ~ i ~ l  saad. 'A ação civil pública na justiça do trabalho".-Processo do Trabalho. ~studos em homenagem ao 

Professor ,& Rodrigues pinto. Coord. Rodolfo Pamplona Filho. Sao Paulo: LTr, 1997.p.409-410). 

34 Aniarildu *%A ação civil pública e sua aplicação no processo do trabalho". São Pa~io:LTr,2002,~.65). 



interesses sociais e ( também) individuais indisponíveis (art. 127, Constituição 

da República Federativa do Trabalho), resalvando-se no entanto, as mesmas 

observações no sentido de se evitar que a instituição se tome tutora de interesses 

genuinamente privados sem qualquer relevância social. 

Prestigiando essa distinção, sob O fundamento de que a lei contempla, 

basicamente, duas espécies de ações: uma , para a tutela de direitos coletivos 

stricto sensu e difusos, e, outra, para a tutela de direitos individuais homogêneos, 

estão Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart e, igualmente, ~ o ã o  

Batista de Almeida 35 

O Código de Defesa do Consumidor suscita, de fato, essa defendida 

diferenciação (entre ação civil pública e ação coletiva), ao intitular seu capítulo 

I1 ''Das ações coletivas para a defesa de interesses individuais h~mogêneo~". 

Entretanto, para Márcio Flávio Mafra Leal, a polêrnica é "inócua em termos 

práticos e teóricos", explicando que a ação civil pública era , originalmente, o 

nome da ação do Ministério Público como autor, não havendo relação com a 

dimensão difusa e coletiva do direito material, dimensão esta assumida somente 

com a Lei n." 7.347185 36 

Para este autor, com a Lei da Ação Civil Pública (LACP) ocorreram duas 

transformações teóricas e dogmáticas relevantes, segundo explicita: a primeira, 

foi o desligamento da ação civil pública como instrumento processual de 

titularidade exclusiva do Ministério Público, pois associações e outros ramos 

políticos do Estado também foram legitimados para o seu ajuizamento; e, a 

Segunda, foi concepção da ação civil pública como ação coletiva. 

'6 Marcio Flávio Mata Leal . "A$jes coietivas: história, teoria e prática". Porto Alegre: Fabris, 1998p.188). 



Na teoria que aceita a legitimidade do Ministério Público do Trabalho 

para a defesa de interesses individuais homogêneos condiciona à defesa de 

direitos constitucionalmente garantidos, cujo desrespeito, nas palavras do 
37 Ministro Manoel Mendes de Freitas , traz o germe da inquietação pública, 

podemos vislumbrar que seus defensores vêem na expressão "interesses 

coletivos", mencionada no inciso I11 do art. 83 da Lei Complementar n." 75/93, 

um sentido latu sensu, que abrange, além dos interesses coletivos stricto sensu, 

também os interesses difusos e individuais homogêneos. 

Isso fica muito claro quando acrescentamos o pensamento de Manoel 

Antônio Teixeira Filho: 

"Entrementes, se examinarmos a matéria sob a perspectiva institucional, 

que nos parece ser a recomendável, não teremos dificuldade em concluir que o 

Ministério Público do Trabalho detém legitimidade para ajuizar ação civil 

pública também com o objetivo de promover a defesa de interesses ou direitos 

individuais homogêneos. 

Esclarece que a Constituição Federal de 1988 exaltou sobremaneira o 

Ministério Público "cometendo-lhe a atribuição de promover a defesa da ordem 

jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 

indisponíveis. É evidente que a Constituição não aludiu, de maneira expressa 

aos direitos individuais homogêneos, porque o conceito destas foi introduzido 

pela Lei n." 8.078, de 1990 (art. 8 1 , inciso III.( ...r. 
Desse modo, para o autor citado, " o Ministério Público do Trabalho 

detém legitimidade para exercer a ação civil pública devotada à defesa de 

interesses: a) difusos; b) coletivos; C) individuais homogêneos. Devemos reiterar 

a nossa advertência quanto a possibilidade de estes últimos, a despeito de serem 

individuais, assumirem, no seu conjunto, feição coletiva, cuja violação poderá 

acarretar graves perturbações a ordem jurídica estabelecida ( Constituição 

37 ,qanoel ~~~d~~ de freitas - (apud Robortella, Luiz CarlOS Amorim. "Ação Civil Pública". I 1  Ciclo de ~ s t ~ d ~ ~  de ~ i ~ ~ i ~ ~  
do Trabalho, Foz do lguaGu - PR. Escola Nacional de Magistratura e Instituto dos Advogados de são Paulo. De/95) 



Federal, art. 127). De qualquer forma, o precitado dispositivo constitucional 

atribui ao Ministério Público, também, a incumbência de empreender a defesa 

dos interesses individuais" . 38 

TEORIA AMPLIATIVA 

O art. 83, 111, da Lei Complementar n." 75/93 não se refere aos interesses 

individuais homogêneos, mas ao contrário, 0 Caput do art. 84, cristalinamente, 

sim. Ao se remeter ao Capítulo I1 do Título I, insere dentre as atribuições do 

Ministério Público do Trabalho a promoção de ação civil pública para a defesa 

de "outros interesses individuais, indisponíveis, homogêneos, sociais, difusos e 

coletivosW(art. 6." inc. VII, alínea d), ou seja, autoriza a tutela dos interesses 

individuais homogêneos por meio de ação civil pública trabalhista ajuizada pelo 

Ministério Público do Trabalho. 

39 Carlos Henrique Bezerra Leite , num primeiro momento, chegou a 

defender que a atuação do Ministério Público do Trabalho deveria e f e t i ~ a r - ~ ~  

somente nas hipóteses em que a lesão a essa espécie de direitos ou interesses 

pudesse trazer reflexos deletérios para a coletividade, OU seja, quando houvesse 

relevância social, de acordo com O entendimento dos nomeados autores retro 

citados e da Súmula n." 07 do Conselho Superior do Ministério Público de São 

Paulo. 

Hoje, entretanto, em sua recente 2." edição, de 2002, esse autor já revê seu 

ponto de vista: " Todavia, melhor refletindo sobre a temática em questão, 

reconhecemos o nosso equívoco e passamos a admitir, incondicionalmente, a 

38 Manoel Antonio Teixeira Filho. Curso de Processo do Trabalho: Agão Civil Pública". São Paulo: LTr, 1gg8.p.1g. grifas 

existentes no original) 

39 Henrique B~~~~~~ Leite. "Ministério Público do Trabalho. Doutrina, jurisprudência e prática", são paulo: LTr 

1998.p.125. 



legitimação do Ministério do Trabalho para promover ação civil pública em 

defesa de quaisquer interesses individuais homogêneos trabalhistas. Trata-se a 

nosso ver, de uma legitimação inspirada nas class actions for damages do direito 

norte-americano". 

Levando em conta três objetivos básicos desse instrumento paradigma do 

sistema do comrnon law O de permitir a aglutinação de diversos litígios 

individuais numa única demanda coletiva ; O de amenizar algumas barreiras 

psicológicas e técnicas que impedem ou dificultam o acesso judicial individual 

da parte fraca ; e o de desestimular condutas sociais indesejáveis, que se 

identificam no contexto social, econômico, político e jurídico da realidade de 

nosso País, explica que o legislador adaptou o sistema do commom law ao 

sistema de civil law , conferindo a legitimação ativa nas ações coletivas 

destinadas à defesa de interesses ou direitos individuais homogêneos, não aos 

indivíduos, mas a algumas instituições, ente elas o Ministério F'úblico . 

Em continuação, didaticamente, nos faz entender: 

"6 verdade que o art. 129, 111, da CF não menciona, expressamente, 0s 

interesses individuais homogêneos , razão pela qual surgiram três teorias que 

procuram justificar a legitimação ad causam do Ministério Público do Trabalho 

para promover a ação civil pública em defesa de tais interesses: a restritiva, a 

eclética e a ampliativa". 

Pela teoria restritiva é utilizada "apenas a interpretação gramatical dos 

artigos citados e sustenta em linhas gerais, até mesmo a incOnstitucionalidade 

dos mesmos". 

A teoria eclética, com a qual Carlos Henrique Bezerra antes concordava, 

"emprega a interpretação sistemática dos art. 129,111, e 127 da CF, mas somente 

admite condicionalmente a legitima~ão do MP, isto, é, apenas para defender 



interesses individuais homogêneos indisponíveis ou que tenham relevância 

social".40 

Finalmente, diz o autor citado, que passou a cerrar fileiras com a teoria 

ampliativa, que esta se vale "tanto da interpretação sistemática quando da 

extensiva e teleológica, na medida em que invoca os art.s 129, IX , e 127 da CF, 

combinados com o art. 1 .O do CDC. Essas normas aplicadas de forma integrada, 

tal como permitido pelos arts. 21 da LACP e 90 do CDC, autorizam a ilação de 

que a defesa de quaisquer interesses individuais homogêneos constitui matéria 

de ordem pública e de interesse social, cuja defesa se amolda integralmente ao 

perfil institucional do Ministério Público, por força do inciso IX do art. 129 da 

CF. Afinal, os direitos ou interesses individuais homogêneos dos trabalhadores 

são sempre direitos sociais, OU direitos humanos de Segunda dimensão, 

independentemente de serem disponíveis OU indisponíveis, estando, pois, ao 

albergue incondicional da proteção institucional do Parquet, ex vi do art. 127 da 

CF". 

Nesse diapasão, lembramos O que disse o Exmo. Juiz Cacique de New 

York 41 : a visão individualista do direito, determinada pelo exercício do seu 

titular, não mais se amolda aos tempos atuais, de necessidades coletivizadas. 

Hoje, a lesão a direito individual ecoa no coletivo social, até como forma de 

ameaça. A injustiça - no ensinamento de Montesquieu - feita a um só homem é 

uma ameaça feita a todos. 

" Carlos Henrique Bezerra Leite, O~.cit. P. 1% 

41 TRT 2z6 A,-. 159196. R ~ I .  Juiz Cacique de New York. Revista Gênesis, Curitiba, jun/96.p.824-825, 



5.2 ASSÉDIO MORAL - PREJUIZO PARA TODOS 

O assédio moral no trabalho constitui, pois, um fenômeno internacional 

segundo levantamento recente da Organização Internacional do Trabalho (OIT) 

com diversos paises desenvolvidos, A pesquisa aponta para distúrbios da saúde 

mental relacionado com as condições de trabalho em países como Finlândia, 

Alemanha, Reino Unido, Polônia e Estados Unidos. As perspectivas são 

sombrias para as duas próximas décadas, pois segundo a OIT e Organização 

Mundial da Saúde, estas serão as décadas do "mal estar na globalização", onde 

predominará depressões, angústias e outros danos psíquicos, relacionados com 

as novas políticas de gestão na organização de trabalho e que estão vinculadas 

às políticas neoliberais. 

A União Européia e os próprios EUA, por intermédio da Comissão para 

a Igualdade de Oportunidade de Emprego dos Estados Unidos (EEOC), 

também têm feito estudos e pesquisas para o levantamento do desenvolvimento 

do assédio moral no ambiente de trabalho, chegando a cifras astronômicas, de 

milhões de trabalhadores assediados, O que tem gerado nos EUA indenizações 

milionárias em favor dos assediados, transformando-se em um dos principais 

riscos financeiros das empresas. 

A rede Wal-Mart foi condenada a pagar 50 milhões de dólares a uma 

empregada assediada moralmente, como decorrência de observações chocantes 

sobre seu dote físico. A Chevron foi condenada a uma indenização superior a 2 

milhões de dólares a empregados por agressões ocomdas no ambiente de 

trabalho, sendo que no Estado da Flórida, houve a condenação de uma 

empresa a pagar indenização de 237 mil dólares a um gerente que foi assediado 

por seu chefe. Trata-se de um processo destruidor que pode levar a vítima a 

uma incapacidade até permanente e mesmo h morte: 0 chamado bullicidio. 



A conseqüência provocada por esse processo destruidor e aniquilador do 

sentimento de utilidade da pessoa humana não serve a ninguém no seio da 

sociedade. É nefasto à própria empresa que o praticou por seus prepostos, como 

nefasto é a toda a sociedade no geral, ficando onerada com os custos das 

despesas previdenciárias decorrentes das incapacidades geradas para o trabalho, 

pela perda, quer da produção da vítima, quer do próprio emprego que ocorre na 

maioria das vezes. Os efeitos dessas agressões sofridas pelos trabalhadores no 

próprio ambiente de trabalho redundam nos já conhecidos distúrbios físicos e 

psíquicos duradouros e que desencadeiam o desenvolvimento de patologias 

múltiplas que podem até matá-lo no trabalho e ou levá-lo ao suicídio. 



5.3 MEDIDAS DE CONTROLE PARA EVITAR O ASSÉDIO 

MORAL 

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) reconhece que o risco 

invisível exige enfoques globais, devendo ser enfrentado de forma multifacéiica, 

contemplando medidas preventivas e específicas, segundo a forma de 

manifestação da violência, levando em consideração que as conseqüências da 

tortura psicológica também se manifestam em longo prazo. 

As ações de erradicação do assédio moral devem contemplar a 

intervenção imediata no ambiente de trabalho e, também, ações no longo prazo, 

pois as ações no curto prazo não são suficientes para coibir a violência no 

ambiente de trabalho 

Não devemos esquecer que é dever dos empregadores garantir condições 

adequadas de trabalho a todos seus trabalhadores. Na medida em que estas 

condições não estão asseguradas, a empresa deve ser responsabilizada 

solidanamente. Também deve ser dada a visibilidade dos atos perversos e cruéis 

que degradam deliberadamente as condições de trabalho. 

Um ambiente de trabalho saudável é uma conquista diária. Para que isto 

seja possível, os trabalhadores devem adotar um mecanismo de vigilância 

constante com vistas a condições de trabalho dignas, baseadas no respeito ao 

diferente, no incentivo à criatividade e na cooperação. 

A luta para resgatar a dignidade e a auto-estima passa pela organização 

autonoma dos trabalhadores. Um dos passos Para que essa meta seja alcançada é 

a organizaqão de forma coletiva em sindicatos, CIPAS e OLP ( Organização por 

Local de Trabalho). Também deve ser buscada, a participação dos trabalhadores 

em comissões de direitos humanos, e núcleos de promoção de igualdade e 

oportunidades, além dos núcleos de combates à discriminação no 

emprego/profissã~ existentes nas delegacias regionais do trabalho. 



O combate eficaz ao assédio moral no trabalho pressupõe a formação de 

um coletivo multidisciplinar, com O envolvimento de diferentes atores sociais: 

sindicatos, advogados, médicos e outros profissionais de saúde, sociólogos, 

antropólogos e grupos de reflexão sobre O tema. Em grande parte, como 

sinônimo de cidadania, a qualidade de vida está condicionada a esses 

procedimentos. O que acontece dentro da empresa é imprescindível para a 

democracia e para os direitos humanos. 

Lutar, portanto, contra o assédio moral é contribuir para o exercício 

concreto e pessoal de todas as liberdades fundamentais. Em defesa das vítimas, 

associações, sindicatos e pessoas sensibilizadas individualmente com essa 

questão devem desenvolver um trabalho permanente de alerta sobre os danos à 

saúde provocados por esse tipo de asskdio. 



CAPITULO VI - UMA NOVA SOCIEDADE: A SOLUÇÃO 

CONTRA O ASSÉDIO MORAL 

Num nível filosófico, o homem deve realizar uma obra comum na terra: o 

amor. O verdadeiro fim da humanidade está em realizar uma vida comum 

terrena, um regime temporal de acordo com a dignidade humana e o amor. 

Trata-se de um trabalho árduo e heróico e que exige força de vontade, paciência 

e, sobretudo, fé de cada indivíduo. Espera-se da humanidade que ela tenha 

estruturas sociais, instituições e leis dignas, inspiradas no espírito de amizade 

fraterna, e que oriente cada vez mais, vertiginosamente, as energias da vida 

social para uma concepção de amor. Uma nova sociedade, baseada em valores 

fraternos, teria o amor como princípio dinâmico essencial. A sociedade é 

composta de pessoas humanas e têm como fim O bem comum coletivo. Este bem 

comum não significa simplesmente O bem individual, mas o empenho de cada 

um na realização da vida social dos demais, das outras pessoas. O bem comum 

de A está na realização do bem comum de B, eis o verdadeiro sentido do bem 

comum de uma humanidade verdadeiramente ética. Uma obra baseada em 

pfincípios éticos incita ao trabalho todos 0s homens de boa vontade, todos 

aqueles que possuem uma noção dos princípios de dignidade, visto que poucos 

homens 0s conhecem e praticam em sua totalidade. 

Não se pode negar que a passagem para uma nova sociedade implica 

mudanças muito profundas na psique humana. Consiste esta transformaqão num 

real reflexo, em cada indivíduo, acerca dos princípios fundamentais. Trata-se 

de mudanças no regime da vida humana que devem efetuar-se em nível de 

alma e razão, contribuindo para a construção de uma nova moral. 

O mundo só será melhor com melhores homens. Vivemos um contexto 

social sui generis chamado "Brasil" que, antes de mais nada trata-se de uma 

sociedade de pessoas, com defeitos e virtudes, sonhos e esperanças. 



É fundamental a gênese de um novo Brasil. Cabe a cada cidadão brasileiro 

libertar-se de muitos preconceitos sociológicos que imperam em nossa 

sociedade, tais como o preconceito racial, a marginalização de indivíduos menos 

abastados ou em condições de pobreza absoluta, o preconceito contra a 

orientação sexual, entre outros, purificando suas mentes dos enganos em meio 

aos quais nasceram e percebendo neles a mesma natureza humana que é comum 

a todos os homens por fazerem parte de uma mesma humanidade. E esta nova 

consciência nacional, evidentemente, deverá formar-se e preparar-se lenta e 

gradativamente. E quer se trate de uma realização e tomada de consciência mais 

ou menos precária em um futuro relativamente próximo, ou de uma realização 

plena, é justamente no tempo e na história do homem que tem ela seu alvo de 

aplicação, baseando-se em fatos passados de nossa conjuntura histórica, sejam 

bons ou maus, e que servirão de exemplo e orientação para edificar uma nova 

nação brasileira. 

O nascimento de uma nova moral, fundamentada em princípios éticos, 

estabelece a existência de um novo homem, um novo cidadão brasileiro, um 

novo ser político, social e cultural. Um novo cidadão político consiste em ser 

conhecedor das técnicas úteis ao serviço do bem comum e das formas de 

alcançá-lo, deter o conhecimento dos valores humanos e morais comprometidos 

com a realização deste bem comum e conhecer a realidade social e política em 

que atua. 

A política visa o bem comum da sociedade, O qual, é principalmente, 

moral e totalmente incompatível com qualquer meio intrinsecamente mau, Em 

Humanismo Integral encontramos um preceito que descreve muito bem este 

princípio de um novo Estado político: 

uma traição, o assassinato de um inocente, não importa que 

iniquidade que possa parecer favorável à utilidade do Estado, vai 

em contra O bem comum e tende a destrui-lo, porquanto 

bem comum não é somente a utilidade do Estado, mas a 



integridade supra-Útil e boa em si e por si, da vida da multidão 

humana. 

O fim do Estado é a garantia da vida humana, seja ela boa ou má. Da 

mesma forma não se justificam os assassinatos em presídios, verdadeiras 

chacinas a olhos vistos, muitos menos o extermínio de pessoas em favelas pelos 

chamados "gmpos de extermínio". E não basta ao bom político que ele seja 

piedoso, justo ou santo. É necessário que o bom político seja um homem 

virluoso. 

Independentemente de quais forem as perspectivas futuras de nosso país, 

existem questões relativas à atitude que os brasileiros conscientes do 

surgimcnto dc uma nova sociedade c prc«cupados cm agir para esta rcalizac;ao 

têm de assumir em nossos dias. Antes de mais nada, é fundamental uma ação 

política de objetivo próximo e uma ação política de objetivo remoto. A primeira 

diz respeito a uma tomada de consciência mais ou menos atual, cujas 

conseqüências sejam o ponto de partida da formação de uma nova sociedade 

brasileira. A segunda, que pode ser iongínqua, tem O seu fim desde já 

articulado. Passa-se, então, a preparar uma ação proporcional a este fim 

futuro, de acordo com as circunstâncias Presentes, não importando o tempo que 

tal ação pode levar. Um exemplo de ação de objetivo remoto é a do preparo do 

futuro de uma criança pelos pais, que investem em seu futuro desde seu 

nascimento, educação e integridade, visando uma garantia 

para seu futuro como cidadão. Geralmente os pais esperam que seus filhos 
chcg~lclli aos hniicos ~inivcrsit;íri<is e inv~stcm ncssa possibilidade desde cedo, 6 
o que se pode denominar de açi-io política de longo alcancc. 

Igualmente, uma nova comunidade brasileira deve procurar trabalhar em 
Ll1yin ;ic;fio política tlc Iongo aIcnilcc clllc. no i n v 6 ~  cic se prentler si,llicn~c 

momento presente, deve levar em conta a duração e o tempo de maturação 

nccess5rios a uma renovação do indivíduo. 



Estas ações devem envolver todas as áreas do domínio humano, mas um 

destaque maior deve se dar à célula meter da sociedade: a família. A família 

possui quatro funções fundamentais: a função procriativa, que garante a 

permanência e a expansão do grupo; a função educativa, que prolonga a 

precedente e proporciona à prole os meios necessários para participar da vida em 

sociedade; a função econômica, pela qual a família procura os meios de 

subsistência e de conforto, a base material necessária ao desempenho das demais 

funções; a função emocional, baseada na complementaridade dos sexos, garante 

aos membros da família o equilíbrio emotivo. A fami'lia é o lugar natural onde o 

amor, a mais profunda exigência humana, se realiza e se expande: amor mútuo 

do homem e da mulher; amor de ambos pelos filhos, que são a síntese viva deles 

mesmos e a garantia de sua prolongação e sobrevivência no tempo, amor dos 

filhos aos pais e dos irmãos entre si. 

Assim, é a família que nos ensina a assumir com naturalidade inúmeros 

comportamentos e atitudes, sem os quais seríamos desajustados e tomaríamos 

insuportável a vida social. 

A famíiia, então, tem papel fundamental na formaçiio desta nova 

sociedade. É dela que surgirão os partícipes de nosso amanhã e em quem 

poderemos depositar a esperança (e não a carga) de um futuro melhor, um 

amanhã que garantirá o respeito aos direitos e garantias fundamentais da pessoa 

humana, Mas como pode se pretender alcançar uma sociedade com valores tão 

exaltados e reconhecidos, principalmente num país com tantas desigualdades 

econ(jmicas e sociais como O Brasil? 

O direito a uma vida digna e livre 6 universal, não sendo sujeitos dele 

apenas brancos ou ricos, mas a sociedade como um todo. Os direitos humanos 

são aqueles essenciais, sem os quais não se reconhece o conceito estabelecido de 

vida. 0 carater destes direitos 6 progressivo, OU seja, corresponde, a cada 

momento, ao estágio cultural de um povo, como se observa das sucessivas 

geraGões de pessoas. E assim como se modificam as gerações, mudam-se, 



igualmente, as formas de pensar e as visões de uma determinada realidade. A 

transformação que deve imperar não pode passar simplesmente pelo universo 

jurídico ou legal. O país dos 505 anos já está repleto de leis, muitas delas 

caducas e desconexas entre si. Antes de qualquer coisa é preciso mudar a 

mentalidade social, a maneira de pensar do cidadão. Trata-se de investir numa 

nova dimensão da solidariedade, uma nova opção ético - política que vise 

combatcr o individualismo com uma visão futurista utópica, de certa forma, mas 

que inicia no presente uma nova ação transformadora. É um processo educativo 

individual e coletivo ao mesmo tempo, com a idéia de transformar o sentido da 

realidade das pessoas, cada indivíduo que transformará, por conseqüência, o 

todo. Faz - se necessária, antes de tudo, uma mudança cultural, capaz de elevar a 

"auto-estima" e a identidade da nação brasileira. Os problemas sociais de nosso 

país foram tão negligenciados que, com a mobilização popular pode-se alcançar 

resultados significativos nas áreas da educação, saúde e alimentação. A 

verdadeira limitação do Brasil 6 política e cultural, ligada à necessidade de 

criação de uma poderosa vontade nacional para a transformação, e o povo 

brasileiro participando ativamente da reconstrução da nação. 

Eis o ponto fundamental para a materialização de uma nova sociedade: a 

educação. 

A educação é um dos meios mais eficazes de realização da equidade 

social, e como direito e bem fundamental, é um dos atributos da própria 

cidadania, fazendo parte de sua própria essência. A plenitude humana consolida- 

se na realização do homem enquanto cidadão e este processo tem como 

mediador fundamental a educação. A cidadania cria para cada indivíduo a 

aparência de um ser social reconhecido como tal pelo fato de ser detentor de 

direitos (fundamentais, à educação, saúde, habitação, trabalho etc). Para uma 

maior integração do indivíduo enquanto cidadão e sua conscientização como 

pessoa detentora de direitos e garantias individuais, cabe à educação inserir o 

homem num processo de ação histórica e dotá-lo de auto-determinação como 



um ser capaz de transformar a realidade a sua volta. A escola, assim, deve ser, 

primordialmente, cidadã, e lutar pela integração do homem na sociedade e fazer 

dele um instrumento de construção de uma nova comunidade solidária. A 

educação é uma necessidade e um direito de toda pessoa, um mecanismo para 

inseri-la no contexto social, e lhe proporcionar uma compreensão a cerca de si 

mesma e de seu papel no meio em que se encontra inserida. Ela, ainda, 

proporciona ao homem a oportunidade de transformar este meio. A ela cabe a 

função de transmitir o conhecimento e ajudar a pessoa a pensar sobre a 

realidade, a construir valores. Atinge (ou pelo menos deve atingir) um conjunto 

de pessoas distintas entre si, com histórias diferentes, elencadas no mesmo 

momento histórico, mostra-lhes o passado deste momentum, o porquê da 

realidade em que ora se encontra e oferece a oportunidade de se repensar este 

aspecto temporal, permitindo o nascimento de novas perspectivas para alterar e 

melhorar as adversidades imperantes. Investir na educação é criar novos direitos, 

é vivenciar uma cidadania plena e garantir a participação do indivíduo na 

construção de uma sociedade onde impera a igualdade. Educar é transformar a 

cultura de um indivíduo, lapidando-a. Toda transformação deve visar um futuro 

próximo ou remoto, futuro este que deve evoluir de um cuidado especial do 

presente, e prepará-lo por todos os meios convenientes, através de obras sociais 

e culturais, ação política e garantia da cidadania. O homem consciente dos 

ensinamentos éticos é fiel aos valores de verdade, justiça e de amor, os quais são 

0s principais elementos do bem comum. Sabe também que após o período de 

concentração das energias criadoras de uma nova realidade temporal, advirá o 

tempo de germinação e de desabrochamento glorioso da vida. Este homem nutre 

em sua alma o germe e o ideal de uma nova civilização, O despertar de uma nova 

consciência humana aos problemas sociais, políticos e culturais, implicados na 

instauração de uma nova sociedade e acarretará este despertar o nascimento de 

novas formações humanas de inspiração intrinsecamente éticas. Estas novas 

forma~ões políticas e sociais teriam Com0 característica principal o respeito à 



pessoa humana e aos ensinamentos de fraternidade e amor. Deste conjunto 

nasceria um novo Estado onde reinaria o respeito aos princípios básicos dos 

direitos fundamentais, ao direito à vida, à propriedade, enfim, aos direitos 

naturais, criando uma liberdade real e dando margem à uma real participação na 

gestão econômica e política, reintegrando a humanidade em uma civiIizaqão 

realmente humana. Utopias à parte, a saída para uma sociedade doente é uma 

sociedade sadia em seus valores intrínsecos. São 505 anos de exclusões, mas 

isso não impede que tenhamos outros 505 anos, porém, de justiça social. O 

primeiro passo para uma mudança realmente concreta na realidade brasileira se 

verificará a partir de uma prévia transformação cultural, principalmente no que 

tange à auto-estima nacional. O Brasil necessita, primeiramente, desfazer-se da 

idéia que ora predomina no inconsciente coletivo de que o desenvolvimento 

pleno do país está perdido num mar de falta de esperança. O brasileiro necessita, 

urgentemente, de uma "injeção de brasilidade" e orgulhar- se de pertencer ao 

grupo social em que se encontra inserido. Impera entre nós o falso conceito de 

que o Brasil já foi viável e que no passado se encaminhava para um futuro 

melhor. O chamado "País do Futuro" deu lugar a um país sem esperanças 

imediatas, apenas uma Icve predisposição para melhorar, onde a mentalidade 6 a 

do "salve-se quem puder" ou o "jeitinho brasileiro". Sistematicamente, a queda 

da auto-estima nacional vem se tornando patológica e acumula no ser uma 

perspectiva negativa em relação ao seu futuro enquanto cidadão. Pior, há um 

conformismo em relação a esta forma de pensar que já começa a dominar 0s 

mais jovens, justamente os rotulados de "fUturo da nação". Antes de qualquer 

coisa, o cidadão deve modificar sua visão particular à cerca do que é "ser 

brasileirou para a de como "advir um novo brasileiro", um indivíduo que carrega 

dentro de si a idéia de um grande futuro em ~0n~tn içã0 .  

Ocorre a necessidade de uma mutação cultural (mudança de mentalidade 

de um povo) e, em conseqüência, uma transformação nas práticas dos governos, 

enfim, de toda a sociedade. Não basta mudarem as leis, cuja aplicação está 



sujeita ao entendimento de cada magistrado ou órgão aplicador. Deve-se, sim, 

modificar a forma de pensar e de sentir a realidade à nossa volta. Melhores 

homens estudarão melhores leis; melhores homens formarão uma sociedade 

mais justa; numa sociedade justa os Direitos Humanos não serão mais 

lembrados. Automaticamente se incorporarão à ética humana e, por 

conseqüência, à Política e à Justiça. 

Naturalmente que, a partir de uma nova ética humana, um dos mais graves 

problemas da nação brasileira se encaminharia para uma solução: a violação dos 

Direitos Humanos. O ponto principal de discussão dos Direitos Humanos se deu 

com a adoção, pela Assembléia Geral das Nações Unidas, em 1948, da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos. Com base nos direitos individuais 

e coletivos constantes nesta declaração é possível se garantir o respeito à 

dignidade da pessoa humana. Talvez uma das principais conseqüências desta 

declaração tenha sido o fato de que inúmeras nações, ao reverem suas cartas 

constitucionais, basearam-se em seus princípios na formulação dos dispositivos 

magnos. Esta declaração, se observado o conteúdo na sua integridade, reflete um 

dos mais importantes documentos da história da humanidade. Poder-se-ia dizer 

que a Declaração Universal dos Direitos Humanos se configura como a "bíblia 

social", onde, na sua formulação, foram reunidas as mais diversas diretrizes e 

aspirações que acompanharam o homem desde sua primeira conscientização 

como indivíduo proeminentemente social. Seus preceitos, se respeitados e 

aplicados conforme se estabelecem, garantiriam um convívio social digno, justo 

e pacífico. Compõem-se, igualmente, 0s direitos humanos, de uma série de 

nomas jurídicas claras e precisas visando a proteção dos interesses mais 

fundamentais do indivíduo, estando, primariamente, sob a responsabilidade 

interna dos Estados a salvaguarda de sua aplicação. 0 Brasil, respeitando tão 

preciosa carta, estaria levantando O estandarte da justiça social e se redimindo 

perante o mundo das atrocidades que comete contra seus filhos. 



No Brasil, cada cidadão deve alimentar e guardar em si a idéia de 

transformar o regime social do país, através, primeiramente, de uma renovação 

particular da sua própria vida moral e espiritual, os quais terminarão penetrando 

até os fundamentos espirituais e morais da vida humana, renovando os juízos de 

valor que presidem à vida de nossa sociedade e dando-lhe um novo 

direcionamento. Ou seja, não haverá um Brasil melhor sem melhores cidadãos. 

A educação é o processo de desenvolvimento da capacidade física e 

intelectual do ser humano, visando a sua melhor integração individual e social. 

Ela proporciona ao homem a aquisição do saber, passando a ver o mundo e a si 

por outro ponto de vista, tomando-o elemento transformador do mundo em que 

vive. Cria no indivíduo condições claras de buscar possíveis soluções para os 

problemas que imperam em seu circuito social, facilita a maneira de pensar, 

desenvolvendo o raciocínio e ensina a interpretar, compreender e modificar a 

realidade à sua volta. 

Devem surgir propostas inovadoras no campo da educação no Brasil, 

principalmente no que diz respeito aos Direitos Humanos. Não existe, hoje, 

qualquer alusão aos princípios magnos nos currículos escolares de primeiro 

grau, o que impossibilita à criança um conhecimento prévio de direitos tão 

vislumbrados pela sociedade moderna, mas longe de garantir sua plena 

materializa~ão. É fundamental que se enfatize junto à sociedade brasileira um 

verdadeiro "alarde" sobre questão dos Direitos Humanos em nosso país. É 

essencial que, sem qualquer negligência de prazo, estabeleçam-se, conforme 

estabelece o Programa Nacional de Direitos Humanos: apoio à programas para 

prevenir a violência contra grupos em situação mais vulnerável, como é o caso 

de crianças e adolescentes, idosos, mulheres, negros, indígenas, imigrantes, 

trabalhadores sem terra e homossexuais; estimular o aperfeiçoamento dos 

critérios para seleção, admissão, capacitação, treinamento e reciclagem de 

a fim de banir do cenário nacional as cenas de violência policial que 

tanto chocam o país e o resto do mundo; incluir nos cursos das academias de 



polícia matéria específica sobre Direitos Humanos; limitar abusos e erros em 

operações policiais e emitir diretrizes claras a todos os integrantes das forças 

policiais com relação à proteção dos Direitos Humanos; apoiar a expansão dos 

serviços de prestação da justiça, para que estes se façam presentes em todas as 

regiões do país; rever a legislação para coibir o trabalho forçado; garantir a 

liberdade de expressão; propor legislação proibindo todo tipo de discriminação, 

com base em origem, etnia, sexo, idade, credo religioso, convicção política OU 

orientação sexual; ampliar a acessibilidade ao tratamento da AIDS e diminuir o 

seu custo; limitar a incidência da violência doméstica contra as crianças e 

adolescentes; eliminar o trabalho infantil, punir a prática e a exploração. 

Para resultados a longo prazo, é fundamental: promover programas 

educativos com o propósito de demonstrar o porquê do respeito aos direitos 

humanos, em escolas de ensino Fundamental, médio e superior, incluindo 

disciplinas curriculares voltadas à educação em direitos humanos; utilizar a 

mídia como instrumento de campanha nacional permanente, visando levar à 

sociedade brasileira a tematica do valor da vida humana e a importância 

fundamental do respeito aos direitos humanos; realizar campanhas em espaços 

públicos, objetivando levar à população o conhecimento geral dos direitos 

humanos garantidos pela Declaração Universal e apontar os principais fatos 

relativos a realidade de nosso país, seja referente ao respeito ou à sua violação; 

promover programas educativos de direitos humanos para profissionais de 

direito, policiais, agentes penitenciários e lideranças sindicais, com o objetivo de 

aumentar a capacidade de proteção e promoção aos direitos humanos na 

sociedade brasileira; elaborar cartilhas e documentos informativos sobre 0s 

direitos fundamentais, os Órgãos responsáveis pela sua promoção e garantia. 

Vimos o papel que a família tem na sociedade. É ela a primeira "escola" 

do indivíduo e dela partem os princípios éticos e morais da pessoa, princípios 

adquiridos através da convivência, do respeito, da disciplina, enfim, todos 0s 

fatores que fazem dela cidadã. O fim da educaçgo é permitir ao homem a 



possibilidade de conhecer e de transformar suas condições de vida, seu destino e 

agir e educar-se, cabendo ao indivíduo ser livre, criar e desenvolver a vida 

humana. 

Como reside na educação, seja ela na base familiar ou formal, toda a gama 

de informação que ajudará a formar o caráter do ser, está nela também a 

possibilidade de formação de um novo indivíduo detentor dos princípios básicos 

de respeito à dignidade humana. Compreenderia ele que, por ser passivo de 

direitos fundamentais que o acompanham desde o seu nascimento, torna-o 

sujeito de deveres em relação ao seu semelhante exatamente por terem sua 

origem fundamentada no mesmo princípio. A finalidade de educar é elevar, 

aprofundar os conhecimentos e o espírito humano. Tende, assim, a desenvolver 

nesta alma humana as virtudes que tangenciam o ser, a aperfeiçoar sua essência 

e transformar o indivíduo numa pessoa melhor. A educação deve procurar 

fomentar a solidariedade no homem e firmar nele a convicção de um ser etico. A 

má educação traz várias enfermidades no organismo social e político, como a 

corrupção e a falta de humanidade. 

Educar, enfatizando-se que o bem-estar próprio está diretamente ligado ao 

bem-estar da na~ão,  é mostrar ao indivíduo o verdadeiro fim da sociedade, que é 

o bem comum. Os valores humanos encontram-se em cada indivíduo, em menor 

ou maior grau de desenvolvimento, aguardando serem estimulados e 

aperfeiçoados, sejam eles o amor, a fratemidade, o respeito, a verdade, a 

mansuetude etc. Desenvolvendo-se estes valores, desenvolve-se, igualmente, a 

personalidade humana, proporcionando-lhe entusiasmo pelo trabalho e o desejo 

de lutar pela elevação do espírito social. 

A educação se caracteriza por "aprender" e "apreender". O homem se 

educa para que tenha u capacidade de dominar os instrumentos indispensáveis 

para a sua realização pessoal, seja ela de caráter material ou espiritual. Por se 

tratar de um indivíduo eminentemente social, o homem não pode vir a realizar- 

se pcssoalrncnle se não dctivcr as çondi<;«es de realizar-se socialmente. Ao 



Estado cabe definir políticas e metas, regular ações, apoiar iniciativas, 

assegurando a luta contra as desigualdades e o cumprimento do papel social e 

cultural da educaçijo, bem individual e coletivo, ao scrviço de cada um e em prol 

de toda a sociedade. 

Então, o que deve a educação formar no cenário brasileiro? Simplesmente 

um novo cidadão que atue sobre o meio social, transformando-o e originando 

uma nova civilização nacional. O homem civilizado tem uma função política, 

pois a cidadania lhe confere o direito de decidir o destino de seu país. O cidadão 

é participante de uma comunidade de interesses, solidário com seu semelhante. 

Assim, deve-se educar para a cooperação geral. Educar para o respeito, para a 

verdade, para o amor. Educar para a formação de indivíduos justos, honesto, 

com princípios "supra-morais" e essencialmente bons. Educar para dizer "não!" 

ao preconceito e às formas de exclusão. Com o advento de uma nova 

civilização, formada por indivíduos cuja inspiração maior é o amor, alcançar-se- 

á a concretização do respeito aos Direitos Humanos, a reverência à criatura 

humana. 

Neste dia ocorrerá o tão sonhado pelos fil6sofos: Tzmis retirará a venda 

dos olhos por não mais necessitar do uso de seu poder de julgamento. A justiça 

não mais será solicitada. Ela será tão natural quanto o ato de respirar. 

É importante frisar que o Brasil está mudando. Lentamente, mas está. 0 s  

brasileiros estão mais conscientes da sua necessidade de lutar sem esperar muito 

da parte do Estado paternalisla que hoje não existc mais. Al6m disso, a 

população está enfrentando os desafios de um modo totalmente democrático, 

construtivo e criativo. A parceria entre um Estado aberto às participações e 

gmpos de cidadãos cresce dia após dia. A economia de nosso país está se 

recuperando, devagar, mas apresenta sensíveis sinais de melhora. Movimentos 

de solidariedade surgem aqui e ali. Uma significativa direção para a 

modernização política, econômica e social pode ser sentida e está ajudando 0s 

brasileiros a construírem um país melhor para viver no presente, especialmente, 



no futuro. O Brasil está orgulhoso de ter feito de si mesmo uma nação 

democrática. São pequenas conquistas, é verdade, mas estamos no caminho 

certo. 

Tudo o que foi argumentado pode parecer utópico mas a corrupção, as 

injustiças , os desentendimentos , a Falta de respeito , enfim todos os malefícios 

da sociedade começam com ações que são desprezadas pela sua grandeza, ou 

seja, com pequenos procedimentos que passam desapercebidos . A mesma toada 

serve para as medidas corretivas, isto é, iniciando com pequenas ações nas três 

bases de sustentação da sociedade: O Estado, a Família e a Educação - esta é a 

única í'vrina dc criar uma nova socicdadc . 



Tudo o que foi mostrado neste trabalho leva-nos a conclusão de que ainda 

estamos diante de um forte inimigo, também ainda, um pouco obscuro: O 

Assédio Moral não é mais um risco invisível, a sociedade já o conhece e está, 

aos poucos, aprendendo a enfretá-10 , seja no aspecto preventivo , seja no 

corretivo. 

Já é possível que a vítima alegue o Assédio Moral sem ser taxada de 

preguiçosa, é óbvio que encontrará obstáculos , infinitamente menores do que há 

alguns anos e, encontrará vasta jurisprudência sobre as mais variadas formas de 

Assédio. 

O breve trabalho aqui apresentado , procurou mostrar a esta vítima, aos 

empresários comprometidos com a sociedade, às autoridades , àqueles que de 

alguma forma estejam engajados no mundo do trabalho e meio ambiente do 

trabalho, o que gera o Assédio Moral neste espaço da sociedade. 

Mostrou, também , quais são as formas de prevenir sua ocorrência e como 

agir no sentido de corrigir quando sua ação já estiver devastando a dignidade 

humana. Este foi, realmente, o principal objetivo deste trabalho. 

A Professora doutora Alice Monteiro de Barros - Juíza togada do TRT 3". 

Região, em exposição feita na ANATRA VI ( Recife) em 14 de Maio de 2004, 

utilizou-se de argumentos que solidificam o valor deste trabalho no sentido de 

esclarecer as pessoas, que por vezes, cometem o Assédio sem nem mesmo 

perceber. A professora argumentou que dado ao número expressivo de 

comportamentos capazes de gerar esse tipo de violência psíquica ( O assédio 

Moral ) pode-se afirmar que não existe nenhuma empresa e nenhum de seus 

integrantes que estejam isentos do risco de incorrer nesta prática reprovável. 



Portanto, apesar de em geral o assediador ser um perverso, todos nós, 

poderemos nos enquadrar no tipo legal quando nos deixamos vencer pelo ódio 

ou pela vaidade excessiva e pela tentação de impor nossas opiniões, como 

senhores absolutos da verdade. Para conter essa tentação , deve-se deixar claro , 

na legislação, para todos os membros de uma empresa ou órgão público, 

independentemente de hierarquia, que suas ações têm como limite , as normas 

de respeito e de comprometimento ético , com relação a todas as pessoas que ali 

labutam , cuja alma é um bem jurídico que se opõe tutelar. 

Há que se ressaltar, ainda, a polêmica proposta trazida neste trabalho , no 

sentido de ter o Ministério Público do Trabalho, como aliado nas soluções dos 

problemas através da Ação Civil Pública para corrigir direitos Individuais 

Homogêneos. Esclareça-se que a visão colocada em questão é a de que o 

Assédio Moral no ambiente do trabalho afeta a todos os que dele participam , 

afeta a sociedade , causando grande prejuízo financeiro e moral para a 

coletividade , por este motivo a intervenção do Ministério Público. 

Por último cumpre mencionar a Educação como a grande chave para a 

formação de grandes homens, sendo esta a verdadeira base para a construção de 

uma verdadeira sociedade, justa e fraterna, onde a existência do Assédio Moral 

será quase impossível. 
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