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RESUMO 
 
 

MUÇOUÇAH, Renato de Almeida Oliveira. Assédio Moral Coletivo nas Relações de 
Trabalho: uma análise sob a perspectiva dos direitos humanos fundamentais dos 
trabalhadores. 2009. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Direito, Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 2009.  
 
No momento em que a classe trabalhadora conquista um status que remete à possibilidade 
de construção de uma identidade coletiva, é que as novas políticas de integração 
vivenciadas nas empresas objetivam remeter os trabalhadores ao individualismo, pelos 
novos modelos de sociabilidade privada implementados. A pesquisa encontrou 
fundamentação teórica em material bibliográfico multidisciplinar disponível sobre o 
assunto. Também o método da história oral foi utilizado; embora a forma como as 
manifestações do poder diretivo do empregador são sentidas pelos empregados, dentro do 
ambiente do trabalho, possam ser observadas sob diferentes perspectivas, optamos por 
apreendê-las a partir da teoria das representações sociais de Henri Lefebvre. Assim, o 
conceito de ausência de dignidade dentro do ambiente de trabalho foi trabalhado como 
aquele promovido pela manifestação do poder diretivo do empregador de forma abusiva, 
de molde a gerar um dano sistemático e repetido a valores tidos como fundamentais para o 
trabalhador individualmente considerado, a coletividade dos trabalhadores e até mesmo da 
sociedade como um todo. E este poder panóptico, que tudo vê e conhece sem ser visto e 
conhecido é, em grande parte, assim propiciado em razão das novas tecnologias 
implantadas nos locais de trabalho, que permitem com exatidão o controle de quanto o 
empregado individualmente produz – quanto, como, e sobretudo o que produz. Em 
organizações muito grandes e hierarquizadas tal controle pode não levar em conta, por 
simples desconhecimento da realidade local, a divisão parcelar do trabalho, que pressupõe, 
por sua vez, um ambiente de trabalho harmônico. Nesse diapasão, o medo de perder o 
emprego facilita o aparecimento da submissão e o desenvolvimento contínuo da 
humilhação promovida pelo empregador no afã de lograr, quantitativamente, uma maior 
produtividade. A consequência é a gênese de um processo de individualização radical dos 
trabalhadores, em que estes competem entre si com vistas à auto-exploração de suas 
próprias forças de trabalho, facultando ao empregador, até mesmo, a diminuição de seu 
poder punitivo trabalhista. Fragmentam-se, assim, os interesses coletivos dos empregados, 
o que dificulta a união de classe em defesa de objetivos comuns, diminuindo, entre eles, a 
coesão e a solidariedade. A transferência dos maus ou bons resultados empresariais, 
obtidos na concorrência entre capitais, à esfera da responsabilidade individual de cada 
empregado, constitui prática atentatória a direitos fundamentais. Instaurado o clima 
acirrado de competição, violam-se os direitos à integridade psíquica, existencial e mesmo 
física dos empregados que, do início ao fim da relação contratual, submetem-se a inúmeras 
pressões para poderem produzir ao máximo possível, pressões estas que traduzem-se em 
danos, também, a direitos coletivos e difusos. A prática descrita, por ser reiterada e 
sistemática, atentando contra direitos humanos fundamentais, em todas as suas diversas 
dimensões, pode ser classificada como assédio moral coletivo, que é conceito ainda inédito 
na doutrina e jurisprudência nacionais.  
 
 
 
Palavras-chave: Assédio Moral Coletivo; Assédio Moral; Dano Moral Coletivo; Poder 
Diretivo do Empregador; Abuso de Direito.  
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SUNTO 
 
 

MUÇOUÇAH, Renato de Almeida Oliveira. Mobbing Collettivo nei Rapporti di Lavoro: 
una analisi sulla prospettiva dei diritti umani fondamentali dei lavoratori. 2009. 
Dissertazione (Master) – Facoltà di Diritto, Università di San Paolo, São Paulo, 2009.  
 
Nel momento in cui la classe lavoratrice conquista uno status che rimette alla possibilità di 
costruzione di un’entità collettiva, è che le nuove politiche d’integrazione provate nelle 
imprese, obiettano rimettere i lavoratori all’individualismo, dai nuovi modelli di socialità 
privata implementati. La ricerca incontrò fondamento teorico nel materiale bibliografico 
multidisciplinare disponibile sull’assunto. Pure il metodo storia orale fu utilizzato; 
nonostante la forma di come le manifestazioni del potere direttivo del datore di lavoro sono 
sentite dai lavoratoti nel propio ambiente del lavoro, possano essere asservate con  
differenti prospettive, optiamo di apprenderle partendo dalla teoria delle rappresentazioni 
sociali di Henri Lefebvre. Così, il concetto di assenza di dignità nell’ambiente del lavoro fu 
elaborato come quello promosso dalla manifestazione del potere direttivo del datore di 
lavoro di forma abusiva, a mó’di a generare un danno sistematico e ripetuto ai valori tenuti 
come fondamentali per il lavoratori individualmente considerati, la collettività dei 
lavoratori e persino della società come un tutto. E questo potere panoptico, che tutto vede e 
conosce senza esser visto e conosciuto è, in gran parte, così propiziato dalle nuove 
tecnologie impiantate nei localo di lavoro, che permettono con esattezza il controllo di 
quanto il impiegato individualmente produce – quanto, come, e soprattutto ciò che 
produce. Nelle organizzazioni molto grandi e gerarchicamente strutturate talle controllo 
può non considerare, per una semplice ignoranza della realtà locale, la divisãione 
particolare del lavoro, che presume, tuttavia, un ambiente di lavoro armonico. In questo 
diapason, il timore di perdere l’impiego agevola l’apparizione della sottomissione e lo 
svolgimento continuo dell’umiliazione promossa dal datore di lavoro con l’ambizione di 
guadagnare, quantitativamente, una maggior produtività. La conseguenza è la genesi di un 
procedimento di individualizzazione radicale dei lavoratori a competere tra loro, mirando 
l’auto-esplorazione della loro forza di lavoro, facoltando il datore di lavoro, addirittura, di 
diminuire il suo potere punitivo lavorativo. Si frammenta cosi l’interesse collettivo dei 
lavoratori, difficoltando l’unione della classe in difesa degli obiettivi comuni, diminuendo 
tra loro la coesione e la solidarietà. La trasferenza del buon o mal risultato imprenditoriale 
ottenuto nella concorrenza tra capitali, alla sfera della responsabilità individuale di ogni 
impiegato, costituisce pratica attentatrice a diritti fondamentali. Instaurato il clima tenso di 
competizione, si violano i diritti all’integralità psichica, esistenziale epure fisica del 
impiegate chee, dall’inizio alla fine del contratto di lavoro, si sottomette a innumerevoli 
pressioni per poter produrre il massimo possibile, pressioni queste che si traducono in 
danni, pure, a dirittti collettivi e diffusi. La pratica descritta, essendo reiterata e sistematica, 
attentando contro diritti umani fondamentali, in tutte le sua diverse dimensioni, può essere 
classificata come mobbing collettivo, che è concetto ancor inedito nella dottrina e 
giurisprudenza nazionale.  
 
 
 
 
 
Parole-chiavi: Mobbing Collettivo; Mobbing; Danno Morale Collettivo; Potere Direttivo 
del Datore di Lavoro; Abuso di Diritto.  
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À nossa volta, existe hoje uma espécie de evidência fantástica do 

consumo e da abundância, criada pela multiplicação dos objetos, dos 

serviços, dos bens materiais, originando como que uma categoria de 

mutação fundamental na ecologia da espécie humana. Para falar com 

propriedade, os homens da opulência não se encontram rodeados, como 

sempre acontecera, por outros homens, mas mais por objetos. O conjunto 

das suas relações sociais já não é tanto o laço com seus semelhantes 

quanto, no plano estatístico segundo uma curva ascendente, a recepção e a 

manipulação de bens e de mensagens, desde a organização doméstica 

muito complexa e com suas dezenas de escravos técnicos até ao 

“mobiliário urbano” e toda a maquinaria material das comunicações e das 

atividades profissionais, até ao espetáculo permanente da celebração do 

objeto na publicidade e as centenas de mensagens diárias emitidas pelos 

“mass media”; desde o formigueiro mais reduzido de quinquilharias 

vagamente obsessivas até aos psicodramas simbólicos alimentados pelos 

objetos noturnos, que vêm invadir-nos nos próprios sonhos. Os conceitos 

de “ambiente” e de “ambiência” só se divulgaram a partir do momento em 

que, no fundo, começamos a viver menos na proximidade dos outros 

homens, na sua presença e no seu discurso; e mais sob o olhar mudo de 

objetos obedientes e alucinantes que nos repetem sempre o mesmo discurso 

– isto é, o do nosso poder medusado, da nossa abundância virtual, da 

ausência mútua de uns aos outros. Como a criança-lobo se torna lobo à 

força de com eles viver, também nós, pouco a pouco, nos tornamos 

funcionais. Vivemos o tempo dos objetos: quero dizer que existimos 

segundo o seu ritmo e em conformidade com a sua sucessão permanente. 

Atualmente, somos nós que os vemos nascer, produzir-se e morrer, ao 

passo que em todas as civilizações anteriores eram os objetos, instrumentos 

ou monumentos perenes, que sobreviviam às gerações humanas.  

 

Jean Baudrillard 
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INTRODUÇÃO 

 

Os movimentos operários europeus, historicamente, exerceram grande influência 

sobre a luta pelos direitos humanos e a definição destes, “numa época em que o próprio 

conceito destes direitos estava passando por mudanças bastante profundas”1; ainda no 

século XIX, a maior contribuição de tais movimentos aos direitos humanos “foi 

demonstrar que eles exigiam uma grande amplitude e que tinham de ser efetivos na prática 

tanto quanto no papel”2. A dignidade da pessoa humana, fundamento do Estado 

Democrático de Direito e quintessência do conjunto de direitos e garantias da pessoa 

humana, num sentido bastante lato, reclama não pela simples continuidade existencial dos 

seres humanos, mas prima, isto sim, pela dignidade desta. Como salienta Enoque Ribeiro 

dos Santos, o desrespeito reiterado desta dignidade engendrou a consciência de que se deve 

preservá-la a qualquer custo, somente sendo possível compreendê-la e defini-la em face 

das violações contra ela já praticadas3.  

O conceito de dignidade da pessoa humana, embora não seja uma criação da Carta 

Magna de 1988, é por ela protegido, sendo-lhe atribuído, pois, o valor supremo de alicerce 

da ordem jurídica democrática4. E, como corolário, podemos desdobrar seu substrato 

material em princípios jurídicos de igualdade, de integridade física e moral (psicofísica) e 

de solidariedade.  

Tal princípio deita raízes na ética kantiana, de fundamento moral, precisamente na 

máxima que determina aos homens, como seres racionais – e, portanto, sujeitos do discurso 

e da ação – a não reduzirem seus pares à condição de objeto. Como princípio absoluto, a 

dignidade da pessoa humana norteia as ações e as obriga em todas as esferas da vida do 

indivíduo e da coletividade e, por esta razão, também deve ser respeitada dentro dos 

ambientes de trabalho (assim entendido como o conjunto das condições externas e internas 

do local de trabalho e sua conexão com a saúde dos trabalhadores). 

                                                 
1 Hobsbawm, Mundos do Trabalho, p. 419. 
2 Idem, p. 427. 
3 Direitos Humanos na Negociação Coletiva: teoria e prática jurisprudencial, 2004, p. 40. 
4 Nesse sentido, ver: Maria Celina Bodin de Moraes, Danos à Pessoa Humana: uma leitura Civil-
Constitucional dos Danos Morais, 2003, p. 83-85. Vide também Enoque Ribeiro dos Santos, op. cit., p. 150. 
O autor pondera que a dignidade da pessoa humana “constitui o arcabouço para a fruição dos demais direitos 
individuais e coletivos”. 
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O simples produtivismo, calcado na irracionalidade do modo de exploração 

capitalista, não só desafia a natureza por dilapidá-la, promovendo uma crise ecológica que 

forja a cena mundial, mas também propicia o mau uso da força de trabalho, pondo em 

xeque a saúde psicofísica dos trabalhadores5, e, desta feita, as suas próprias vidas. Por ser o 

ambiente de trabalho um local onde o empregado desenvolve grande parte de sua vida e de 

sua personalidade, um local marcado por trocas e fusões de experiências pessoais e 

interpessoais, o seu desequilíbrio afetará, indubitavelmente, a qualidade de vida do ser 

humano nele envolvido, pela conexão óbvia existente em tal interação6. 

A própria Ordem Constitucional não está fundada no trabalho humano, mas na sua 

valorização, de tal sorte que se houver trabalho humano, porém sem respeito ao aludido 

fundamento, a Ordem será tida como ilegítima7. E um trabalho desenvolvido sem a busca 

pela promoção da dignidade humana não retrata, certamente, a valorização desta atividade, 

encarado o meio ambiente do trabalho na perspectiva dos direitos humanos e o Direito do 

Trabalho como emancipador das potencialidades e riquezas humanas. No entanto o ato de 

trabalhar, já no primeiro texto bíblico citado como o Excelso castigo dado aos homens, 

possuía desde sua origem uma valoração negativa, sendo visto como atividade servil e 

indigna.  

Aliás - e isto é central para a identificação do problema - a visão do trabalho como 

algo opressivo e degradante, segundo Wilson Hilário Borges, contribuiu para que a ciência 

buscasse desenvolver, no trabalho, especializações funcionais e técnicas de aumento 

produtivo, investindo, todavia, “muito pouco na busca de uma harmonização do homem no 

seu trabalho”8 com o fito de tornar tal atividade um processo de humanização do indivíduo. 

O homem, neste processo global, é designado tão-só como o “fator humano”9 da produção, 

havendo referências a ele apenas quanto a questões de comportamento, como falhas e 

erros, negligenciando-se aspectos éticos e políticos. O mundo do trabalho, no entanto, não 

é somente da técnica (dos dados objetivos e instrumentais); é permeado pelo social 

(relações de cooperação e compreensão) e pela subjetividade (mobilização, investimento 

pessoal, cognição, imaginação), sendo todos estes elementos necessários para que seja 

realizada a produção.  

                                                 
5 Machado, O direito à proteção ao meio ambiente de trabalho no Brasil, 2001, p. 66-67. 
6 Silva, Direito Ambiental Constitucional, 1997, 4-5. 
7 Ferraz Júnior, Diniz e Georgakilas, Constituição de 1988: Legitimidade, Vigência e Eficácia, Supremacia, 
1989, p. 47. 
8 Violência, Direito e Trabalho na organização social, 1997, p. 88-89. 
9 Dejours, O fator humano, 1997,  p. 18-19. 
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A violência dentro do desenvolvimento de atividades laborais, conforme visto, 

constitui uma das faces mais antigas das relações de trabalho. O assédio moral em tais 

relações é apenas espécie da violência cotidiana a que são submetidos muitos dos 

trabalhadores de todo o mundo. Não existe em nosso ordenamento jurídico qualquer 

previsão específica que esquadrinhe os contornos de tal conceito, e a doutrina e a 

jurisprudência ainda são tímidas neste sentido; também conhecido como psicoterrorismo, 

segundo Marie-France Hirigoyen, 

 

[...] o assédio moral no trabalho é definido como 
qualquer conduta abusiva (gesto, palavra, 
comportamento, atitude...) que atente, por sua 
repetição ou sistematização, contra a dignidade ou 
integridade psíquica ou física de uma pessoa, 
ameaçando seu emprego ou degradando o clima de 
trabalho.10 

 

O sujeito ativo (assediante) em regra é o empregador ou superior hierárquico que 

lhe faça as vezes, mas poderá ser também o próprio subordinado; o sujeito passivo desta 

prática (assediado) geralmente é o empregado, mas também haverá casos em que poderá 

ser o superior hierárquico. A fim de caracterizar a prática do assédio moral é preciso 

conduta, comportamento ou atos atentatórios a direitos fundamentais da personalidade 

humana, reiteração e sistematização do feito, bem como a consciência de assediar do 

agente, ou, ao menos, ser “previsível seu efeito danoso sobre o ambiente de trabalho e 

sobre a integridade psicofísica da vítima”11.  

Ao menos em princípio, o assédio moral resulta do dano moral, mas é tipificado de 

um modo menos amplo, pois exige determinado tipo de comportamento12, ou seja, travado 

de forma reiterada ou sistemática, e que possa tornar insuportável a continuidade do 

contrato de emprego, a facultar a rescisão indireta do contrato, consoante a dicção do 

consolidado artigo 483, “b”. Entretanto, a subordinação jurídica (e sua face complementar, 

o poder diretivo do empregador), traço caracterizante e distintivo da relação de emprego, 

em não raras ocasiões permite que o empregado venha a sofrer assédio moral, sobretudo 

relacionado à honra e à dignidade, engendrando prejuízos graves, muitos deles definitivos, 

                                                 
10 Mal-estar no trabalho: redefinindo o Assédio Moral, 2005, p. 17.  
11 Alkimin, Assédio moral na relação de emprego, 2005,  p. 52. 
12 Nascimento, Observações sobre os direitos morais do trabalhador e suas formas de configuração e 
violação, Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, 2003, p. 322-323. 
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à sua saúde física e psíquica, bem como ao seu convívio familiar e social e à sua auto-

estima pessoal e profissional.  

Quanto à compreensão desta prática, demos primazia ao estudo do poder diretivo 

do empregador no desenvolvimento das relações de trabalho por ser este um grande poder 

a ele conferido pela lei, com o fito de organizar suas atividades no ambiente de execução 

do trabalho para, assim, esquadrinhar o modus operandi de seus empregados. Na 

manifestação concreta deste poder, dentro do contexto de uma economia de mercado que 

busca sempre maior competitividade, não raro haverá abusos que não se coadunam com o 

integral respeito à dignidade humana. O poder diretivo do empregador permite-lhe, a 

grosso modo, organizar a estrutura e o processo de trabalho adotados no estabelecimento, 

fixar regras a serem observadas neste âmbito, impor sanções aos empregados por eventual 

não-cumprimento de obrigações contratuais, e, além de tudo, fiscalizar as atividades 

desenvolvidas. 

O poder panóptico conferido ao empregador é, em grande parte, assim propiciado 

em razão das novas tecnologias implantadas nos locais de trabalho. As empresas em geral 

trabalham com metas de produção preestabelecidas, cuja execução se destina a todo o 

grupo de empregados; a dicção do trabalho, bem como de seu processo, 

incontestavelmente, pertencem à autonomia gerencial do empregador. Ato seguinte, no 

ambiente de execução do trabalho, via de regra, há uma divisão parcelar das atividades, 

desenvolvida em equipe, com vistas à consecução da finalidade comum - atingir o 

cumprimento requerido pelo empregador13. E o poder diretivo patronal, aliado às novas 

tecnologias, permite com exatidão o controle do cumprimento individual de metas, ou, em 

outros termos, quanto o empregado individualmente produz – quanto, como, e sobretudo o 

que produz. Em organizações muito grandes e hierarquizadas tal controle pode não levar 

em conta, por simples desconhecimento da realidade local, as características do trabalho 

em equipe, que pressupõe, por sua vez, um meio ambiente do trabalho harmônico. 

Além deste efeito causado pelas tecnologias, há o aumento da produtividade do 

trabalho, com a redução significativa da necessidade de mão-de-obra14. Assim, como 

reflexo deste e dos outros efeitos já descritos, ocorre o fenômeno chamado “fragmentação 

                                                 
13 Aliás, o estudo das atividades desenvolvidas nesta fase é das mais importantes para a compreensão da 
prática do assédio moral, tendo em vista que a execução do trabalho “c’est l’activité déployée par les 
hommes et les femmes pour faire face à ce qui n’est pás dèjá donné par l’organisation prescrite du travail”. 
in: Clot, Le travail sans l’homme: pour une psychologie des milieux de travail et de vie, 1998, p. 225. 
14 Santos, O Direito do Trabalho e o desemprego, 1999, p. 39. 
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dos interesses dos trabalhadores”, que dificulta a união de classe em defesa de um objetivo 

comum, diminuindo, entre eles, a coesão e a solidariedade15.  

Tem-se, portanto, a gênese de um possível processo, que poderíamos chamar de 

individualização radical16 dentro do ambiente do trabalho, compreendendo a busca 

incessante por estratégias individuais de mantença do emprego, baseadas na hostilidade a 

outros empregados, vistos como possíveis “adversários” ou “concorrentes”, sendo tal 

competição estimulada pelo empregador, que propõe atingir as suas metas preestabelecidas 

através da intensa maximização do trabalho prestado por seus subordinados - ressalte-se 

uma vez mais - individualmente controlados.  

A ânsia por profissionais qualificados com perfil dito “versátil”, “competitivo” e 

“criativo”, pode também permitir com que se obrigue aos empregados já existentes na 

empresa (ou mesmo recém-admitidos) à busca por um perfil que eles não têm, que não 

pertence às suas personalidades - tudo isto para atingir a execução dos objetivos 

estabelecidos pelo empregador. O problema reside na concretude do ambiente de trabalho, 

onde o estabelecimento de rótulos ou perfis poderá ensejar humilhação, degradação, 

desvalorização de empregados que, mesmo muito produtivos, por cumprirem funções 

consideradas como de menor relevância, sejam tidos como trabalhadores de importância 

diminuta ao empreendimento quando em cotejo com outros - os que possuem o aludido 

“perfil” desejado. 

Tal estrutura facultaria ao empregador até mesmo a diminuição do uso de seu poder 

punitivo. Não há mais necessidade de castigo para um eventual descuido do empregado, 

tampouco espaço para possíveis justificativas operárias de não adimplemento dos objetivos 

impostos. O temor da possibilidade de punições, graças ao poder panóptico conferido ao 

empregador, não apenas está instaurado permanentemente, mas dotado de uma certeza 

matemática. O estado consciente e perene de vigilância garante o funcionamento 

automático do poder, independentemente de o empregador estar ou não fiscalizando seus 

empregados. Finda-se o binômio ver, ser-visto. A ideologia patronal, bem como sua 

eficiência executiva, acabaram sendo passados ao pólo passivo da relação, aos próprios 

                                                 
15 Rodrigues, Destino do sindicalismo, 1999, p. 177. 
16 Conforme ressalva Gilberto Velho, “em toda sociedade existe, em princípio, a possibilidade de 
individualização. Em algumas será mais valorizada e incentivada do que em outras. De qualquer forma, o 
processo de individualização não se dá fora de normas e padrões por mais que a liberdade individual possa 
ser valorizada. Quando vai de encontro às fronteiras simbólicas de determinado universo cultural – ou as 
ultrapassa –, ter-se-á, então, provavelmente uma situação de desvio com acusações e, em certos casos, 
estigmatização.” in: Velho, Individualismo e cultura: notas para uma antropologia da sociedade 
contemporânea, 1999, p.25. 
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subordinados. Destarte vêem-se os trabalhadores, eles mesmos, obrigados à maximização 

dos níveis de intensidade de seus trabalhos, com vistas à auto-exploração. A produção, 

enfim, em todo este somatório estrutural, é alcançada via estresse, ainda que o custo para 

tanto seja o desrespeito à integridade somática dos empregados. 

Tomando a pesquisa a inclinação em olhar o meio ambiente do trabalho sob a 

perspectiva dos direitos humanos, abrimos uma nova análise, pela observância de que os 

direitos humanos fundamentais devem ser encarados não apenas como direitos de primeira, 

segunda ou terceira dimensões, mas numa concepção de universalidade, cujas 

características básicas são a indivisibilidade e a interdependência.  

Desta forma, ultrapassada se encontra a percepção de um ambiente de trabalho 

adequado como aquele afim apenas às normas de medicina, higiene e segurança do 

trabalho; há que se notar também, nele, a preocupação ao direito à vida, à segurança e à 

saúde, inclusive sob o prisma bioético. Mas, neste longo caminho percorrido entre ter, não 

ter, ou ainda adquirir forçosamente o perfil desejado pelo empregador na sua busca pela 

qualidade total, podem ocorrer agressões morais reiteradas, e que levam ao tema central da 

pesquisa ora planejada: a degradação das condições de trabalho, a retirada do valor ínsito a 

diversos tipos de funções existentes, o assalto à dignidade profissional (e que pode levar, 

de forma inconteste, à perda da dignidade existencial) do trabalhador, afetando sua saúde 

por meio da deturpação e do desequilíbrio de um meio ambiente do trabalho que seja sadio, 

podem caracterizar uma prática que poderia ser denominada assédio moral coletivo, 

promovida por um grande número de empregadores através da manifestação do poder 

diretivo a estes conferido? Ou, em outras palavras, o poder diretivo do empregador poderia 

- em nome da produtividade - flexibilizar, ainda que de forma não-intencional, os direitos 

humanos fundamentais dos trabalhadores? 

O estudo do fenômeno assédio moral, conforme veremos ao longo do trabalho, é 

relativamente incipiente na doutrina nacional e alienígena, e ainda preso a assédios 

individualizados, entre um empregador e um empregado. Nunca, até a presente data, foi 

discutida a possibilidade ou não de um assédio moral coletivamente desenvolvido, embora 

os danos ao ambiente do trabalho quase sempre se apresentem concretamente como danos 

coletivos ou individuais e, até mesmo, genericamente difusos17.  

                                                 
17 Santos, Sindicatos e ações coletivas,, 2003, p. 117. 
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Portanto, além do caráter inter e transdisciplinar da pesquisa proposta, que visa ao 

estudo teórico e empírico da prática do assédio moral por meio de uma nova perspectiva 

metodológica, como adiante se verá, bem como pelos motivos já expostos, esta se 

justificou por propor-se à realização de um estudo sobre realidades concretas vividas no 

mundo do trabalho, juridicidades insurgentes que o Direito vem ignorando, a fim de 

tipificá-las em uma situação conceitualmente nova, cujo escopo é adaptar as relações de 

trabalho (e os ambientes onde elas se travam) ao respeito ao princípio da dignidade da 

pessoa humana, bem como de encarar o trabalho na perspectiva de um processo de 

humanização dos indivíduos e da coletividade. 

Ademais, a busca pela dignidade dentro das relações de trabalho, com maior ênfase 

dada à prevenção (por meio da atuação dos trabalhadores) do assédio moral coletivo do 

que à repressão a ele, num momento em que tais relações ainda encontram-se em 

desenvolvimento contratual é, a nosso ver, forma de prestigiar a já aludida busca em 

consonância com a manutenção dos contratos de emprego, tendo em vista a finalidade do 

próprio Direito do Trabalho. E, quanto a este, lançar também inquietações sobre o seu 

possível conteúdo emancipador, tendo em vista as realidades analisadas. 

Para dar a resposta à possibilidade acima aventada, a investigação não pôde basear-

se apenas em disciplinas jurídicas de searas diversas, mas se espraiar, igualmente, por 

outros ramos do conhecimento humano. A manifestação do poder diretivo do empregador 

no desenvolvimento de relações individuais de trabalho, sua receptividade pelos 

empregados em geral, bem como os reflexos oriundos de tal interação no ambiente de 

trabalho, exigirão esforços no sentido de uma compreensão totalizante da problemática 

enfatizada.  

Os contornos do poder diretivo do empregador foram revistos, tendo em vista um 

enfoque interdisciplinar para compreender-lhes em inteireza. O empregador, que busca nos 

tempos modernos a qualidade total dos produtos vários de seu empreendimento, é 

questionado, quanto ao uso concreto de seu poder, nesta mesma questão de qualidade total, 

por não dispensar tratamento de igual dignidade entre seus empregados18, com base no 

princípio de não-discriminação justificável, mormente num momento em que o conceito de 

“função” no emprego torna-se também algo flexível.  

                                                 
18 Mascheroni, Qualità e parità di trattamento. in: Galantino, Qualità e rapporto di lavor, 1995, p. 238. 
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Ademais, foi necessário revisitar todas as características que a doutrina elencou 

para a caracterização do assédio moral, mas sob um novo prisma, o da necessidade de 

respeito integral à pessoa humana, em toda a extensão de seus legítimos valores morais em 

face das suas múltiplas maneiras de existência em sociedade, seja individual, seja 

coletivamente. Também restou importante nesta fase a análise do conceito de assédio 

moral nos projetos de lei em trâmite que contêm relação com o tema. Somente após tais 

procedimentos poderemos soubemos acerca da possibilidade ou não de existência de um 

verdadeiro assédio moral coletivo, analisado somente sob a perspectiva de ter-se o 

empregador (ou quem lhe faça as vezes, como um empregado detentor de cargo de 

confiança, desde que em estrita obediência aos ditames e ordens patronais) como figura 

assediante, e os empregados como figuras assediadas. 

A investigação, embora fundamentalmente bibliográfica, compreende realidades 

vividas cotidianamente dentro de empresas dos mais diversos segmentos. Por isto, foi 

necessário estudar as diretivas patronais e seus reflexos na execução diária das atividades 

de trabalho também nos locais onde eles ocorrem, a fim de verificarmos, com mais 

precisão, a existência ou inexistência do assédio moral perpetrado por empregador contra 

os seus empregados.  

Embora a situação aventada possa ocorrer em todos os segmentos econômicos de 

produção, elegemos para estudo empírico o segmento de trabalho bancário. Os Bancos, em 

regra, são organizações muito grandes e que oferecem muitos e variados tipos de funções a 

seus empregados, como venda de produtos, serviços de caixa, compensação de cheques, 

publicidade e propaganda, etc. Nestas empresas torna-se muito claro o estratégico uso que 

o empregador faz de seu poder diretivo ao longo da administração institucional, com o 

auxílio das novas tecnologias - que, aliás, promovem um acentuadíssimo processo de 

substituição da força de trabalho humano - numa contradição diária entre formas explícitas 

e diretas de exploração e controle do trabalho (típicas de empresas taylorizadas), e 

mecanismos diversos que objetivam a “integração” e “participação” dos trabalhadores, 

responsabilizando o conjunto destes pelos resultados obtidos na concorrência entre capitais 

ou, em outras palavras, entre empregadores19. 

                                                 
19 Neste sentido: Jinkings, O mister de fazer dinheiro: automatização e subjetividade no trabalho bancário, 
1995, p. 103-109. 
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A pesquisa realizada pela socióloga Nise Jinkings20 sobre o trabalho no interior dos 

Bancos forneceu-nos um bom indício de que as condições de trabalho cada vez mais 

degradadas, a diferenciação salarial entre gênero, o paulatino descrédito e desvalorização 

das atividades sindicais (substituídos pela discussão, entre empregados, apenas da 

melhoria de técnicas de produtividade para o empregador, numa busca incessante pela 

qualidade total almejada nos moldes patronais), a defesa individual do próprio emprego e a 

competição entre empregados acirrada, permanentemente instaurada e incentivada pelo 

empregador, constituem um rico campo de pesquisa empírica a fim de se verificar uma 

possível prática de assédio moral coletivamente desenvolvido.  

Seus resultados, no entanto, não ficaram restritos à categoria bancária, tendo em 

vista as situações similares que ocorrem em todos os segmentos econômicos de produção. 

Em verdade, auxiliaram o embasamento da fundamentação teórica do conceito de assédio 

moral coletivo, pela reflexão que propiciou a tensão entre a pesquisa bibliográfica e a 

pesquisa empírica. Esta foi desenvolvida pelo método da História Oral, apta a romper com 

uma deficiência das pesquisas de campo em geral, qual seja, um monopólio do discurso 

pelo pesquisador, sem que os sujeitos pesquisados (os seres humanos que vivenciam o 

assédio moral) tivessem suas vozes, silêncios e historicidade contemplados na versão final 

do texto. Assim, tivemos o registro das ocorrências vividas dentro dos ambientes de 

trabalho, reveladas por quem melhor as conhece, de forma a trazer até mesmo dados antes 

não cogitados por nós. 

Ademais, por meio da pesquisa de discussão da hipótese de assédio moral coletivo 

e sua relação com os danos causados ao meio ambiente de trabalho (através da degradação 

da saúde dos trabalhadores), foi nosso alvitre a busca pelo entendimento dos processos 

vários de somatização no trabalho, compreendendo como o sofrimento no trabalho 

enxerga, na somatização, uma forma de saída individual na tentativa de suportar o 

sofrimento causado pela degradação do ambiente do trabalho. 

Verificaremos assim as formas várias de desenvolvimento coletivo do assédio 

moral, praticado por meio do abuso do (re-analisado) poder diretivo do empregador no 

desenvolvimento da relação pactuada, bem como a possibilidade deste poder causar danos 

difusos e coletivos ao meio ambiente do trabalho. Para tal empreita, necessário foi, 

preliminarmente, fixar o conceito de interesses difusos, coletivos e individuais 

homogêneos dentro do conceito de meio ambiente de trabalho, sob o prisma dos direitos 
                                                 
20 Op. cit., p. 95-116. 
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humanos fundamentais, de molde a estabelecer sua conexão com o já aludido e hipotético 

conceito de assédio moral coletivo. 

E nestes termos também foi de interesse dos nossos estudos as formas de prevenção 

e repressão ao hipotético assédio moral coletivo, centrando-as na atuação sindical e na 

representação e participação dos trabalhadores na empresa, tendo em vista o fenômeno já 

citado da fragmentação dos interesses dos trabalhadores e o da descoletivização: tais 

fenômenos, que transcendem as fronteiras de vários Estados, não conseguiram ainda 

vislumbrar da classe trabalhadora uma resposta de forma internacionalizada. A 

estruturação desta classe ainda é predominantemente voltada aos problemas nacionais, fato 

limitante de eficácia no plano da ação conjunta21, mormente se considerada a atual fase de 

internacionalização dos direitos humanos fundamentais da pessoa humana - os quais os 

movimentos operários europeus do século XIX tanto lograram construir.  

 

Métodos e técnicas de pesquisa 

 

Para cumprir os objetivos anteriormente elencados a dissertação encontrou 

fundamentação teórica em material bibliográfico disponível sobre o assunto, 

principalmente livros específicos e artigos científicos publicados em periódicos sobre o 

tema e a área de concentração escolhida. 

A pesquisa jurisprudencial também foi utilizada, principalmente nas etapas que 

abordaram a estrutura conceitual do assédio moral; por ser escasso o número de julgados 

referentes ao tema, foi necessário o uso do método indutivo, na medida em que este 

possibilitou a formação de conclusões gerais baseadas em casos concretos e particulares. 

Em que pese as concepções de dignidade dentro do ambiente de trabalho poderem 

ser observadas sob diferentes perspectivas, optamos por apreendê-las a partir da teoria das 

representações sociais. A teoria das representações22 adotada neste trabalho, apesar de 

produzida na área filosófica, por sua perspectiva lógico-dialética (ou lógica concreta) pode 

                                                 
21 Antunes, Os sentidos do trabalho: ensaio sobre a afirmação e a negação do trabalho, 2003, p. 115. 
22 Usamos o termo representações no sentido que lhe dá Henri Lefebvre em sua obra La presencia y la 
ausencia: contribuición a la teoria de las representaciones, 1983, p. 99; defende o autor que as representações 
– signos, crenças, visões de mundo, etc. – são uma presença na ausência, ou seja, o que se representa é, na 
maioria das vezes, algo ausente, presentificado, superada a distância espaço-temporal através do cotidiano. 
Assim, viver é ir além das representações (podendo estas serem falsas e verdadeiras ao mesmo tempo) pela 
materialidade do espaço-tempo presente. Conforme Lefebvre, “as pessoas se representam a si mesmas 
através daquilo que lhes falta ou acreditem faltar” (O direito à cidade, 1991, p.20). 
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perfeitamente contribuir para estudos em qualquer área23. As representações, nesse sentido, 

não são para serem glorificadas, mas para serem criticadas constantemente; também aquele 

que faz a crítica não pode se negar à autocrítica.  

Contudo, somente o cotidiano poderia livrar as representações de se tornarem uma 

idealização desmedida; no intervalo entre a vida cotidiana presente (o hoje corriqueiro) e a 

coisa ausente, oscilam as representações, e o ausente se presentifica pela materialidade do 

cotidiano. Assim, o conceito de práticas que atentassem contra a dignidade humana dentro 

do ambiente de trabalho deu-se de uma maneira inequívoca, como um dano sistemático e 

repetido a valores tidos como fundamentais para a coletividade dos trabalhadores e, 

eventualmente, até mesmo da sociedade como um todo. 

Por isto, o método da História Oral24 foi apto para a aferição da prática de assédio 

moral praticado nas relações de trabalho, justamente por dar voz a quem suporta a prática: 

os trabalhadores. Caso declinássemos do uso de tal método, haveria uma ausência de 

reflexão sobre a produção das fontes orais, sobre a interferência do pesquisador no ato das 

entrevistas, sobre a história do tempo presente, sobre as condicionantes psicológicas e 

existenciais envolvidas na entrevista, sobre a relação entre as fontes orais e escritas, sobre 

as possibilidades históricas da vida cotidiana, sobre a relação entre pesquisa teórica e 

pesquisa de campo, sobre as questões envolvendo memória, identidade e verdade, sobre a 

relação entre o local e o global, sobre as representações sociais e a condição social dos 

sujeitos pesquisados, etc25. 

                                                 
23 Adotamos a perspectiva da lógica dialética esboçada por Henri Lefebvre em sua obra Lógica 
formal/lógica dialética, 1991, p.84: “A lógica concreta não pode consistir num simples registro passivo dos 
procedimentos empregados praticamente pelos cientistas. Ao constituir-se, ela encontrará nas diferentes 
ciências, ou seja, nos diferentes conteúdos, movimentos de pensamento e formas comparáveis ou mesmo 
idênticas. [...] essa lógica concreta produzirá uma metodologia única e sistemática, uma teoria das relações 
entre as diferentes ciências. Portanto, ela não pode se contentar com uma simples reflexão sobre os métodos 
tomados isoladamente; a lógica concreta, sem se separar das ciências e dos seus métodos, deverá ao 
contrário, elucidar esses métodos, inseri-los numa visão de conjunto do trabalho do pensamento e da 
atividade humana.”  
24 Paul Thompson (professor de História Social da Universidade de Essex, Inglaterra), um dos mais profícuos 
pesquisadores em História Oral, a esta define como sendo “a interpretação da história e das mutáveis 
sociedades e culturas através da escuta das pessoas e do registro de suas lembranças e experiências. [...] ela [a 
História Oral] é um método que sempre foi essencialmente interdisciplinar, um caminho cruzado entre 
sociólogos, antropólogos, historiadores, estudantes de literatura e cultura, e assim por diante. [...] Eu acredito 
que essa combinação interdisciplinar de métodos representa o maior potencial para a pesquisa do futuro.” In: 
Thompson, História Oral e contemporaneidade, Revista da Associação Brasileira de História Oral, 2002, 
p. 09-11.   
25 Embora não promovamos neste estudo todas essas reflexões, acentuamos que a coerência da inter-relação 
entre os mundos do trabalho e a História Oral pode ser percebida quando se considera que entre os principais 
temas tratados por esta estão: 1) as vozes ocultas: “[...] a história oral tem um poder único de nos dar acesso 
às experiências daqueles que vivem às margens do poder, e cujas vozes estão ocultas [...] os povos indígenas, 
as comunidades rurais de ex-escravos que viviam nos quilombos e, acima de tudo, as famílias das favelas das 
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Para tanto, as entrevistas (gravadas) foram semi-estruturadas e abrangeram o 

número de duzentos trabalhadores bancários, sobretudo aqueles cujo cargo era tipificado 

como “escriturário”, por serem os componentes da grande massa de trabalhadores não 

detentores de cargo de chefia; cuidou-se para que houvesse relativa proporcionalidade 

entre homens e mulheres, bem como entre empregados considerados mais jovens (com 

menos de 30 anos), mais velhos (acima dos 45 anos) e aqueles do grupo etário 

intermediário. Todas as entrevistas foram realizadas com trabalhadores bancários cuja 

prestação de serviço é realizada na cidade de São Paulo, e seus nomes são utilizados no 

texto ficticiamente. 

Quanto aos empregadores, a separação ocorreu em proporção numérica idêntica, no 

número de quatro (cinqüenta empregados de cada empregador relacionado): Banco Nossa 

Caixa S.A., sociedade de economia mista cujo controle acionário é do Governo do Estado 

de São Paulo, que tem passado por reestruturações tecnológicas muito acentuadas, com 

possíveis reflexos no desenvolvimento do trabalho efetuado por seus empregados; Banco 

do Estado de São Paulo S.A. (Banespa), privatizado, cuja transferência de propriedade ao 

Grupo Santander também causou reflexos nas realidades vividas pelos empregados; Banco 

Brasileiro de Descontos S.A. (Bradesco), um dos maiores Bancos privados do país, o qual 

apresenta, em resultados, grandes vitórias na competição entre os capitais; e, finalmente, 

Caixa Econômica Federal, empresa pública pertencente à União que, em razão desta 

titularidade, talvez promova a seus empregados algumas condições diferenciadas de 

trabalho, distanciando-os da categoria. 

A pesquisa valeu-se, igualmente, do método histórico-evolutivo, a fim de perquirir 

o desenvolvimento das diversas estruturas de produção e a sua conseqüente influência na 

sociedade atual, moderna e competitiva, com buscas a um redefinido conceito de 

“qualidade total”, bem como o sentido em que se direciona; também foi de valia o método 

sistemático, de grande utilidade no Direito do Trabalho e Constitucional modernos, uma 

                                                                                                                                                    
grandes cidades”; 2) as esferas ocultas: “[...] a esfera [...] das relações familiares, incluindo as diferentes 
experiências da infância [e da velhice] em todos os estratos sociais, dos privilegiados com serviçais 
domésticos até crianças de rua das cidades. [...] Outra esfera oculta é a do crime, da violência e das drogas 
[...] a cultura informal de trabalho” (grifos nossos); 3) a esfera dos mitos e das tradições orais: “[...] como 
instâncias de constituição social da memória, como folclore, como deformações da verdade histórica, como 
invenções da tradição, etc. [...] as tradições orais tornaram-se uma forma chave de evidência nas lutas pelos 
direitos da terra pelos ameríndios e também pelos negros livres dos quilombos”. São estas as considerações 
feitas por Paul Thompson (Op. cit., pp.16-19), que desenvolveu pesquisas, na década de 1990, em duas 
favelas brasileiras da cidade de Recife/PE – Brasília Teimosa e Casa Amarela. 
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vez que possibilitou a leitura coerente das leis trabalhistas e Constituição, bem como a 

compatibilização entre seus diversos institutos, na medida em que os sistematizam. 

Também o método hipotético-dedutivo, que se inicia pela percepção de uma lacuna 

nos conhecimentos, acerca da qual formula hipóteses e, pelo processo de inferência 

dedutiva, testa a predição da ocorrência de fenômenos abrangidos pela hipótese, teve 

grande utilidade para a verificação das hipóteses advindas das lacunas da incerteza quanto 

à natureza do proposto conceito de assédio moral coletivo e das suas formas de 

manifestação por meio do abuso do poder diretivo do empregador, bem como de sua 

receptividade pelos subordinados. Por isto, tal método também encontrou importância 

quando da proposição das medidas de prevenção e de repressão ao, nesta fase, já 

esquadrinhado conceito de assédio moral coletivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Vimos ao longo do presente trabalho a modificação paulatina do conceito de 

assédio moral, tanto na literatura jurídica quanto experiência, brasileira e estrangeira, 

relacionadas à conceituação do problema. Se inicialmente tido mais por seus efeitos do que 

por seu conceito mesmo, o assédio moral cada vez mais passa a ser enxergado como a 

lesão reiterada aos direitos humanos fundamentais dos trabalhadores, e não, 

necessariamente, como a perseguição psicológica deliberadamente deflagrada contra um 

ou alguns indivíduos. 

Não há dúvidas de que o assédio moral possui uma motivação específica. No 

entanto, nem sempre esta motivação é excludente, tendendo a retirar o empregado do seu 

ambiente do trabalho, ou querendo impor ao subordinado um pedido de demissão, para que 

não seja imposto, ao empregador, o pagamento das verbas rescisórias trabalhistas. O 

assédio moral tem um significado muito mais abrangente e, por esta razão, muito mais 

perverso. Ele pode ser tomado como política gerencial da empresa, como forma de o 

empregador auferir lucro, a partir do atentado sistemático, do desrespeito reiterado aos 

direitos humanos fundamentais dos trabalhadores. 

No entanto, os direitos humanos fundamentais dos trabalhadores formam um todo 

harmônico, reciprocamente dependentes, universais, e indivisíveis, de forma que se houver 

desrespeito a um desses direitos, todos os demais restarão desrespeitados. Isso porque os 

direitos humanos fundamentais formam, em todas as suas dimensões, um sistema jurídico 

que é único, e a afronta a este sistema jurídico requer a sanção que é devida caso a caso. 

No rol desse sistema há direitos que, por sua natureza, possuem titularidade coletiva, 

definida ou não. São direitos do todo, mas que não são de todos, por serem, eles também, 

intrinsecamente indivisíveis.  

Ora, sendo o assédio moral a lesão reiterada aos direitos humanos fundamentais dos 

trabalhadores, podemos considerar que ele poderá ser individual, coletivo em sentido 

estrito ou, até mesmo, difuso, tendo em vista a natureza do direito assediado. Tem-se como 

exemplo, no presente caso, a existência de um paradigmático tipo construído pelos 

italianos, a “lesioni della professionalitá”26.  

                                                 
26 BATTISTA, Luigi. Persona, lavoro e mobbing: autotutela e tutela. Roma: Libreria Forense, 2005. p. 48.   
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O trabalhador poderá sentir-se lesado em virtude de um esvaziamento do conteúdo 

de suas funções; lesão similar ocorrerá quando da não valorização devida pelo empregador 

ao seu próprio trabalho, tendo em vista o fato de o titular do poder diretivo remunerar com 

superioridade um colega em idênticas funções, por exemplo. 

Trata-se, nesse caso, de discriminação existente dentro do próprio ambiente de 

trabalho. Nesse aspecto, a consideração dispensada ao empregado assume interessante 

conotação, por fazê-lo sentir-se diminuído ante a comunidade de trabalho e mesmo 

socialmente. Afinal, o aperfeiçoamento e aspiração ao reconhecimento profissional são 

ínsitos à pessoa do trabalhador, evidenciando uma das faces de seus legítimos direitos de 

personalidade. 

Conforme observamos, a justiça italiana, numa posição a nosso ver bastante 

conservadora, no início dos anos 2000 chegou a afirmar que o assédio empresarial é 

inicialmente coletivo, compreendendo um conjunto de atos formalmente legítimos e 

aparentemente inofensivos, que exige dolo específico e individualização para aperfeiçoar-

lhe o conceito27. Parece-nos que o entendimento da justiça italiana, a julgar pelo acórdão 

citado no texto relacionado, requer a individualização persecutória para o reconhecimento 

da prática assediante.  

Hoje, trata-se, sem dúvidas, de um conceito ultrapassado, tendo em vista que o 

próprio Código Penal oferece uma pista do que se poderá ser considerado uma 

manifestação coletiva: a agremiação de três ou mais empregados, conforme o artigo 200 do 

diploma legal em questão.  

Trata-se apenas de um critério objetivo, é evidente, pois a própria lesão à mantença 

do equilíbrio do ambiente de trabalho poderá provocar o atentado a um direito nitidamente 

transindividual, como no caso de discriminação em razão do valor do salário, na 

terceirização, na imposição dos valores patronais como única fonte possível de valoração 

dentro do trabalho, no desprezo à atividade sindical, no incentivo à disputa acirrada entre 

os empregados, na manutenção de dados sigilosos dos empregados obtidos por meios 

informacionais, etc. 

É claro que o destinatário final de todas as normas, tratados ou reconhecimento, 

formal ou não, de direitos humanos fundamentais, de qualquer dimensão, é a pessoa 

humana singularmente considerada. Sabemos que a existência não ultrapassa o indivíduo; 

                                                 
27 GULOTTA, Guglielmo. Il vero e il falso mobbing. Milano: Giuffrè, 2007. p. 17. 
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portanto, não se pode falar em dano existencial no plano transindividual, tampouco em 

dano psíquico, vez que é o indivíduo singularmente considerado, e somente ele, que poderá 

sofrer tais danos. 

O fenômeno assediante, contudo, poderá ser individual ou transindividual. Citamos 

como exemplo o próprio dano existencial, oriundo da prática de assédio moral. Como 

notamos, esse dano só poderá ser quantificado na medida individual, mas a manifestação 

desse dano, por prejudicar relações interpessoais, seja na família, no grupo comunitário, no 

ambiente de trabalho, etc., prejudica também, reflexamente, um sem-número de 

indivíduos.  

Desta maneira a conduta assediante, como evento, causa uma série de 

consequências, as quais, agora sim, podem ser mensuráveis como um dano coletivamente 

causado. Temos na figura do dano moral coletivo, que é patrocinado pelo abuso do poder 

diretivo do empregador manifestado dentro do ambiente de trabalho, a figura jurídica única 

pela qual o assédio moral coletivo pode e deve ser ressarcido. Afinal, o dano moral 

coletivo (e difuso), além de tutelar os danos causados à coletividade, é a consequência 

direta do evento assediante promovido coletiva e difusamente. 

A responsabilidade civil do empregador, nesses casos, é nitidamente objetiva. Mas, 

antes de ser objetiva (na qualidade de responsável pelo meio ambiente de trabalho), sua 

responsabilidade é pressuposta: na verdade, ela tem como fundamento a exposição dos 

trabalhadores aos riscos mais variados, riscos estes que não dependem, para sua 

caracterização, de serem perigosos ou insalubres. Trata-se de risco à saúde, também, mas 

exposição ao risco da integridade da pessoa humana em face de todos os seus legítimos 

valores morais. 

Nesse caso, especificamente, a função reparatória teria duas feições: em um 

primeiro momento, ressarcir a coletividade dos trabalhadores pelo não-cumprimento da 

proteção integral da pessoa humana; num segundo plano, a função seria punitiva mesmo, 

de molde a criar nos empregadores em geral a expectativa de que, não sendo respeitada a 

pessoa humana em todas as esferas de seus direitos humanos, além de sequer poder falar-se 

em Estado Democrático de Direito, ou em cidadania, o empregador estará praticando um 

ilícito civil que é bastante comum na cena atual: o assédio moral coletivo.  

A figura de Eichmann, bem exposta por Hannah Arendt, dá-nos a real dimensão das 

considerações finais que ora estamos iniciando. Apenas iniciando, pois este é um debate 
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que, segundo vemos, está muito longe de seu fim. Cremos que nós, todos nós, sem 

qualquer exceção, temos um pouco de Eichmann dentro de nossas mentes e em nossas 

concepções. A produção em larga escala, a necessidade contínua e inexorável de procurar 

por emprego, a dificuldade em encontrá-lo, a ética difundida nos meios empresariais de 

“dar o sangue pela empresa” e o “mass media” fizeram-nos acreditar que qualquer meio 

para alcançar a produção e o sucesso da empresa são válidos. 

Num primeiro momento, os empregados passam a acreditar que o sucesso da 

empresa depende do desempenho individual deles e, mais ainda, que o sucesso da empresa 

é seu próprio sucesso individual. No abismo da indistinção que os empregadores 

provocam, em colocar seus interesses como interesses dos próprios empregados, também 

nós, do outro lado dos muros da empresa, somos um pouco Eichmann: acreditamos na 

banalidade do mal, na legitimidade do empregador em cobrar as metas impostas aos seus 

empregados, na vigilância ostensiva que mantém sobre eles e, mais ainda: acreditamos que 

é normal e, mais que isso, aceitável admitir o desrespeito aos valores coletivos e difusos 

dos trabalhadores em nome da produção.  

Afinal, a explicação reside num argumento de relativa facilidade: tal prática não é 

vedada, explicitamente, pelo direito. O empregador possui o poder, conforme visto, tanto 

de organizar o ambiente de trabalho a seu talante, como de regulamentá-lo, fiscalizá-lo e, 

mais ainda, punir o empregado que não se ativer às normas emanadas da autoridade 

patronal. No entanto, muitas dessas ordens são verdadeiros atentados aos direitos 

fundamentais dos trabalhadores e, não raro, não são fenômenos esparsos ou isolados: são 

políticas gerenciais, ou seja, fenômenos reiterados de desrespeito e afronta aos interesses 

ora versados. 

Nesse diapasão o conceito de assédio moral coletivo serve para a resolução, ao 

menos em parte, desses problemas vivenciados no interior das empresas – ou, em termos 

de educação social em direitos humanos, na paulatina destruição do Eichmann que existe 

em cada um de nós. Pela demonstração do reiterado desrespeito aos direitos humanos 

fundamentais dos trabalhadores, mormente naqueles em que a titularidade é coletiva, 

demonstramos que a prática das empresas em pedir o máximo de seus empregados pela 

produção deve coexistir com a garantia de um ambiente do trabalho que respeite a pessoa 

humana em sua integralidade. 

Havendo produção, mas sendo esta alcançada pelo desrespeito aos valores humanos 

dos empregados, como razões de política da empresa, notamos que os fins não justificam 
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os meios: estaremos diante do conceito jurídico de assédio moral, que é um só: seja em sua 

vertente individual, seja coletiva. Com a observação deste aspecto de cimeira importância, 

podemos contribuir para uma tutela mais eficiente dos direitos humanos fundamentais dos 

trabalhadores em seus ambientes de trabalho.  
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