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1. RESUMO 

  Este artigo consiste em demonstrar que o ambiente organizacional possui uma 

forma nefasta e obscura de pisco terrorismo. Com o mercado de trabalho cada vez mais 

competitivo e a busca a qualquer custo pela realização profissional e permanência no 

emprego faz com que trabalhadores tornem se verdadeiros gladiadores para conseguirem 

permanecer e alcançar patamares mais altos em suas empresas. Porém o comportamento 

perverso apresentado pelos agressores desencadeia sérios danos as vítimas, 

desestabilizando-as e desmotivando-as tanto em seu local de trabalho como até mesmo 

em sua própria estrutura física e psicológica. Os assediadores por possuírem na maioria 

das vezes discrição para realizarem suas agressões unido ao desconhecimento ou medo 

das vítimas em perderem seus empregos ou de sofrerem maiores perseguições deixam a 

identificação do assédio mais difícil para o recursos humanos das empresas, porém 

conseguimos perceber que as empresas mesmo tentando resolver este problema não estão 

preparadas para identificar o obvio, a falta de acompanhamento dos trabalhadores e a 

inexistência de punições realmente eficazes tornam o ambiente ainda mais hostil. Dentro 

deste contexto onde o silencioso Mobbing se estabelece vamos descrever como este mal 

age dentro das organizações, vamos conhecer seus tipos e entender as consequências 

causadas para as vítimas, apresentando danos à sua saúde fica e emocional e os abalos 

causados em sua vida como um todo. Ver como coibir e punir esse mal pérfido através do 

Direito, com a força do Compliance efetivo. 

2. INTRODUÇÃO 

 Vivemos em uma sociedade altamente competitiva, o que torna o mercado de 

trabalho cada vez mais inseguro quanto à estabilidade no emprego. As pessoas buscam 

ser melhores e mais eficientes no que fazem, mas essa insegurança gera uma reação 

totalmente tóxica para o ambiente de trabalho, e esta reação aflora como assédio moral, ou 

ainda como é chamado nos Estados Unidos: Mobbing. 

 Através da pressão exercida sobre o empregado muitos com medo de perderem o 

emprego e outros com sede de poder, agridem moralmente de forma perversa seu colega 

de trabalho, subordinado e em alguns casos até mesmo seu superior. Estas agressões têm 

o objetivo de causar na vítima uma total desmotivação, desprezo e humilhação. Em muitos 

casos de forma tida como comum ou corriqueira do cotidiano nacional, a famosa fofoca, na 



qual a vida alheia se torna atrativo para invenções e barbáries, se consolidam como pratica 

comum nas esferas trabalhistas. 

 O resultado esperado é “apagar” a vítima tornando-a desnecessária para que o 

perverso seja visto como um bom funcionário, ou para que o superior tirano continue em 

seu cargo. A insegurança de supervisores, gerentes, diretores e líderes de equipes torna-

os totalmente agressivos com um colaborador que apresente qualificações semelhantes ou 

superiores aos seus, isso porque sabem que profissionalmente a vítima pode exercer a 

mesma função, por estar preparada em sua estrutura de formação. Não obstante os 

preconceituosos e limitado emocionalmente, escolhe sua vítima apenas por não gostar 

dela, das suas perspectivas, crenças, ou o famoso “não foi com a cara". Invejosos, 

preconceituosos ou prepotentes. 

Ao invés de tratarem as qualificações como oportunidades de crescimento e para 

gerar acréscimo de valores, o chefe ou colega de trabalho perverso cria um ambiente de 

verdadeiro martírio para a vítima que passa a perder a autoestima e acaba entrando em 

um total enredamento, isolando-se na obscuridade de preconceitos estabelecidos por este 

que deveria ser seu facilitador. Em meio a tantas agressões o Direito e os Recursos 

Humanos das empresas em todo o mundo tem estudado mecanismos para solucionar este 

problema, mas esta busca ainda esta no começo, uma vez que vivemos em uma estrutura 

altamente consumista que valoriza mais o produto do que o produtor, ou ainda a 

quantidade e qualidade dos produtos do que a qualificação e qualidade de vida das 

pessoas. Mudar a perversidade vai além da mudança organizacional, ela abrange a 

mudança cultural e moral, e para entendermos um pouco mais sobre o Mobbing; como 

surge, quais são seus tipos e fases, o risco para empresa e para a vítima e como podemos 

prevenir esta ação degradadora apresentaremos este assunto que tanto destrói as 

organizações e as pessoas. 

3. OBJETIVOS 

 Fazer uma exposição da face obscura do ambiente laboral, analisar o conceito do 

mobbing, seu ataque, seus predadores e presas. A forma de combate ainda pouco utilizada, 

cujo nome é “Compliance", com suas estratégias de defesa e priorização da qualidade de 

vida do empregado, empregador e empresa. A saúde do ambiente coorporativo e seu 

reflexo social. Por último, não menos importante a forma como o Direito tutela esse tema 

tão delicado. Suas leis, seus conceitos e a jurisprudência atual.   



Um alerta, uma doença, uma cultura social mesquinha arraigada na vida social de 

uma população de trabalhadores sendo estudada nesse trabalho acadêmico. Feito para 

que para cada qual que tenha acesso a esse estudo, se sensibilize e passe uma mensagem 

contra o Mobbing e a favor da dignidade da pessoa humana. 

4. METODOLOGIA 

 O método utilizado foi o bibliográfico , utilizando doutrina e pesquisas de estudiosos 

do Direito e Psicologia. E de maneira abrangente valeu-se da pesquisa qualitativa, que 

segundo Minayo (2004), significa “explorar o espectro de opiniões, as diferentes 

representações sobre o assunto em questão” e ao mesmo tempo, possibilita a grande 

oportunidade de interação do investigador/pesquisador e seu objeto (p.22). E por último 

pesquisa de campo com vários relatos e depoimentos de experiências tão pessoais e 

infinitamente dolorosas. 

5. DESENVOLVIMENTO 

 A figura do assédio moral não surgiu ao acaso no campo das relações humanas. 

Foi utilizada pela primeira vez na área biológica, através das pesquisas realizadas por 

Konrad Lorenz, em 1960, cujos resultados evidenciaram o comportamento agressivo de um 

grupo de animais de pequeno porte físico em situações de invasões de território por outros 

animais. Por meio de intimidações e atitudes agressivas coletivas, o grupo tentava expulsar 

o invasor solitário.  A este comportamento, o pesquisador o nomeou como mobbing 

(FERREIRA, 2004, p. 38). 

 Mais tarde, em 1972, o pesquisador Peter-Paul Heinemann utilizou os resultados da 

pesquisa de Lorenz para descrever o estudo do comportamento agressivo de crianças com 

relação a outras dentro das escolas, publicando a primeira obra sobre o mobbing, cujo 

vocábulo inglês significa o verbo maltratar, atacar, perseguir, sitiar, e o substantivo multidão, 

turba (HIRIGOYEN, 2006, p. 76). 

 Os estudos acerca desse fenômeno nas relações de trabalho iniciaram--se a partir 

das investigações difundidas por Heinz Leymann, pesquisador em Psicologia do Trabalho, 

que em 1984 publicou um ensaio científico pelo National Board of Occupational Safety and 

Health in Stokolm, sendo o pioneiro a descrever as consequências do denominado mobbing 

na esfera da neuropsíquica da pessoa exposta a humilhações e hostilidades no ambiente 

do trabalho (GUEDES, 2003, p. 34). Leymann (2000) qualifica o mobbing como terror 



psicológico ou psicoterror, no qual a vítima é submetida a um processo de invasão 

sistemática de seus direitos, conduzindo-a à exclusão do mercado de trabalho, pois torna 

a vítima incapaz de encontrar um emprego em razão dos desgastes psicológicos 

suportados no ambiente de trabalho anterior. 

 No Brasil, o assédio moral passou a ser relevante juridicamente desde 1988, quando 

a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CF/88) inseriu a defesa da 

personalidade como um dos direitos fundamentais do homem e tornou jurídico o dano moral 

(FONSECA, 2003, p. 675). 

 No entanto, a discussão sobre o tema ainda é tímida, a despeito da existência do 

fenômeno em larga escala. A primeira pesquisa sobre humilhações no trabalho foi realizada 

pela médica do trabalho Margarida Maria Silveira Barreto, pesquisadora da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), por meio da dissertação de mestrado 

denominada Uma jornada de humilhações, defendida em 2000, que resultou na publicação 

da obra intitulada Violência, saúde e trabalho: uma jornada de humilhações, em 2006. A 

pesquisa aconteceu dentro de um sindicato, o Sindicato de Trabalhadores nas Indústrias 

Químicas, Plásticas, Farmacêuticas, Cosméticos e Similares de São Paulo, onde foram 

entrevistados 1.311 homens e 761 mulheres. Os entrevistados que relataram vivências de 

constrangimentos e desqualificações demonstraram sentimentos de humilhação, que foi a 

chave da pesquisa de Barreto (2006, p. 29). 

 Dessa forma, o assédio moral no ambiente de trabalho repercute de forma bastante 

danosa em diversos setores organizacionais do Estado, explicitando cada vez mais a 

necessidade de políticas que previnam e coíbam essa pratica no ambiente de trabalho; 

isolamento e recusa de comunicação, atentado contra a dignidade e violência verbal física 

ou sexual. “Abuso que começa com um abuso de poder, prossegue com um abuso narcísico 

– no sentido de que o outro perde totalmente a auto estima – e pode chegar por vezes a 

um abuso sexual” (HIRIGOYEN, 2002, p.16).  

 Para Barreto (2003), dentre as principais condutas que caracterizam o assédio moral 

estão as seguintes: exigência acima ou abaixo da capacidade de cada um, intolerância com 

o cansaço do trabalhador, desqualificações públicas, críticas e atos que possam 

ridicularizar o empregado, imposição de horário fora da jornada com ameaça de 

desemprego aos resistentes e aos sindicalizados, dentre outras.  



 Entre as atitudes consideradas como fazendo parte do assédio moral, as mais 

citadas pelos autores que tratam do tema são: 

•Marcar tarefas com prazos impossíveis;  

•Comunicação não verbal;  

• Subestimar esforços;  

• Passar alguém de uma área que envolve responsabilidade para  

•funções triviais;  

• Tomar para si crédito de idéias de outros;  

• Ignorar ou excluir um funcionário dirigindo-se a ele através de terceiros;  

• Sonegar informações de uma forma insistente;  

• Isolamento;  

• Espalhar rumores maliciosos (a famosa fofoca) 

• Criticar com persistência. E outros mais. 

  Nosso sistema atual laboral muitas vezes envolve a perseguição sem a medida do 

respeito mínimo social. Brincadeiras pejorativas ou até mesmo com excesso de intimidade 

repercutem como forma de humilhação. Um trabalhador cuja forma física, cor ou credo, por 

exemplo, pode ser humilhado com apelidos ou brincadeiras impróprias. O fator de duvidar 

da competência com perguntas do tipo: 

Você não sabe ler? 

Não sei porque te contratei? 

Não acha melhor emagrecer, senão vai rasgar o uniforme? 

Esse cabelo é de viado? 

Seu professor é viajante, por isso essa faculdade esta desse jeito. 

Isso é trabalho de preto. 

Tinha que ser mulher. 



 Dentre outras infinidades de frases que alguém já ouviu, foi vitima ou até mesmo 

agressor. 

 A dignidade da pessoa humana é ferida toda vez que alguém é submetido a tais 

ofensas. 

 O que diferencia o dano moral do assédio é que este pode ocorrer uma única vez 

enquanto o outro é um conjunto de atitudes. Freitas et al. (2008) afirma que o assédio moral 

contém dano, ou melhor, “é uma constelação de danos morais” embutidos em si mesmo, 

nem todo dano moral constitui, por si só, um assédio moral. Sendo assim, embora sejam 

fenômenos que caminhem juntos, são conceitos distintos e acarretam consequências 

jurídicas diversas. Por já encontrar respaldo jurídico é que o dano contido no processo do 

assédio facilita sua punição. Segundo Moraes (2001), o Superior Tribunal de Justiça decidiu 

que:  

[...] sobrevindo, em razão de ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas,  

na tranquilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura- 

se o dano moral, passível de indenização. 

 Em alguns depoimentos colhidos para esse estudo, trago o da trabalhadora Micheli, 

jovem formada em TI e líder de uma equipe de funcionários numa terceirizada de suporte 

técnico.  Até então uma história bem sucedida, mas pelos seus relatos era pressionada por 

prazos abusivos e competição desleal. Funcionários fraudavam as planilhas de ocorrências 

para ganhar no final do ano comissões e acima de tudo um grande prêmio. O tal objeto de 

desejo era uma mochila, enquanto que os piores funcionários apenas uma caneta. Tal 

premio valia o ditado, os fins justificam os meios. E valiam a famosa zoeira com os 

perdedores. Além dessa concorrência acirrada pela tal mochila. Ela era convocada a ir a 

reuniões com roupas justas e atraentes, para os clientes, normalmente homens do tal 

banco. Tudo isso a humilhou e gerou ansiedade, desmotivação e uma depressão. Até 

culminar em pedido de transferência. 

 Esse é um dos inúmeros exemplos de pessoas que perdem a motivação e tem 

problemas de saúde por conta do mobbing. Outro exemplo é do coordenador do Curso de 

Direito de uma renomada faculdade. O que me chamou atenção foi o curso e os docentes. 

Pessoas que deveriam tutelar os direitos individuais, zelar pela constituição e leis vigentes, 

parando suas aulas para "falarem mal do tal docente", no caso tal empregado da faculdade 



estava em viagem com alunos para fins didáticos e para propaganda da faculdade. Tal 

atitude gerou uma forte demanda de ataques e mais que isso, falta de respeito pelo ser 

humano . 

 Se ele estava errado em algum aspecto de organização ou até mesmo gestão, cabia 

aos demais colegas de trabalho o diálogo em reuniões fechadas, o Mobbing propagado por 

docentes do curso de Direito é uma das faces do mal que não respeita salas de aulas, 

hospitais, academias, igrejas, e outros tantos locais onde pessoas estão trabalhando para 

seu sustento, e manter a sua dignidade como pessoa humana. 

1.2 O Direito e o Mobbing 

 Sob o prisma jurídico, no Brasil o tema foi primeiramente abordado pela Juíza do 

Trabalho Márcia Novaes Guedes, por meio de sua obra intitulada Terror psicológico no 

trabalho, publicada em 2003. E vários outros juristas tem se esmerado em legislar a favor 

de criar jurisprudências e estudos sobre o tema. 

 É preciso considerar, no entanto, que tais evidências de assédio moral, nem sempre 

serão tão conclusivas quanto a justiça gostaria e o nexo causal de doenças emocionais 

relacionadas à vivência do assédio moral no contexto do trabalho, é ainda pouco aceito em 

outras áreas externas à psicologia. Cavalcante (2004) alerta para a possibilidade da 

banalização do assédio moral em processos jurídicos e para evitar tal fato considera 

necessário “que limites de interpretação e de aplicabilidade das indenizações a ele 

atreladas sejam delineadas de forma extremamente rígida [...]”. Para tanto, ele considera 

ainda que o julgador deve se ater ao caso concreto e responder, afirmativamente, à 

seguinte indagação: “Há nos autos dano psíquico-emocional plenamente comprovado por 

perícia técnica médica e cujo fator desencadeador tenha sido a atitude contumaz do 

empregador?” (CAVALCANTE, 2004).  

 É compreensível a preocupação em se provar, concretamente, o assédio, já que as 

banalizações são prejudiciais ao próprio entendimento do termo e a defesa de quem 

realmente sofre com as consequências. No entanto, é necessário ampliar a visão do 

“concreto” como é entendido pelo setor jurídico. Além disso, seria necessário que o juiz do 

trabalho se orientasse por laudos periciais feitos por profissionais da área em questão. Mas 

nota-se que quando o dano moral está contido no assédio moral, torna-se mais fácil obter 

a sentença condenatória. Embora o dano moral já seja previsto em lei, sua caracterização 

é muito próxima a do assédio moral e ele também apresenta dificuldades semelhantes para 



ser provado. “O dano moral atinge, fundamentalmente, bens incorpóreos, a exemplo da 

imagem, da honra, da privacidade, da auto estima. Compreende-se, nesta contingência, a 

imensa dificuldade em provar a lesão” (ASSIS, 1997, p. 04). 

Atualmente, diante de sua importância e relevância nas relações de trabalho, 

médicos, psicólogos, administradores, sindicatos, profissionais jurídicos, em nível mundial, 

começam a voltar seus estudos para esse grave fenômeno, demonstrando a preocupação 

das diversas áreas do conhecimento para com a efetiva tutela dos interesses das pessoas 

envolvidas nessa relação. Entretanto, a discussão ainda é insuficiente e necessita ser 

amplificada, apesar da existência de um número considerável de estudos. 

 A melhor forma para se combater o assédio moral nas empresas, mesmo com o 

risco de ser mandado embora, é ajuizar uma ação de reclamação trabalhista em face destas 

pedindo indenização por dano moral e até eventualmente por dano material se provar que 

está fazendo uso de medicamentos por causa disso. 

 A política trabalhista, caracteriza-se uma vez que um dos pilares de um país é, sem 

dúvida, a capacidade produtiva de sua economia. E o assédio moral afeta a empresa e o 

trabalhador, corroendo a produtividade e a própria imagem do empreendimento, 

repercutindo negativamente ao Estado, por conseguinte. As ações na esfera Civil, Penal e 

Trabalhista tem se tornado cada vez uma constante positiva no sistema judiciário nacional. 

 O assédio moral praticado pelo empregador (pessoa física), além de configurar 

violação à obrigação contratual, afeta a honra e boa fama do trabalhador, o que abre 

precedente para que  este deixe o emprego e postule em juízo a rescisão indireta do 

contrato de trabalho, nos termos das alíneas ‘d’ e ‘e’ do artigo 483 da Consolidação das 

Leis do Trabalho (CLT) (BRASIL,1943). 

 Nestes casos, o empregador será o responsável (direto) por reparar os danos 

ocasionados à vítima, enquadrando-se na regra da responsabilidade civil subjetiva, pois 

presentes os elementos dano (falha na execução do contrato de trabalho), ato ilícito e nexo 

causal com respaldo no disposto nos artigos 186, 187 e 927 do Código Civil (BRASIL, 

2002). 

 Uma das ferramentas dos operadores do direito é o Compliance. Isso porque os 

casos de assédio moral normalmente levam ao desligamento da vítima dos quadros 

funcionais, seja por pedido dela própria, seja por despedimento ,com ou sem justa causa e 



até o afastamento acompanhado da percepção de auxílio previdenciário ou, nos casos mais 

graves, a aposentadoria por invalidez. 

 Logo, deve-se contabilizar os custos do desligamento do trabalhador assediado, 

bem como da nova contratação e treinamento do substituto. Por si só, este já é um impacto 

negativo a ser considerado. 

 Não obstante, as situações de assédio moral criam o cenário ideal para que haja um 

passivo contencioso judicial trabalhista que venha a discutir eventuais direitos trabalhistas 

negligenciados durante a vigência do contrato de trabalho, incluindo a prática do assédio 

moral, o que pode vir a representar uma condenação por danos materiais e morais advindos 

da circunstância e, mais ainda, a publicidade da situação, denegrindo a imagem da 

empresa perante o mercado e a sociedade. 

 Sendo assim, as condutas preventivas ganham força e evidenciam-se como opções 

inteligentes e de maior eficácia frente ao risco comprovadamente ligado às práticas de 

assédio moral no ambiente de trabalho. 

 A resposta para o combate ao assédio moral é: ética. Mas não a ética como um 

ideal formal e impraticável, e sim uma ética ergonômica e aplicada. Diante disso os 

programas de compliance ganham especial importância, estendendo sua aplicabilidade à 

seara trabalhista. 

 Trata-se de um instrumento destinado a estabelecer medidas que assegurem que 

as regras que lhe são impostas sejam, de fato, cumpridas (KUHLEN, 2013, p. 51). 

 Para assim, identifica-se a presença deste quesito entre os ditames do quarto pilar 

dos programas de integridade, qual seja: estruturação das regras e instrumentos, em que 

se prevê, em primeira linha, padrões de ética e de conduta (BRASIL, 2015, p. 14). 

 Uma linha direta de educação, prevenção e canal direto para denúncias sem 

represália tem se instaurado nessa nova forma de agir nas empresas que pleiteiam uma 

saúde organizacional.  

7. CONSIDERAÇÕES FINAL 

 O presente trabalho buscou esplanar com profundo pesar uma situação tão 

corriqueira do cidadão brasileiro em muitos casos. Hoje um trabalhador vai chegar em casa 



ou ir trabalhar com vontade de não ir, com profunda desmotivação, ansiedade ou outros 

transtornos. 

 Um cidadão, um ser humano irá pensar que não merece seu quinhão, ou que é 

incompetente. Esse mesmo cidadão ira se sentir feio, gordo, magro, pobre, rico demais, 

miserável, doente, ou alguma outra perversidade, na qual outro indivíduo com ímpeto ou 

não ira praticar o Mobbing. E esse cidadão vítima desse terrorismo pisicológico precisa de 

acolhimento, atendimento e amparo de todos os ramos sociais. 

 As empresas e os ambientes laborais como um todo precisam de saúde 

coorporativa, precisam de funcionários com dignidade e acima de tudo respeito tanto 

pessoal como pelo próximo. 

 A face obscura da 4º  Revolução Industrial é o Mobbing, mas já existem profissionais 

motivados e motivadores de uma nova visão humana e social no ambiente laboral. 
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