Posicionamento da vítima diante do assédio moral

PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO - BA

saber o que é assédio moral e suas características;
d istinguir o assédio moral de outras tensões existentes no trabalho, tais como,
desavenças eventuais, estresse e contrariedades;
s e a vítima constatar o assédio moral, deve reunir provas para a comprovação
por testemunhas, gravações, documentos, correspondências etc;
resistir: anotar com detalhes todas as humilhações sofridas (dia, mês, ano,
hora, local ou setor, nome do agressor, colegas que testemunharam, conteúdo
da conversa e o que mais achar necessário);
d ar visibilidade, procurando a ajuda dos colegas, principalmente daqueles que
testemunharam o fato ou que já sofreram humilhações do mesmo agressor;
pedir ajuda no trabalho e fora da empresa;
d enunciar o assédio moral ao setor de recursos humanos, à Cipa e ao SESMT
(Serviço Especializado de Segurança e Medicina do Trabalho) da empresa, ao
Centro de Referência em Saúde dos Trabalhadores, ao Sindicato Profissional e
aos outros órgãos de defesa do trabalhador;
d enunciar o assédio moral no Ministério do Trabalho e Emprego, Ministério
Publico do Trabalho, Justiça do Trabalho, Comissão de Direitos Humanos e
Conselho Regional de Medicina.

P osicionamento da empresa diante do assédio
moral para combater e eliminar tal prática
d iagnosticar o assédio, identificando o agressor, investigando seu objetivo e
ouvindo testemunhas;
a valiar a situação, através de ação integrada dos recursos humanos, da Cipa
e do SESMT;
b uscar, através do diálogo, modificar a situação, reeducando o agressor. Caso
isso não seja possível, deverão ser adotadas medidas disciplinares contra o
assediador inclusive sua demissão, se necessária;
a dotar um Código de Ética interno para combater e proibir todas as formas de
discriminação;
ter ouvidores que recebam e encaminhem as queixas sobre a prática
discriminatória.

Considerações finais

A cartilha Assédio Moral – Sofrimento e Humilhação no Ambiente de
Trabalho pretende esclarecer de forma simples e direta um tema que é atual,
factual e pode atingir as pessoas em quaisquer das relações cotidianas. Oferece
munição para reverter um quadro perverso, contribuindo para a construção de
uma sociedade mais justa e igualitária.
FONTES DE REFERÊNCIA
Cartilha do Sindicato Nacional dos Servidores do MPU
Cartilha do MPT/MS - Procuradoria Regional do Trabalho da 24ª Região
Site www.assediomoral.org

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
SEDE
MPT NA BAHIA
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO
Av. Sete de Setembro, 308 – Corredor da Vitória
Salvador–BA – CEP 40.080-001
Fone: (71) 3324-3453 – Fax: (71) 3336-7088
Link para denúncias na página: www.prt5.mpt.gov.br
Procuradorias do Trabalho nos Municípios - PTM
M
 PT em Itabuna - Rua Duque de Caxias, nº 665, Centro. CEP 47809-999
Fone: 73 3211 1123 / 2729
MPT em Barreiras - Rua 19 de Maio, nº 141, Centro. CEP 45600-210
Fone: 77 3611 5047
MPT em Juazeiro - Rua Napoleão Laureano, nº 422, Santo Antonio. CEP 48900-000
Fone: 74 3611 4933
MPT em V. da Conquista – Rua Dom Climério de Andrade nº 108, bairro Recreio.
CEP 45020-030 -Fone: 77 3424 0854 / 0244
MPT em Eunápolis – Rua Florianópolis, nº 295, bairro Centauro. CEP 45820 –000
Fone: 73 3262 0357
MPT em Santo Antonio de Jesus – Praça Egídio Moreira Sampaio, nº 113.
CEP 44572-070 - Fone: 75 3631 2560
MPT em Feira de Santana – Rua Francisco Martins da Silva, nº 204, Ponto Central.
CEP 44052-140 - Fone: 75 3625 7683 / 7682 / 7883

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO DA BAHIA
Núcleo de Combate a Discriminação
Fone: (71) 3329-8477
SINDICATO DA CATEGORIA DO TRABALHADOR
Conteúdo organizado pela Comunicação MPT-BA
É permitida a reprodução do conteúdo deste impresso,
desde que mencionada a fonte: Ministério Público do Trabalho – MPT
Julho de 2011
Coordenação Editorial: Olenka Machado.
Redação: Olenka Machado.
Projeto Gráfico: Ogro Comunicação e Design
Editoração: Marcelo Oliveira
Ilustrações: Cau Gomez
Impressão: Gráfica Santa Bárbara
Em cumprimento ao acordo judicial firmado nos autos
da ação nº 0064000-56.2009.5.05.0025, conduzido pela
procuradora Ana Emilia Albuquerque.

Assédio Moral
Sofrimento e humilhação no ambiente de trabalho
Quando Albert Einstein garantiu que “é na crise que se aflora o melhor
de cada um”, provavelmente não imaginava o efeito que uma crise
mundial poderia causar na conduta adotada por algumas companhias.
Pressão, cobrança e ameaça são expressões recorrentes no depoimento de
trabalhadores vítimas do terror psicológico intitulado assédio moral. Uma
prática que acumula abuso de poder e manipulação perversa.

Introdução

O “assédio moral” praticado no ambiente de trabalho não é um fenômeno
novo. É tão antigo quanto o próprio trabalho. O que vem mudando é a discussão
e análise do tema nos diferentes níveis das relações laborais. Atualmente, os
danos causados pelo assédio moral recebem tratamento diferenciado na visão
dos profissionais do direito, psicólogos, médicos e pesquisadores de saúde do
trabalhador. O cidadão deve ser valorizado no processo produtivo como pessoa e
não objeto. Temática continuada nas denúncias que chegam ao Ministério Público
do Trabalho, o assédio moral é geralmente exercido pelo empregador contra o
empregado, chefe contra subordinado, ou até entre colegas do mesmo nível
hierárquico. Prática perversa, que afeta a dignidade da pessoa e cria um ambiente
desestabilizador e hostil.

O que é assédio moral

Assédio moral é a exposição de trabalhadores a situações humilhantes e
constrangedoras, de forma repetitiva ou sistematizada. A ação objetiva afetar a
dignidade da pessoa. O assédio moral pode ser conceituado ainda como toda
e qualquer conduta feita por gestos, palavras, atitudes etc. que tenha como
característica um comportamento abusivo e intencional. Visa prejudicar e ferir a
integridade física ou psicológica de uma pessoa e colocar em risco seu emprego,
além de degradar o ambiente de trabalho.

Perfil da vítima do assédio moral

trabalhadores com idade avançada;
mulheres em geral;
portadores de algum tipo de deficiência ou doença grave;
os que têm crença religiosa ou orientação sexual diferente daquele que assedia;
os que têm limitação de oportunidades por serem especialistas;
pessoas com estabilidade provisória, como membros da Cipa (comissão
interna de prevenção de acidentes), dirigentes sindicais, gestantes e aqueles
que recebem auxílio-doença;
LGBTT (lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e travestis);
negros;
obesos ou com sobrepeso.

Perfil do assediador (agressor)

é hábil em humilhar disfarçadamente;
é agressivo e perverso com palavras;
acha que sempre tem razão;
a violência é consciente e estratégica;
é inseguro, arrogante e intolerante;
não respeita as diferenças entre as pessoas;
não tolera erros; usa de grosserias para se fazer respeitar;
gosta de contar vantagem e colher os louros dos projetos bem sucedidos.

Quem é o assediador
é um superior (chefe) que agride um subordinado. Situação mais frequente.
Domina abusando da autoridade;
é um colega que agride outro colega (assédio moral horizontal);
é um subordinado que agride o superior. Um caso mais difícil de acontecer. A
vítima vem de fora da empresa, tem uma maneira de exercer a chefia que o
grupo não aceita. Pode ser também um antigo colega, que é promovido a chefe.

As consequências do assédio moral
perdas para a empresa:
queda na produtividade e menor eficácia;
alteração na qualidade do serviço/produto e baixo índice de criatividade;
doenças profissionais, acidentes de trabalho e danos aos equipamentos;
troca constante de empregados, ocasionando despesas com rescisões, seleção
e treinamento de pessoal;
aumento de ações trabalhistas, inclusive com pedidos de reparação por danos morais;
a pessoa alvo é ferida na autoestima que, com isso, perde subitamente a autoconfiança
e necessita afastar-se do trabalho para tratamento médico ou psicológico.
a vítima do assédio moral reduz a capacidade de trabalho e eficiência, gerando
prejuízos materiais para a empresa;
aumenta os custos em razão das faltas ao trabalho por doenças relacionadas.

Algumas condutas características
dar instruções confusas e imprecisas ao trabalhador;
bloquear o andamento do trabalho;
atribuir erros imaginários ao trabalhador;
p edir ao trabalhador, sem necessidade, trabalhos urgentes ou sobrecarregá-lo
com tarefas;
ignorar a presença do trabalhador na frente dos outros e/ou não cumprimentá-lo
ou não lhe dirigir a palavra;
fazer críticas ao trabalhador em público e/ou brincadeiras de mau gosto;
impor horários injustificados;
fazer circular boatos maldosos e calúnias sobre o trabalhador e/ou insinuar
que ele tem problemas mentais ou familiares;
forçar a demissão do trabalhador e/ou transferi-lo de setor para isolá-lo;
retirar do trabalhador seus instrumentos de trabalho quando necessários a
execução de suas atividades, a exemplo de telefone, fax, computador, mesa etc.;

Perdas para o trabalhador (assediado):
empregado desprovido de motivação, criatividade, liderança e espírito de equipe;
adoece psicológica ou fisicamente;
torna-se ansioso, despreparado e inseguro;
aumenta riscos de doenças profissionais ou acidentes de trabalho;
aumenta o estresse e a ansiedade;
cria sentimento de impotência e humilhação;
torna-se nervoso e com menos valia;
acarreta distúrbios de sono e digestivos, dentre outros;

proibir colegas de falar e almoçar com o trabalhador;

tem palpitações e tremores;

expor o trabalhador a situações vexatórias e constrangedoras;

cria sentimento de inutilidade;

violar a dignidade do trabalhador com atitudes de humilhação;

depressão;

menosprezar o trabalho realizado pelo trabalhador, entre outras.

sentimento de vingança etc.

