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RESUMO 
 
O trabalho tem como objetivo pesquisar a possibilidade de enquadrar o conceito de 
assédio moral organizacional, decorrente da cobrança abusiva de metas, como uma 
forma de poluição ambiental ao meio ambiente do trabalho. Desta maneira, 
compreende-se como meio ambiente do trabalho uma das dimensões do meio 
ambiente (direito fundamental tutelado pela Constituição de 1988), no qual engloba o 
conjunto de interações que cercam qualquer tipo de trabalhador no desempenho da 
atividade laboral. Para tanto, serão averiguadas as consequências de condutas 
assediantes sobre o contrato de trabalho, caracterizado pelo vínculo jurídico entre o 
empregado e o empregador por meio da subordinação. Ademais, busca-se aprofundar 
a definição de assédio moral organizacional e quando este decorre da cobrança 
abusiva de metas. Essa violência apresenta-se como uma nova espécie do fenômeno 
do assédio moral, por ter um aspecto estrutural, institucional e difuso. Para isso, a ideia 
individualizada de assédio moral é rompida no presente trabalho, compreendendo-a 
como consequência do sistema capitalista e suas formas de gestão empresarial. O 
assédio moral organizacional se expressa como instrumento para adesão subjetiva dos 
empregados aos objetivos e interesses do empregador, fazendo-os aceitar condições 
degradantes de trabalho, uma delas consubstanciada nas metas abusivas. Por isso, o 
assédio moral organizacional, decorrente da cobrança abusiva de metas, torna-se fator 
de degradação das condições laborais, podendo ser compreendido como um elemento 
genérico de poluição ambiental ao meio ambiente de trabalho sadio e equilibrado. A 
pesquisa usa a indução como metodologia. 
 
Palavras chave: assédio moral organizacional, cobrança abusiva de metas, meio 

ambiente do trabalho equilibrado, poluição ambiental. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
 

O Trabalho de Conclusão de Curso pretendeu fazer uma incursão pelo 

mundo laboral contemporâneo, apresentando os modelos de gestão empresarial 

que desrespeitam as condições mínimas para se ter um meio ambiente do trabalho 

sadio e equilibrado, no que se refere ao bem-estar mental do empregado. 

Assim, o objetivo da pesquisa bibliográfica se concentrou em demonstrar que 

a utilização de práticas assediantes, inseridas na estrutura organizacional da 

empresa, especificamente a cobrança de metas abusivas, não devem ser 

consideradas normais. 

Ao contrário, é necessário serem consideradas uma forma de poluição 

ambiental, pelos malefícios que causam ao meio ambiente do trabalho e, 

consequentemente, a cada um que constitui a empresa, em especial os 

empregados, vítimas diretas do assédio moral organizacional. 

Para tanto, faz-se necessário compreender que algumas condutas adotadas 

nessas organizações são fruto da concepção capitalista, sobretudo a partir da 

Revolução Industrial em conjunto com métodos de produção nocivos à saúde física 

e psíquica do empregado. 

Diante da necessidade de aplicar a ideia de poluição na esfera trabalhista, o 

primeiro capítulo é direcionado ao desenvolvimento do conceito de meio ambiente e 

suas dimensões, bem como dos princípios basilares do Direito Ambiental e, por fim, 

pela definição legal de poluição ambiental. 

Para embasar tais conceitos foram utitilizadas referências doutrinárias de 

Celso Antônio Pacheco Fiorillo, José Afonso da Silva, Ney Maranhão, Júlio César de 

Sá da Rocha. 

No segundo capítulo são apresentadas as diferentes espécies de assédio 

moral e seus pressupostos, direcionando o texto para uma definição mais 

aprofundada de assédio moral organizacional e quando este decorre da cobrança 

abusiva de metas. 

A conceituação de assédio e suas espécies tiveram como base as definições 

de Marie France Hirigoyen, Márcia Novaes Guedes, José Roberto Heloani, Karla 

Júlia Marcelino. 

A respeito do assédio moral organizacional, utilizou-se como referencial 
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teórico a perspectiva de Adriane Reis de Araújo e Lis Andrea Soboll, ao constatar 

que as formas de assédio não podem mais ser estudadas e enfrentadas somente 

pelo viés individual, sob o risco desse tipo de violência mascarar e instrumentalizar 

a gestão abusiva ao torná-la natural.  

Neste sentido, com a única finalidade de alcançar a adesão completa dos 

empregados para atingir as metas abusivas, são instituídas práticas nocivas que 

esmorecem os laços de solidariedade e expõem àqueles as situações humilhantes 

e vexatórias, quando não demonstram o comportamento esperado, resultando em 

uma condição perpétua de competição e insegurança. 

Deste modo, mostra-se necessário expor o limite do poder diretivo do 

empregador, respeitando assim os direitos fundamentais previstos na Constituição 

Federal de 1988. 

Principalmente quanto à função social da empresa, o valor do social do 

trabalho e da garantia de um meio ambiente do trabalho sadio e equilibrado, 

juntamente com a importância de uma cultura organizacional direcionada à 

preservação destes direitos. 

A partir dos conceitos desenvolvidos de meio ambiente do trabalho 

equilibrado, assédio moral organizacional e poluição ambiental, o terceiro capítulo 

presta-se a entender a ligação intrínseca entre eles. 

Indaga-se então, se a degradação ocorrida no ambiente laboral é 

consequência direta da instauração de um quadro de assédio moral organizacional, 

e se este tipo de violência institucional pode ser considerado uma forma de polu 

ição ao meio ambiente do trabalho. 

Ressalta-se que o enquadramento do assédio moral organizacional, 

decorrente de cobrança abusiva de metas, como forma de poluição ambiental ao 

meio ambiente do trabalho é apenas um enfoque possível, devido à complexidade 

do tema. 

Portanto, por meio do método indutivo, o trabalho volta-se em dar 

visibilidade à situação da violência laboral citada acima, questionando seus 

fundamentos e revelando suas consequências para que haja uma conscientização 

de toda a sociedade de que as práticas de gestão abusivas não podem ser 

ignoradas e, muito menos, naturalizadas. 
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2. MEIO AMBIENTE DO TRABALHO EQUILIBRADO 

 
2.1 MEIO AMBIENTE DO TRABALHO EQUILIBRADO COMO DIREITO 

FUNDAMENTAL PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO DE 1988 

 

O meio ambiente do trabalho é considerado uma das dimensões do meio 

ambiente, juntamente com as físico/natural, cultural e artificial, podendo ser 

compreendido como o conjunto de condições existentes no local de trabalho. 

Essa união de aspectos é voltada à qualidade de vida do trabalhador, sem 

distinção ou restrição da condição que cada um comporta, ou seja, se são 

celetistas, autônomos, servidores públicos.1  

José Afonso da Silva2 disserta sobre o conceito destacando que o meio 

ambiente 

[...] há de ser, pois, globalizante, abrangente de toda a natureza original 
e artificial, bem como os bens culturais correlatos, compreendendo, 
portanto, o solo, a água, o ar, a flora, as belezas naturais, o patrimônio 
histórico, artístico, turístico, paisagístico e arqueológico. O meio 
ambiente é, assim, a interação do conjunto de elementos naturais, 
artificiais e culturais que propiciem o desenvolvimento equilibrado da 
vida em todas as suas formas. A integração busca assumir uma 
concepção unitária do ambiente, compreensiva dos recursos naturais e 
culturais. [...] Merece referência em separado o meio ambiente do 
trabalho, como o local em que se desenrola boa parte da vida do 
trabalhador, cuja qualidade de vid a está, por isso, em íntima 
dependência da qualidade daquele ambiente. É um meio que se insere 
no artificial, mas digno de tratamento especial, tanto que a Constituição 
o menciona explicitamente no art. 200, VIII. 

 
Os elementos materiais e imateriais, a interação sistêmica de fatores 

naturais, técnicos e psicológicos, nos quais rodeiam os indivíduos em suas 

atividades laborais, definem a saúde física e mental do ser humano a qualquer 

contexto jurídico-laborativo que ele possa estar exposto.3  

Nesse sentido, a qualidade do meio ambiente está diretamente ligada às 

condições de trabalho, à organização do trabalho e às relações interpessoais. 

percebe-se que há uma ligação umbilical entre o meio ambiente e suas dimensões, 

como a do trabalho. 

Em consequência, o meio ambiente do trabalho torna-se uma extensão do 

                                                
1
 FIORILLO, Celso Antônio Pacheco. Curso de direito ambiental brasileiro. 4ª ed. e ampl. São Paulo: 

Saraiva, 2003, p. 21. 
2
 SILVA, José Afonso da. Direito ambiental constitucional. 7. ed. Malheiros: São Paulo. 2009, p.20. 

3
 MARANHÃO, Ney. Poluição labor-ambiental: abordagem conceitual da degradação das 

condições de trabalho, da organização do trabalho e das relações interpessoais travadas no 

contexto laborativo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017, n.p. 
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próprio local de moradia ou ambiente urbano, não sendo limitado ao espaço interno 

da fábrica ou da empresa, pois afeta diretamente o ser humano ao constituir a base 

das complexas relações sociais, biológicas e psicológicas.4 

 Significa dizer que este meio 

[...] engloba o espaço e as condições físicas e psíquicas de trabalho, 
com enfase nas relações pessoais. O conceito abrange a relação do 
homem com o meio (elemento espacial de viés objetivo) e a relação do 
homem com o homem (elemento social de viés subjetivo). Trata-se 
assim de uma dinâmicacomplexa de múltiplos fatores, não se 
restringindo, somente, a um espaço geográfico delimitado e estático.

5
  

 

Ou seja, existe uma expansão para além do mundo da natureza, para 

alcançar outras dimensões onde o homem vive, se relaciona e desenvolve suas 

potencialidades, pois sua alma revela uma natural tendência ao progresso, ao 

desenvolvimento, consoantes com a diretriz da qualidade de vida.6  

[...] a análise das questões afetas ao meio ambiente do trabalho não 

pode ser enfrentada por regras jurídicas correlacionadas a higiene, 

segurança e medicina do trabalho saúde em sentido estrito; isto 

porquanto diz respeito ao direito constitucional ao trabalho, o direito à 

vida saudável no meio ambiente de trabalho, de sorte a permitir o pleno 

desenvolvimento das potencialidades profissionais, sociais e 

psicológicas do indivíduo. Desta forma, a necessidade apontada para 

aportar uma dimensão psicológica que envolve o trabalho é altamente 

relevante, atual e adequada diante das formas usuais de gestão de 

pessoas aplicadas no espaço empresarial atualmente.
 7
  

 

Por essas razões, o meio ambiente do trabalho é passível de tutela 

transindividual, visto que o prejuízo de tê-lo em desequilíbrio afeta não só o 

trabalhador, mas os indivíduos em geral, sendo de fácil percepção o caráter social 

do interesse a ser amparado.8  

Tal proteção efetiva se deu a partir da constitucionalização do meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, na qual a Constituição de 1988, em seu art. 225, 

proporciona rígida proteção, passando a ser compreendido como um direito 

fundamental, juntamente com as demais dimensões que o constituem. 

                                                
4
 ROCHA. Júlio César de Sá da, Direito Ambiental do trabalho. São Paulo: LTr, 2002, n.p. 

5
 CAMARGO, Thaísa Rodrigues Lustosa de; e MELO, Sandro Nahmias. Princípios de direito 

ambiental do trabalho. São Paulo: LTr, 2013, p. 26. 
6
 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Ação civil pública trabalhista: análise de alguns pontos 

controvertidos. In: Revista do Ministério Público do Trabalho, São Paulo: LTr, ano VI, set. 1996, 
p. 57. 
7
 COUTINHO, Aldacy Rachid. Meio ambiente do trabalho: a questão do poder empregatício e a 

violência silenciosa do perverso narcísico. In: JARDIM, Philippe Gomes; LIRA, Ronaldo José de 
(Coords.). Meio ambiente do trabalho aplicado: homenagem aos 10 anos da CODEMAT. São 
Paulo: Ltr, 2013. p. 37- 46. 
8
 LISBOA, Roberto Senise. Contratos difusos e coletivos (consumidor, meio ambiente, trabalho, 

agrário, locação, autor). Ed. Revista dos Tribunais, 2ª edição rev. atual. e ampl. 2000, p. 417 - 
418. 
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Até então, como elucida Norma Sueli Padilha, "[...] a tutela ambiental 

restringia-se às legislações infraconstitucionais esparsas. A constitucionalização do 

direito fundamental ao meio ambiente assegura a aplicação imediata desta 

norma.”9 

O artigo referido abre o Título Da Ordem Social, comportando um capítulo 

inteiro voltado ao Meio Ambiente. O seu preâmbulo, expõe sobre o direito que 

todos possuem de um meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 

comum e essencial à sadia qualidade de vida, sendo dever do poder público e da 

coletividade defendê-lo e preservá-lo. 

Há o dever coletivo de proteger o meio ambiente, em razão da alta 

relevância do bem jurídico tutelado, na qual comporta dois objetivos, o de não 

promover degradação e o de promover a recuperação de áreas já degradadas. A 

Constituição fez uma escolha clara pela conservação, a qual deve ser interpretada 

de maneira dinâmica.10  

No tocante ao uso do pronome indefinido “todos”, inserido no dispositivo, 

verifica-se uma reflexão sobre o direito ao meio ambiente equilibrado ser de cada 

um, como pessoa humana independente de sua nacioalidade, raça, sexo, idade, 

estado de saúde, profissão, renda ou residência, aumentando assim, a abrangência 

da norma jurídica, pois, ao não particularizar quem tem direito ao meio ambiente, 

evita que se exclua quem quer que seja.11
 

Por essa razão, a expressão sinaliza um direito do tipo difuso, cuja 

caracterização se dá pela indivisibilidade, transindividualidade e indeterminação 

quanto aos sujeitos atingidos por esse direito, que pode ser utilizado por todos em 

igualdade de condições, pois todos são titulares desse direito fundamental. 

[...] feitas estas considerações, percebemos que o direito a uma 
situação de trabalho (art.6º - direito ao trabalho – direito social), não 
possui o mesmo objeto de tutela que o meio ambiente do trabalho. 
Neste, o objeto jurídico tutelado é a saúde e segurança do trabalhador, 
qual seja, da sua vida, à 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 sadia qualidade de vida. 
Trata-se, pois, de um direito difuso.

12
 

                                                
9
 PADILHA, Norma Sueli. Fundamentos constitucionais  do  Direito  Ambiental  Brasileiro.  Rio  de 

Janeiro: Elsevier, 2010, p. 173. 
10

 ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito ambiental. 16. Ed. São Paulo: Atlas S.A, 2014, p. 69. 
11

 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Meio Ambiente e Constituição Federal. Interesse Público – IP 
Belo Horizonte, n. 21, ano 5, Outubro 2003, p.2. 
12

 FIORILLO,  Celso  Antonio Pacheco; ABELHA  RODRIGUES,  Marcelo. Manual  de Direito  
Ambiental e legislação aplicável. São Paulo: Max Limonad, 1997, n.p. 
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O meio ambiente ecologicamente equilibrado traz um enfoque mais subjetivo 

sobre a interação dos indivíduos, não só com a biosfera, mas também com a 

sociosfera, ambas essenciais para o desenvolvimento humano, no qual o trabalho 

faz parte. Significa dizer que o meio ambiente ecologicamente equilibrado 

 [...] representa uma abrangência conceitual de significado utópico. A 

determinação dos parâmetros de uma sadia qualidade de vida 

dependerá de paradigmas socioculturais e do avanço do conhecimento 

científico-tecnológico. O meio ambiente interfere e condiciona o ser 

humano, que vive dentro de uma teia de relações, a que Ruy Jornada 

Krebs, sob a ótica dos ensinamentos de Bronfenbrenner, denomina 

de desenvolvimento contextualizado, afirmando que qualquer hipótese 

de mudança ou integração introduzida nas pessoas, por ambientes 

ora receptivos ou adversos, está embasada no cotidiano. O 

desenvolvimento humano está diretamente ligado ao ambiente. Essas 

interações se processam em dois níveis: o da biosfera e o da 

sociosfera.
13

 
 

A proteção dada ao meio ambiente pela Constituição de 1988 se tornou tão 

significativa, que foi considerada base para instituição de diretrizes relacionadas ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado na Conferência das Nações Unidas 

sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, a Rio-92 ou Eco-92. 

Indubitável que a inserção do meio ambiente ecologicamente equilibrado 

como direito fundamental à todos, por meio da referida Carta Magna, foi, e continua 

sendo, essencial para o desenvolvimento sustentável, pois oportuniza o controle de 

constitucionalidade de normas que surgem pertinentes à matéria ambiental, além 

de alcançar à ideia de um meio ambiente do trabalho equilibrado como direito 

fundamental ao trabalhador. 

Percebê-lo com esse título, significa entender sua importância na 

manutenção de uma sociedade que prioriza a proteção da vida, saúde e dignidade 

da pessoa humana, o qual vai além do local físico de execução das atividades 

laborais. 

Mas além desse dispositivo, a própria Constituição de 1988 apresenta outros 

artigos protetivos ao meio ambiente do trabalho, bem como outras legislações o 

fazem. 

O art. 1º, I, III e IV da Constituição mencionada, consagra a dignidade da 

pessoa humana e o valor social do trabalho, sendo este último, instrumento de 

valorização do ser humano, capaz de garantir um mínimo de condições de 

                                                
13

 SÉGUIN, Elida. O direito ambiental: nossa casa planetária. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2006. p. 
17-18. 
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afirmação social, sendo impossível falar desses direitos sem o devido respeito ao 

meio ambiente, incluindo o meio ambiente do trabalho. 

[...] a dignidade humana, na condição de valor (e princípio normativo) 

fundamental que “atrai o conteúdo de todos os direitos fundamentais”, 

exige e pressupõe o reconhecimento e proteção dos direitos 

fundamentais de todas as dimensões (ou gerações, se assim 

preferirmos). Assim, sem que se reconheçam à pessoa humana os 

direitos fundamentais que lhe são inerentes, em verdade estar-se-á lhe 

negando a própria dignidade.
 14

 
 

O art. 5º, caput, da mesma norma, ao tutelar a proteção à vida, abarca 

também o meio ambiente. O art. 6º prevê os direitos sociais, entre eles o direito ao 

trabalho, à saúde e à segurança, e no art. 7º, XXII, há previsão sobre a redução 

dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e 

segurança bem como sobre o adicional de remuneração para atividades penosas, 

insalubres ou perigosas. 

Os arts. 170,186, 193 e 196 também tutelam a busca do emprego pleno, a 

preservação do meio ambiente, as disposições que regulam as relações de 

trabalho e o direito de todos à saúde, respectivamente.  

Além disso, o art. 200 é preciso ao atribuir a proteção normativa ao meio 

ambiente do trabalho, ao dizer que é competência do Sistema Único de Saúde 

(SUS) protegê-lo. 

A política econômica trabalha necessariamente com a coordenação 

da atividade de mercado, com a concorrência, com a prestação de 

serviços do Estado. Ela abraça também questões de caráter 

ambiental, tais como: reaproveitamento de lixo, exigências de 

equipamento industrial para uma produção limpa, aproveitamento de 

recursos naturais, o quanto de reserva natural é desejável e qual seu 

regime social.
15

  
 

A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) corrobora com a proteção ao 

meio ambiente do trabalho, os artigos 189 e 193 expressam, por exemplo, quais 

atividades ou operações são perigosas aos trabalhadores. 

As que exponham os empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos 

limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do 

tempo de exposição aos seus efeitos e aquelas que, por sua natureza ou métodos 

de trabalho, impliquem o contato permanente com inflamáveis ou explosivos em 

condições de risco acentuado. 

                                                
14

 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na Constituição de 
1988. 7. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009, p.94. 
15

 DERANI, Cristiane. Direito Ambiental Econômico. São Paulo: Max Limonad, 1997, p. 33. 
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A Lei nº 6.938/91 em seu artigo 3º, inciso I, que instituiu a Política Nacional 

do Meio Ambiente, aduz que o meio ambiente é o conjunto de condições, leis, 

influências e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e 

rege a vida em todas as suas formas, podendo ser estendida sua tutela ao meio 

ambiente do trabalho. 

O art. 81, I, II e III do Código de Defesa do Consumidor (CDC) expressa, em 

perfeita consonância com o sistema constitucional, a definição de direitos difusos, 

no qual o meio ambiente do trabalho está inserido e da defesa coletiva atribuída a 

este tipo de direito. 

Por ser este de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas 

indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato, de categoria ou classe de 

pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base e 

de interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes 

de origem comum. 

Também, a Lei nº 7.347 de 1985, que disciplina a Ação Civil Pública, é um 

dos meios para a tutela de interesses e direitos coletivos, neles compreendido o 

trabalho16. 

Importante mencionar que em âmbito internacional, a Organização 

Internacional do Trabalho (OIT) trata da proteção aos trabalhadores e ao meio 

ambiente do trabalho nas convenções 155, 161 e 187. 

O artigo 5º, alínea b, da convenção 155 expressa a necessidade de 

considerar as relações existentes entre os componentes materiais do trabalho e as 

pessoas que o executam ou supervisionam, e adaptação do maquinário, dos 

equipamentos, do tempo do trabalho, da organização do trabalho e das operações 

e processos às capacidades físicas e mentais dos trabalhadores. 

A convenção 161 expressa ser evidente a predominância do papel 

preventivo e da participação dos trabalhadores. Entretanto, para evitar qualquer 

dúvida, ficou estabelecido que a responsabilidade primeira com relação à 

segurança e à saúde dos trabalhadores é do empregador; de fato os serviços de 

saúde não conseguem agir ou desincumbir-se a contento de suas funções sem ter 

o apoio e respaldo do empregador.17
 

                                                
16

 ANDRADE, Laura Martins Maia de. Meio ambiente do trabalho e ação civil pública trabalhista. São 
Paulo: Juarez de Oliveira, 2003. p. 109. 
17

 OLIVEIRA, Sebastião Geraldo. Proteção Jurídica à Saúde  do  Trabalhador.  São  Paulo:  Ltr,  1996, 
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Importante mencionar que as convenções e acordos coletivos de trabalho, 

que versam sobre a preservação da saúde dos trabalhadores, fazem parte da 

estrutura normativa de proteção ao meio ambiente do trabalho. 

Saindo do papel e visualizando na prática tal proteção normativa, os órgãos 

fiscalizadores têm papel importante na manutenção de um ambiente sadio e 

equilibrado às atividades laborais. Como exemplos: Serviço Especializado em 

Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT), Serviço Especializado em Prevenção 

de Acidentes do Trabalho Rural (SEPATR) e Comissão Interna de Prevenção de 

Acidentes (CIPA). 

As Normas Regulamentadoras (NR) são disposições complementares ao 

capítulo V da CLT, consistindo em obrigações, direitos e deveres a serem 

cumpridos por empregadores e trabalhadores com o objetivo de garantir trabalho 

seguro e sadio, prevenindo a ocorrência de doenças e acidentes de trabalho. 

A exemplo, o item 6.2 da NR-1718 dispõe da organização do trabalho, que 

pode ser resumido a partir das 

a) [...] normas de produção (que podem ser formais ou informais, 

explícitas ou tácitas e envolver tanto aspectos técnicos quanto éticos 

de trabalho, em especial os métodos de deliberação, de arbitragem de 

conflitos e de avaliação e remuneração do trabalho); b) o modo 

operatório (que tem sempre uma dimensão prescrita e uma dimensão 

real, necessariamente distinta); c) a exigência de tempo (que inclui a 

velocidade, a cadencia e o ritmo); d) a determinação do conteúdo do 

tempo (o conjunto de diversificação das tarefas a serem realizadas e 

atividades efetivamente desempenhadas em função do tempo); e) o 

ritmo (o aspecto qualitativo da adaptação da atividade dos sujeitos à 

velocidade e cadência); f ) o conteúd o das tarefas (o sentido para os 

trabalhadores, do próprio trabalho).
19

  

 
Bem como as Delegacias Regionais do Trabalho (DRT) que são órgãos de 

fiscalização, inspeção e interdição de obras, equipamentos e máquinas que 

venham a causar algum risco à saúde e segurança do trabalho, contribuem para 

efetiva proteção ao meio ambiente do trabalho. 

Importante mencionar, que essa vasta proteção normativa tem origem na 

crise do liberalismo, emergência do intervencionismo e desenvolvimento da 

consciência da classe trabalhadora em virtude das condições de vida e de 

                                                                                                                                                   
p.86. 
18

 MANUAL de Aplicação da Norma Regulamentadora n. 17, 2013, p. 49-56. 
19

 WANDELLI, Leonardo Vieira. O direito humano e fundamental ao trabalho: fundamentação e 
exigibilidade. São Paulo: Ltr, 2012, p. 277. 
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trabalho20, bem como as que ainda serão constituídas/criadas. 

  
2.2 PRINCÍPIOS DO DIREITO AMBIENTAL AFETOS AO MEIO AMBIENTE DO 

TRABALHO 

 
Pelo exposto até agora, depreende-se que o meio ambiente do trabalho está 

inserido no meio ambiente geral, de modo que é impossível alcançar qualidade de 

vida sem ter qualidade de trabalho, nem se pode atingir um meio ambiente 

equilibrado e sustentável ignorando o meio ambiente do trabalho21. 

Sendo assim, os princípios diretores do Direito Ambiental22, podem e devem 

ser aplicados na esfera trabalhista para auxiliar na tutela jurídica desta.  

O princípio do desenvolvimento sustentável é visto por uma parte da doutrina 

como uma diretriz normativa axiológica fundante23, ou seja, um princípio nuclear, 

além de ser entendido como um fenômeno base dos princípios da defesa do meio 

ambiente bem como da atividade do princípio da atividade econômica, estando 

intrinsecamente ligado à função social da propriedade.24   

Tal princípio representa a busca da coexistência harmônica entre economia 

e meio ambiente, com isso, o princípio não objetiva impedir o desenvolvimento 

econômico, mas minimizar a degradação ambiental gerada pela atividade 

econômica, por meio de atividades desenvolvidas com instrumentos adequados 

para a menor degradação possível.25
 

Independente do conceito utilizado, tal princípio se adapta perfeitamente ao 

Direito Ambiental do Trabalho26, podendo ser aplicado à defesa do meio ambiente 

do trabalho, isso porque o trabalhador tem o direito de executar sua atividade 

laboral em um ambiente seguro. 

 Isto é, que o possibilite ter bem-estar e, consequentemente, uma vida com 

                                                
20

 ROCHA, Julio Cesar de Sá da. Op. cit., 2002, p.78. 
21

 OLIVEIRA, Sebastião Geraldo de. Proteção Jurídica à Saúde do Trabalhador. 6ª  ed. São  Paulo: 
LTr, 2010, p.83. 
22

 FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de Direito Ambiental Brasileiro. 10 ed. São Paulo: 
Saraiva, 2009, p.26. 
23

 FREITAS, Juarez. A interpretação sistemática do direito. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 228. 
24

 MACHADO, Paulo  Affonso  Leme.  Direito  ambiental  brasileiro. 14.  ed. São  Paulo: Malheiros, 
2006, p. 142-145. 
25

 FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de direito ambiental brasileiro. 8. ed . São Paulo: 
Saraiva, 2007, p. 29. 
26

 ROCHA, Júlio César de Sá da. Direito Ambiental e Meio Ambiente do Trabalho. Dano, prevenção e 
proteção jurídica. São Paulo : Ltr, 1997, p.19. 
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qualidade27, devendo as empresas seguir e cumprirem as normas legais que 

tutelam a segurança e a saúde do trabalhador, direito fundamental expresso na 

Constituição de 1988. 

O princípio do poluidor-pagador é de natureza econômica e tem como 

objetivo estabelecer o equilíbrio na competição econômica, através da 

internalização dos custos ambientais para quem produz em desacordo com as 

normas de proteção ambiental. 

Esse princípio é de fácil aplicação na esfera laboral. O art.2º da CLT, em seu 

caput, determina que o empregador, ao assumir os riscos da atividade econômica e 

ao lucrar com tal atividade, responde por esses riscos ou pelas desvantagens 

resultantes. Portanto, é um princípio-ponte de aspecto multidimensional para 

impedir condutas nocivas à bens de difícil ou impossível reparação.28
 

Os princípios da prevenção e da precaução são norteadores do direito 

ambiental. O primeiro está ligado ao cuidado/cautela que se deve ter em uma 

conduta para evitar o dano ambiental. Está diretamente ao texto do caput do art. 

225, quanto à imposição ao poder público e a coletividade de proteger o equilíbrio 

ecológico. 

Ou seja, a proteção estabelecida não deve ser só no sentido reparatório, até 

porque o dano ambiental é quase sempre irreversível, mas também no sentido 

preventivo. 

Este princípio é utilizado quando se tem certeza que uma atividade pode 

causar danos ao meio ambiente. Ele é aplicado na esfera laboral, por meio das 

normas regulamentadoras que tratam da segurança e medicina do trabalho, por 

exemplo.29
 

O segundo princípio, não tem como objetivo evitar o dano ambiental, mas 

qualquer risco de dano ao meio ambiente. Aqui, predomina a incerteza e, 

portanto, utiliza-se o princípio da precaução para proteger o meio ambiente de um 

risco futuro.  

Esse princípio tem origem na política ambiental e no princípio alemão e 

estabelece a necessidade de se tomar ou evitar medidas, quando houver 

                                                
27

 ROCHA, Júlio César de Sá. Op. cit., 2002, p. 286. 
28

 ANDRADE, Laura Martins Maia de, Op. cit., 2003, p. 113. 
29

 Normas Regulamentadoras de n°s 04, 05, 06 e 07 do Ministério do Trabalho. 
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incerteza científica em prol da proteção ambiental – in dubio pro ambiente.30
 

Os dois princípios acima expressam a função social que as empresas devem 

ter para proteção da sadia qualidade de vida, incluindo as dos trabalhadores em 

seu ambiente laboral. 

O princípio da participação busca a solidariedade e comprometimento na 

vida social. É um princípio que busca conscientizar a sociedade (poder público e 

coletividade) de sua responsabilidade pela proteção/preservação ambiental. 

Aplica-se o princípio da participação no direito ambiental do trabalho, aos 

empregadores, empregados, sindicatos e até mesmo ao Ministério do Trabalho, 

que devem se envolver/participar na divulgação das normas de proteção ambiental. 

Esse princípio também se consolida no direito que o trabalhador tem às 

informações sobre condições ambientais nas quais está exposto. 

O artigo 19, § 3°, da Lei n° 8.213/1991, define ser dever da empresa prestar 

informações pormenorizadas sobre os riscos da operação a executar e do produto 

a manipular. 

O § 4° deste mesmo artigo ordena que o Ministério do Trabalho e da 

Previdência Social fiscalizará e os sindicatos e entidades representativas de classe 

acompanharão o fiel cumprimento do disposto nos parágrafos anteriores, conforme 

dispuser o Regulamento.  

Há, portanto, a necessidade de uma conscientização conjunta para proteção 

do meio ambiente do trabalho equilibrado. 

O princípio da ubiquidade, no qual se tem a necessidade de uma atuação 

globalizada e solidária dos povos, tem como objetivo evidenciar que o objeto de 

proteção do meio ambiente deve ser levado em consideração toda vez que uma 

política, atuação, legislação sobre qualquer tema, atividade, tiver que ser criada e 

desenvolvida. 

Isso acontece porque na medida em que o ponto central dessa proteção 

normativa for a tutela constitucional da vida e da qualidade de vida, tudo que se faz, 

se cria ou se desenvolve, enseja a necessidade de uma consulta ambiental, para 

saber se há ou não a possibilidade de que o meio ambiente seja degradado.31
 

[...] na legislação brasileira o empregado tem direito ao meio ambiente 

psicologicamente saudável e a condições de trabalho adaptadas às 

suas características psicofisiológicas, cabendo ao empregador adotar 

                                                
30

 ROCHA, Júlio César de Sá da, Op. cit., 2002, p. 88. 
31

 FIORILLO,   Celso  Antonio Pacheco, Op. cit., 2007,  p. 48. 
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as medidas preventivas para garantir tal direito.
32

 
 

A aplicação desse princípio ao meio ambiente do trabalho é de suma 

importância, pois busca proteger a integridade psicofísica dos trabalhadores, isso 

porque as consequências de acidentes de trabalho, por exemplo, prejudicam o 

trabalhador e a sociedade em geral. 

 É o que dispôem os artigos 194 e 195 da Constituição em comento, que fala 

da seguridade social, na qual toda sociedade é responsável direta e indiretamente 

pela saúde, previdência social e assistência social. 

O princípio da sadia qualidade de vida tem como base a premissa de que 

todos os seres humanos têm direito a uma vida saudável e produtiva em harmonia 

com o meio ambiente.  

Não é suficiente existir, mas fazer isso buscando e alcançando a qualidade 

de vida, pois na ausência desta, o viver se torn a precário e imperfeito.33 

Esse princípio foi criado com base, principalmente, no pimeiro princípio da 

Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente Humano, realizada na 

Suécia, em 1972 

O homem tem o direito fundamental à liberdade, à igualdade e ao 
desfrute de condições de vida adequada em um meio cuja qualidade 
lhe permite levar uma vida digna e gozar de bem-estar e tem a solene 
obrigação de proteger e melhorar esses meios para as gerações 
presentes e futuras [...]. 

 

Por fim, necessário falar dos princípios da dignidade da pessoa humana e 

dos valores sociais do trabalho, constitucionalizados no art. 1º, III da Constituição 

de 1988, mesmo não sendo específicos do Direito Ambiental como os demais 

mencionados. 

A dignidade da pessoa humana e dos valores sociais do trabalho, atrelados 

ao meio ambiente do trabalho fazem referência à defesa do meio ambiente bem 

como à valorização do trabalho humano com o objetivo de garantir uma existência 

digna conforme os preceitos da justiça social. 

A dignidade da pessoa humana irradia os demais princípios da liberdade, 

autonomia privada, cidadania, igualdade e solidariedade, por isso aplicável no 

âmbito do trabalho. 

Os princípios apresentados se efetivam quando o ambiente laboral acomoda 

                                                
32

 OLIVEIRA,   Sebastião Geraldo  de, Op. cit., 1996,  p. 149. 
33

 SIRVINSKAS, Luís Paulo. Manual do Direito Ambiental. São Paulo: Editora Saraiva, 2007, p.34 
. 
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condições de trabalho seguras, organizações de trabalho sadias e relações 

interpessoais respeitosas, com a adoção de uma visão protetiva holística do ser 

humano (saúde física e mental).34
 

A importância dos princípios é verificada na base que eles oferecem para 

construção das leis, regulamentos, normas, resoluções, por essa razão, se tornam 

indispensáveis à formação de um ordenamento jurídico capaz de proteger, tutelar e 

resguardar todos os tipos de meio ambiente da degradação e poluição ambiental, 

incluindo o meio ambiente do trabalho. 

 

2.3 POLUIÇÃO AMBIENTAL 

 
O conceito de meio ambiente equilibrado em conjunto com o arcabouço 

normativo e principiológico existentes, comportam, como objetivo final, a busca pela 

conservação do equilíbrio ecológico.35 

Este pode ser desestabilizado pela ação humana por meio da eliminação ou 

introdução de espécies animais e vegetais, como também pela poluição ambiental, 

podendo esta última se manifestar em todas as dimensões do meio ambiente, 

incluindo a do trabalho. 

O artigo 3º da Lei nº 6.938 de 31 de agosto de 1981, que institui a Política 

Nacional de Meio Ambiente, em seus incisos II, III e IV, conceitua degradação e 

poluição ambiental bem como quem pode ser considerado poluidor, 

respectivamente. 

De acordo com o exposto no artigo, a degradação ambiental é uma alteração 

adversa das características do meio ambiente, tendo um caráter de adversidade e 

negatividade. 

A poluição, por sua vez, é a degradação da qualidade ambiental resultante de 

atividades que direta ou indiretamente prejudiquem a saúde, a segurança e o 

bem-estar da população, criem condições adversas às atividades sociais e 

econômicas, afetem desfavoravelmente a biota, as condições estéticas ou 

sanitárias do meio ambiente, além de lançarem matérias ou energia em desacordo 

com os padrões ambientais estabelecidos. 

Assim, abarca condutas ambientais que provocam desde a morte até meros 

incômodos. O artigo 23, VI da Constituição de 1988, confirma essa abrangência, 
                                                
34

 MARANHÃO, Op.cit.,n.p. 
35

 GIOVANNETTI G. & LACERDA M. Dicionário de Geografia. São Paulo: Melhoramentos, 1996, n.p. 
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ao expressar a necessidade de proteger o meio ambiente e combater a poluição 

em qualquer de suas formas. 

No último inciso, considera-se poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito 

público ou privado responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de 

degradação ambiental. 

O artigo 4º, inciso VII, da mesma lei, apresenta um dos objetivos da Política 

Nacional do Meio Ambiente, como a imposição, ao poluidor e ao predador, da 

obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados e, ao usuário, da 

contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos. 

Os tipos de poluição mais conhecidos popularmente são a da atmosfera, dos 

solos, das águas, visual e sonora, contudo, o conceito de meio ambiente abarca o 

meio ambiente do trabalho e, com isso, também as definições legais daquele se 

aplicam neste, como o conceito poluição ambiental. 

Essa poluição específica nos locais de trabalho pode ser chamada de 

poluição trabalhista ou poluição labor - ambiental36 e é causada, em regra, pelos 

empregadores e organizadores de fatores de produção. 

Condicionando aqueles que executam as atividades laborais em condições 

de risco à integridade psíquica e física inerente aos locais de trabalho que 

comprometem substancialmente a vida, assim 

[...] o trabalho pode ser uma fonte de estabilidade f ísica e psicológica 

para um trabalhador. O trabalho estimulante pode gerar motivação e o 

meio ambiente do trabalho pode receber impactos positivos em uma 

perspectiva social. Em contraste com efeitos positivos, o trabalho 

repetitivo, acelerado , monótono, tarefas desumanas, que demandam 

apenas uma f ração da capacidade dos trabalhadores, a falta de 

reconhecimento pelo serviço prestado, podem gerar efeitos 

traumáticos na performance do trabalhador. O efeito desse tipo de 

trabalho tem proporcionado um amplo raio de destrutivas 

consequências psicológicas, incluindo sentimento de humilhação, 

perda de autoestima e motivação, com consequências para o 

desempenho individual e efeitos perniciosos na vida fora do trabalho. 

Um amplo raio de efeitos somáticos também tem sido documentado, 

diretamente associado com fatores psicossociais no ambiente de 

trabalho.
37

  

 

Percebe-se que o meio ambiente do trabalho equilibrado não é um mero 

direito trabalhista vinculado ao contrato de trabalho, pois a proteção daquele é 

distinta da assegurada a este, porquanto esta última busca salvaguardar a saúde e 

                                                
36

 MARANHÃO, Ney. Op. cit. n.p. 
37

 ROSSKAM, Ellen. Excess baggage: leveling the load and changing  the workplace. Amityville, New 
York: Baywood Publishing Company, 2007. p. 191 (tradução livre). 
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a segurança de quem desenvolve atividades laborais.38
 

Ney Maranhão39 conceitua poluição como a conjunção cumulativa entre o 

impacto ambiental, a agressividade sistêmica, a ingerência humana e a afetação 

insuportável, geradora de uma degradação ambiental de base antrópica e nível 

intolerável. 

O mesmo disserta sobre modalidades de poluição ambiental trabalhista 

definidas a partir dos fatores físico, químico, biológico, organizacional e relacional, 

sendo estes dois últimos ligados ao desconforto/sofrimento decorrente de 

condições organizacionais e antropométricas desfavoráveis bem como em 

decorrência de relações socioprofissionais perniciosas, respectivamente. 

Assim, a poluição é todo e qualquer desequilíbrio causado por atividade do 

ser humano, incluindo as atividades lícitas e ilícitas, de produção de bens ou de 

prestação de serviços, geradoras de crises ambientais, as quais violam o meio 

ambiente do trabalho sadio e equilibrado40 

Essas crises ambientais são de dimensão desumanizante, quando maculam 

a dignidade do indivíduo com intensidade suficiente para reduzi-lo à condição de coi 

sa (reificação). 

Há também as de dimensão físico-ergonômica, que estão relacionadas às 

situações de insalubridade e periculosidade, bem como à ausência de condições 

de trabalho ergonomicamente adaptadas ao trabalhador. 

Por fim, as crises ambientais de dimensão psíquico-moral, relacionadas à 

forma abusiva do exercício do poder de mando no ambiente empresarial que gera 

permanente tensão, criando o clima de terror psicológico no trabalho. 

Percebe-se que a poluição trabalhista ou poluição labor-ambiental vai além 

da falta de maquinário e manutenção adequada que coloca em risco a integridade 

física de quem executa as atividades laborais.  

Ela chega na forma de institucionalização das empresas, das pressões 

excessivas para geração de lucro por meio do aumento de produtividade desses 

indivíduos, tornando o ambiente laboral penoso. 

Mesmo sem legislar sobre, o artigo 7º, inciso XXIII da Constituição de 1988 

                                                
38

 MELO, Raimundo Simão de. Direito ambiental do trabalho e a saúde do trabalhador: 
responsabilidades legais, dano material, dano moral, dano estético, indenização pela perda de 
uma chance, prescrição. 4 ed. São Paulo: LTr, 2010. p.34. 
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 MARANHÃO, Ney, Op. cit. n.p. 
40

 RODRIGUES, Marcelo Abelha. Processo Civil Ambiental - 3ª Ed. ver. e Atual.  - São Paulo: Revista  
dos Tribunais, 2011, p. 19-21. 
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considera a penosidade como um dos elementos que causam o desequilíbrio do 

meio ambiente do trabalho, visto ser uma condição de especial desgaste que exige 

de quem labora um empenho físico ou psicológico que crie desgaste acima do 

normal. 

Assim, mesmo não causando dano à saúde do empregado, por exemplo, 

torna sua atividade mais sofrida, causando incômodo, aflição. Desta maneira 

[...] partindo do pressuposto constitucional pátrio de que o meio 

ambiente do trabalho constitui faceta integrante do meio ambiente em 

geral (CF, art. 200, VIII), busca-se, neste texto, traçar os fundamentos 

gerais e o delineamento jurídico-conceitual da assim chamada poluição 

labor-ambiental. O estudo está estruturado em uma escalada 

conceitual materializada na prévia investigação dos sentidos de "meio 

ambiente", "meio ambiente do trabalho"e"poluição", locuções cujos 

horizontes jurídicos decerto condicionam o alcance semântico do que 

se deve ter por poluição do meio ambiente do trabalho.
41

 

 
A falta de consciência por parte dos empregadores/empresas à uma efetiva 

proteção ao ambiente do trabalho, acerca dos valores envolvidos – vida, saúde, 

integridade física e segurança de quem labora – não podem ser compensados por 

um adicional sobre o salário, ainda que fosse em montante expressivo, o que não é 

na realidade42, importante se mostra responsabilizar o poluidor. 

O artigo 14, da Lei 6.938/1981, afirma que, sem prejuízo das penalidades 

definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das 

medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos 

causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores. 

O parágrafo 1º deste artigo, expressa a aplicação das penalidades previstas 

no dispositivo, onde o poluidor é obrigado, independentemente da existência de 

culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, 

afetados por sua atividade. 

O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor 

ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente. 

Desta forma, o empregador que seja considerado poluidor é obrigado a indenizar 

suas vítimas independente de culpa, não sendo necessário a comprovação que o 

empregador agiu de forma intencional, assim 

[...] pode-se afirmar de maneira inequívoca que a tutela constitucional 
do meio ambiente do trabalho aponta para a necessidade de que os 
particulares, no exercício de sua livre iniciativa, estejam vinculados ao 
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dever de enviar esforços contínuos no sentido de reduzir os riscos 
laborais e o Poder Público, nas esferas legislativa, executiva e 
judiciária, exerçam efetivo controle preventivo e repressivo em torno 
dos processos produtivos que possam oferecer riscos à vida e à 
integridade f ísica dos obreiros.

43
  

 

Pelo exposto, torna-se possível e necessário aplicar o conceito de poluição 

ambiental na esfera trabalhista, para mitigar e evitar qualquer tipo de poluição ao 

ambiente laboral. 

Principalmente em violências de difícil constatação, pois fazem parte, 

intencionalmente, de um arranjo/gestão organizacional, como o assédio moral 

organizacional, decorrente de cobrança abusiva de metas. 

 
3. ASSÉDIO MORAL ORGANIZACIONAL E COBRANÇA ABUSIVA DE METAS 

 
3.1. PRESSUPOSTOS E ESPÉCIES DE ASSÉDIO MORAL 

 

A concepção de assédio moral surge como um mecanismo jurídico do 

Direito do Trabalho, que visa a proteção da dignidade da pessoa humana, e, 

consequentemente, a proteção da saúde física e mental do indivíduo, sendo, 

recorrentemente, visualizado em relações empregatícias. 

Logo, a caracterização do assédio moral se dá por toda e qualquer conduta 

abusiva que intencional e frequentemente fira a dignidade e a integridade física 

e/ou psíquica da vítima. A OIT descreve o assédio moral como o comportamento de 

alguém para rebaixar uma ou mais pessoas através de meios vingativos, cruéis, 

desqualificativos, maliciosos ou humilhantes que ocorrem através de críticas 

repetitivas. 

Com a CF/88 o assédio moral passou a ter relevância no Brasil, pois houve a 

inserção da defesa da personalidade como um dos direitos fundamentais do 

homem, bem como tornou-o jurídico. O art. 5º, X é exemplo disso, ao expressar que 

são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, 

assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua 

violação. 

O antigo MTE44 têm publicações onde define que o assédio moral são atos 

cruéis e desumanos que caracterizam uma atitude violenta e sem ética nas 
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relações de trabalho, praticada por um ou mais chefes contra seus subordinados. 

Trata-se da exposição dos empregados a situações vexatórias, constrangedoras e 

humilhantes durante o exercício de sua função.45
 

HIRIGOYEN46 popularizou a expressão assédio moral, pretendendo retratar 

a violência perversa no mundo do trabalho. Ela o conceituou como sendo 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 à de uma pessoa, pôr em perigo o 

emprego ou degradar o ambiente de trabalho.47
 

Essa violência pode ser comparada ao genocídio, apesar de se tratar de 

uma destruição invisível do projeto pessoal do sujeito, por isso 

Quando o agressor decide destruir a vítima, retira-lhe o direito de 
conviver com os demais colegas. A vítima é afastada do local onde 
normalmente desempenhava suas funções, colocada para trabalhar em 
outro local em condição inferior e obrigada a desempenhar tarefas sem 
importância, incompatíveis com sua qualificação técnica profissional, 
ou é condenada à mais humilhante ociosidade. À semelhança do 
nazismo, o mobbing ataca a espontaneidade.

48
  

 

A repetição das condutas, principal aspecto que diferencia o assédio moral 

das agressões pontuais, é a frequência e reiteração dos comportamentos hostis. 

Isso porque, nas agressões pontuais a conduta ofensiva e humilhante não é 

repetitiva, nem processual, podendo inclusive ser uma reação impulsiva diante de 

determinada situação, como um desentendimento. Já no assédio moral estas 

condutas e comportamentos tornam-se repetitivos e sistemáticos, com o objetivo de 

disciplinar, prejudicar, ou excluir o empregado.49
 

Além disso, para caracterizar determinada prática violenta não se pode ater- 

se ao aspecto quantitativo da conduta, ou melhor, ao número de eventos ofensivos. 

Necessário, na verdade, verificar se existe uma sistematização destas agressões, 

ou seja, se estas acontecem repetida e articuladamente, configurando assim um 
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processo de hostilização e não um evento pontual hostil.50
 

[...] não concordamos com o caráter de perseguição psicológica do 

assédio moral. Inicialmente, pelas próprias palavras já citadas de 

Hirigoyen: o assédio é, de fato, uma conduta abusiva (gesto, palavra, 

comportamento ou atitude) que atente, por sua repetição ou 

sistematização, contra a dignidade ou integridade psíquica ou física de 

uma pessoa. Assim, não se pode tomara causa pelo seu efeito: o 

desrespeito à dignidade da pessoa humana que seja reiterado, 

sistemático, protraindo-se no tempo, poderá causar danos psíquicos 

ou mesmo físicos a uma pessoa. Quando se atenta diretamente contra 

a dignidade humana, podemos ter efeitos vários: dano moral, dano 

psíquico, dano físico, dano existencial ou, simplesmente, dano algum. 

De qualquer forma, o assédio moral restará configurado.
51

  

 

Assim, os comportamentos hostis ocorrem repetidas vezes e por um período 

de tempo estendido. Sua prática é permeada de intencionalidade no sentido de 

querer prejudicar, anular ou excluir um ou alguns alvos escolhidos. Portanto, o que 

diferencia o assédio moral da violência pontual é seu caráter processual (processo 

perverso) mais que a intensidade ou a duração das agressões.
52

 

O assédio moral ultrapassa o limite do razoável, pois ele vai além de 

exigências e ordens ocorridas dentro da rotina normal do trabalho. Contudo, apesar 

da conduta assediante comportar intenção, ela nem sempre é feita de forma direta, 

por vezes aparenta ser uma conduta lícita, tornando-se uma violência silenciosa. 

Alguns termos a serem utilizados para a interpretação de condutas violentas 

e, com isso, uma correta constatação do assédio moral, no que condiz à um 

propósito de prejudicar e enfraquecer um indivíduo ou um grupo de suas 

possibilidades de ação.53 Tais características são divididas de acordo com a 

a) A intensidade da violência psicológica. É necessário que [hajaa] 

intenção de ocasionar um dano psíquico ou moral ao empregado para 

marginalizá-lo no seu ambiente de trabalho. 
b) O prolongamento no tempo, pois episódio esporádico não o 
caracteriza, mister o caráter permanente dos atos capazes de produzir 
o objetivo. 
c) A intenção de ocasionar um dano psíquico ou moral ao empregado 

para marginalizá-lo no seu ambiente de trabalho. 

d) A conversão, em patologia, em enfermidade que pressupõe 

diagnóstico clínico, dos danos psíquicos. 

e) A vítima escolhida é isolada do grupo sem explicações, passando 

a ser hostilizada, ridicularizada, inferiorizada, culpabilizada e 
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desacreditada diante dos pares. 

f) Humilhação repetitiva e de longa duração interfere na vida do 

Servidor de modo direto, comprometendo sua identidade, dignidade e 

relações afetivas e sociais, ocasionando graves danos à saúde f ísica e 

mental.
54

  

 

O assédio moral não é um fenômeno de natureza individual, mas um 

fenômeno complexo com dimensões sociais, organizacionais e macroeconômicas. 

Isso significa dizer que mesmo sendo caracterizado assédio moral entre colegas de 

trabalho, por exemplo, tal violência só ocorre porque há um ambiente pré- 

determinado para isso. 

Tal determinação é construída desde a metade do século XIX com o advento 

de transformações políticas e tecnológicas, a Revolução Industrial, iniciando assim, 

uma das fases do sistema capitalista conhecida como capitalismo industrial, na qual 

foi marcada pela superexploração da força de trabalho e ausência de garantias 

legais aos operários.55
 

Contudo, necessário evidenciar que os atos ou omissões hostis, praticados 

de forma descontínuas e momentâneos (geralmente como uma reação de 

impulsividade e sem propósito de prejudicar a outra pessoa) são agressões 

pontuais e diferenciam- se de assédio moral por se constituírem como eventos 

isolados, situacionais e geralmente sem a intencionalidade de prejudicar. 

Faz parte da violência do cotidiano, a que qualquer um está exposto e que 

procede do mau humor, do nervosismo e da impaciência. O que diferencia essas 

duas formas de violência é a repetição, a insistência e a sistematicidade, assim as 

interações entre56
 

[...] o indivíduo e a organização ou a administração da empresa, as 
quais utilizam da violência e da hostilização, de forma continuada e 
crônica, “na formulação de procedimentos e política organizacionais, na 
forma de mecanismos de gestão abusivos sem necessariamente existir 
um agressor personalizado. 

 
O assédio moral pode ser observado não só por parte do empregador, que 

se utiliza da superioridade hierárquica para constranger o empregado, porém, 

atitudes assim surgem também dos próprios colegas por motivo de competição ou 

                                                
54

 MARCELINO, Karla Júlia. Assédio Moral-não seja mais uma vítima. Pernambuco: Secretaria da 
Controladoria Geral do Estado, 2014, p.26. 
55

 No próximo subcapítulo “Assédio Moral Organizacional” serão apontados os principais aspectos do 
sistema capitalista e sua ligação com o Direito do Trabalho. 
56

 SOBOLL, Lis Andréa Pereira; HORST, Ana Carolina. O assédio moral como estratégia de 
gerenciamento: solicitações da forma atual de gestão. In: ALLAN,  Nasser  Ahmad;  GIZZI,  Jane  
Salvador de Bueno; COZERO, Paula Talita (org.). Assédio moral organizacional: as vítimas  dos  
métodos de gestão nos bancos. 1ª edição. Bauru: Editora Práxis, 2015, p.27. 



29 
 

de discriminação, por exemplo. 

Assim, o assédio moral é denominado vertical descendente quando 

praticado por um trabalhador hierarquicamente superior ao empregado assediado. 

Ao violar o princípio da dignidade da pessoa humana, pode ocasionar a rescisão 

indireta do trabalhador nos termos do artigo 483, alínea e, da CLT que diz que o 

empregado poderá considerar rescindido o contrato e pleitear a devida 

indenização quando praticar o empregador ou seus prepostos, contra ele ou 

pessoas de sua família, ato lesivo da honra e boa fama. 

Outro tipo de assédio moral é o horizontal, no qual ocorre entre funcionários 

que ocupam a mesma posição hierárquica dentro da empresa. A CLT, 482, alínea b 

e j, tem expresso que o assediador deverá responder pelas perdas e danos da sua 

conduta ilícita, além de se sujeitar ao poder disciplinador do empregador, podendo 

ser despedido por justa causa. 

Em contrapartida, o vertical ascendente acontece quando um funcionário 

hierarquicamente inferior assedia seu superior, através de ações ou omissões 

frequentes diante dos colegas, podendo alcançar até uma chantagem, visando 

uma promoção, por exemplo. 

Por fim, configura-se assédio moral organizacional, quando o empregado 

sofre violência psicológica da própria empresa pelo ambiente de trabalho que está 

inserido. Em regra, tal violência é exercida por empresas extremamente 

competitivas que estimulam seus funcionários a disputarem entre si, propagando o 

medo por meio de ameaças, ainda que de menor grau se comparado aos que 

ocorrem no assédio vertical. 

Independentemente da origem dos ataques (se oriundo de um grupo ou de 

um indivíduo), da intenção do agente causador (se declarado ou silencioso/vel ado 

o intuito de destruir o outro) ou da relação à finalidade de sua utilização (adaptar os 

empregados ao sistema ou forçá-los a deixar o trabalho) é evidente que “[...] o 

assédio moral retira do homem sua dignidade como pessoa humana e como 

trabalhador que deseja ver seu trabalho valorizado”.57
 

SOBOLL58 considera que o assédio moral pode ser mais perigoso do que a 

violência física. Isto porque causa danos no desenvolvimento físico, mental, 
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espiritual, psicológico e social do indivíduo, é, portanto, um tipo grave de violência 

no trabalho, constituída por 

[...] um conjunto de comportamentos hostis, repetitivos e prolongados, 

que, articulados, se configuram como armadilhas. Estas são 

elaboradas intencionalmente, com a finalidade de minimizar os 

espaços de ação, pressionando a pessoa de tal maneira que se torna 

insustentável a sua permanência num projeto, num setor ou na 

empresa, podendo levar a pedidos de afastamento, transferências ou 

desligamento, com possíveis repercussões para a saúde e para sua 

vida, profissional e social. 
 

A natureza do assédio moral, portanto, é agressiva, processual, pessoal 

e mal-intencionada. Os empregados passam a viver em constante estado de alerta 

por temor de serem a próxima vítima, o que favorece a submissão, inibindo 

questionamentos em virtude do predomínio do medo.59
 

 

3.2 ASSÉDIO MORAL ORGANIZACIONAL 
 

Como se verificou, o assédio moral surge como um mecanismo jurídico do 

Direito do Trabalho, o que se estende a todos os tipos de assédio já apresentados, 

inclusive o assédio moral organizacional. 

Contudo, não há como definir o último sem fazer referência ao sistema 

econômico capitalista, visto que a falta de proteção jurídica no trabalho não é 

desassociada da história do capitalismo, pelo contrário, o Direito do Trabalho é 

produto do capitalismo, atado à evolução histórica desse sistema, retificando-lhe 

distorções econômico-sociais e civilizando a importante relação de poder que sua 

dinâmica econômica cria no âmbito da sociedade civil, em especial no 

estabelecimento e na empresa.60
 

Assim, convém apresentar três momentos do sistema capitalista, no que 

concerne às relações de emprego, de acordo com o modo de produção. O primeiro 

data do século XIII e principalmente do século XIX, período entendido como a 

primeira fase da Revolução Industrial61, as forças produtivas do capitalismo 

começam a se desenvolver com maior intensidade. 

O trabalho é extremamente degradante, chegando a dezesseis horas por 

dia, ocasionando desgaste físico e emocional, acidentes recorrentes, fome. Esse 

período foi compreendido como o extermínio dos operários, pois o indivíduo é 
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desprovido de tudo 

[...] entregue a si mesmo, não sobreviveria um único dia, porque a 

burguesia se arrogou o monopólio de todos os meios de subsistência, 

no sentido mais amplo da expressão. Aquilo de que o proletariado 

necessita, só pode obtê-lo dessa burguesia, cujo monopólio é protegido 

pela força de Estado. Eis por que o proletariado, de direito e de fato, e 

escravo da burguesia, que dispõe sobre ele de um poder de vida e de 

morte. Ela lhe oferece os meios de subsistência, mas em troca de um 

“equivalente”- seu trabalho; e chega ao ponto de lhe dar a aparência de 

agir segundo sua própria vontade, de estabelecer livremente com ela 

um contrato, sem constrangimentos, como se o proletariado fosse o 

autor de seu próprio destino.
62

 

 

O segundo momento é percebido a partir do final do século XIX até meados 

do século XIX, sofrendo grande interferência da Primeira e Segunda Guerras 

Mundiais63. É nesse período que o Taylorismo e o Fordismo64 ganham força ao 

racionalizar os movimentos dos operários visando sua máxima produção em menor 

tempo, na chamada Organização Científica do Trabalho65. 

O terceiro momento se inicia após a Segunda Guerra Mundial, em que se 

passou a exigir mais atividades de cunho intelectual e com uma mão-de-obra 

progressivamente especializada66. 

Os modelos de produção anteriores foram decisivos para que o terceiro 

momento se desenvolvesse, isso porque houve acúmulo de riquezas e grande 

progresso tecnológico com a Segunda Guerra Mundial, oportunizando, a partir da 

metade do Século XX o surgimento da eletrônica e posteriormente a expansão de 

outras vertentes desta, como telecomunicações, eletroeletrônica, robótica, 

automação.67
 

As consequências são novas formas de organização do trabalho onde o eixo 

central 

[...] dos dispositivos organizacionais (e institucionais) das inovações 
organizacionais do novo complexo de reestruturação produtiva é a 
‘captura’ da subjetividade do trabalho pela lógica do capital. É a 
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constituição de um novo nexo psicofísico capaz de moldar e direcionar 
ação e pensamento de operários e empregados em conformidade com 
a racionalização da produção. Os dispositivos do novo modelo de 
gestão (just-in-time/kanban, kaizen, CCQ etc.), mais do que as 
exigências da organização industrial do fordismo-taylorismo, 
sustentam-se no ‘envolvimento’ do trabalhador com tarefas da 
produção em equipe ou jogos de palpites para aprimorar os 
procedimentos de produção.

68
 

 

Esse terceiro momento é marcado pelo Toyotismo69, com mais uma 

reestruturação produtiva do capital, ocasionando no próprio sistema capitalista, 

juntamente com globalização70 e o neoliberalismo71, a flexibilização das leis 

trabalhistas, como o trabalho à distância, a terceirização, a gestão através metas. 

Cabe mencionar que os velhos processos de produção se desenvolveram e 

começaram à ser conhecidos como neofordismo/ neotoyotismo ao criarem novas 

sistemáticas laborais, baseadas na flexibilização na produção, na especialização 

flexível e em novos padrões de busca de produtividade com formas de adequação 

da produção à lógica do mercado. 

A política neoliberal ocasionou uma mudança radical nas relações 

interpessoais, criando um novo paradigma, isto porque os conflitos 

contemporâneos fazem parte do ambiente organizacional, com metas, resultados, 

produção dirigida e a busca pela estabilização financeira. 

É evidente que as concepções produzidas no capitalismo por si só 

favorecem o enraizamento do assédio moral. 

Essas técnicas de gestão vinculam o caráter da pessoa ao perfil da empresa, 

sinônimo de dirigismo neoliberal, onde “[...] Os empregados com menos condições 

de competição serão esfacelados de imediato, ou então serão futuras vítimas de 

assédio moral pela falta de características impostas pela organização.”72 

Mas o importante é perceber que o que baseia os três períodos históricos 

destacados é a concorrência, entendida como 

[...] a expressão mais completa da guerra de todos co ntra todos que 
imp era na moderna sociedade burguesa. Essa guerra, uma guerra 
pela vida, pela existência, por tudo e que, em caso de necessidade, 
pode ser uma guerra de morte, não se trava apenas entre as diferentes 
classes da sociedade, mas também entre os diferentes membros 
dessas classes: cada um constitui um obstáculo para o outro e, por 
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isso, todos procuram eliminar quem quer que se lhes cruze o caminho 
e tente disputar seu lugar. Os operários concorrem entre si tal como os 
burgueses.

73
  

 

A concorrência está presente nas relações empregatícias de hoje, como 

herança das fases do sistema capitalista vigente, que busca a redução dos custos 

de produção de seus produtos para, assim, ter vantagens diante dos competidores, 

reduzindo ao mínimo o pagamento dos empregados, ampliando o capital do 

empregador, pois se maximiza a mais-valia74. 

A referida situação é tida como um assassinato social, pois o empregado é 

colocado em situação contrária à preservação de sua saúde, seja ela física e/ou 

mental.75 A partir disso, é possível notar que o sistema econômico no qual vivemos 

apresenta-se como um solo fértil para violências no trabalho, em específico o 

assédio moral organizacional. 

Este, assim como o assédio moral, é processual e agressivo. A diferença é 

que o primeiro não traz consigo a pessoalidade e a má-intencionalidade. Já no 

segundo, o alvo é o próprio indivíduo, com um interesse mais ou menos consciente 

de prejudicá-lo.76
 

O assédio moral organizacional está nas estruturas e nas políticas 

organizacionais ou gerenciais, as quais são inadequadas e abusivas, podendo ser 

definido como “[...] o conjunto de condutas abusivas, de qualquer natureza, 

exercido de forma sistemática durante certo tempo, em decorrência de uma 

relação de trabalho [...] com a finalidade de se obter o engajamento subjetivo de 

todo o grupo às políticas de metas da administração.
77

 

A expressão organizacional, quando associada a palavra assédio, tem o 

propósito de destacar que esse tipo de prática se estrutura a partir das estratégias 

de gestão e divisão do trabalho, ou seja, dependem principalmente da maneira 

como o este está organizado.78
 

Nesse contexto, é necessário discorrer sobre o poder diretivo do empregador 

(artigo 2º da CLT) no qual se refere a certas exigências de desempenho e 
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produtividade, contudo, tais atitudes deixam de ser legítimas quando permeadas de 

condutas abusivas e que atentam contra a dignidade da pessoa humana.79
 

[...] é proibido ao empregador exigir a prática de uma conduta ilícita 

ou que exponha as outras pessoas e o próprio empregado a situações 

nocivas, de grave perigo ou vexatórias, bem como exigir a prestação 

de serviços incompatíveis com a qualificação profissional 

correspondente à função p ara a qual o trabalhador foi contratado. As 

exigências empresariais desligadas da prestação de serviços são 

fundamentadas na obrigação de o empregad o zelar pelo patrimônio da 

empresa e atuar com eticidade, lealdade, boa-fé e diligência, princípios 

igualmente dirigidos ao empregador. A prática empresarial faz vista 

grosso ao fato de a indeterminação desses conceitos não compactuar 

com toda sorte de ordens, por exemplo: é certo que a lealdade do 

empregado não pode ser postulada diante de um comportamento ilícito 

da empresa, ou então a diligência pressupor a disponibilidade diuturna 

do empregado.
80

 

 

É o que acontece quando a empresa escolhe gerir por meio de injúria, por 

medo, por estresse, com exposições constrangedoras de resultados, premiações 

negativas, ameaças, cobrança abusiva de metas. 

Infelizmente esse tipo de violência é muitas vezes defendido por diretores, 

gestores e mesmo pelos empregados como estratégias necessárias na busca de 

padrões de excelência e de competitividade no mercado globalizado, fazendo parte 

do processo de banalização do assédio moral, seja ele interpessoal e/ou 

organizacional81. 

Para uma melhor compreensão de como ocorre o assédio moral 

organizacional, é fundamental apresentar o conceito de organização bem como de 

cultura organizacional e os níveis desta. Em uma visão mais política, organização é 

uma 

[...] coletividade com uma fronteira relativamente identificável, uma 

ordem normativa (regras), níveis de autoridade (hierarquia), sistemas 

de comunicação e sistemas de coordenação de membros 

(procedimentos); essa coletividade existe em uma base relativamente 

contínua, está inserida em um ambiente e toma parte de atividades que 

normalmente se encontram relacionadas a um conjunto de metas; as 

atividades acarretam consequências para os membros da organização, 

para a própria organização e para a sociedade.82 
 

Essa coletividade possui um conjunto complexo de valores, crenças e ações 

que a definem, chamada cultura organizacional, na qual pode ser analisada em 
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três níveis.83
 

O primeiro nível refere-se aos artefatos, os quais apresentam a estrutura e 

processos organizacionais visíveis, isso significa dizer que, incluem os produtos ao 

grupo, como a arquitetura, layout, linguagem, tecnologia, vestuário, ou seja, 

estrutura e processo da organização. 

O segundo nível são os valores de suporte, as regras de ação, normas e 

valores que orientam as decisões, os comportamentos, as atitudes dos 

indivíduos. São as estratégias, metas e filosofias que justificam esse suporte. 

Já o terceiro nível constitui-se pelas pressuposições básicas de suporte, 

criadas pelos indivíduos para orientar seus comportamentos, são as crenças, 

percepções, pensamentos e sentimentos inconscientes assumidos como 

verdadeiros pelo grupo que determinam como os membros de um grupo percebem, 

pensam e sentem, isto é, determinadores e valores e ação. 

As pressuposições básicas se mostram difíceis de se mudar, pois se refere 

a verdades tidas como inquestionáveis, visto que o indivíduo às traz da infância, 

diferente dos artefatos, que são mais permeáveis às mudanças. 

Nesses ambientes organizacionais, “[...] as pessoas se pautam mais pelo 

aspecto legal que pelo moral, porém, a convivência social prolongada não pode 

subsistir sem que a instância moral também exerça a sua parte no controle de 

comportamentos e de atitudes dos indivíduos.”84
 

Em teoria, a principal função da cultura organizacional é a integração das 

pessoas, permitir que as mesmas se identifiquem com o ambiente organizacional, 

além de reduzir a ansiedade e a insegurança dos empregados e prover orientações 

sobre como agir neste meio, contudo, não é o que acontece na prática, onde são 

[...] conhecidos pelos Tribunais do Trabalho as situações de empresas 

que penalizam publicamente e com ridicularização os empregados ou 

equipes que vendem menos, ou não alcançam metas de vendas, com 

o pagamento de prendas, como ter que deixar um abacaxi sobre a 

mesa, como troféu, durante um determinado período de tempo, ou 

vestir-se de mulher e desfilar para os demais empregados, ou imitar 

animais, ou expor-se a qualquer forma de ridículo.
85 

 

Assim, entende-se que algumas empresas negligenciam os aspectos 

                                                
83

 SCHEIN, Edgar H. Organizational culture and leadership. 2. ed. San Francisco: Jossey-Bass, 1992, 
p.17. 
84

 FREITAS, Maria Ester de; HELOANI, José Roberto; BARRETO, Margarida.  Assédio  Moral  no 
Trabalho. Cengage Learning, São Paulo, 2008, p. 38. 
85

 EBERLE, André Davi et. al. Aspectos  definidores  do  assédio  moral.  IN:  GOSDALL,  Thereza 
Cristina; SOBOLL, Lis Andréa Pereira (org.). Assédio Moral Interpessoal e Organizacional.  São  
Paulo: LTr, 2009, p.38. 



36 
 

desencadeadores do assédio moral organizacional, ou seja, considera-se que essa 

violência ocorra não por que os dirigentes o desejem, mas porque eles se omitem.86
 

Contudo, mesmo sem uma real pessoalidade e intenção direcionada à uma 

pessoa, essa união de práticas reiteradas, controlam o empregado no seu corpo, 

comportamento e tempo de trabalho, ocasionando danos semelhantes, e por 

vezes iguais, aos do assédio moral interpessoal. 

A cultura organizacional de cada empresa é, portanto, ensejadora dessa 

violência, pois é constituída por um padrão de suposições básicas compartilhadas, 

“[...] esse padrão tem funcionado bem o suficiente para ser considerado válido, e, 

por conseguinte, para ser ensinado aos novos membros como o modo correto de 

perceber, pensar e sentir-se em relação a esses problemas”87. 

Percebe-se que as formas de gestão não têm como objetivo respeitar, 

verdadeiramente, a particularidade de cada empregado que compõem uma 

organização, não há, portanto “[...] um processo de educação à diferença nas 

empresas. Continua a haver, isto sim, a uniformização de condutas e 

procedimentos, sob o primado da vontade regulamentar do empregador.”88
 

Existe uma imposição à uniformidade desejada, por meio de uma 

contradição que é expressada ao punir eventuais dissidências e, ao mesmo tempo, 

valorizar com maior dignidade quem se submeter a ela. 

A empresa não permite, de fato, a autonomia, mas exige que os empregados 

sejam criativos, versáteis, que considerem os interesses da empresa como seus e 

que, com isso, assumam parte do destino desta89, por isso 

[...] não nos resta dúvida de que a diferença entre a Qualidade Total e 
o modelo taylorista-fordista não é significativa, pelo menos para o 
trabalhado r. Se a maneira taylorista-fordista de organizar o trabalho, 
embora incorporasse também propostas de gestão da subjetividade, 
especializou-se na ‘docilização dos corpos [...], a Qualidade Total 
vem-se esmerando na expropriação do pensamento, mediante a 
gestão participativa, mormente voltada para obter o envolvimento do 
trabalhador na manutenção e repasse das informações para o 
desenho de novos equipamentos ou para a reorganização do  trabalho  
mais  produtiva e  lucrativa,  ou para ambas as f inalidades.

90
 

 

Cria-se um ambiente que aparentemente valoriza o conjunto de esforços e 

habilidades do empregado, mas que guarda como finalidade a reordenação da 
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subjetividade desse indivíduo91. 

Assim, a saúde do meio ambiente de trabalho depende decisivamente do 

modo pelo qual o poder diretivo é exercido. “[...] Tanto o exercício abusivo do poder 

quanto a omissão e inoperância dos dirigentes podem não apenas favorecer, como 

potencializar o desenvolvimento de relações perversas no interior da empresa”.92 

Assim, o assédio moral organizacional se insere em uma lógica de alto 

controle dos empregados por meio de técnicas de gestão que visam o aumento de 

produtividade e extinção de qualquer forma de tempo não dedicado 

exclusivamente à atividade93, sendo uma delas a gestão por estresse, aplicada por 

meio da cobrança abusivas de metas. 

 
3.3 ASSÉDIO MORAL   ORGANIZACIONAL   DECORRENTE DA COBRANÇA 

ABUSIVA DE METAS 

 
Como demonstrado até agora, a cooperação entre os indivíduos fica no 

plano secundário quando as técnicas utilizadas pela empresa carregam a 

violência do assédio moral organizacional. 

A organização saudável do trabalho consiste no 
 

[...] direito a que as práticas de gerenciamento e direção da 

organização do trabalho na empresa, instituição ou organização, 

observem parâmetros positivos e negativos de adequação à 

preservação das condições de saúde e autonomia dos trabalhadores, 

o que inclui as estratégias de mobilização subjetiva do zelo e da 

colaboração, os modelos de gestão, controle e avaliação do trabalho 

e as condições para que haja formas adequadas de cooperação e 

deliberação de normas de trabalho e permitam os mecanismos de 

reconhecimento da contribuição efetiva dos trabalhadores. 
94

 

 

O implemento de metas abusivas, sem critérios de bom senso ou de 

razoabilidade, corrobora com essa violência, pois há uma a constante opressão no 

ambiente de trabalho que é sentida por todos que compõem a organização95. 

Isso porque para que tais metas sejam alcançadas, algumas práticas 

chamadas de motivacionais são utilizadas, uma delas é o sistema de avaliação e 

                                                
91

 Ibidem, p. 129. 
92

 GUEDES, Márcia Novaes.  Terror  Psicológico no trabalho. 2ª Ed. São Paulo:  LTr,  2004,  p. 58 
93

 GÊNOVA,  Leonardo  de.  O Princípio da proteção no século XXI.  São  Paulo: LTr,  2009,  p. 40. 
94

 WANDELLI, Leonardo Vieira. Op. cit., p.275. 
95

 CAVALCANTE, Jouberto de Quadros Pessoa; JORGE NETO, Francisco Ferreira. O Direito do 
Trabalho e o assédio moral. Revista Jus Navigandi, ISSN 1518-4862, Teresina, ano 10, n. 638, 7 abr. 
2005. 



38 
 

desempenho, que através de comparações contínuas de resultados, busca a 

obtenção de engajamento dos empregados a cumprirem a política de metas da 

organização. 

Contudo, essa prática enaltece os que demonstram adesão e resultados 

desejados em curto prazo e humilha aqueles que não foram suficientes para a 

empresa.96 Basicamente, se trata de um processo de julgamento de erros, com 

impactos na identidade do empregado97. 

Significa dizer que “[...] A própria empresa pode tornar-se um sistema 

perverso quando o fim justifica os meios e ela se presta a tudo, inclusive a destruir 

indivíduos, se assim vier a atingir seus objetivos [...] a mentira serve ao 

desenvolvimento da empresa”.98
 

Tal fato advém das mudanças ocorridas no Contrato de Emprego, em razão 

da mudança do perfil da empresa e dos modelos de gestão da mão-de-obra, que 

direcionam a responsabilidade pela produção ao empregado e flexibilizam a 

remuneração, por meio do pagamento de prêmios quando este atinge as metas 

fixadas pela gerência, assim 

[...] essas novas formas de gestão, fundadas no poder diretivo 
ampliado na atual fase de desenvolvimento capitalista, implicam 
práticas institucionais reiteradas de ampliação dos níveis de ansiedade 
nos empregados, seja quanto ao estabelecimento de metas, seja 
quanto à intensidade imposta na prestação laboral e seus 
conseqüentes mecanismos de controle que terminam por lhe causar 
sérios transtornos á saúde.

99
  

 
As metas abusivas são um mecanismo usado para acelerar o ritmo de 

trabalho dos empregados, fazendo que estes estejam inteiramente voltados ao 

empenho que lhe é exigido, não somente em sua jornada de trabalho. 

RAMOS FILHO100 expõe que as formas de gestão, oriundas do poder diretivo 

ampliado na atual fase de desenvolvimento capitalista, formam práticas reiteradas, 

a nível institucional/organizacional, de ampliação dos níveis de ansiedade nos 

empregados, seja quanto ao estabelecimento de metas, seja quanto à intensidade 

imposta na prestação laboral, causando sérios transtornos à saúde destes. 

Infelizmente, mesmo havendo vários estudos revelando que o assédio moral 
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é um problema organizacional, as empresas investem pouco na prevenção, pior, 

valem-se de tal violência como forma de extração de mais-valor 

[...] em 2013, 66% dos bancários relataram sofrer assédio moral no 
trabalho, e 80% destes passaram por situações constrangedoras no 
trabalho pelo menos uma vez por semana; em 2009, houve uma 
tentativa de suicídio por dia no setor bancário e, dessas, uma se 
consumou a cada 20 dias. A maior causa de assédio moral é a pressão 
por metas, que provoca também a tentativa de suicídio, adoecimento, 
depressão e síndrome do pânico [...].

101
 

 
A mitigação ou até mesmo abolição do assédio moral organizacional, 

encontra obstáculo nas chamadas fontes organizacionais. A inércia estrutural102 é 

uma delas, as organizações dispõem de mecanismos internos, a exemplo disso, 

tem-se o processo de seleção e as regras formais para produzir estabilidade. No 

passo que a organização enfrenta uma mudança, tal fonte porta-se como um 

contrapeso para sustentar a estabilidade.103
 

Os outros fatores são o foco limitado na mudança104, a inércia do grupo105 e 

o econômico. Este último é o que mais contribui para a manutenção do assédio 

moral organizacional decorrente de cobrança abusiva de metas, pois há um temor 

com relação às finanças da empresa. 

Desta maneira, salienta-se que “[...] as organizações modernas acenam com 

a possibilidade de todos serem heróis, desde que assumam sua ‘natureza’ 

esportiva de ganhador. O heroísmo é socialmente transmissível; a ação, 

supervalorizada; e a rapidez, o tempo em que tudo deve se dar.”106
 

Assim, a individualidade e o narcisismo passam a ser constantes, normais. 

“[..] Essa ‘excelência’, em vez de ter apenas efeitos positivos, como é apregoado, 

pode mascarar uma grande perversidade.”107
 

As técnicas motivacionais apresentam-se como um jogo esportivo, onde há 

um ganhador, um herói, mas na verdade, elas escondem uma grave violência. 

Aqui, a competição é considerada um valor, com o intuito dos empregados 
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não a considerarem como violadora dos seus direitos, e sim como um aspecto 

intrínseco ao funcionamento da empresa, 

“O assédio moral [...] incorpora-se à prática empresarial como medida 

corrente, difundida em todo quadro de pessoa e até incentivada implícita ou 

explicitamente pela direção, configurando-se um ‘sanção normalizadora 

permanente’ de todos contra todos.108
 

Necessário enfatizar que há metas normais e saudáveis quando, 

explicitamente, são mensuráveis. Ou seja, deve haver clareza sobre o objetivo a 

ser atingido, além de conhecimento das regras, e do que é necessário fazer para 

que a atividade ocorra com sucesso, por meio dos indicadores sobre como está 

sendo o desempenho na tarefa e, por fim, um retorno. 

Contudo, como demonstrado, as metas abusivas recaem na forma de 

gestão por estresse, na qual há uma adoção de medidas coercitivas sob a gestão 

de pessoal, com a finalidade de impulsionar os funcionários a uma maior 

produtividade, amparadas em um medo coletivo frente à possíveis retaliações 

existentes. 

É uma escolha gerencial para conseguir um determinado escopo sem 

qualquer estudo, pesquisa e análise de quadros eficientes para consegui-lo. 

Basicamente, é a necessidade de atingir e ultrapassar os padrões verificados em 

períodos anteriores, tornando-se obrigatório ultrapassar os lucros obtidos em dias, 

semanas, meses. 

A empresa usa como combustível a rentabilidade baseada no controle 

excessivo, seja do tempo, das pressões sistemáticas e ameaças sobre a carreira. 

Usa-se o comprometimento e o desempenho (dispostos inclusive em 

programas de qualidade das empresas) como moeda de troca para preservação do 

emprego. 

[...] entre as demandas dos clientes, as cobranças dos supervisores e 

as metas impostas pela empresa. A contradição entre as exigências de 

atendimento em tempo reduzido, as demandas reais dos clientes e a 

necessidade de efetivar a venda de produtos intensificam o ritmo de 

trabalho e exigem habilidades de tomada de decisões, priorização das 

atividades, agilidade no atendimento, sem queda de qualidade.
109

 

 

Reitera-se que as consequências são bem parecidas, e muitas vezes iguais, 

com a do assédio moral interpessoal, seja na esfera psicológica, como lapsos de 
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memória, irritabilidade, ansiedade, fadiga, apatia, alterações de humor. Como na 

esfera física, por meio de falta de apetite, problemas de concentração, boca seca, 

problemas respiratórios e comportamentais, maior tendência para o autoritarismo e 

punição, absenteísmo, aumento do número de erros. 

Se racionaliza a existência do empregado, como quase uma necessidade 

social, escondendo-se as origens de interesse unicamente econômico. 

Aqui a racionalidade invocada é “[...] certamente a razão econômica, mas 

também veremos que esta quase sempre se insinua em outras considerações 

ligadas à racionalidade social, em virtude de princípios bastante suspeitos no plano 

moral-prático”110. 

Por essa razão que caracterizar o assédio moral organizacional depende, 

majoritariamente, de uma questão de hermenêutica, pois é necessário a percepção 

de verificar quando o poder diretivo passa ser excessivo e arbitrário. As metas 

impossíveis geram um estado de pressão contínua no empregado que afeta sua 

saúde, tornando-se abusivas, e assim caracterizando o assédio.111
 

Ao fixar a política de metas a empresa deve seguir adianta uma estrutura 

mercadológica compatível com tal cobrança 

 
[...] é necessário saber, que a política de metas não é só cobrar 

resultados dos funcionários, tem todo um trabalho por trás disso, por 

exemplo, antes de o vendedor trabalhar a venda do produto, a 

produção e o fornecimento precisam estar estruturados, o marketing 

deve estar bem posicionado. O produto já deve estar praticamente 

aceito junto à sociedade, antes da cobrança de se alcançar vendas 

exorbitantes.
112

 

 

Nessa gestão por estresse para batimento de metas abusivas, o empregado 

passa a se perceber e ser percebido, unicamente, como um instrumento para 

obtenção de lucro à organização, ocasionando sentimentos de menosprezo, 

incapacidade e inferioridade, podendo transformar-se em uma poluição ambiental 

laboral, capaz de degradar o meio ambiente do trabalho equilibrado. 

 

4. MEIO AMBIENTE DO TRABALHO EQUILIBRADO: ASSÉDIO MORAL 
ORGANIZACIONAL DECORRENTE DA COBRANÇA ABUSIVA DE METAS 
COMO FORMA DE POLUIÇÃO AMBIENTAL 

 
4.1 ASSÉDIO MORAL ORGANIZACIONAL DECORRENTE DE COBRANÇA 
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ABUSIVA DE METAS COMO FORMA DE POLUIÇÃO AMBIENTAL 
 

 
Existe um processo que desnaturaliza e desvirtua a forma de gestão 

organizacional contemporânea, que segue a lógica financeira113, transformando o 

empregado em um recurso, e pior, de natureza unicamente utilitarista114. 

Ou seja, “[...] a gestão se perverte quando favorece uma visão do mundo na 

qual o humano se torna um recurso a serviço da empresa”115.  

É nesse contexto que os métodos e políticas gerenciais são traduzidos em 

assédio moral organizacional, impedindo qualquer reação da vítima capaz de 

modificar esse modelo de gerir, pois a leva ao seu limite, exaurindo-a até o seu 

adoecimento e do meio ambiente em que está inserida. 

Os conceitos de degradação ambiental e de poluição asseguram que estes 

podem ser utilizados para descrever situações de violência ocorridas no ambiente 

de trabalho, podendo ser 

[...] caracterizada como poluição labor-ambiental a institucionalização, 

por parte das empresas, de pressões excessivas sob seus funcionários 

com vistas ao aumento de produtividade ou no fito de obter sua adesão 

a programas de demissão voluntária.
116

 

 

Verifica-se assim, a ligação direta entre desenvolvimento sustentável e 

assédio moral organizacional, devido este último ser incorporado nas estruturas 

organizacionais, por meio de formas nocivas de gestão que degradam o meio 

ambiente e que se perpetuam nos empregados em atividade e nos que ainda farão 

parte da empresa. 

Isso significa que o assédio moral organizacional não se isola no tempo, e 

que o prejuízo recairá em todos os indivíduos que passarem por onde tal violência 

está inserida, o que resulta em uma submissão destes à todas as práticas nocivas 

que caracterizam esse tipo de assédio. 

Por esta razão, a violência institucional vai de encontro com o 

desenvolvimento sustentável, bem como com os princípios basilares do Direito 

Ambiental. O princípio da sadia qualidade de vida que protege a vida saudável, é 

justamente o que o assédio moral organizacional afeta. 
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Além do mais, todos os princípios de proteção ambiental se voltam de 

alguma maneira para o combate da prática do assédio moral organizacional, pois 

este representa fator de desequilíbrio e degradação do meio ambiente do trabalho 

equilibrado. 

Os princípios da conservação, da prevenção, da precaução, da 

sustentabilidade, da participação e do poluidor-pagador asseguram que Direito 

Fundamental a um meio ambiente sadio e equilibrado impedem que o empregador 

perpetue o ilícito através de gestões nocivas, bem como impõem que este seja 

responsabilizado por danos cometidos. 

O princípio da participação, por entender que sua aplicação na esfera 

trabalhista legitima a influência que o empregado pode vir a ter nas decisões 

relacionadas à organização do trabalho, buscando assim relativizar a concepção 

absoluta do artigo 2º da CLT, de que o empregador é o único competente para o 

estabelecimento de diretrizes, políticas e métodos de gestão. 

 Ou seja “[...] os obreiros não só deverão tomar parte das decisões a 

envolverem aspectos concernentes à organização dos locais de trabalho, como 

também devem ter acesso à totalidade das informações sobre as questões labor-

ambientais que estejam em poder da empresa.”117
 

Do mesmo modo, os princípios da precaução e prevenção impõe ao 

empregador que este aja para eliminar toda possibilidade de dano, ou seja, mesmo 

sem ter certeza do potencial lesivo que a política de gestão comporta.118
 

Já o segundo princípio, é expresso ao eliminar qualquer risco já conhecido. 

Aqui, o empregador é obrigado a tomar decisões para evitar os danos advindos do 

risco laboral119. 

O princípio do poluidor-pagador também é de suma importância na esfera 

trabalhista, visto que desempenha função de alerta ao empreendedor-poluidor, 

isto é, o empregador deverá cessar as condutas assediantes e, se for o caso, 

reparar os danos ocasionados. Assim, 

[...] não só exige do empregador que explora atividade acarretadora de 
riscos físicos e psicossomáticos aos trabalhadores a adoção das 
medidas necessárias à neutralização ou à redução de tais ameaças – 
aspecto preventivo – como também lhe impõe o dever de reparar os 
danos ocasionados aos obreiros – aspecto reparatório.

120
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Já o princípio da sustentabilidade, quando aplicado ao meio ambiente do 

trabalho, se manifesta no sentido de que a empresa não deve se sobrepor às 

necessidades e interesses dos empregados, devendo levar em conta a 

reciprocidade. 

Isso significa que há de se levar em conta a integridade física e psíquica do 

empregado para que os riscos laborais diminuam e o ideal sustentável seja 

atingido, esse princípio conjuga a “[...] necessidade de que a organização dos 

fatores de produção evolua, sempre, no sentido de preservar, na maior medida 

possível, o direito à integridade física e mental dos trabalhadores.”121
 

Assim, se assegura às futuras gerações obreiras níveis cada vez mais 

seguros de exposição aos riscos laborais, evitando uma privação futura de 

garantias laborais. 

Os demais princípios do Direito Ambiental122 também exercem uma positiva 

influência na esfera trabalhista, pois tutelam o meio ambiente do trabalho de uma 

degradação ambiental. 

Esse ambiente degradado pelo assédio moral organizacional, decorrente da 

cobrança abusiva de metas, exprime a penosidade, que é entendida como uma “[...] 

condição de especial desgaste que exige do trabalhador um empenho físico ou 

psicológico que crie desgaste acima do normal”.123 

Mesmo sem receber regulamentação legal, a penosidade está prevista no 

artigo 7º, inciso XXIII, da CF/88 e sem dúvida é uma forma de poluição ao meio 

ambiente do trabalho, pois compromete a saúde e o bem-estar dos empregados e 

cria desequilíbrio ambiental. 

Em suma, pode-se verificar que as empresas que optam por formas de 

gerência nocivas para com seus empregados, devem ser devidamente 

responsabilizadas, sem a necessidade de abrir uma discussão sobre a conduta 

assediante ter sido com intenção ou não, isso porque o empregado insere-se nesse 

contexto 

[...] como parte de uma organização preconcebida, sem poder ou 

autoridade para remodelá-la ou adequá-la às suas necessidades; a 

subordinação, por conseguinte, torna o trabalhar mais vulnerável aos 

malefícios que a organização perversa, negligente ou viciada dos 

fatores de trabalho pode lhe causar. Daí a maior responsabilidade do 
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empregador, que engendra o risco e a ele submete trabalhadores ora 

impassíveis, ora alienados. Se o dano (...) deriva de desequilíbrio 

ambiental sistêmico, que compromete potencialmente toda a 

coletividade de trabalhadores (atuais e futuros), aquela 

responsabilidade é objetiva, por se tratar, tipicamente, de obrigação do 

poluidor (art. 14, §1º, da Lei 6.938/81).
124

 

 

Devido ao assédio moral organizacional alcançar a estrutura das 

organizações, apresentando-se de uma forma natural, regular, dificulta-se que seja 

comprovada tal violência e por isso a necessidade da devida responsabilização 

pelo dano ambiental causado a todos que constituem o meio ambiente do trabalho. 

A poluição ambiental é um fenômeno da degradação ambiental e está 

atrelada ao assédio moral organizacional decorrente de cobrança abusiva de 

metas. É possível caracterizar o referido fenômeno com traços únicos, pois fere-se 

um bem jurídico específico: o meio ambiente do trabalho. 

Poluir é, portanto, uma ação atribuída ao ser humano, seja pessoa física ou 

jurídica, logo, a parte da relação de trabalho que seja responsável (de modo direto 

ou indireto) pela prática de desequilíbrio sobre a qualidade das condições 

sociolaboral-ambientais. 

A aplicação dos conceitos legais de poluidor estão artigo 3º da PNMA, 

devem ser responsabilizadas pela poluição gerada, assim 

[...] o desequilíbrio sistêmico no arranjo das condições de trabalho, da 
organização do trabalho ou das relações interpessoais havidas no 
âmbito do meio ambiente laboral que, tendo base antrópica, gera riscos 
intoleráveis à segurança e à saúde física e mental do ser humano 
exposto a qualquer contexto jurídico-laborativo – arrostando-lhe, assim, 
a sadia qualidade de vida (CF, art. 225, caput).

125
 

 

Aquele que determina as condições laborais, pois detém um poder de 

hierarquia na relação de trabalho, conferindo o domínio sobre as condiçõe s 

organizacionais e relacionais é quem, via de regra, comete o desequilíbrio labor- 

ambiental, isso porque a forma de gestão escolhida é decisiva para ter uma 

atividade poluidora. 

Por essa razão, o polo em que se situa o poder de organização e gestão 

empresarial, pode se tornar poluidor ao produzir riscos intoleráveis na ambiência 

laboral quando “[...] engendra as condições deletérias da atividade econômica ou 

se omite no dever de arrostá-la, ameaçando, num caso e no outro, a saúde, a 
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segurança e o bem-estar de seus subordinados”.126
 

Faz-se necessário salientar que toda ação que venha a gerar riscos 

ergonômico-ambientais promove poluição labor-ambiental, sejam condutas lícitas 

ou ilícitas, desde que intoleráveis aos limites fixados no meio social e jurídico. Isso 

ocorre pela ausência de consolidação legal das atividades geradoras de poluição. 

Não se trata de risco inerente à atividade, mas da falta de medidas de 

prevenção ou da aplicação de práticas inapropriadas para manutenção de um meio 

ambiente do trabalho sadio e equilibrado.127
 

À vista disso, a margem de riscos ambientais permitida no inciso II do artigo 

22 da Lei nº 8.212/91, da Seguridade Social, não se confunde com a poluição 

laboral quando há um acréscimo de riscos pelo empregador.128
 

A delimitação do que se entende por meio ambiente do trabalho está nos 

limites protetivos desse meio que é inteiramente social, e os poluentes são os que 

ultrapassam tais fronteiras de tal modo que coloca em risco o viver em conjunto.129
 

Os ambientes laborais afetados decorrem das áreas definidas por limites de 

nosso próprio fazer. Por exemplo, a reivindicação legal da poluição do meio 

ambiente do trabalho quando se trabalha em um meio ambiente tomado por ilícitos 

(racismo, sexismo) e, como dito anteriormente, por lícitos também, quando se 

tornam intoleráveis, como as metas abusivas.130
 

Assim, não há como falar da poluição labor-ambiental sem enfatizar a crítica 

social introduzida no capítulo anterior, sobre o modelo capitalista, agora, em sua 

fase neoliberal, pois é nesta que as práticas de gestão estabelecem a concorrência 

como a principal maneira de interiorizar as exigências de rentabilidade do capital 

dentro do mundo do trabalho. Isso decorre do uso da avaliação, dos indicadores de 

metas e resultados e da individualização dos desempenhos e das gratificações. 

É um processo sem fim de comparação de resultados, movido pela lógica da 

concorrência exacerbada entre empresas, buscando melhores desempenhos e 

práticas com objetivo final de alavancar a produtividade e consequentemente o 
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lucro, absorvendo assim as lógicas do mercado.131
 

Essas novas formas de trabalho são acompanhadas pela precarização e 

monetização dos riscos para elevar a produtividade no ambiente laboral, o que 

aumenta os acidentes laborais e doenças profissionais, principalmente, 

relacionadas ao adoecimento psíquico no empregado cada vez maior. 

Este quadro revela uma degradação constante sobre o meio ambiente do 

trabalho, sendo os efeitos sentidos sobre o indivíduo e a coletividade, pois é a 

sociedade que sustenta financeiramente o adoecimento no trabalho e, 

principalmente, os efeitos perversos da poluição ambiental. Por isso 

No enfoque global verificam-se todos os fatores que interferem no bem- 
estar do empregado. Não só o posto do trabalho, mas tudo que está 

em volta, o ambiente de trabalho. E não só o ambiente f ísico, mas todo 

o complexo de relações humanas na empresa, a forma de organização 

do trabalho, sua duração, ritmos, os turnos, os critérios de 

remuneração, as possibilidades de progresso, a satisfação dos 

trabalhadores.
132

 

 

Ou seja, esse fenômeno configura o desequilíbrio sistêmico no arranjo das 

condições de trabalho, bem como da organização deste e também das relações 

interpessoais ocorridas na esfera trabalhista. 

É uma base antrópica, que ocasiona riscos intoleráveis no que diz respeito à 

segurança e à saúde física e psíquica do ser humano, quando exposto a qualquer 

contexto jurídico. 

É possível notar que os modelos neoliberais de organização do trabalho 

apresentam uma maior autonomia por parte das equipes, com unidades 

descentralizadas, que foram concretizadas nesse sistema por meio de avaliações 

quantitativas constantes dos desempenhos dos empregados.133
 

Essa estratégia neoliberal para coordenar atividades de um jeito mais 

personalizado, na verdade, disciplina os indivíduos, condicionando-os a ter um 

rendimento e resultados sempre elevados, por meio da gestão de metas, por 

exemplo.134
 

Portanto, verifica-se uma disciplina, ilimitada, imposta por trás dessa 

flexibilidade das organizações, que é justamente a característica principal desses 
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novos modelos, considerada uma gestão de governo dos assalariados.135
 

A poluição gerada no meio ambiente do trabalho tem uma causalidade 

sistêmica, isto é, ocorre com a materialização do dano resultante do desequilíbri o 

na disposição ou na combinação de fatores de produção. 

Percebe-se que tal sistematização danosa inclui a poluição laboral, pois 

coloca em risco as propriedades do meio ambiente do trabalho, como os elementos 

naturais, técnicos, psicológicos, além do indivíduo como sujeito de direito136. 

A poluição labor-ambiental pode ser configurada através da chamada 

afetação multitudinária, quando há mesmas condições agressivas entre os 

empregados, sujeitados à ambientes insalubres, perigosos e mais três indícios 

fenômenos, em conjunto denominados provas-tipos indiciárias da poluição laboral, 

deste modo 

(a) a afetação multitudinária: trabalhadores sujeitos às mesmas condições 
agressivas (insalubres, perigosas, antiergonômicas etc.) tendem a 
experimentar lesões semelhantes; (b) as autuações administrativas 
anteriores (MTE), com objeto igual ou similar àquele discutido nos autos; (c) 
a imperícia organizacional (verificável, p. ex., quando há mudança recente 
do objeto social da empresa); (d) a constatação pericial-ambiental de riscos 
ambientais agravados ou proibidos (nesse caso, conquanto a obtenção seja 
mais morosa e custosa — a depender da designação de perícia ambiental 
nos próprios autos —, os f rutos são proporcionalmente melhores: uma vez 
juntado aos autos laudo pericial de constatação positiva, já não se terá mero 
“indício”, mas uma verdadeira evidência — logo, prova completa — de que 
os riscos do local de trabalho ultrapassam os limites legais ou 
administrativos de tolerância e não se resumem aos chamados “riscos 
inerentes” da atividade econômica).137

 

 
Portanto, tendem a suportar males semelhantes, por meio de autuações 

administrativas anteriores, com objeto igual ou similar àquele discutido nos autos, 

pela imperícia organizacional e mediante constatação de perícia ambiental no que 

se refere aos riscos ambientais agravados ou proibidos. 

Vale explicar que a depender da designação de perícia ambiental nos 

próprios autos, pode-se gerar uma prova completa capaz de afastar a aplicação 

dos riscos inerentes à atividade econômica. 

Ou seja, “[...] uma vez juntado aos autos laudo pericial de constatação 

positiva, já não se terá mero “indício”, mas uma verdadeira evidência de que os 

riscos do local de trabalho ultrapassam os limites legais ou administrativos de 

tolerância”.138
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À vista do exposto, verifica-se a imprescindibilidade de uma aproximação à 

noção jurídica de limites sociais em relação ao tema de poluição do Direito 

Ambiental juntamente da esfera trabalhista. 

Os estudos envolvendo assédio moral organizacional, decorrente de 

cobrança abusiva de metas, buscam exatamente a superação da abordagem 

tradicional dos fatores químicos, físicos e biológicos como únicos capazes de poluir 

o meio ambiente do trabalho.139
 

 

4.2 CONSEQUÊNCIAS DA POLUIÇÃO AO MEIO AMBIENTE DO TRABALHO 
EQUILIBRADO 

 
O trabalho é construtor da humanidade ao orientá-la e desenvolvê-la140, ao 

mesmo tempo que se comporta como um ladrão do tempo de vida e 

desenvolvimento pessoal daqueles que estão sujeitos a ele, quando não 

coordenado corretamente. Significa dizer que o trabalho 

[...] tanto pode estruturar como desestruturar os indivíduos, causando 
danos e agravos à saúde, muitas vezes irreversíveis e que impõem 
sofrimento psíquico explicitado em desespero, agonias, desesperança, 
queda de rendimento no trabalho, falta de liberdade, desprazer, 
sentimento de nulidade e inutilidade, ideações suicidas e posterior 
morte por suicídio. 

141
 

 

Assim, “[...] o trabalho frequentemente se converte num esforço penoso, 

alienante, aprisionando os indivíduos de modo unilateral. Se, por um lado, 

necessitamos do trabalho humano, devemos também recusar o trabalho que 

explora, aliena e infelicita o ser social.”142
 

Por isso, se o ambiente laboral é permeado de constante concorrência e não 

pela solidariedade, este se torna naturalmente agressivo, com a incidência de dan 

os coletivos que vão da saúde física até a psíquica dos empregados. 

Contudo, as consequências da violência organizacional atingem, além dos 

empregados, a própria empresa e a sociedade como um todo, pois forma-se um 

quadro integralmente prejudicial à uma execução tranquila e segura do serviço. 

A vítima direta, o empregado, encontra-se ansioso, despreparado, inseguro, 
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e com isso, fica condicionado às mais diversas humilhações. As complicações 

físicas e psíquicas vão de dores generalizadas, palpitações, distúrbios digestivos, 

dores de cabeça, pressão alta, alterações do sono, irritabilidade, crises de choro, 

isolamento, estresse, síndrome do pânico e depressão, que podem levar, até 

mesmo, ao suicídio.143
 

Uma das doenças psíquicas mais discutidas ultimamente é a Síndrome de 

Burnout, que é entendida como uma reação psíquica de caráter depressivo 

[...] precedida de esgotamento físico e mental crônico, resultante de 

dedicação excessiva e estressante ao trabalho. Suas principais 

características são a ausência de motivação e a insatisfação 

profissional. O perfil dessa síndrome é marcado por condutas negativas 

como, por exemplo, a perda de responsabilidade com as tarefas 

desenvolvidas e perda de motivação para realizar as atividades 

profissionais, ou, traduzindo de outra maneira, é uma reação ao 

estresse ocupacional crônico. O trabalhador perde o interesse pelo 

trabalho, não mais se sente realizado por intermédio do mesmo. É 

comum surgir um hábito de se ausentar do trabalho sem haver 

importância com o mesmo e uma inconstância nos empregos. São 

respostas diretas de esgotamento emocional, autoavaliação negativa, 

depressão e falta de sensibilidade para com as pessoas de um modo 

geral.
144

 

 

Está ligada diretamente ao assédio moral organizacional, isso porque ela 

não está vinculada ao empregado, mas sim ao meio ambiente laboral, assim o 

resultado de uma síndrome de burnout no empregado. 

A síndrome “[...] se caracteriza por agressividade, irritabilidade, desinteresse, 

desmotivação, angústia pela autodesvalorização e depressão. O trabalhador com 

essa síndrome perde a noção de sua rentabilidade profissional e tal como uma 

vítima de assédio moral tem uma série de sensações.”145
 

Não é difícil constatar que os danos emocionais dos empregados chegam a 

vida familiar e social destes, isso porque o trabalho é sinônimo de reconhecimento 

social e acima de tudo realização pessoal.146
 

Ao perderem essa identidade em relação ao trabalho, as vítimas de 

humilhações perdem ao mesmo tempo a dignidade ante o olhar do outro, ou seja, 

a identidade social.147
 

Essa falta ocorre pois “[...] não há crise psicopatológica que não esteja 
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centrada numa crise de identidade”, visto que “[...] a identidade constitui a 

armadura da saúde mental”.148
 

Por isso, para compreender a relação saúde-doença frente ao assédio moral 

organizacional, é necessário uma breve abordagem da dinâmica intersubjetiva da 

identidade no trabalho 

Em suma, é “[...] a partir do olhar do outro que nos constituímos como 

sujeito”149, ou seja, é por meio do reconhecimento que a identidade é construída ao 

longo da vida. 

O reconhecimento é visualizado em todas as esferas da vida da pessoa, 

principalmente na trabalhista. Assim, não é o trabalho em si que produz a 

identidade, mas a união da subjetividade do trabalhador (independente da sua 

classificação), da objetividade da atividade/tarefa e o olhar do outro. 

Por conseguinte, o reconhecimento transforma o sentido do labor, uma vez 

que acolhe não só os resultados positivos, mas as angústias existentes no 

processo de efetivação deste.150
 

No entanto, não é o que acontece em um ambiente laboral exposto ao 

assédio moral organizacional, principalmente quando consequente de cobranças 

abusiva de metas, pois se desestabiliza um dos referenciais que a identidade do 

sujeito se apoia, o trabalho.151 Assim, o direito 

[...] a que as práticas de gerenciamento e direção da organização do 

trabalho na empresa, instituição ou organização, observem parâmetros 

positivos e negativos de adequação à preservação das condições de 

saúd e e autonomia dos trabalhadores, o que inclui as estratégias de 

mobilização subjetiva do zelo e da colaboração, os modelos de gestão, 

controle e avaliação do trabalho e as condições para que haja formas 

adequadas de cooperação e deliberação de normas de trabalho e 

permitam os mecanismos de reconhecimento da contribuição efetiva 

dos trabalhadores.
152

 

 

Acontece que quando a dinâmica do reconhecimento está enfraquecida ou 

até mesmo paralisada, não se consegue transformar o sentimento em prazer, 

ocasionando uma acumulação/estagnação de sentimentos que levam a 

descompensações na esfera da saúde, além de impedir estratégias de defesa.153
 

Destarte, o nexo entre saúde-doença e violência psicológica no trabalho 
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ocasiona o adoecimento psíquico do empregado, visto que instaura uma crise de 

identidade, no qual está vinculada à dinâmica do reconhecimento no ambiente 

laboral. 

A consequência recai na incapacidade de projetar-se no futuro, ou seja, 

sobrevém a esta situação uma queda na autoestima do empregado, surgindo 

sentimento de culpa constante, que o torna amargo, lamuriento, desagradável. 

O convívio familiar, então, se torna insustentável por todos que constituem a 

rede familiar da vítima. A impossibilidade de demonstrar angústias no momento da 

humilhação, por medo de ser demitido, por exemplo, provoca o deslocamento 

desses sentimentos maléficos aos seus familiares.154
 

Além disso, a própria organização é atingida, visto que diminui a qualidade 

do produto ou serviço, “[...] constituindo-se assim, em referência negativa, o que por 

si só já incorpora prejuízos diretos e indiretos significativos”.155
 

Outro prejuízo está no afastamento com a suspensão do Contrato de 

Trabalho, mediante apresentação de atestados médicos que demonstram e 

comprovam os danos psicofísicos sofridos pela vítima, os quais provocam 

somatizações e que resultam no surgimento de doenças que justificam o 

afastamento do local de trabalho, como a síndrome de Burnout. 

Essa interrupção no trabalho pode chegar a cento e trinta e oito dias dias por 

pessoa, conforme questionário aplicado por HIRIGOYEN, onde 

Das  193  pessoas  que  responderam  ao  questionário,  74%  tiveram 
uma interrupção de trabalho. Dessas 143 pessoas, 131 forneceram a 
duração exata das interrupções de trabalho: - 23% das pessoas 
tiveram uma interrupção de trabalho inferior a um mês; - 23,5% de 1 a 
3 meses; - 36% de 3 meses a 1 ano; - 10,5% de 1 a 2 anos; - 7% 
tiveram parada de trabalho de 2 nos ou mais.

156
 

 

Com a saída do empregado, o empregador precisará investir no 

aperfeiçoamento e qualificação do novo contratado, o que poderá causar queda 

na produtividade, visto que é necessário um tempo de adaptação, ou seja, a 

rotatividade da mão-de-obra em função de substituições, desligamentos ou 

transferências trazem pesadas consequências pecuniárias à organização. 157
 

Contata-se uma alteração negativa na qualidade do serviço e/ou produto, 

devido a um baixo índice de criatividade, bem como doenças profissionais, 
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acidentes de trabalho, multas administrativas por manifestações de discriminação, 

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.158
 

Desta maneira, quando não há “[...] uma gestão de pessoal voltada para o 

bem-estar do trabalhador, com proteção especial contra as condutas de assédio 

moral, pode conduzir a empresa ou o serviço a uma verdadeira derrocada, 

determinando prejuízos de grande monta”.159
 

Além de afetar o empregado, sua rede familiar e a empresa, o assédio moral 

organizacional carrega um efeito dominó consigo, pois os demais trabalhadores, 

principalmente os que estão em condições parecidas, percebem o processo nocivo 

e as consequências deste no colega, sem ter punição alguma do empregador, 

causando assim uma insegurança coletiva, um temor de demissões em massa.160
 

Já os custos relacion ados a previdência entram na conta da sociedade, com 

licenças-saúde prolongadas e aposentadorias precoces, representando o custo 

social dessa violência, em outras palavras 

[...] são altos os custos que o Estado paga pelos danos decorrentes 

da violência moral no trabalho, pois deverá prestar os serviços de 

assistência social e reabilitação profissional e pagar o respectivo 

benefício ao segurad o em razão de seu afastamento, seja por auxílio-

doença, auxílio-acidente, aposentadoria por invalidez para o segurado 

ou pensão por morte para os dependentes, conforme o caso. E esse 

custo se reverte em detrimento de toda a sociedade, na medida em 

que esta, em última instância, é quem custeia a Previdência Social, 

mantenedora de benefícios relacionados a acidentes de trabalho ou 

doenças profissionais equiparadas aos mesmos. 
161 

 

Deste modo, ressalta-se que todas essas sequelas da violência institucional, 

transformam o meio ambiente do trabalho inidôneo para proporcionar condições 

básicas à qualidade de vida daqueles que de forma direta e indireta passam por 

ele. 

Ou seja, é um clima desfavorável no trabalho, mas que alcança a sociedade 

com custos de tratamentos médicos e reabilitação em conjunto com despesas e 

benefícios sociais, como auxílio-doença e aposentadoria precoce, além dos custos 
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dos processos administrativos e judiciais. 

Observa-se que a poluição ambiental quando incidente no meio ambiente do 

trabalho, prejudica a qualidade de vida neste meio em dois principais sentidos. O 

primeiro, está nas condições decisivas à saúde no ambiente laboral, quais sejam, à 

organização do trabalho e às relações interpessoais. 

Esse fenômeno apresenta um desequilíbrio sistêmico “[...] no arranjo das 

condições de trabalho, da organização do trabalho ou das relações interpessoais 

havidas no âmbito do meio ambiente laboral que, tendo base antrópica, gera riscos 

intoleráveis à segurança e à saúde física e mental do ser humano exposto a 

qualquer contexto jurídico-laborativo – arrostando-lhe, assim, a sadia qualidade de 

vida.”162 

Isso porque o meio ambiente do trabalho é complexo e está diretamente 

ligado à sociabilidade humana, existindo uma interdependência dos aspectos 

humanos e não humanos constituidores desse próprio meio. 

O segundo, é o produto do anterior, ou seja, a afetação nociva das 

condições organizacionais se reproduz pelas demais condições, sejam químicas, 

físicas ou biológicas do meio ambiente do trabalho. 

Percebe-se que no âmbito judicial, a intolerabilidade ao evento que polui não 

se resume à padrões ambientais tutelados legalmente na PNMA, no art. 4º, III, isso 

porque na esfera laboral se permite uma monetização dos riscos labor-ambientais e 

que são regulados em Normas Reguladoras (NRs), os exemplos mais conhecidos 

são os adicionais de insalubridade, periculosidade. 

Além destes, a penosidade, mesmo não regulamentada, é visualizada 

exatamente no meio ambiente do trabalho com a presença do assédio moral 

organizacional, por isso, quando os efeitos nocivos da poluição labor-ambiental se 

expressam em reivindicações, virando objetos de demandas judiciais, é possível 

confirmar que existe uma dificuldade em visualizar os limites da caracterização 

desse fenômeno. 

Isso porque a poluição cometida na esfera laboral tem natureza sistêmica, 

gestáltica, ou seja, verifica-se uma resposta agressiva e não localizada, 

determinada bem como extensa, insidiosa e irreversível, com danos em todo o ente 

laboral, impedindo o desenvolvimento saudável de cada fase do processo de 
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trabalho, incluindo a atividade deôntica e a cooperação.163
 

Esse entendimento sistêmico mostra que não há uma necessidade de 

danos concretos para caracterizar a poluição labor-ambiental, visto que esse 

fenômeno ocasiona danos indiretos também, ou seja, mesmo estes não 

ocorrendo, o dano direto ao ente ambiental já ocorreu, pois o desequilíbrio gerado 

já é o suficiente para influenciar negativamente este meio. 

O meio ambiente do trabalho precisar ser na prática o habitat local no qual o 

empregado tem meios para prover sua existência digna, não ficando restrito em 

uma relação unicamente obrigacional, muito o menos ao limite físico do ambiente 

laboral, dado que esse meio é essencial à sadia qualidade de vida, além de ser um 

direito constitucionalmente garantido164, assim 

[...] cada vez mais, no mundo contemporâneo – industrializado e 
globalizado – o direito à vida vem recebendo tratamento amplo e 
detalhado, advindo d aí a concepção do direito ao meio ambiente como 
extensão do direito à vida, pois este, no seu sentido mais preciso, não 
se restringe à idéia de sobrevivência – não morrer – mas sim viver com 
qualidade e com dignidade, aspectos inerentes ao direito ao meio 
ambiente saudável. 

165
 

 

O meio ambiente do trabalho adequado e seguro é um dos direitos 

fundamentais mais importantes ao cidadão, pois quando não respeitado, ocasiona 

uma agressão em toda a sociedade.166
 

Nessa perspectiva, reitera-se a importância do dispositivo 7º, XXXII da 

CF/88, que versa sobre a redução de riscos inerentes ao trabalho, eliminando 

agentes nocivos com o objetivo final de resguardar o princípio da dignidade da 

pessoa humana. 

Necessário todas as tutelas legais apresentadas até o momento, visto que a 

conduta assediante institucional rompe o equilíbrio do meio ambiente do trabalho, 

sendo antagônica aos princípios constitucionais, costumes e a boa-fé167, além disso 

[...] A Empresa deve planejar e organizar o trabalho preventivamente, 
impedindo com máxima eficácia a vitimização, esclarecendo de forma 
precisa a todos os integrantes da Empresa que não será admitido, no 
curso das atividades laborais, qualquer processo dessa natureza e que 
a Empresa tomará medidas prontamente para investigar e resolver, 
bem como prestará rapidamente apoio e solidariedade àquele que 
sofrer do dano. […] Para todos aqueles que ocupam cargos de chefia 
em todos os níveis, deverá ser obrigatória a participação em palestras 
sobre o assunto e também nesses casos deve ser emitindo ao f inal 
das palestras documento referindo o conteúdo desta e sua participação 
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[...].
168

 

 
Tal prevenção precisa ser pessoal também, ou seja, a vítima necessita ficar 

atenta para o que está acontecendo. Nesse processo, é necessário o registro com 

detalhes de todas as humilhações constantemente sofridas, com o(s) nome(s) do(s) 

agressor(es), colegas que testemunharam os fatos, conteúdo da conversa e o que 

mais se achar necessário. 

Importante destacar que recentemente foi aprovado o Projeto de Lei 

4742/2001169, com o objetivo de introduzir o art. 146-A no Código Penal Brasileiro, 

dispondo sobre o crime de assédio moral no trabalho. 

O texto do projeto é consonante aos estudos doutrinários, e deixa claro que 

a caracterização do assédio moral se dá a quem ofender, reiteradamente, a 

dignidade de alguém, causando-lhe dano ou sofrimento físico ou mental, por conta 

do exercício de emprego, cargo ou função, com detenção de três meses a um ano 

e multa. 

Caso o assédio moral seja considerado crime, caberá aplicar a hermenêutica 

jurídica para os casos que configurem uma violência institucionalizada/ 

organizacional. 

Mesmo assim, importante reconhecer que as normas vigoram ordenamento 

no Ordenamento Jurídico Brasileiro, voltadas ao combate e prevenção do assédio 

moral laboral, são essenciais e importantes. A aprovação do projeto de lei 

supramencionado, é importante para que tal violência seja penalizada e reprimida 

com consistência. 

Pelo exposto, não resta dúvidas que o assédio moral organizacional, em 

especial o decorrente de cobrança abusiva de metas, carrega consequências 

destrutivas, causando danos graves à saúde psicológica do empregado e violando 

o meio ambiente do trabalho sadio e equilibrado. 

Deste modo, é imprescindível o dever do empregador em garantir aos 

empregados um desenvolvimento saudável de suas tarefas diárias, rodeado não só 

de segurança e higiene, mas de uma gestão empresarial que não é movida pelo 

estresse de seus funcionários, mas sim de cooperação a nível organizacional.170
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5. CONCLUSÃO 

 
 

O trabalho pretendeu-se situar o assédio moral organizacional como uma 

forma de poluição ambiental ao meio ambiente de trabalho, por ser uma violência 

laboral que ofende os atributos de proteção e humanização existentes no Direito do 

Trabalho. 

À vista disso, foram analisados individualmente os conceitos de meio 

ambiente do trabalho e de assédio moral organizacional para, posteriormente, 

evidenciar a viabilidade da conjunção entre eles. 

Para tanto, foi demonstrado que o meio ambiente do trabalho é umas das 

dimensões do meio ambiente, constituindo-se através das relações e interações 

dos indivíduos que desempenham suas funções laborais. 

Assim, o meio ambiente não é formado unicamente por elementos físicos e 

naturais, mas também por ambientes transformados pelo ser humano. 

Por sua vez, o assédio moral organizacional é definido como uma prática 

reiterada e generalizada, portanto institucional, de empregadores que adotam 

formas de gestão para maximizar os lucros da empresa por meio do aumento da 

produção. 

Seguindo os modelos nocivos do sistema capitalista, dentre as medidas que 

decorrem dessa adoção está o estabelecimento de metas abusivas, o qual 

incentiva a concorrência interna, criando um ambiente de competitividade e de 

falta de solidariedade. 

Há um aumento da produtividade e, ao mesmo tempo, a redução de pessoal, 

associado à adesão subjetiva dos empregados. Essa extração perniciosa do 

desempenho dos empregados resulta na ausência de direitos mínimos de 

dignidade e personalidade do empregado. 

Portanto, o assédio moral organizacional, decorrente da cobrança abusiva 

de metas, é uma prática abusiva e assediante que degrada a qualidade do meio 

ambiente do trabalho, podendo ser confirmada com a extenuação, a insatisfação 

recorrente, o aumento consecutivo do desgaste e estresse dos empregados. 

A consequência desta violência recai direta e imediatamente na identidade 

do sujeito, pairando sobre ela uma crise, pois gera uma oscilação de sentimentos 

envolvendo satisfação e inutilidade dependendo do resultado obtido. 
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Chegou-se a conclusão que a prática assediante, quando parte da estrutura 

gestacional da empresa, amolda-se ao conceito de poluição ambiental, visto que 

provoca desequilíbrio e degradação da qualidade do tranalho. 

O afastamento dessa violência institucional acontece com a mudança 

estrutural da empresa, o que se torna viável somente com a transformação do 

próprio sistema capitalista. 

No entanto, é factível a mitigação do assédio moral organizacional por meio 

de reivindicações, estudos jurídicos aprofundados sobre o tema, conscientização 

dos empregadores e empregados. 

Logo, a união das definições de meio ambiente do trabalho, poluição 

ambiental e de assédio moral organizacional, decorrente de cobrança abusiva de 

metas, revelou-se possível, devendo o elemento psicossocial ser apreciado para 

aferição da qualidade labor-ambiental. 

A defesa do Direito Fundamental ao meio ambiente do trabalho equilibrado é 

necessária e permite um tratamento coletivo e difuso em situações de assédio 

moral organizacional. 

Deste modo, ficou evidente no decorrer do Trabalho de Conclusão do 

Curso, a importância da interdisciplinaridade entre o Direito do Trabalho e o Direito 

Ambiental para proteção contra qualquer violência que possa degradá-lo, como a 

poluição ambiental produzida pelo assédio moral organizacional decorrente da 

cobrança abusiva de metas. 
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