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RESUMO 

 

KAJINO, Lúcia Midori. Assédio moral estrutural na categoria bancária: da 
caracterização às consequências. 2017. 232 f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de 
Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. 

 

O assédio moral estrutural na categoria bancária, com a gestão por pressão, gestão por 
estresse, ideologia corporativista e constante cobrança abusiva de metas inatingíveis, com o 
uso de uma estruturação diferenciada, tem exterminado a dignidade e a saúde dos bancários 
e bancárias no ambiente de trabalho, gerando doenças profissionais dos tipos 
musculoesqueléticas e mentais. As causas desse tipo de assédio, bem como as consequências 
que atingem a categoria bancária serão objetos deste estudo. 

 

Palavras-chave: Assédio moral. Estrutural. Organizacional. Bancários. Doenças 

profissionais.  

  



ABSTRACT 

 

KAJINO, Lúcia Midori. Structural mobbing in the banking category: from 
characterization to consequences. 2017. 232 f. Dissertation (Master) –Law School, 
University of São Paulo, São Paulo, 2017. 

 

The structural mobbing to the banking employees, with the management by pressure, 
management by stress, corporatist ideology and constant abusive collection of unattainable 
goals, using a diferentiated structuring, has exterminated the dignity and health of bank 
employees at the work enviroment, causing occupational diseases of the musculoskeletal and 
mental types. The causes of this type of harrassment, as well as the consequences that affects 
the banking employees will be objects of this study. 

 

Word-key: Mobbing. Structural. Organizational. Bank employee. Occupational diseases.  
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INTRODUÇÃO 

 

 

Pela presente dissertação pretende-se demonstrar os estudos 

feitos para a análise do o assédio moral estrutural na categoria bancária. 

Referida escolha do tipo de assédio moral relaciona-se com o 

melhor enquadramento no objeto desta pesquisa: a atual estrutura bancária, com seu modo 

de gestão por pressão, gestão por estresse e constante cobrança abusiva de metas inatingíveis, 

tem exterminado a dignidade, saúde e coletividade dos bancários e bancárias no ambiente 

de trabalho. 

Assim, pretende-se estudar tanto o que caracteriza referido tipo 

de assédio, quanto as consequências desse assédio moral estrutural no ambiente bancário, os 

instrumentos e as formas desse tipo assédio, o papel da ideologia corporativista nesse modo 

de gestão, com especial enfoque nas doenças profissionais dos tipos musculoesqueléticas e 

mentais que atingem a categoria. 

Para se estudar esse novo fenômeno jurídico e suas 

consequências reais ao trabalhador bancário, além da lógica necessidade de entender o que 

é o assédio moral estrutural, bem como suas prováveis causas e consequências na classe 

bancária, é necessário fazer uma análise interdisciplinar entre o assédio moral e estudos 

sobre as doenças profissionais. Para tanto, a pesquisa será dividida nos seguintes momentos.  

Será dada uma breve, mas suficiente conceituação do que seja 

o fenômeno do assédio moral no ambiente de trabalho, com principal enfoque na sua recente 

tipificação no tipo estrutural. Após, pretende-se fazer um pequeno estudo sobre a 

possibilidade ou não de tal fenômeno ocorrer na classe bancária, e o papel da ideologia 

corporativista para o surgimento de casos de doenças profissionais. 

Igualmente pretende-se pesquisar também as consequências 

desse fenômeno, com enfoque na questão da saúde dos bancários. Para tanto, será exposta 

uma conceituação do que sejam as doenças profissionais, e quais atividades de risco estão 

envolvidas no setor bancário.  
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Em um terceiro momento, será analisada a possibilidade de 

relacionar o assédio moral estrutural a que os bancários são submetidos, ao número de 

afastamentos previdenciários e as típicas doenças dos bancários: as doenças 

musculoesqueléticas e as doenças mentais, por meio dos estudos sobre o nexo direto de 

causalidade. 

Por outro lado, há a necessidade de se estudar e exemplificar 

como esse tipo de assédio transparece no ambiente bancário, com o estudo da jornada de 

trabalho bancário, do contrato de luvas ou cláusulas de retenção, da rotatividade do mercado 

de trabalho, dos programas de metas, como o AGIR, e programas de demissão voluntária, 

objeto principal do terceiro capítulo. 

Por fim, será descrito, então, como os banqueiros já optaram, 

anos atrás, por um tipo de gestão inaceitável dentro dos limites trabalhistas do poder diretivo 

do empregador, o que ocasiona, por si só, o assédio moral estrutural que, contudo, fora as 

suas consequências nos direitos de personalidade dos bancários, vem causando inúmeras 

doenças profissionais na categoria bancária. 

O estudo das matérias em questão será realizado 

eminentemente pelo método dedutivo e por meio de uma pesquisa exploratória, eis que a 

base será fundamentalmente bibliográfica, desenvolvendo-se a partir do estudo do tema e da 

interpretação das fontes doutrinárias (doutrinas e artigos científicos), jurisprudenciais, 

legislativas e literárias (matérias de revistas, jornais e publicações em sites da internet) a elas 

concernentes. Pretende-se fazer uma pesquisa sobre o tema do assédio moral estrutural e 

sobre o atual cenário do ambiente de trabalho bancário, por meio de agrupamento dos 

fragmentos dispersos na legislação positiva e nas decisões jurisprudenciais, fazendo assim, 

uma pesquisa qualitativa dos fenômenos acima narrados.  
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CONCLUSÃO 
 

 

A relevância jurídica do tema está na força da categoria bancária, 

uma das mais tradicionais categorias profissionais no Brasil, sendo o setor bancário um dos 

que mais emprega no Brasil. Contudo, a categoria está adoecendo, e não se pode coadunar 

que um ramo econômico assedie sistematicamente seus empregados, a ponto de deixá-los 

doentes, sem a possibilidade de reversão à capacidade laborativa plena. 

Isso porque a força da coletividade da categoria bancária está se 

perdendo, não somente pelo fato do início da queda da diferenciação entre velho e novo 

sindicalismo, mas também pelo adoecimento da classe bancária e isolamento crescente de 

cada um dos bancários em face do incentivo da gestão bancária por contínua competitividade 

interna em face de imposição de metas abusivas, aumentando o individualismo e a cegueira 

da categoria. O que evidencia a alienação da classe bancária, gerada justamente pelo assédio 

moral estrutural e a ideologia corporativista. 

Ora, tentou-se, neste trabalho, explorar o conceito de assédio moral 

estrutural, identificar em quais práticas dos bancos públicos e privados tal tipo de assédio se 

materializa no ambiente de trabalho bancário, para tentar então estabelecer, ainda que não 

haja relação direta, um dos fatores dos afastamentos previdenciários nesse tipo de atividade 

econômica. 

Para tanto, no primeiro capítulo, houve a procura de se conceituar (e 

não definir) o que é o assédio moral, essa série de atos comissivos ou omissivos voltados a 

denegrir o ambiente de trabalho. 

Era necessário ao estudo da matéria que se compreendesse a 

realidade do ambiente de trabalho bancário. O primeiro caminho para tal entendimento foi a 

análise bibliográfica do que seja o assédio moral estrutural, com a análise do instituto do 

assédio, sua tipologia e requisitos básicos para caracterização, para finalizar com a 

diferenciação aos demais tipos de assédio. A finalidade de se explicar o conceito de assédio 

moral estrutural foi para diferenciá-lo do conceito fechado do assédio moral como ele vem 

sendo trabalhado nas jurisprudências nacionais, o que tem quase transformado o pedido de 

indenização por danos morais pelo assédio em produção de prova diabólica para o 

trabalhador. 
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Entende-se que não se trata de ter uma dissertação com adoção 

política de esquerda ou direita, mas sim de compreender que a ideologia corporativista gerou, 

gera e gerará danos profundos na classe trabalhadora se for considerada como mera 

ideologia, e não enquadrada como assédio organizacional. 

No segundo capítulo, para fins de conclusão do objetivo da 

dissertação, definiu-se uma doença profissional ou doença do trabalho, analisadas as 

definições do INSS, definido o que é o NTEP e quais são as doenças mais comuns na classe 

bancária (as doenças mentais e musculoesqueléticas, pois há o NTEP com a atividade fim 

bancária). 

Não se pretendia, nesse estudo, tão somente estudar o motivo do 

adoecimento da categoria bancária, eis que o foco do presente estudo é a definição e 

caracterização do assédio moral estrutural nessa parcela da classe trabalhadora. Por isso a 

base desse estudo foi o assédio moral estrutural no cotidiano bancário, tentando relacionar 

mais as perversas ocorrências do ambiente bancário a essa modalidade de assédio moral, 

para justamente obter uma tipificação mais adequada e tratamento jurídico mais objetivo da 

situação atual. 

Dessa forma, no terceiro capítulo, traçou-se um cenário do ambiente 

bancário, indicando-se a definição de atividade bancária ou financiária, e os principais 

pontos específicos à categoria e no contrato de emprego bancário. 

No mais, a atual conjuntura jurídica em que se encontra o assédio 

moral demanda mais estudos, eis que a investigação real do que sejam as causas deste 

fenômeno jurídico, com pesquisa empírica nas categorias profissionais, é de início recente e 

pouca bibliografia nacional. Por outro lado, seria ideal não se aplicar a legislação cível, bem 

como o pensamento cível, para matérias de cunho trabalhista, eis que em uma relação de 

trabalho não se trata de uma relação paritária. 

Fora os danos pessoais a cada um dos bancários, e as doenças 

profissionais na classe bancária à parte, pretendeu-se demonstrar que o assédio moral que 

vem sendo sistematicamente aplicado à classe bancária, dizimando a dignidade da pessoa 

humana enquanto trabalhadores, sem justificativa plausível alguma (a não ser o capitalismo 

em si), cuja análise da caracterização e consequências era o objetivo deste trabalho. Diante 

desses novos institutos jurídico-trabalhistas, como é o caso do assédio moral estrutural, e do 
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impacto desses no ambiente de trabalho, provêm a importância deste tema e da necessidade 

não só do debate, mas também da solução jurídica a tal dissenso, fora da solução apenas em 

concreto. 

Além do mais, era necessário entender se realmente há a tão famosa, 

nos corredores dos tribunais, “indústria do dano moral”, que traduz, sem uma análise macro 

da situação perniciosa que se instala no modo de gestão das empresas, ou pior, supondo que 

o modo de condução das empresas nacionais ou multinacionais é adequada para os padrões 

mínimos da dignidade da pessoa humana e do Direito do Trabalho, que os cidadãos 

brasileiros simplesmente entram com processos trabalhistas para requerer assédio morais 

infundados para tentar condenações judiciais com o objetivo do enriquecimento ilícito. 

Tal “indústria do dano moral” realmente existe ou será a forma 

neoliberal do sistema alienante que assola os trabalhadores, dos sistemas de gestão 

possibilitados por tal sistema econômico, que propicia ambientes de trabalho cada vez mais 

assediadores e permissivos com esse tipo de ambientes de trabalho inaceitáveis e, com tal 

tipo de “re-engenharia”, arquitetar novas formas de exploração do trabalhador? Pelos 

estudos, a resposta foi negativa. 

Assim, foi realizada uma revisão do instituto do assédio moral em 

sua recente tipificação como assédio moral estrutural, pelo que se pode refletir sobre a regra 

de distribuição do ônus da prova nestes casos, eis que se criou verdadeira obstrução do acesso 

à justiça da classe trabalhadora ao se coadunar com a necessidade de produção de prova 

diabólica para o (a) trabalhador(a) vítima de assédio moral em seu ambiente de trabalho. 

Novamente, não se cuida de um mero posicionamento político (pois 

a neutralidade é uma das armas mais preciosa dos discursos), ou de valorização de uma única 

categoria profissional, mas questionar o modo de condução de negócios realizadas por um 

dos ramos empresariais que mais lucra no país, conforme demonstrado no capítulo terceiro. 

Com o estudo de referidos dados, analisou-se a questão de uma 

forma objetiva: o conceito de assédio moral estrutural pode ser aplicado à maioria dos casos 

de assédio moral no ambiente bancário, e suas consequências podem ser tão nefastas a ponto 

de adoecer a classe bancária, pelo que o NTEP não pode ser ignorado nesse tipo de estudo. 

Com o conceito de assédio moral estrutural se pretendeu-se instigar 

o pensamento nacional (principalmente do empresariado nacional), questionando se atitudes 
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no ambiente de trabalho são realmente “normais”, se a cobrança de metas é integrante do 

poder diretivo e nunca é abusiva. Igualmente se demonstrou como é grande o ranço cultural 

que se perpetuou em face da exploração do trabalhador. Basta observar o resultado de 

inúmeros julgados nacionais não caracterizando situações absurdas como não sendo casos 

de assédio moral. Ou pior: os inúmeros casos de doenças profissionais sem o nexo de 

causalidade diagnosticado, demonstrando que o preconceito sobre o tema não vem somente 

do empresariado nacional, ou de uma parte dos aplicadores do Direito, mas também da classe 

médica. 

Isso porque o que umas das conclusões a que se chegou neste 

trabalho é que uma das causas das doenças profissionais que atingem os bancários (em sua 

esmagadora maioria doenças do tipo musculoesqueléticas e mentais) é o assédio moral que 

essa categoria profissional sofre. 

Nesse sentido, pretendeu-se ser um dos estudos sobre o assédio 

moral estrutural, sua relação com a ideologia como falsa consciência e como instrumento de 

dominação de classe, e a completa omissão quanto a um estudo mais aprofundado da 

ocorrência deste no setor bancário. 

Certas atitudes de gestores no ambiente bancário e sua 

caracterização como sendo assédio moral estrutural, bem como suas consequências foram 

os objetos principais deste trabalho que visa, fora as questões políticas e éticas a respeito do 

tema, fazer uma análise científica do fenômeno do assédio moral que os bancários vem 

sofrendo, com o intuito de questionamento do sistema, da ideologia corporativista e de 

divulgação para a categoria bancária para que tenham ciência do que vem acontecendo, 

através da explicitação jurídica e fática do assédio moral que vem sofrendo. 
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