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Vamos falar de violência? 

Qual a relação entre a violência e o ambiente de trabalho? 
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“ 
 
 
Violência no trabalho é considerada como toda 
ação voluntária de um indivíduo ou grupo contra 
outro indivíduo ou grupo que venha a causar danos 
físicos ou psicológicos, ocorrida no ambiente de 
trabalho, ou que envolva relações estabelecidas no 
trabalho. Também se considera violência 
relacionada ao trabalho toda forma de privação e 
infração de princípios fundamentais, direitos 
trabalhistas e previdenciários, a negligência em 
relação às condições de trabalho e a omissão de 
cuidados, socorro e solidariedade diante de algum 
infortúnio, caracterizados pela naturalização da 
morte e do adoecimento relacionados ao trabalho. 
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“ 
 

 

 

 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) define 

a violência como o uso de força física ou 

poder, em ameaça ou na prática, contra si 

próprio, outra pessoa ou contra um grupo ou 

comunidade que resulte ou possa resultar em 

sofrimento, morte, dano psicológico, 

desenvolvimento prejudicado ou privação. 
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Tipos de violência 

Interpessoal Coletiva Autodirigida. 
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TIPOS DE VIOLÊNCIA 

▣ Tortura 
▣ Violência psicológica 
▣ Discriminação 
▣ Trabalho em condições análogas às de 

escravo 
▣ Trabalho em condições inseguras 
▣ Violência física 
▣ Trabalho infantil 
▣ Tráfico de pessoas 
▣ Assédio moral 
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1 acidente de trabalho a 

cada 5 segundos na 
Europa 

230.000 acidentes/ano apenas em Portugal 

450 vítimas fatais/dia 
na europa 

. 

3 x 1  
Proporção entre vítimas de acidentes 

laborais e mortos em conflitos armados 
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R$ 66.534.245,02 
Gastos com benefícios acidentários 

(2012/2017) 

70.283  
Acidentes registrados em Pernambuco 

(2012/2017) 

305.299.902 
Dias de trabalho perdidos com 
afastamentos previdenciários 
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O que é assédio moral? 

(...) se manifesta de muitas maneiras, agrupando de agressões físicas a 
insultos verbais, bullying, mobbing e assédio sexual, discriminações 
nos campos religioso, racial, de deficiências, sexual ou em 
qualquer outro caso, e podendo ser infligida por pessoas tanto 
externas quanto internas ao ambiente de trabalho. 
 

20 
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“Assédio moral é uma conduta abusiva, intencional, 

frequente e repetida, que ocorre no meio ambiente 

laboral, cuja causalidade se relaciona com as formas de 

organizar o trabalho e a cultura organizacional, que 

visa humilhar e desqualificar um indivíduo ou um grupo, 

degradando as suas condições de trabalho, atingindo a 

sua dignidade e colocando em risco a sua integridade 

pessoal e profissional” 
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Tipos de assédio 

descendente horizontal ascendente 
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Place your screenshot here Quais são os tipos 
de assediadores? 
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Quais são os tipos de assediadores? 
 

▣ Agressor profeta: sua missão é “limpar” o mais rápido possível a 
“máquina”, demitindo indiscriminadamente os trabalhadores. Trata as 
demissões como se fosse a “grande realização da sua vida”. Humilha 
com cautela e reservadamente. 

▣ Agressor pitt-bull: é o chefe agressivo, violento e perverso em palavras 
e atos. Demite friamente e humilha por prazer. 

▣ Agressor mala-babão: é aquele chefe que bajula o patrão e não dá 
folga aos seus subordinados. É uma espécie de capataz moderno. 

▣ Agressor grande irmão: aproxima-se dos trabalhadores e mostra-se 
sensível aos problemas particulares de cada um, mas que, na primeira 
oportunidade, utiliza estes mesmos problemas contra o trabalhador, 
para rebaixá-lo, afastá-lo do grupo, demiti-lo ou exigir produtividade. 
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Quais são os tipos de assediadores? 
 

 

▣ Agressor troglodita: é o chefe grotesco. Implanta as normas sem 

pensar e todos devem obedecer sem reclamar. Sempre está com a razão. 

Seu tipo é: “eu mando e você me obedece”. 

▣ Agressor tigrão: esconde sua incapacidade com atitudes grosseiras e 

necessita de público que assista seu ato para sentir-se respeitado e 

temido por todos. 

▣ Agressor garganta: é o chefe que não conhece bem o seu trabalho, mas 

vive contando vantagens e não admite que seu subordinado saiba mais 

do que ele. Submete-o a situações vexatórias. 
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O que é mobbing? 

QUAL O SEU DIFERENCIAL EM RELAÇÃO A 
OUTRAS ESPÉCIES DE ASSÉDIO MORAL? 
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“ “a primeira forma de descoberta do assédio 
moral foi o chamado mobbing. Esse termo 

advém do verbo inglês to mob, que transmite 
a idéia de tumulto, turba, confusão. [...] 

Consiste em um processo envolvendo vários 
indivíduos contra apenas um. [...] Sua 
utilização hodierna corresponde a 

perseguições coletivas, as quais podem 
culminar em violência física” 
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O que é bullying? 

O que a lei brasileira fala sobre bullying? 
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“ Lei nº 13.185/15 - Institui o Programa de Combate à 
Intimidação Sistemática (Bullying) 
 
Art. 1º... 
§ 1o No contexto e para os fins desta Lei, considera-se 
intimidação sistemática (bullying) todo ato de 
violência física ou psicológica, intencional e 
repetitivo que ocorre sem motivação evidente, 
praticado por indivíduo ou grupo, contra uma ou 
mais pessoas, com o objetivo de intimidá-la ou agredi-
la, causando dor e angústia à vítima, em uma relação 
de desequilíbrio de poder entre as partes envolvidas. 
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Bullyng 
 

Art. 2o Caracteriza-se a intimidação sistemática (bullying) 
quando há violência física ou psicológica em atos de 
intimidação, humilhação ou discriminação e, ainda: 
 

▣ I - ataques físicos; 
▣ II - insultos pessoais; 
▣ III - comentários sistemáticos e apelidos pejorativos; 
▣ IV - ameaças por quaisquer meios; 
▣ V - grafites depreciativos; 
▣ VI - expressões preconceituosas; 
▣ VII - isolamento social consciente e premeditado; 
▣ VIII - pilhérias. 
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Cyberbullying 
 

 

 

Parágrafo único. Há intimidação 
sistemática na rede mundial de 

computadores (cyberbullying), quando se 
usarem os instrumentos que lhe são 

próprios para depreciar, incitar a violência, 
adulterar fotos e dados pessoais com o 

intuito de criar meios de constrangimento 
psicossocial. 
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O que é stalking? 

QUAL O SEU DIFERENCIAL EM RELAÇÃO A 

OUTRAS ESPÉCIES DE ASSÉDIO MORAL? 

23 



“ “stalking é uma forma de violência na qual o sujeito 
ativo invade a esfera de privacidade da vítima, 
repetindo incessantemente a mesma ação por 
maneiras e atos variados, empregando táticas e meios 
diversos: ligações nos telefones celular, residencial 
ou comercial, mensagens amorosas, telegramas, 
ramalhetes de flores, presentes não solicitados, 
assinaturas de revistas indesejáveis, recados em faixas 
afixadas nas proximidades da residência da vítima, 
permanência na saída da escola ou trabalho, espera 
de sua passagem por determinado lugar, frequência 
no mesmo local de lazer, em supermercados etc. 
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STALKING 
 

CARACTERÍSTICAS 
 

▣ 1ª) invasão de privacidade da vítima;  
▣ 2ª) repetição de atos;  
▣ 3ª) dano à integridade psicológica e emocional do 

sujeito passivo;  
▣ 4ª) lesão à sua reputação;  
▣ 5ª) alteração do seu modo de vida;  
▣ 6ª) restrição à sua liberdade de locomoção” (dano 

existencial) 
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É possível conciliar? 

. 
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▣ Brasil – 68% 
▣ Eslováquia – 63% 
▣ Índia – 61% 
▣ França – 51% 
▣ Austrália – 50% 

 

 
 

Você já viu ou ouviu algum tipo de 
homofobia no local de trabalho? 
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Mas o que é homofobia? 

A homofobia pode ser consubstanciada em 
“sentimentos emocionais de ansiedade, 
aversão, raiva, desconforto e medo que 
heterossexuais podem experimentar em 
contato com pessoas homossexuais”. 

 28 



Place your screenshot here 

Homofobia como 
forma de 

violência no 
local de 
trabalho 
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US$ 405 
bilhões 

Custo anual da homofobia para a economia 
brasileira 
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o que é dano existencial? 

O dano existencial decorre da conduta patronal que viola 
qualquer um dos direitos fundamentais da pessoa humana, 

causando uma alteração do empregado em executar o projeto 
de vida pessoal ou um impedimento do empregado em usufruir 

das diversas formas de relações pessoais e sociais fora do 
ambiente laboral. 
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Dano moral x dano existencial 

Repercussão preponderante 
sobre os sentimentos da vítima 

Repercussão preponderante sobre 
aspectos objetivos da vida da vítima 

Proporciona sentimentos negativos: 
humilhação, vergonha, vexame, 

tristeza, baixa auto-estima 

Proporciona limitações e 
alterações no modus vivendi 

Pode ser transitório Quase sempre é definitivo 
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Efeitos das relações tóxicas no ambiente 
laboral 

 
▣ transtorno de ansiedade (vítima); 
▣ depressão (burn out) (vítima); 
▣ cicatrizes emocionais (vítima); 
▣ Absenteísmo (organização); 
▣ Presenteísmo (organização); 
▣ maior rotatividade e maior custo (organização); 
▣ menor produtividade (organização); 
▣ prejuízos à imagem da empresa (organização); 
▣ Suicídio (vítima); 
▣ Resposabilização cível, criminal e administrativa 

(agressor); 
▣ Perda do emprego (agressor) 
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O que diz o ordenamento 
jurídico brasileiro sobre o 

direito à saúde e à segurança? 
 

 
. 
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“ A Constituição Federal de 1988 garante a todos 
os trabalhadores urbanos e rurais, em seu art. 7º, 
XXII e XXVIII, respectivamente, o direito a: 
 
“redução dos riscos inerentes ao trabalho, por 
meio de normas de saúde, higiene e segurança”. 
 
“seguro contra acidentes de trabalho, a cargo 
do empregador, sem excluir a indenização a que 
este está obrigado, quando incorrer em dolo ou 
culpa”. 
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“  

CF, art. 5º, V e X: 

“V - é assegurado o direito de resposta, 

proporcional ao agravo, além da indenização 

por dano material, moral ou à imagem; [...] 

X - 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”; 
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“ 
 

 
Convenção 155 da OIT - Promulgada pelo Decreto nº 1254/94 e vigente 
no Brasil - 
obriga aos países signatários a instituição de políticas que assegurem 
aos trabalhadores um ambiente laboral seguro e saudável. 
 
Art. 4º: “... formular, pôr em prática e reexaminar periodicamente uma 
política nacional coerente em matéria de segurança e saúde dos 
trabalhadores e o meio ambiente de trabalho” 
 
 Art. 3º, “e”: 
 
“O termo saúde, com relação ao trabalho, abrange não apenas a 
ausência de afecção ou de doença, mas também os elementos físicos e 
mentais que afetam a saúde e estão diretamente relacionados com a 
segurança e a higiene no trabalho”. 
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“ 
  

 
Lei 9029/95 - Proíbe a exigência de atestados de gravidez e 
esterilização, e outras práticas discriminatórias, para efeitos 
admissionais ou de permanência da relação jurídica de 
trabalho, e dá outras providências. 
 
Art. 1o  É proibida a adoção de qualquer prática 
discriminatória e limitativa para efeito de acesso à relação 
de trabalho, ou de sua manutenção, por motivo de sexo, 
origem, raça, cor, estado civil, situação familiar, deficiência, 
reabilitação profissional, idade, entre outros, ressalvadas, 
nesse caso, as hipóteses de proteção à criança e ao 
adolescente previstas no inciso XXXIII do art. 7o da 
Constituição Federal.  
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“ 
  

 
CLT - Capítulo V - Da segurança e da 
medicina do trabalho 
 
Art. 156 - competência das Superintendências 
Regionais do Trabalho (Ministério do 
Trabalho e Emprego)  
Art. 157 - obrigação das empresas 
(empregadores) 
Art. 158 - obrigações dos empregados 
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É 
É possível a reparação do dano? 

  

▣ Art. 223-B.  Causa dano de natureza extrapatrimonial a ação ou 
omissão que ofenda a esfera moral ou existencial da pessoa 
física ou jurídica, as quais são as titulares exclusivas do direito 
à reparação. 

▣ Art. 223-C.  A honra, a imagem, a intimidade, a liberdade de ação, a 
autoestima, a sexualidade, a saúde, o lazer e a integridade física 
são os bens juridicamente tutelados inerentes à pessoa física.                          

▣ Art. 223-D.  A imagem, a marca, o nome, o segredo empresarial e o 
sigilo da correspondência são bens juridicamente tutelados 
inerentes à pessoa jurídica.       

 40 
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É possível a reparação do dano? 
  

      

▣ Art. 223-E.  São responsáveis pelo dano extrapatrimonial 

todos os que tenham colaborado para a ofensa ao bem 

jurídico tutelado, na proporção da ação ou da 

omissão.      

▣ Art. 223-F.  A reparação por danos extrapatrimoniais 

pode ser pedida cumulativamente com a indenização 

por danos materiais decorrentes do mesmo ato lesivo.    

▣ Lei nº 13.467/17 (reforma trabalhista) 
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Cumulação de indenizações 

dano material + dano moral súmula 37 do STJ * 

dano moral + dano estético Súmula 387 do STJ ** 

dano moral + dano existencial Lei nº 13.467/17 (RT) 
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Quem responde pelos atos ilícitos? 

Empregado - justa causa - art. 482, “j” e “k”, da CLT 

Empregador - art. 483 da CLT e art. 932 do cc 
(princípio da boa-fé contratual, culpas in eligendo e in vigilando) 

Servidor público - art. 122, § 2º, da Lei nº 8.112/90 

Pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de 
serviços públicos - art. 37, § 6º, da Constituição Federal 
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  É possível prevenir a violência! 
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“ 
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Cultura de paz 

Uma resposta abrangente à violência deve não só proteger e 
apoiar as vítimas da violência, mas também promover a não-

violência, reduzir as agressões violentas e mudar as 
circunstâncias e as condições que favorecem a explosão de 

violência. 
(cultura de paz) 
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De quem é a 
responsabilidade pela 

prevenção? 

“a adoção de uma prevenção eficaz deve ser imposta pelo 
governo, mas também é de responsabilidade de todos. Todos 

nós somos ao mesmo tempo 'assediadores' potenciais e 
eventuais futuras vítimas de superiores hierárquicos ou 

subordinados de alguém”. 
 47 



Prevenção primária – 

abordagens que 

pretendem prevenir a 

violência antes que 

ela ocorra; 

 

Prevenção secundária 
– abordagens 
centradas nas 
reações mais imediatas 
à violência, como 
cuidados médicos, 
serviços de 
emergência ou 
tratamento de 
doenças sexualmente 
transmissíveis após um 
estupro; 

 

 

Prevenção terciária – 
abordagens que 
focalizam os 
cuidados 
prolongados após a 
violência, como 
reabilitação e 
reintegração e 
esforços para 
diminuir o trauma ou 
reduzir a deficiência 
prolongada ligada à 
violência. 

 
 

Espécies de prevenção 

. 

. 

 

. 
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Intervenções universais 
– abordagens 
direcionadas a grupos 
ou à população em 
geral sem considerar o 
risco individual; são 
exemplos disto os 
programas de 
prevenção de violência 
entregues a todos os 
estudantes de uma 
escola ou a crianças de 
determinada idade e em 
campanhas nos meios de 
comunicação de uma 
comunidade; 

 

Intervenções 
selecionadas – 
abordagens 
direcionadas a 
pessoas consideradas 
em alto risco de 
violência (expostas a 
um ou mais fatores de 
risco); 
 

 

 

– Intervenções 
indicadas – abordagens 
direcionadas a pessoas 
que já demonstraram 
comportamento 
violento; isto é, 
tratamento para 
agressores de violência 
doméstica. 
 

 

 
 

Extensão da prevenção 

. 

. 

 

. 
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Resolução 255 do CNJ 
 
“Institui a Política 

Nacional de Incentivo à 

Participação Institucional 

Feminina no Poder 

Judiciário” 

 

Ações que contribuem para a prevenção 

Programa Trabalho 
Seguro 
 
Instituído pelo CSJT 
através da Resolução nº 
96/2012 
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Resolução 1421 da OIT (08.06.18) 

 

La Comisión adoptó el proyecto de resolución para inscribir 
en el orden del dia de la próxima reunión ordinaria de la 

Conferencia un punto titulado “La violencia y acoso en el 
mundo del trabajo” para su segunda discusión com miras a la 

adopción de un convenio complementado por una 
recomendación. 

 
 
“Institui a Política Nacional de Incentivo à Participação 

Institucional Feminina no Poder Judiciário” 

 

Ações que contribuem para a prevenção 
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Lei 10948/01 | Lei n.º 10.948, de 5 de novembro de 2001 (Estado de São Paulo) 

Dispõe sobre as penalidades a serem aplicadas à prática de discriminação em 

razão de orientação sexual e dá outras providências. 

... 

VI - praticar o empregador, ou seu preposto, atos de demissão direta ou indireta, 

em função da orientação sexual do empregado; 

VII - inibir ou proibir a admissão ou o acesso profissional em qualquer 

estabelecimento público ou privado em função da orientação sexual do 

profissional; 
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“ - Lei nº 13.663, de 14 de maio de 2018 - Altera o art. 12 da Lei nº 
9.394, de 20 de dezembro de 1996, para incluir a promoção de 
medidas de conscientização, de prevenção e de combate a 
todos os tipos de violência e a promoção da cultura de paz 
entre as incumbências dos estabelecimentos de ensino. 
 
Art. 12. ................................................................... 
.................................................................................. 
IX - promover medidas de conscientização, de prevenção e 
de combate a todos os tipos de violência, especialmente a 
intimidação sistemática (bullying), no âmbito das escolas; 
X - estabelecer ações destinadas a promover a cultura de 
paz nas escolas. 
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Compliance é o conjunto de disciplinas para fazer cumprir as normas legais 

e regulamentares, as políticas e as diretrizes estabelecidas para o negócio e 

para as atividades da instituição ou empresa, bem como evitar, detectar e 

tratar qualquer desvio ou inconformidade que possa ocorrer. 

O termo compliance tem origem no verbo em inglês to comply, que significa 

agir de acordo com uma regra, uma instrução interna, um comando ou um 

pedido. 

 

 

Compliance  
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Desafios e dificuldades para uma 
prevenção eficaz 

Desconhecimento 
 
      Saúde pública 
                 X 
        INFRAÇÃO  

Execução de 
políticas públicas 
 

Determinação 
 
Fatores 
culturais 
 
Persistência  
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Place your screenshot here 

Saúde e segurança 
pressupõem respeito e 

colaboração no 
ambiente de trabalho. 

 
         Faça a sua parte! 
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Obrigado! 
 

acavalcanti@trt13.jus.br 
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A picture is worth a thousand words 

A complex idea can be conveyed with just a single still image, 
namely making it possible to absorb large amounts of data quickly. 
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In two or three columns 

Yellow 

Is the color of gold, 
butter and ripe lemons. 
In the spectrum of 
visible light, yellow is 
found between green 
and orange. 

Blue 

Is the colour of the clear 
sky and the deep sea. It 
is located between 
violet and green on the 
optical spectrum. 

Red 

Is the color of blood, 
and because of this it 
has historically been 
associated with 
sacrifice, danger and 
courage.  

 

59 



White 
Is the color of milk and fresh 
snow, the color produced by 
the combination of all the 
colors of the visible 
spectrum. 

You can also split your content 

Black 
Is the color of coal, ebony, 
and of outer space. It is the 
darkest color, the result of 
the absence of or complete 
absorption of light. 
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And tables to compare data 

A B C 

Yellow 10 20 7 

Blue 30 15 10 

Orange 5 24 16 
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Instructions for use 

EDIT IN GOOGLE SLIDES 

Click on the button under the 
presentation preview that says "Use as 
Google Slides Theme". 

You will get a copy of this document on 
your Google Drive and will be able to 
edit, add or delete slides. 

You have to be signed in to your Google 
account. 

 

EDIT IN POWERPOINT® 

Click on the button under the presentation 
preview that says "Download as PowerPoint 
template". You will get a .pptx file that you can 
edit in PowerPoint. 

Remember to download and install the fonts 
used in this presentation (you’ll find the links 
to the font files needed in the Presentation 
design slide) 

More info on how to use this template at www.slidescarnival.com/help-use-presentation-template 

This template is free to use under Creative Commons Attribution license. You can keep the Credits slide or mention 
SlidesCarnival and other resources used in a slide footer. 
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Hello! 

I am Jayden Smith 
I am here because I love to give presentations.  

You can find me at @username 
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Big concept 
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89,526,124$ 
That’s a lot of money 

100% 
Total success! 

185,244 users 
And a lot of users 
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Our process is easy 

1 2 3 

First Second 
 

Last 
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Place your screenshot here 

iPhone project 
Show and explain your 

web, app or software 
projects using these 

gadget templates. 
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Place your screenshot here 

iPhone project 
Show and explain your 

web, app or software 
projects using these 

gadget templates. 
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Place your screenshot here 

Tablet project 
Show and explain your 

web, app or software 
projects using these 

gadget templates. 
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Credits 

Special thanks to all the people who made and 
released these awesome resources for free: 

▣ Presentation template by SlidesCarnival 
▣ Justice icons by Arthur Shlain 
▣ Photographs by Unsplash 
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Justice icons by Arthur Shlain 
https://thenounproject.com/ArtZ91/ 
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SlidesCarnival icons are editable 
shapes.  
 
This means that you can: 

● Resize them without losing 
quality. 

● Change line color, width and 
style. 

 
Isn’t that nice? :) 
 
Examples: 
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Now you can use any emoji as an icon! 
And of course it resizes without losing quality and you can change the color. 
 
How? Follow Google instructions 
https://twitter.com/googledocs/status/730087240156643328 
 
 
 
 ✋✋ ✋ ✋ ✋ ✋ ✋ ✋ ✋ ✋

✋ ✋ ✋ ❤✋ ✋ ✋ ✋ ✋ ✋
✋ ✋ ✋ ✋ ✋ ✋ ✋ ✋ ✋ ✋
✋ ✋ ✋ ✋ ✋ ✋  and many more... 

✋
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