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A Sua Excelência o Senhor 

RONALDO CURADO FLEURY 

Procurador-Geral do Trabalho 

Ministério Público do Trabalho 

Brasília - DF 

 

 

Ref. Procedimento Administrativo nº 001523.2017.10.000-0 

 

Assunto: Assédio moral no Ministério das Relações Exteriores. 

 

SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES DO 

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES – SINDITAMARATY, CNPJ 

nº 11.339.703/0001-65, com domicílio em Brasília-DF, SRTVS, Quadra 701, Bloco 

I, Ed. Palácio da Imprensa, 2º andar, salas 210 a 213, CEP 70.340-000, com endereço 

eletrônico: contato@sinditamaraty.org.br, por seus procuradores regularmente 

constituídos (mandato anexo), que recebem intimações e notificações em 

Brasília/DF, no SAUS, Quadra 5, Bloco N, salas 212 a 217, Edifício OAB, e-mail: 

publica@servidor.adv.br, pedem admissão do INGRESSO DE INTERESSADO, 

com fulcro no inciso III do artigo 9 da Lei 9.784/991, conforme segue: 

 

Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral do Trabalho, 

 

Foi instaurado o procedimento administrativo nº 

001523.2017.10.000-0 pela Procuradoria Regional do Trabalho da 10ª Região, o qual 

objetiva a investigação de atos de assédio moral no Ministério devido a 

correspondência, via mensagem eletrônica institucional, na qual um diplomata 

solicita a outro servidor a indicação de um “escravo” para sanar dúvidas sobre o visto 

para alunos integrantes do Programa de Estudantes –Convênio de Graduação (PEC-

G). 

 

De início, é de se ter que o sindicato roga para que ao envolvido 

sejam asseguradas as garantias individuais da ampla defesa e do contraditório. No 

entanto, dado que tal ocorrido já tomou uma dimensão coletiva, por possivelmente 

envolver uma praxe institucionalizada de assédio moral na instituição, faz-se 

imprescindível o acompanhamento deste procedimento pelo sindicato. 

 

Isso porque o presente caso, o qual apresenta indícios de ausência de 

urbanidade por parte desse servidor no tratamento com os colegas de trabalho (inciso 

                                                           
1 Lei 9.784/99 Art. 9º São legitimados como interessados no processo administrativo: III - as organizações e 
associações representativas, no tocante a direitos e interesses coletivos; 
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XI do artigo 116 da Lei 8112/902-3, deve ter a investigação aprofundada para 

combater a presença de uma gestão autoritária arraigada de preconceitos no ambiente 

de trabalho, cultura infelizmente enraizada nas estruturas do Ministério das Relações 

Exteriores, da qual o Sindicato vem fortemente lutando contra. 

 

Tanto é verdade que o Sindicato encomendou ao Laboratório de 

Psicodinâmica e Clínica do Trabalho da Universidade de Brasília (UNB) o estudo 

“Riscos Psicossociais do Trabalho no Itamaraty” (anexo). Dessa forma, o estudo 

concluiu que mais de 80% dos servidores testemunharam assédio no trabalho. 

Diversos motivos foram atribuídos para a ocorrência do assédio, tais como o gênero, 

orientação sexual, raça/cor, categoria funcional, idade, características pessoais da 

chefia, se recusar a infringir as normas. Coincidentemente, tal como comprova o fato 

sob investigação, isso ocorre, principalmente, pela condição de subordinação em que 

o servidor se encontra. 

 

O estudo relatou que o diagnóstico integrando o resultado de todos 

os instrumentos psicométricos aplicados indica um estado de alerta para categoria. O 

estudo também mostra claramente a presença do assédio moral na instituição e os 

resultados: 

 
Como resultado disso há tensão, hostilidade e generalizações entre servidores 

cada vez mais distantes uns dos outros, havendo pouco ou nenhum espaço para o 

diálogo entre as partes. Ao mesmo tempo, os constrangimentos causados pela 

divisão das carreiras colocam em tensão os modos de funcionamento ainda 

mais em questão. 

 

Embora a atitude do servidor possa estar presente em um contexto 

de “brincadeira” e não ter sido intencional, ela revela e alerta, mais uma vez, essa 

cultura arraigado no Ministério das Relações Exteriores, o qual merece ser 

investigada na sua profundida, não somente este presente fato e apenas a palavra 

“escravo”, mas sim toda a realidade institucional. 

 

Nesse sentido, mostra-se necessário a instauração de inquérito civil 

pelo Ministério Público do Trabalho para assegurar a observância dos direitos sociais 

desta categoria trabalhadora, objetivando a apuração e responsabilização dos 

responsáveis pelo assédio e sua influência nas condições do trabalho, tanto físicas 

quanto psíquicas, de todos os agentes, servidores e colaboradores do Ministério 

das Relações Exteriores, conforme o inciso II do artigo 84 da Lei complementar nº 

                                                           
2 Lei nº 8.112/1990 Art. 116.  São deveres do servidor:  [...] XI - tratar com urbanidade as pessoas 
3 Segundo a doutrina: “Assim se fundamenta a prescrição dos deveres que a leis geralmente incluem, impondo 
aos funcionários a obrigação de honrarem os seus superiores na hierarquia funcional, e de os tratam em todas 
as circunstâncias com deferência e respeito, bem como a de usar com urbanidade nas relações com o público, 
com as autoridades e com os colegas da mesma categoria ou subordinados [...]” (CAETANO, Manual de Direito 
Administrativo. Tomo II. Almedina, 2002, p. 683) 
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75/19934. 

 

Outrossim, deve ser consentida a admissão do sindicato neste 

procedimento, para acompanhamento e manifestação em todas as suas fases, dado 

que se trata da defesa de interesse ou direito coletivo5 da categoria sintetizada na 

entidade sindical ou, pelo menos, de interesse ou direito de parte da mesma 

categoria;6 senão, de direitos individuais homogêneos dos servidores interessados, 

porque “decorrentes de origem comum”,7 hipóteses que, indistintamente, alcançam 

legitimidade ativa extraordinária ao sindicato, porquanto pleiteia, em nome próprio, 

direito alheio, assim autorizado por lei. 

 

A exigida autorização legislada vem da Constituição da República, 

cujo artigo 8º, III, atribui às entidades sindicais “a defesa dos direitos e interesses 

coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou 

administrativas”, tal que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que estas entidades 

“têm legitimidade processual para atuar na defesa de todos e quaisquer direitos 

subjetivos individuais e coletivos dos integrantes da categoria por ele representada”8. 

                                                           
4 Lei Complementar 75/1993: Art. 84. Incumbe ao Ministério Público do Trabalho, no âmbito das suas 
atribuições, exercer as funções institucionais previstas nos Capítulos I, II, III e IV do Título I, especialmente: II 
- instaurar inquérito civil e outros procedimentos administrativos, sempre que cabíveis, para assegurar a 
observância dos direitos sociais dos trabalhadores; 
5 Em atenção ao artigo 81, parágrafo único, II, da Lei nº 8.078, de 1990, está-se diante de um interesse ou 
direito coletivo quando “todos os co-titulares dos direitos mantêm relações jurídicas ou vínculos jurídicos 
formais com a parte contrária, ou seja, a parte contra a qual se dirige a pretensão ou o pedido” ou em razão 
“de uma relação jurídica base que une os sujeitos entre si, de modo a fazer com que eles integrem grupo, 
classe ou categoria diferenciada de pessoas determinadas ou determináveis com interesses convergentes 
sobre o mesmo bem indivisível (jurídica ou faticamente), independente de manterem ou não vínculo jurídico 
com a parte contrária”, conforme leciona Alcides A. Munhoz da Cunha (Evolução das Ações Coletivas no Brasil. 
Revista de Processo, n. 77, 1995, p. 229). Pedro Lenza (Teoria Geral da Ação Civil Pública. São Paulo, RT, 
2003, p. 71), explica sobre a indivisibilidade dos bens sobre os quais convergem os interesses coletivos: “Em 
relação aos interesses coletivos, a indivisibilidade dos bens é percebida no âmbito interno, dentre os membros 
do grupo, categoria ou classe de pessoas. Assim, o bem ou interesse coletivo não pode ser partilhado 
internamente entre as pessoas ligadas por uma relação jurídica-base ou por um vínculo jurídico; todavia 
externamente, o grupo, categoria ou classe de pessoas, ou seja, o ente coletivo, poderá partir o bem, 
exteriorizando o interesse da coletividade.” 
6 A possibilidade de proteção coletiva dos direitos e interesses de parte da categoria representada pela entidade 
de classe é afirmada na Súmula 630 do Supremo Tribunal Federal: “A entidade de classe tem legitimação para 
o mandado de segurança ainda quando a pretensão veiculada interesse apenas a uma parte da respectiva 
categoria.” 
7 Em atenção ao artigo 81, parágrafo único, III, da Lei 8.078, de 1990, está-se diante de direitos individuais 
homogêneos, quando um direito eminentemente individual foi erigido à categoria de interesses metaindividuais 
meramente para fins de tutela coletiva. A transindividualidade do direito individual homogêneo é legal ou 
artificial. Pode-se dizer “acidentalmente coletivos” os direitos individuais homogêneos, porquanto os sujeitos 
são perfeitamente identificados ou identificáveis e a união entre aqueles coletivamente tutelados decorrerá de 
uma situação fática de origem comum a todos. Pedro Lenza (Teoria Geral da Ação Civil Pública. São Paulo, 
RT, 2003, p. 71) entende que os interesses individuais homogêneos “caracterizam-se por sua divisibilidade 
plena, na medida em que, além de serem os sujeitos determinados, não existe, por regra, qualquer vínculo 
jurídico ou relação jurídica-base ligando-os”; ao passo que Ada Pellegrini Grinover (Código de Defesa do 
Consumidor comentado, 7. Ed., Rio de Janeiro, Forense, 1998, p. 813) posiciona-se em sentido contrário: “Isso 
significa, no campo do direito processual, que, antes das liquidações e execuções individuais (…), o bem 
jurídico objeto de tutela ainda é tratado de forma indivisível, aplicando-se a toda a coletividade, de maneira 
uniforme, a sentença de procedência ou improcedência.” 
8 Supremo Tribunal Federal, Primeira Turma, AgReg-RE 197029/SP, Ministro Ricardo Lewandowski, j. 
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Por fim, requer a expedição das publicações em nome do advogado 

Rudi Meira Cassel, OAB/DF 22.256, nos termos do artigo 272, §§ 2º e 5º, do Código 

de Processo Civil, sob pena de nulidade9, conforme a jurisprudência10. 

 

Respeitosamente, 

 

 

Brasília, 6 de julho de 2017. 

 

[assinado eletronicamente] 

Jean P. Ruzzarin 

OAB/DF 21.006 
 

                                                           
13/12/2006, DJ 16/02/2007, p. 40: “(…) O Plenário do Supremo Tribunal Federal deu interpretação ao art. 
8º, III, da Constituição e decidiu que os sindicatos têm legitimidade processual para atuar na defesa de 
todos e quaisquer direitos subjetivos individuais e coletivos dos integrantes da categoria por ele 
representada. (…)”  
9 Código de Processo Civil: “Art. 272. [...] § 2º Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação 

constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos 

Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados. […] § 5º Constando dos autos 

pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados 

indicados, o seu desatendimento implicará nulidade. […]” 
10 “É inválida intimação efetuada em nome de apenas um dos advogados constituídos nos autos se existe 

pedido expresso para que a publicação seja realizada em nome de outro patrono.” (STJ, AgRg no Ag 

1255432, ministro João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 24/08/2010, DJe 09/09/2010). 


