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RESUMO 

 

Este trabalho de dissertação de mestrado teve como objetivo propor a criação de um manual de 

combate ao assédio moral no trabalho, mais especificamente em um órgão federal localizado 

no Rio de Janeiro, RJ. Para alcançar este objetivo, foi necessário realizar uma revisão da 

literatura, utilizando-se pesquisa bibliográfica e análise documental dos principais 

pesquisadores e tendências mais recentes sobre o tema. Além disso, foram analisados outros 

manuais e cartilhas de outros órgãos como forma de entender como outros órgãos combatem 

este fenômeno. No decorrer deste trabalho, buscou-se conceituar o assédio moral, mostrando 

seu histórico, suas causas, consequências, bem como uma reflexão sobre o tema. Ao final desta 

pesquisa, criou-se um manual de combate ao assédio moral no trabalho no órgão pesquisado, 

utilizando-se o que há de mais novo entre os pesquisadores e literatura sobre o tema.  

 

Palavras-chave: Assédio Moral. Ambiente de Trabalho. Saúde do Trabalhador. Ética. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

This dissertation proposes the creation of a manual to fight against bullying at work, more 

specifically in a federal agency located in Rio de Janeiro, RJ. To reach this goal, a review of 

the literature was necessary, using bibliographical research and documentary analysis of the 

main researchers and latest trends on the subject. In addition, other manuals and books of other 

agencies were analyzed as a way of understanding how other agencies combat this 

phenomenon. In the course of this work, we sought to conceptualize moral harassment, showing 

its history, its causes, consequences, as well as a reflection on the subject. At the end of this 

research, we expected to create a manual to fight against bullying at work in the agency 

searched, using what is new among researchers and literature on the subject. 

 

Keywords: bullying; work environment; worker's health; ethic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO 11 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 11 

1.1.1 Caracterização da Situação Problema 12 

1.2 OBJETIVOS 13 

1.2.1 Objetivo geral 13 

1.2.2 Objetivos Específicos 13 

1.3 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA 13 

1.4 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 14 

1.5 ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO 14 

   

2 O ASSÉDIO MORAL 16 

2.1 HISTÓRICO E SUAS REFERÊNCIAS 16 

2.2 DEFINIÇÃO DE ASSÉDIO MORAL 18 

2.3 TIPOS DE ASSÉDIO MORAL 19 

2.4 IDENTIFICANDO O FENÔMENO DO ASSÉDIO MORAL 20 

2.5 REPETIÇÃO, FREQUÊNCIA E DURAÇÃO 20 

2.6 ASSÉDIO MORAL E DANO MORAL 21 

2.7 ASSÉDIO MORAL X ASSÉDIO SEXUAL 21 

2.8 ATITUDES QUE CARACTERIZAM O ASSÉDIO MORAL 22 

2.8.1 Sobre as condições de trabalho 22 

2.8.2 Sobre a comunicação 22 

2.8.3 Sobre a dignidade 23 

2.8.4 Sobre a violência verbal, sexual e física 23 

2.9 O ASSÉDIOMORAL NA ÓTICA DA GESTÃO DE PESSOAS 23 

2.9.1 O que o servidor pode fazer quando está sendo assediado 25 

2.10 PREVENÇÃO E INTERVENÇÕES NO ASSÉDIO MORAL 27 

   

3 MECANISMOS DE DEFESA COTRA O ASSÉDIO MORAL NO 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 32 

3.1 COMISSÃO DE ÉTICA PÚBLICA 32 

3.2 
SINDICÂNCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAS 

(PAD) 
34 

   

4 LEGISLAÇÃO SOBRE ASSÉDIO MORAL 37 

4.1 NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 37 

4.2 NO CÓDIGO CIVIL 37 

4.3 NO SERVIÇO PÚBLICO (LEI 8.112/90 E DECRETO Nº 1.171) 38 

4.4 NA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO (CLT) 39 

   

5 METODOLOGIA UTILIZADA 41 

   

6 VERSÃO PRELIMINAR DO GUIA SOBRE O ASSÉDIO MORAL 

NO SERVIÇO PÚBLICO 47 

   

7 CONCLUSÕES 62 

   

8 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 68 



11 

1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

O assédio moral é, de certa forma, uma transgressão contra a ética e a moral, já que as 

duas juntas representam a forma como devemos tratar o próximo e que tanto vimos nos estudos 

filosóficos de Platão, Aristóteles e Kant (MACHADO JÚNIOR, 2013). 

O tema do assédio moral é bastante antigo, porém mais explorado desde a década de 

1980 (LEYMANN, 1996). No Brasil, o fenômeno só passou a ser mais debatido nos anos 2000. 

Embora atualmente haja muitos trabalhos a respeito, percebe-se pouco foco no enfrentamento 

e na prevenção deste, principalmente no Brasil (EINARSEN, 2000). 

Tal fenômeno vem crescendo em todo mundo, muito por causa da globalização, pela 

pressão por resultados, metas e da concorrência pelo emprego (SHEEHAN, 2004). 

Há um reconhecimento em todo mundo de que o assédio moral é nocivo a todas as 

organizações e que ele deve ser combatido, principalmente no que diz respeito à prevenção e 

gerenciamento de casos (EINARSEN, 2000). Isso torna ainda mais importante que estudos 

profundos sobre o tema sejam realizados e que a elaboração de um manual contra o assédio 

moral seja realizado para o órgão federal que temos como foco. 

Por meio da Organização Internacional do Trabalho – OIT, em parceria com a 

Organização Mundial de Saúde – OMS, uma pesquisa, realizada no ano 2000, demonstrou na 

época, que nos próximos 20 (vinte) anos, a maioria dos trabalhadores seria mais pessimistas em 

relação aos aspectos psicológicos do trabalho como o sofrimento oriundo do assédio moral 

(MOTHÉ 2006). Tal moléstia por si só não é uma doença, causando danos físicos e psicológicos 

decorrentes da ansiedade constante que o assediado sofre (ZANETTI, 2012). 

Uma recente pesquisa realizada no Estado de São Paulo, com 2.072 entrevistados, 

mostrou que cerca de 42% admitiram já terem sofrido algum tipo de humilhação no trabalho e 

que, destes, a maioria são mulheres. Outras vítimas comuns de assédio moral são os negros, os 

homossexuais, os portadores de necessidades especiais, trabalhadores mais velhos (geralmente 

acima dos 40 anos) e portadores de lesão por esforços repetitivos (LER) (HIRIGOYEN 2005; 

BARRETO 2003). Pessoas que fazem parte deste grupo devem ficar atentas às suas relações 

no trabalho quando sofrem situações humilhantes, agressivas ou de abuso com frequência. Elas 

podem estar sendo vítimas de assédio moral (BOBROFF, MARTINS 2013). 

Ambientes de trabalho onde há diversidade de pessoas (brancos, negros, pardos, gays, 

índios, deficientes etc.), embora vistos inicialmente como algo positivo, podem incomodar a 
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alguns e ser combustível para o início de um assédio. A maneira como se percebe esse assédio 

pode variar de cultura para cultura dependendo de cada país ou região (MOTHÉ 2006). 

O órgão federal no qual se baseou esta dissertação de mestrado possui, em seu quadro, 

793 servidores, distribuídos entre três institutos localizados entre Botafogo, Barra da Tijuca e 

Cidade Universitária (Fundão) (dados de agosto/2016 – intranet do órgão). Além disso, possui 

uma Comissão de Ética composta por três integrantes titulares e três suplentes, que pode receber 

denúncias de assédio moral ou qualquer outra demanda sobre ética no trabalho por parte dos 

servidores, bem como pode encaminhar essas questões para Sindicância e PAD (Processo 

Administrativo Disciplinar). Em última instância, tal situação pode sair da esfera administrativa 

e ir para a jurídica, sob-responsabilidade da Procuradoria Jurídica.  

 

1.1.1 Caracterização da Situação Problema 

 

Para apresentarmos a situação problema, fomos buscar dados que reforçassem a ideia 

deste trabalho em setores como Recursos Humanos, Jurídico, PAD (Processo Administrativo 

Disciplinar) e Comissão de Ética. Para nossa surpresa, constatamos que tais setores não 

possuíam qualquer estatística ou dado sobre assédio moral contra os seus servidores. Deste 

modo, decidimos que o melhor para justificar a situação problema deste trabalho era apenas a 

observação do fenômeno. Através desta observação, percebeu-se que os servidores do órgão 

desta pesquisa reclamam de assédio moral no meio laboral. Embora reclamem sofrer essa 

violência, também se percebeu que o fenômeno é desconhecido por alguns. Ademais, muitas 

vezes, um simples estresse no trabalho é tratado de forma generalizada como assédio moral, 

gerando processos e demandas judiciais desnecessárias. Logo, há casos que não são tratados e 

outros que chegam à Comissão de Ética, à Sindicância e ao PAD (Processo Administrativo 

Disciplinar).  

Se esse fenômeno fosse mais bem compreendido pelos servidores do órgão, muitos 

poderiam ser evitados e melhor gerenciados. 

Após a realização deste trabalho (revisão da literatura), elaboramos um manual contra 

o assédio moral no órgão. Desta forma, acreditamos que realizamos um grande trabalho para a 

organização, já que o assédio moral é responsável por perda de produtividade, absenteísmo e 

doenças. Este manual pode fazer com que o servidor do órgão entenda melhor sobre o que se 

trata tal fenômeno e como ele pode o evitar e o gerenciar, reduzindo problemas para ele e para 

toda a organização. 
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1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

Diante da constatação de indícios de que há assédio moral contra trabalhadores no 

órgão desta pesquisa, porém, muitos não conhecem do que se trata e como se desenvolve o 

fenômeno, desejamos propor um manual de combate ao assédio moral no trabalho, de forma 

que seus trabalhadores possam entender e se defender desta grande violência. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

Pesquisar através da literatura sobre o tema, como este fenômeno pode ser combatido 

e evitado. 

 

 

1.3 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA 

 

A revisão da literatura e o estudo teórico do tema deram a essa pesquisa ainda mais 

importância à medida que contribuiu no aprofundamento do conhecimento sobre a realidade 

dos trabalhadores na administração pública frente ao fenômeno do assédio moral. Seu resultado 

pode ajudar outras pesquisas na área, bem como sugerir mudanças e, consequentemente, 

influenciar na melhoria do trabalho dos servidores no órgão pesquisado ou em qualquer 

organização em que trabalhem. É importante, também, ampliar a visão da pesquisa sobre 

assédio moral, que, normalmente, é direcionada apenas nas consequências do assédio moral, 

mas não nas formas de como preveni-lo.  

Ao falarmos de prevenção, ganha importância o objetivo deste trabalho que foi a 

elaboração de um manual contra o assédio moral. Acreditamos que com este manual em mãos, 

os servidores do órgão têm uma ferramenta a mais para buscar não só a prevenção, mas também 

se defender do assédio moral que já esteja possivelmente sofrendo. 
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1.4 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

 

O órgão federal em questão possui 793 servidores (dados de agosto/2016 – intranet do 

órgão) espalhados em uma sede localizada no bairro de Botafogo na cidade do Rio de Janeiro 

e, além dela, ainda se encontram outros dois institutos em dois bairros da cidade: Barra da 

Tijuca e Cidade Universitária (Fundão). A ideia deste trabalho foi realizar um levantamento da 

literatura sobre o tema de assédio moral a fim de entender melhor o fenômeno, o que existe de 

mais novo sobre o tema, seus pesquisadores, tendências, linhas de pensamento e, assim, propor 

um manual contra o assédio moral para os trabalhadores deste órgão e assim ajudar na sua 

prevenção e combate. 

 

 

1.5 ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

Para a realização desta dissertação de mestrado e proposta de criação de um manual 

de combate ao assédio moral no trabalho, com foco em um órgão federal localizado no Rio de 

Janeiro - RJ foi realizada uma revisão da literatura, tendo sido este trabalho estruturado em oito 

capítulos. 

O primeiro capítulo traz uma pequena introdução do assunto, sua contextualização, 

sua situação problema, bem como seu objetivo geral e os específicos, a justificativa e relevância 

deste trabalho, a delimitação da pesquisa, bem como a metodologia empregada. 

O segundo capítulo traz um estudo mais detalhado e aprofundado sobre o assédio 

moral, trazendo histórico, referências e desenvolvimento no decorrer dos anos, definição, tipos 

de assédio moral, método de diagnóstico, definições de Repetição, Frequência e Duração e suas 

características. Além disso, foi enfatizado como a Gestão de Pessoas avalia o assédio moral e 

qual legislação é aplicada na defesa dos assediados. Também foi abordado como a literatura 

atual trabalha a prevenção e as intervenções necessárias contra o assédio moral. 

O terceiro capítulo apresenta a forma como o servidor do órgão pesquisado pode reagir 

ao assédio moral, tanto administrativamente (Comissão de Ética, Sindicância e PAD – Processo 

Administrativo Disciplinar) quanto judicialmente. 

No quarto capítulo, é apresentada a legislação brasileira utilizada para se defender 

contra o assédio moral, como a Constituição Federal de 1988, o Código Civil, a Lei 8.112/90 e 

Decreto nº 1.171 e a CLT – Consolidação das Leis do Trabalho. 
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No quinto capítulo, apresentamos a metodologia utilizada que foi por meio de uma 

revisão da literatura sobre o tema. 

No sexto capítulo, apresentamos a proposta de um manual de combate ao assédio 

moral no trabalho no órgão federal foco desta pesquisa.   

No sétimo e oitavo capítulo chegamos às conclusões finais e às referências 

bibliográficas utilizadas no decorrer deste trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 O ASSÉDIO MORAL 
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Neste capítulo, vamos discorrer mais profundamente sobre o assédio moral. Isto irá 

nos auxiliar a chegar ao objetivo geral desta dissertação de mestrado, bem como nos dar uma 

visão de como este tema tão importante se desenvolve e se desdobra em todo o mundo, inclusive 

no Brasil. 

 

 

2.1 HISTÓRICO E SUAS REFERÊNCIAS 

 

O assédio moral não ocorre apenas no ambiente de trabalho; ele também pode ser 

observado entre relações de cônjuges, em escolas e até mesmo entre familiares (ZANETTI 

2012). O assédio moral a ser estudado será o que ocorre apenas no ambiente de trabalho. O 

assédio moral, também denominado violência moral no trabalho, mobbing, bullying, 

harassment, emotional abuse, victimization, bosing, acosso moral, violência psicológica e 

pychological terror são muito comuns no mundo atual.  Essas terminologias e termos, 

dependendo do contexto, possuem algumas diferenças conceituais, mas, para este trabalho, 

vamos considerar todos como sinônimos do termo assédio moral no trabalho. Muitos autores 

pesquisados concordam que o assédio moral é um processo e não um fenômeno pontual. Além 

disso, esse processo tem a tendência de piorar no decorrer do tempo, caso não seja combatido 

(DAVENPORT; SWARTZ; ELLIOTT, 1999; LEYMANN, 1996; RESCH; SCHUBINSKI, 

1996). Daí, mais uma vez, a importância de se prevenir o assédio moral antes que ele ocorra e 

a criação de um manual ganha mais força. Logo, é possível concluir que a diferença entre 

“conflito” e “mobbing” não se preocupa com o que ocorreu ou como aconteceu, mas sim com 

a frequência e com a duração do que aconteceu ou está acontecendo (LEYMANN, 1996). A 

prática do assédio moral é muito antiga. A própria história, a mitologia e as religiões a remetem 

à Antiguidade. Porém, este fenômeno só recentemente vem sendo estudado mais (FIORELLI, 

2008). Foi só a partir dos anos 80 que vem sendo estudado de forma mais sistemática e ganhou 

mais forma somente duas décadas depois. (LEYMANN, 1996). 

Um dos primeiros a estudar este fenômeno foi o psicólogo alemão Heinz Leymann em 

1984 na Suécia (ZANETTI 2012). Leymann (1996) definiu o assédio moral como gestos e 

ações que, se analisadas isoladamente, podem parecer sem grande importância, mas que 

somadas podem ter efeitos devastadores na saúde do trabalhador. Embora tenha sido 

primeiramente identificado pela psicologia, outras áreas também têm buscado o 

aprofundamento do conhecimento deste fenômeno (MOTHÉ 2005). Outros precursores do 

estudo do assédio moral vieram em seguida como Klaus Niedl (doutor da Universidade de 
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Viena e primeiro autor de uma tese de doutorado sobre o assunto), a médica francesa Marie 

France Hirigoyen, o italiano Harald Ege e o alemão Dieter Zapf. Estes são os principais autores 

do estudo do assédio moral e indispensáveis a qualquer um que queira estudar o tema. Para se 

conhecer as condições necessárias para a existência do assédio moral, é extremamente 

importante a análise dos estudos realizados por esses autores junto a milhares de pacientes e 

casos que tiveram contato (ZANETTI 2012). 

A literatura sobre assédio moral no exterior já é muito ampla, e qualquer estudo sobre 

o assunto precisa mencionar a francesa Marie France Hirigoyen. Seu primeiro livro, “Le 

Harcèlement Moral: La Violence Perverse au Quotidien”, foi de grande importância no estudo 

do assédio moral e essa publicação criou tal movimento no seu país de origem que o governo 

francês, através de seu legislativo, sancionou uma lei que criminalizou o assédio moral no 

trabalho (SOARES, OLIVEIRA 2012). Hirigoyen aborda, neste livro, o assédio moral sob o 

ponto de vista do assediador, aquele que agride o outro, explicando como se inicia e se processa 

o fenômeno. A autora exemplifica os vários tipos de assediador e as consequências para o 

ambiente de trabalho e para o trabalhador que vem sendo assediado. Para Hirigoyen, o assédio 

moral é capaz de desestabilizar completamente o indivíduo, o fazendo sentir medo, paranoia, 

perseguição e afetando, até mesmo, a sua família e o convívio social, ultrapassando os limites 

do seu trabalho (SILVA, OLIVEIRA, ZAMBRONI 2011). 

Já no âmbito brasileiro, a referência é a Dra. Margarida Maria Silveira Barreto, 

especialista em Medicina do Trabalho e doutora em Psicologia Social pela PUC de São Paulo. 

Ela é uma das maiores especialistas no estudo do fenômeno do assédio moral no Brasil. Um de 

seus estudos que foi de grande relevância no tema do assédio moral no Brasil é a sua dissertação 

de mestrado que, posteriormente, tornou-se um livro e foi publicado com o título “Violência, 

saúde e trabalho: uma jornada de humilhações” (BARRETO, 2003). Esse estudo nos faz refletir 

o tema sob a ótica brasileira. Na opinião de Margarida Barreto, em entrevista à revista Extra 

Classe, edição de outubro de 2012, ano 17, nº 168, diz: 

 

A organização do trabalho, as políticas de gestão e as extensas jornadas de trabalho – 

que atingem todas as profissões no país – favorecem condutas assediadoras e abuso 

de poder que desencadeiam o adoecimento de trabalhadores, a fragmentação e o 

esvaziamento de sentido do trabalho, a violação da dignidade e a flexibilização de 

direitos.  

 

Margarida Barreto, ainda em sua entrevista, explica que não há setores na economia 

que explorem mais ou menos o trabalhador, mas há condições de trabalho que são mais 

perversas, como exemplo o trabalho infantil, o escravo, o de imigrantes e, até mesmo, o de 
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negros e de deficientes. Esses trabalhadores são muitas vezes vítimas de atos discriminatórios 

e racistas no ambiente de trabalho. 

O assédio moral é um grande desafio não só à área de Gestão de Pessoas, mas a toda 

sociedade, pois passa a ser um problema de saúde pública. É um fenômeno que destrói o 

ambiente de trabalho, causa a baixa produtividade, baixa motivação, chega ao absenteísmo e, 

até mesmo, ao suicídio devido a grandes males psicológicos do trabalhador assediado (SILVA, 

OLIVEIRA, ZAMBRONI 2011). 

 

 

2.2 DEFINIÇÃO DE ASSÉDIO MORAL 

 

Marie France Hirigoyen, grande referência mundial sobre estudos de assédio moral, 

em seu livro “Le Harcèlement Moral: La Violence Perverse au Quotidien”, sendo sua versão 

brasileira publicada em 1998 sob o título “Assédio Moral – a violência perversa do cotidiano”, 

assédio moral pode ser definido como: 

 

Toda conduta abusiva que se manifesta por comportamentos, palavras, atos, gestos e 

escritos que podem atingir a personalidade, a dignidade ou a integridade física ou 

psíquica de uma pessoa, colocar em perigo o trabalho desta pessoa ou degradar o 

clima de trabalho. (2011, p. 5) 

 

Outros autores também definem tal fenômeno de forma muito clara. Entre eles, pode-

se citar Caniato et al. (2008, p.20): 

 

[...] uma violência psíquica, um cerceamento da autonomia do indivíduo e da 

constituição de vínculos de alteridade, que se caracteriza, fundamentalmente, pelo 

domínio e controle da ação laboral do sujeito social. No âmbito da organização 

produtiva, mais que a espoliação da força de trabalho e as restrições às suas condições 

materiais de sobrevivência, as adversidades impostas aos indivíduos exprimem a 

expropriação da possibilidade humana de torna-se protagonista de sua própria 

existência, de singularizar-se e de desenvolver a sua alteridade em laços de 

confiabilidade e acolhimento com os seus semelhantes. 

 

Podemos mencionar também a definição de assédio moral de acordo com Heyns 

Leymann (1996) em Mobbing: la persécution au travail onde explica que o assédio moral se 

desenvolve em um ambiente hostil, onde uma pessoa ou mais atacam seu colega até que este se 

sinta fraco psicologicamente. 

Margarida Barreto (2000), em sua dissertação de mestrado, explica que o assédio 

moral é a exposição do trabalhador a situações vexatórias, constrangedoras e humilhantes 
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recorrentes durante a sua jornada de trabalho. Esta atitude desumana, violenta e não ética é 

realizada por um colega ou mais. 

Outra pesquisadora brasileira é Maria Ester de Freitas (2001), que em seu artigo, 

Assédio Moral e Assédio Sexual: faces do poder perverso nas organizações posiciona o 

fenômeno como um esforço repetitivo de desqualificar um trabalhador e dependendo da 

situação, pode levar até o assédio sexual. 

Por fim, no entender de Roberto Heloani (2005), em seu artigo Assédio Moral: 

dignidade violada, o assédio moral caracteriza-se pela: 

 

Constante e deliberada desqualificação da vítima, seguida de sua consequente 

fragilização, com o intuito de neutralizá-la em termos de poder. Esse enfraquecimento 

psíquico pode levar o indivíduo vitimizado a uma paulatina despersonalização. Sem 

dúvida, trata-se de um processo disciplinador em que se procura anular a vontade 

daquele que, para o agressor, se apresenta como ameaça. 

 

 

2.3 TIPOS DE ASSÉDIO MORAL 

 

O assédio moral pode se dar de diversas formas. O mais comum e o primeiro em que 

pensamos é o vertical. Isso ocorre quando o chefe assedia o seu subordinado. Também 

observamos o horizontal, quando um grupo de pessoas de mesmo nível hierárquico, entre si, 

procura excluir um determinado colega que não é desejado no grupo (BARRETO 2003). Há o 

mobbing combinado – união do chefe e de vários colegas para excluir uma pessoa, e por último 

e mais raro, o mobbing ascendente – quando um ou mais colegas de trabalho se juntam com o 

objetivo de desmoralizar o chefe (MINISTÉRIO DA SAÚDE 2008). 

Algo que ainda traz mais perversidade nas situações de assédio moral é o silêncio dos 

colegas. Nessas horas, quando são testemunhas desses atos, tendem a não dizer nada por 

egoísmo ou medo de sofrer retaliação por parte do assediador. (FREITAS 2001). 

 

 

 

 

2.4 IDENTIFICANDO O FENÔMENO DO ASSÉDIO MORAL 

 

Há um consenso geral entre os autores pesquisados que, para haver o assédio moral, é 

necessário que seja um ataque recorrente e persistente.  
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Diagnosticar o assédio moral nem sempre é fácil e não pode ser confundido com 

figuras próximas como o stress. Para que o assédio moral seja caracterizado, são necessários o 

preenchimento e a observação de algumas características como: 

 

1. As atitudes precisam ser abusivas ou agressivas; 

2. Os atos precisam ser repetitivos (a repetição pode ser do mesmo ato ou da mesma 

omissão ou então de atos e omissões diferentes), precisa haver frequência (pelo menos 

uma vez por semana) e precisa ter alguma duração (os atos devem ter duração média 

de pelo menos 6 meses); 

3. A intenção do assediador. (LEYMANN, 1996) 

 

A intenção é mencionada por vários autores, porém, não é de senso comum. Para 

Einarsen e Mikkelsen (2003), o trabalhador pode se sentir ameaçado, mesmo que o assediador 

não tenha como objetivo assediá-lo. Já Rayner, Hoel e Cooper (2002), concordam com este 

pensamento, e vão além, dizendo que identificar se o assediador tem a intenção ou não é muito 

difícil.  

É importante observar que, entre os autores consultados, não há um consenso em 

relação à frequência e duração que se deve considerar. Podendo uns dizer que um só ato 

negativo ser o suficiente, como outros considerarem que são necessários mais atos negativos. 

A duração também não é uniforme entre os autores, porém, a maioria concorda que a duração 

seja de pelo menos seis meses. 

 

 

2.5 REPETIÇÃO, FREQUÊNCIA E DURAÇÃO 

 

É importante observar que pode haver a repetição de atos sem a frequência e a duração, 

sendo eles importantes para caracterizar o assédio moral. O ato pode se repetir algumas vezes, 

porém não ser frequente. Isso é primordial para se caracterizar o assédio. Esses atos precisam 

acontecer repetidas vezes em um período curto de tempo (ZANETTI 2012). 

Sobre a duração do ato, este pode variar de uma semana até três anos (NASCIMENTO 

2007), mas a média de duração desses ataques geralmente é de cerca de seis meses (BARRETO 

2003; ZANETTI 2012). Observar a duração é muito importante, uma vez que, se isso fosse de 

fato observado, muitos casos de assédio moral poderiam ter sido evitados através da intervenção 

ou da prevenção (NASCIMENTO 2007).   
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É importante salientar que o trabalhador pode achar que não sofre o assédio, e até o 

negue por simplesmente desconhecer o fenômeno. Em outras ocasiões, de fato, não existe o 

assédio, porém, o indivíduo cria uma situação para só obter uma indenização (LEYMANN 

1996). Alguns conflitos podem ser até saudáveis no ambiente de trabalho. É importante 

diferenciar as duas situações para não haver prejuízos tanto para os empregados quanto para os 

empregadores quando estas situações chegam à justiça.  

 

 

2.6 ASSÉDIO MORAL E DANO MORAL 

 

Nota-se certa confusão do termo assédio moral e dano moral. Esta confusão pode ter 

explicação devido à inexistência, até o momento, de uma legislação específica sobre assédio 

moral. Assim, muitas vezes recorre-se à legislação sobre dano moral para julgar casos em que 

se é assédio moral. Outras vezes é por puro desconhecimento da diferença entre elas, tomando 

ambas como sinônimas. 

No entendimento de Bradaschia (2007), situações de assédio moral podem ser 

entendidas também como dano moral, porém nem toda situação de dano moral é assédio moral. 

Froio (2005), diz que dano moral tem como objetivo reparar ou compensar lesões de ordem 

moral, causadas aos direitos de personalidade, tais como honra, intimidade, vida privada, sigilo 

e imagem. 

 

2.7 ASSÉDIO MORAL X ASSÉDIO SEXUAL 

 

Pesquisadores consideram os limites do assédio moral e sexual de formas diferentes. 

Enquanto uns afirmam ser fenômenos completamente distintos (Hirigoyen, 2001), para outros, 

o assédio sexual pode ser um dos lados do assédio moral (Einarsen, 2001). 

Para Maria Helena Diniz (1998, p. xx), o assédio sexual pode ser definido como “ato 

de constranger alguém com gestos, palavras ou com emprego de violência prevalendo-se as de 

relações de confiança, de autoridade ou empregatícia, com um escopo de obter vantagem 

sexual”. 

É importante que se trace uma fronteira entre estes dois fenômenos, mas observa-se 

que o assédio sexual pode ser umas das agressões contidas no assédio moral. 
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2.8 ATITUDES QUE CARACTERIZAM O ASSÉDIO MORAL 

 

2.8.1 Sobre as condições de trabalho 

 

Uma forma muito comum de se assediar um trabalhador é limitar as suas condições de 

trabalho, fazendo com que ele não tenha condições de desempenhar suas tarefas de melhor 

forma. Podemos citar algumas situações como: tirar do assediado a sua autonomia, fazendo-o 

sempre depender de outra; não passar mais as informações importantes para que o assediado 

possa realizar bem as suas atividades; criticar sistematicamente as suas decisões ou 

simplesmente ignorá-las; criticar seu trabalho de forma constante e exagerada; suprimir 

material de trabalho como telefone, mesa, cadeira etc.; tirar o trabalho que geralmente é de sua 

responsabilidade e delegar a outra; atribuir-lhe novas tarefas a todo instante e geralmente 

superiores às suas competências e conhecimentos; limitar seus direitos como férias, horários e 

prêmios; impede qualquer promoção em sua carreira; atribuir à vítima trabalhos perigosos 

contra a vontade dela e até mesmo incompatíveis com sua saúde; vira seu local de trabalho  um 

local fértil para danos morais, psicológicos e físicos; pedir que execute atividades impossíveis 

de executar; não levar em consideração qualquer recomendação do médico do trabalho a favor 

da vítima; induzir o assediado ao erro e controlar suas idas ao banheiro e ao médico. (Ministério 

da Saúde, 2008). 

 

 

2.8.2 Sobre a comunicação 

 

Outra forma de assediar o trabalhador é também limitar ou atrapalhar a forma como 

ele se comunica no trabalho. Entre essas ações, podemos citar: o assediado é interrompido a 

todo instante em reuniões e conversas; ninguém dialoga com ele, nem os superiores nem os 

pares; a comunicação passa ser apenas por escrito; negação de qualquer contato com a vítima; 

a vítima é separada dos demais trabalhadores; sua presença é ignorada; os colegas ficam 

proibidos de falar com ela e ela com os demais; a direção nega qualquer tentativa de conversa 

e deixa o assediado ocioso sem qualquer atividade. (Ministério da Saúde, 2008). 

 

2.8.3 Sobre a dignidade 
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Atingir a dignidade da pessoa também é outra forma de se assediar alguém. Muitas são 

as maneiras, entre elas: ela é desqualificada a todo o momento; são feitos gestos de desprezo 

em sua frente como bocejos, olhares etc.; a vítima é desacreditada perante todos; fofocas são 

espalhadas contra ela; atribuem-lhe problemas psicológicos como a pessoa ser débil mental; 

zombam de suas limitações físicas, chegando a ser imitada e caricaturada; sua vida privada é 

exposta; criticam suas origens e sua nacionalidade, como também sua religião ou ideias 

políticas; são passadas atividades humilhantes para ela e são lhe dirigidas injúrias com 

frequência. (Ministério da Saúde, 2008). 

 

2.8.4 Sobre a violência verbal, sexual e física 

 

A violência verbal, sexual e física é uma forma de assédio moral e podemos citar 

alguns exemplos: ameaçam fisicamente, sendo muito comum a agressão física leve como 

empurros, esbarrões e porta fechada na “cara”; somente se dirige a ele aos berros; o assediado 

é seguido na rua, até mesmo em casa; seu carro é arranhado ou batido propositalmente; a vítima 

recebe propostas sexuais e é agredida estando a sós com o assediador. (Ministério da Saúde, 

2008). 

 

2.9 O ASSÉDIO MORAL NA ÓTICA DA GESTÃO DE PESSOAS 

 

A atenção na criação de métodos de prevenção e monitoramento em relação ao assédio 

moral não pode se restringir ao setor de gestão de pessoas. O enfrentamento deve ser de todos, 

desde os servidores até os gestores. Embora haja servidores que não sejam vítimas de assédio 

moral, estes também devem se preocupar com o fenômeno, uma vez que o fenômeno atinge 

também o ambiente de trabalho (MARTININGO FILHO, SIQUEIRA, 2008). 

O setor de gestão de pessoas, com o objetivo de evitar a ocorrência do fenômeno do 

assédio moral, deve observar certos fatores situacionais no ambiente de trabalho como: 

 

 A pressão por resultados baseados em volume de trabalho; 

 Clima organizacional ruim; 

 Organização de trabalho deficiente; 

 Incentivos baseados em metas individuais; 

 Disfunções na cultura organizacional. 
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Ter um bom clima organizacional é primordial para se evitar o assédio moral. Por isso, 

é importante que a Gestão de Pessoas saiba administrar os conflitos internos, porém, na maioria 

das vezes, a gestão de pessoas se mostra sem habilidade para resolver já no início esse tipo de 

problema (MARTININGO FILHO, SIQUEIRA, 2008). 

A pressão por resultados, ao basearem-se as avaliações sobre o volume de produção, 

também pode levar a uma alta competição entre os funcionários e ter um efeito negativo 

(KLEIN, 1996). Também, se a avaliação é realizada com base no desempenho do grupo, certos 

membros podem ser “punidos” por seus pares se estes estão abaixo da expectativa do grupo. 

Assim, dependendo da forma como a empresa realiza seu sistema de recompensas, ela pode 

contribuir para a instalação do assédio moral, tanto por parte dos superiores hierárquicos, como 

também pelos funcionários que estão no mesmo nível (pares). O chefe pode também perceber 

que um de seus subordinados tem um grande talento e, a partir daí, passar a sabotar o 

desempenho de seu funcionário com medo que este tome o seu lugar. O assédio ocorre também 

quando o chefe é avaliado pelo desempenho do grupo e, quando algum subordinado está abaixo 

de desempenho esperado, o chefe passa a assedia-lo e o força a sair do departamento ou até 

mesmo da empresa (SALIN, 2003). 

A organização de trabalho também é um fator preponderante na instalação do assédio 

moral. A desorganização de certas empresas é um gerador de stress e acaba facilitando um clima 

favorável para o assédio moral. Essa desorganização pode ser desde definições de papéis 

confusas, falta de trabalhos coordenados até a falta de apoio gerencial. Isso gera insegurança 

tanto aos chefes quanto aos subordinados e, na ânsia da busca de resultados sem o devido apoio 

gerencial por parte da administração, gera-se o assédio moral. Linhas de autoridades confusas 

e mau gerenciamento evidenciam uma organização de trabalho ruim (MARTININGO FILHO, 

SIQUEIRA, 2008). 

Empresas com hierarquias e formalidades muito fortes e evidentes permitem que 

certos funcionários assediem seus colegas com maior facilidade (HIRIGOYEN, 2001). O órgão 

do governo federal que faz parte deste estudo é um exemplo de organização com grande 

hierarquia e formalidade, principalmente em sua sede onde se encontram as principais diretorias 

e a presidência. Funcionários que fazem parte de organizações com alto grau de formalidade 

em suas relações são menos visíveis, e isso aumenta as chances de o assediador não ser 

desmascarado (EINARSEN, SKOGSTAD, 1996). Percebe-se também uma maior 

probabilidade para a ocorrência do assédio moral dependendo do estilo de liderança. Quando 
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esta liderança é fraca, parece que o assédio moral é mais comum entre funcionários 

(LEYMANN, 1996). 

É importante que os altos níveis gerenciais das empresas intervenham ao menor sinal 

de assédio moral. Quando a liderança é fraca e o assediador percebe que ele pode assediar sem 

ser incomodado e punido, ele fica à vontade para implementar suas atitudes agressivas contra a 

vítima. Se a área de gestão de pessoas juntamente com a alta gerência não implementa políticas 

contra o assédio moral no trabalho, pode ser interpretado que a empresa aceita tais situações 

(MARTININGO FILHO, SIQUEIRA, 2008). 

Pessoas que sofrem assédio moral ficam confusas e humilhadas. Perdem a noção do 

que podem fazer e até mesmo ficam com vergonha por estarem sofrendo tal situação. Elas 

precisam de um interlocutor que seja desvinculado da hierarquia (MARTININGO FILHO, 

SIQUEIRA, 2008). 

É compreensível que a vítima tenha receio de revelar o problema, pois este pode ainda 

piorar e se voltar contra a mesma. Por isso, é importante que o interlocutor guarde sigilo sobre 

tudo que a vítima diga e que forneça o apoio necessário. Nesse momento, a área de gestão de 

pessoas ganha importância, uma vez que pode ser a intermediadora da questão e receber os 

casos de assédio. Além disso, essa área pode criar campanhas e mecanismos contra o assédio, 

bem como encaminhar para tratamento os casos identificados (HIRIGOYEN, 2002). 

No caso do órgão que temos como foco desta pesquisa, é importante identificar a 

Comissão de Ética que vamos discutir mais adiante. Ela acaba assumindo esse papel do setor 

de Gestão de Pessoas ao receber denúncias de assédio moral e tem o dever de investigá-las, 

podendo, inclusive, encaminhar o processo para Sindicância e PAD (Processo Administrativo 

Disciplinar). 

 

2.9.1 O que o servidor pode fazer quando está sendo assediado 

 

O servidor, ao perceber que está sendo assediado, deve tomar alguma atitude logo no 

início para evitar que isso tome proporções mais graves. Para isso, é importante que ele junte o 

maior número possível de provas para comprovar o assédio. Também deve anotar todos os 

detalhes possíveis ocorridos, como hora, local, conteúdo da conversa, testemunhas etc. (tudo 

isso será importante para reunir provas). Deve procurar ajuda de colegas, principalmente 

daqueles que já sofreram situações parecidas. Assim, estará dando visibilidade ao caso, e a 

situação não ficará restrita somente aos dois. Além disso, é importante que o servidor público 
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não fique a sós com o assediador e fique acompanhado de algum colega de trabalho. (Ministério 

da Saúde, 2008). 

Se o servidor decidir formalizar uma denúncia no órgão pesquisado, este deve entrar 

com um processo na Comissão de Ética. Esta é formada por três servidores que irão se reunir 

para detalhar e ouvir todas as partes na denúncia. Em casos mais extremos, esta situação pode 

gerar uma sindicância, PAD (Processo Administrativo Disciplinar) ou até um processo judicial. 

É importante destacar que é muito comum confundir-se assédio moral com situações 

de estresse natural no ambiente de trabalho. O estresse natural que existe da profissão, 

momentos de grande atividade com longas jornadas ou pedidos de trabalho extraordinário fora 

da hora do expediente não configuram assédio moral.  

Outras situações também não configuram o assédio moral, embora seja comum utilizá-

las para justificar um processo na justiça: 

 

 Conflitos com colegas de mesmo nível hierárquico; 

 Gestão por injúria por administradores despreparados para lidar com pressão e assim 

tratam seus subordinados com violência. Neste caso, é importante salientar que, 

enquanto o assédio moral costuma ser algo velado, entre quatro paredes, esta injúria é 

notada por todos e até mesmo por seus representantes; 

 Agressão eventual; 

 Condições de trabalho ruins. Neste caso, só é assédio moral quando estas condições 

são voltadas a um único trabalhador; 

 A sobrecarga de trabalho. Só é assédio moral quando esta é visivelmente com a 

intensão de prejudicar alguém em especial; 

 Naturais mudanças de funções ou unidades, a não ser que este tenha caráter punitivo 

ou de perseguição; 

 Críticas e avaliações com o objetivo de melhorar o trabalho desde que sejam explícitas; 

 Cobrança por mais produtividade; 

 “Broncas” normais dos chefes e controle sobre os empregados não tipificam o assédio, 

desde que a “bronca” seja adequada à situação; 

 É natural, às vezes, o chefe dar uma “grande bronca” em seus subordinados em um 

momento de raiva. Isso não chega a tipificar o assédio (Ministério da Saúde, 2008). 
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É importante que o Brasil, por meio do seu poder legislativo, estabeleça leis que 

coíbam o assédio moral, bem como busque segurança jurídica ao trabalhador. As empresas 

precisam se humanizar, criar canais de diálogo e apoiar seus empregados. Embora muitas criem 

códigos de ética, só isso não é o suficiente. É preciso humanizar o ambiente de trabalho, criando 

grupos de discussão e diálogo, de forma que seja facilitada a discussão aberta sobre os 

problemas individuais e coletivos dos trabalhadores e, assim, encorajar o assediado a denunciar 

qualquer prática de assédio moral. 

 

 

2.10 PREVENÇÃO E INTERVENÇÕES NO ASSÉDIO MORAL 

 

É importante que, no trabalho de prevenção do assédio moral no trabalho, seja 

diferenciado o estresse do assédio propriamente dito. É necessário, também, identificar em que 

fase se encontra esse processo, uma vez que há diferentes formas de prevenir o assédio 

dependendo do estágio em que se encontra. Isso deve ser feito tanto para inibir seu 

desenvolvimento, quanto para pará-lo ou reabilitar a vítima assediada (SPURGEON, 2003). 

Podemos dividir a prevenção ao assédio moral em três enfoques: primária, secundária 

e terciária. Essa prevenção deve ser totalmente intolerante para qualquer tipo de violência no 

trabalho, seja interna ou externa (LEKA, COX, 2008). 

 

 A intervenção primária visa reduzir os riscos. Dentro deste escopo, podemos incluir 

políticas e planos contra o assédio moral no trabalho, registro de incidentes, 

replanejamento do ambiente psicossocial e até a confecção de manuais que abordem o 

tema e que é o objetivo desta dissertação de mestrado. 

 A intervenção secundária visa a aumentar os recursos individuais. Neste caso, 

podemos incluir os treinamentos e até o inquérito e resoluções de conflitos entre os 

trabalhadores. No órgão que tem foco nossa pesquisa, podemos observar a existência 

da Comissão de Ética, da Sindicância e do PAD (Processo Administrativo Disciplinar) 

para estes casos. 

 E, finalmente, a intervenção terciária que inclui a redução ou até mesmo a cura do que 

o assédio moral causou para a vítima. Acordos corporativos, aconselhamento e terapia 

são recomendados nesses casos (LEKA, COX, 2008). 
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Observamos em muitos trabalhos pesquisados que muito do enfoque são nas 

consequências do assédio moral no trabalhador. Embora isso não deixe de ser importante, 

também devemos ter atenção para as causas do assédio moral e da violência no trabalho. 

Não se deve buscar uma solução única para o problema do assédio moral e da violência 

no trabalho, pois são fenômenos multidimensionais e, por esse motivo, teria que ser analisada 

levando em consideração várias estratégias. Estas devem ser direcionadas não só aos 

indivíduos, mas também para a organização (DI MARTINO, 2002). De acordo com Niedl 

(1996), tais estratégias não funcionam, e o que realmente é importante é evitar ao máximo o 

conflito. Seguindo este raciocínio, outros autores ainda acreditam que o ideal é mudar de setor 

o assediado ou o assediador em vez de confrontar os dois e piorar a situação (ZAPF; GROSS, 

2001; RAYNER, 1999; AQUINO; BRADFIELD, 2000). 

A organização tem o dever de proteger de todas as formas o seu trabalhador assediado 

e evitar que ele seja estigmatizado ou até mesmo tenha sua reputação abalada diante dos 

colegas. Pode-se considerar um grande fracasso gerencial deixar o seu trabalhador passar por 

um processo de assédio e ainda depois o demitir (LEYMANN, 2000). Outro autor, Soares 

(2006), acredita também que não basta afastar o assediado e depois retornar do afastamento da 

mesma forma como saiu. É necessário que se observem as fontes que originaram o assédio e se 

os danos à saúde mental foram eliminados para que ele possa voltar ao trabalho normalmente. 

Para autores como Beswick, Gore, Palferman (2006) e Vartia et al. (2008), não só os 

assediados precisam de reabilitação, mas os assediadores também. Vartia et al. (2008) sugere 

que seja criado um coaching, o qual o líder é treinado para desenvolver estratégias menos 

destrutivas em seus relacionamentos interpessoais no trabalho. O autor Glendining (2001) ainda 

determina que, se mesmo assim o líder continuar a assediar novas pessoas, ele deve ser 

transferido ou até mesmo demitido. 

Uma forma de se prevenir o assédio moral é a criação de processos de mediação 

(BARON DUQUE, 2002). No caso do órgão onde se pauta o presente estudo, podemos citar o 

Conselho de Ética. O Conselho de Ética pode fazer um ajuste “sob medida” para todas as partes 

e conseguir uma arbitragem por parte da Administração, evitando que o caso fique mais crítico 

e se transforme em um processo para Sindicância, PAD (Processo Administrativo Disciplinar) 

ou até mesmo judicial. Essa negociação pode evitar que o conflito avance. A ideia é que ela 

seja instituída logo no início do assédio. Uma das características dessas mediações e até mesmo 

do Conselho de Ética é o anonimato. O assediador dificilmente se identifica como parte do 

conflito, e esse anonimato facilita o andamento do processo (BARON DUQUE, 2002). 
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De acordo com Cassito et al. (2003), a mediação oferece às partes, a oportunidade de 

compreenderem o que acarretou o assédio, analisarem a situação e terem a chance de uma 

negociação. Esta é uma nova oportunidade para as partes poderem superar as diferenças. 

No órgão que utilizamos em nossa pesquisa, também é possível observar a existência 

do setor da Assistência Social, o qual se faz importante pelo papel de mediador no conflito.  

Uma forma de prevenir o assédio moral também pode ser por meio de melhoramento 

do ambiente de trabalho, de apoio social e do enriquecimento das atividades e pela promoção 

do relacionamento indivíduo x organização (VAN DER HEK; PLOMP, 1997). São necessárias 

intervenções na organização para a melhoria do ambiente psicológico também, principalmente 

nos casos de assédio moral organizacional. Tal fato ocorre quando as atividades que o 

trabalhador precisa executar são tão opressivas, que humilham e degradam os empregados 

(EINARSEN et al., 2003). 

As testemunhas de assédio moral também devem receber ajuda com aconselhamentos 

ou grupos de apoio, pois elas também podem sofrer consequências em sua saúde mental 

(SOARES, 2006). 

É muito comum que a organização negue a existência do assédio moral entre seus 

trabalhadores, e isso só reforça o quão silencioso e perigoso é esse fenômeno (HARTIG; 

FROSH, 2006). Para seus elementos existirem, é provável que a organização permita ou até 

incentive que isso aconteça. O assediador, de forma geral, só executa seu plano quando ele 

percebe que há espaço para isso, como o silêncio dos superiores com a situação (BRODSKY, 

1976). 

Há organizações e assediadores que podem se beneficiar do assédio moral. Em países 

onde a legislação trabalhista é muito forte, demitir um funcionário que não é mais desejado se 

torna tão caro e difícil, que compensa o assediar, e, assim, ele abandona a organização por conta 

própria (LEYMANN, 1993). 

Como mencionado anteriormente neste estudo, e que é o objetivo específico deste 

trabalho, umas das formas de se prevenir o assédio moral é a criação de um manual contra o 

mesmo na organização. Há um consenso geral dos autores de que é importante a criação de uma 

política contra o assédio moral, e o manual pode perfeitamente entrar nesta política.  

A existência de um documento contra o assédio moral na organização é necessária, 

porém não é o suficiente para que casos não ocorram. É necessário que o órgão cumpra o que 

está escrito na prática; do contrário, não surtirá efeito algum. A criação deste documento é um 

bom início, mas não pode se limitar a isso (BESWICK, GORE, PALFERMAN, 2006). 
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Alguns problemas da organização do trabalho podem favorecer o fenômeno do assédio 

moral. Dentre eles, podemos citar: falta de pessoal, constrangimentos no trabalho, má definição 

de responsabilidades e tarefas, hierarquia muito forte, instruções não muito claras e falta de 

informação (CASSITO et al., 2003; BECKER, 1993; KILE, 1990; LEYMANN 1992b; NIEDL, 

1996). Observa-se que o órgão foco da presente pesquisa, possui muito dessas características e 

que são muito comuns na administração pública de forma geral a falta de pessoal crônica e a 

hierarquia demasiadamente pesada. 

Para facilitar o entendimento sobre o assédio moral juntamente com seus diferentes 

pesquisadores, destacamos quadro criado por Débora Míriam Raab Glina e Lis Andreia Soboll 

em artigo intitulado “Intervenções em assédio moral no trabalho: uma revisão da literatura”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASPECTO QUALIFICADORES AUTORES (EXEMPLOS) 

Assédio moral enquanto 

comportamento 

Conduta abusiva 

Unison (2003 apud DI MARTINO; 

HOEL; COOPER, 2003) Hirigoyen 

(2001) 

Ato negativo 

 

Vartia (1991) 

Einarsen (2000) 

Tentativas persistentes Brodsky (1976) 

Comportamento hostil Leymann (1996) 

Temporal: frequência 
Recorrente (sem precisar números) 

Vartia (1991) 

Hirigoyen (2002) 

De vez em quando ou semanalmente Einarsen; Skogstad (1996) 
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Leymann (1990) 

Um único ato negativo (em certas 

circunstâncias) 

Einarsen (2003) 

Hoel; Cooper (2000) e Zapf (1999) 

Temporal: duração 

 

Prolongada, mas um período definido 
Vartia (1991) 

Hirigoyen (2002) e Einarsen (2003) 

Pelo menos seis meses 
Niedl (1996) 

O’Moore  (2003) 

Últimos seis meses 
Bjorqvist (1994) 

Einarsen; Skogstad (1996) 

Pelo menos 12 meses Leymann (1996) 

Acima de 15 meses Zapf (1999) 

Efeitos na saúde 

Menos energia e vitalidade Vaez (2004) 

Tensões musculares, impossibilidade 

de descansar, palpitações e tontura 
Davenport (1999) 

Problemas psicossomáticos e doenças 

físicas 

Einarsen e Raknes (1995) 

Niedl (1995) 

Zapf (1996) 

Aumento no nível de estresse do 

indivíduo 
Mikkelsen; Einarsen (2001) 

Ansiedade e depressão Di Martino (2003) 

Comportamentos heteroagressivos e 

autoagressivos 
Nidle (1996) 

Ansiedade e transtorno do estresse 

pós-tramático 
Leymann; Gustafsson (1996) 

Incapacidade para o trabalho e 

suicídio 
Groeblingshoff; Becker (1996) 

Assediado se percebe sem 

condições de se defender 
 

Einarsen (1999) 

Hoel; Cooper (2000) 

Salin (2003) 

Processo: composto de fases de 

progressiva gravidade (em 

escalação) 

 Leymann (1996) 

Intencionalidade  
Leymann (1996) 

Freitas (2008) 

 

Tabela 1: Aspectos que definem o assédio moral por diversos autores 

 

 

 

 

 

 

3 MECANISMOS DE DEFESA CONTRA O ASSÉDIO MORAL NO SERVIÇO 

PÚBLICO FEDERAL 

 

3.1 COMISSÃO DE ÉTICA PÚBLICA 

 

O período antes da criação da Comissão de Ética Pública (CEP) do governo federal foi 

marcado pela grande insatisfação da sociedade perante as deficiências dos sistemas políticos, 
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principalmente diante do comportamento de autoridades. Conflitos de interesses, dificuldade 

na separação das esferas pública e privada e desvios em detrimento de valores éticos eram seus 

principais problemas. A criação desse Comitê no governo federal se tornou ainda mais 

importante após convenções multilaterais contra a corrupção em organismos internacionais 

como a OEA – Organização dos Estados Americanos em 1996 e na OCDE – Organização para 

a Cooperação e Desenvolvimento Econômico em 1997 (apostila do Curso de Gestão e 

Apuração da Ética, 2012). 

A Comissão de Ética Pública (CEP) foi criada através do Decreto de 26 de maio de 

1999, e, em seus principais artigos, visa introduzir uma conduta ética na Administração Pública 

Federal e propor a instituição do Código de Conduta das Autoridades, no âmbito do Poder 

Executivo Federal (apostila do Curso de Gestão e Apuração da Ética, 2012). 

Essa Comissão de Ética Pública (CEP) do governo federal é formada por sete 

brasileiros com idoneidade moral, designados pelo Presidente da República, com reputação 

ilibada e notória experiência em Administração Pública. Seus mandatos são de três anos, não 

coincidentes, sendo permitida uma única recondução (apostila do Curso de Gestão e Apuração 

da Ética, 2012). 

A Comissão de Ética Pública (CEP) tem como missão: “Zelar pelo cumprimento do 

Código de Conduta da Alta Administração Federal, orientar as autoridades para que se 

conduzam de acordo com suas normas e inspirar assim o respeito à ética no serviço público”. 

Tal Comissão deve orientar as autoridades públicas, para que, dentro de suas funções, 

observem sempre o princípio da moralidade e, assim, prevenir eventuais conflitos de interesses 

ou qualquer outra transgressão de natureza ética.  

A mesma tem outras funções principais como: 

 

 Atuar como instância consultiva do Presidente da República e demais ministros em 

matérias de ética pública; 

 Administrar a aplicação do Código de Conduta da Alta Administração Federal; 

 Retirar dúvidas quanto ao cumprimento e a interpretação do Código de Ética 

Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal de que trata o 

Decreto nº 1.171, de 1994; 

 E, coordenar, avaliar e supervisionar o Sistema de Gestão da Ética Pública do Poder 

Executivo Federal. 
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Vale ressaltar que qualquer cidadão, agente público, pessoa jurídica de direito privado, 

associação ou entidade de classe poderá requisitar a atuação da Comissão de Ética Pública 

(CEP), com o objetivo de apurar qualquer infração imputada a agente público, órgão ou setor 

específico de ente estatal (apostila do Curso de Gestão e Apuração da Ética, 2012). 

Também foram criadas Comissões de Ética Pública específicas para cada órgão. Neste 

caso, o órgão que temos como foco nesta pesquisa possui sua própria Comissão de Ética. Uma 

das formas que o servidor tem para se defender em uma situação de assédio moral no órgão 

pesquisado é recorrendo a sua própria Comissão de Ética Pública. É extremamente importante 

que, primeiramente, o servidor recorra à Comissão de Ética do órgão em casos de assédio moral. 

Isso por que essa Comissão foi criada justamente para apurar casos em que a ética pública possa 

estar sendo afrontada, e casos de assédio moral, como dito anteriormente, são considerados 

transgressão contra a ética e a moral. Suas funções são exercidas de acordo com o Decreto nº 

6.029, de 1º de fevereiro de 2007, que instituiu o Sistema de Gestão de Ética do Poder Executivo 

Federal. Os objetivos são: 

 

 Atuar como instância consultiva da direção e dos servidores do órgão; 

 Aplicar o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil; 

 Representar o órgão na Rede de Ética do Poder Executivo Federal; e 

 Supervisionar a observância do Código de Conduta da Alta Administração Federal.  

 

Esta comissão é formada por três membros titulares e três suplentes, que são escolhidos 

dentro do quadro permanente de servidores e empregados do órgão. Eles são designados pelo 

Presidente do órgão para mandatos não coincidentes de três anos (apostila do Curso de Gestão 

e Apuração da Ética, 2012). 

Ela também conta com uma Secretaria-Executiva, que é vinculada 

administrativamente à Presidência, tendo como objetivo cumprir plano de trabalho por ela 

aprovado e promover o apoio técnico e material necessário ao cumprimento das suas atribuições 

(apostila do Curso de Gestão e Apuração da Ética, 2012). 

Dentro do governo federal, foi instituída também a Rede de Ética do Poder Executivo 

Federal que é integrada pelos representantes das Comissões de Ética de diversos órgãos federais 

no país (incluindo o órgão de nossa pesquisa) e tem como objetivo promover a cooperação 

técnica e a avaliação em gestão da ética. Essa rede se reúne ao menos uma vez por ano, sob a 

coordenação da Comissão de Ética Pública, cujo objetivo é avaliar o programa e as ações para 
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a promoção da ética na administração pública (apostila do Curso de Gestão e Apuração da Ética, 

2012). 

De acordo com o Decreto que regulamentou a criação desta Comissão de Ética Pública, 

ela tem o poder de, em caso de ocorrência de ilícitos penais, civis, de improbidade 

administrativa ou de qualquer infração disciplinar, ela é autorizada a enviar os autos do processo 

às autoridades competentes, sem que as medidas competentes a ela sejam prejudicadas. Além 

disso, é previsto que qualquer demanda da Comissão tenha tratamento prioritário sobre 

quaisquer outras atividades que os integrantes desta possam estar realizando. As pessoas que 

devem prestar informações à Comissão para qualquer apuração também não podem alegar 

sigilo (apostila do Curso de Gestão e Apuração da Ética, 2012). 

É importante que a Comissão de Ética perceba se a situação relatada realmente é um 

caso de assédio moral. Muitas vezes o fato é apenas um estresse natural do trabalho (daí, mais 

uma vez, a importância de se elaborar um manual contra o assédio moral já que o fenômeno 

geralmente é desconhecido por muitos) e a pessoa acusada de assédio pode ser inocente. 

Caso a Comissão de ética não consiga resolver de forma satisfatória a situação em que 

o servidor reclame de assédio moral, ele pode recorrer ao PAD – Processo Administrativo 

Disciplinar ou Sindicância. Nesses ritos, são previstas penas que podem ser de suspensão e até 

demissão. 

 

 

3.2 SINDICÂNCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD) 

 

Outra forma que um servidor possui para se defender do assédio moral em seu órgão 

é recorrer ao PAD – Processo Administrativo Disciplinar. O PAD é previsto na Lei 8.112/90 

que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das 

fundações públicas federais. Ao fazer a denúncia contra o assediador, é importante frisar que 

não é permitido o anonimato. Antes da abertura desse processo, é necessário que o servidor 

recorra a uma sindicância. Esta tem como objetivo determinar a autoria ou a existência de um 

ato praticado por um servidor público que possa resultar em uma penalidade de advertência ou 

suspensão de até 30 dias. Caso a situação caracterize a suspensão superior a 30 dias ou até 

mesmo a demissão, será necessário que se abra um PAD (Lei 8.112 de 1990). 

É importante frisar que nem a sindicância, nem o PAD são mecanismos de punição; 

eles são usados para esclarecimento dos fatos. Há sempre a presunção de inocência e cabe à 

administração provar a responsabilidade do acusado, o qual tem direito à ampla defesa e direito 
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ao contraditório. A Lei 8.112/90 – Regime Jurídico Único, que prevê o PAD, faz com que os 

procedimentos de esclarecimentos dos fatos sejam comuns em todos os órgãos federais do país, 

o que, consequentemente, inibe as injustiças (Lei 8.112 de 1990). 

O PAD é instaurado mediante publicação em Portaria pela autoridade que instaura o 

processo. Após isso, o acusado é notificado e inicia-se o processo com os depoimentos, 

acareações, investigações, diligências, perícias e interrogatórios. Após todos esses 

procedimentos, faz-se o enquadramento e indiciação do acusado, o qual passa à condição de 

indiciado. A comissão elabora um relatório conclusivo e submete à autoridade julgadora, que 

aplica a penalidade prevista em sua competência (Lei 8.112 de 1990). 

O PAD se desenvolve em três fases distintas: 

 

 Instauração – se dá a partir da publicação da portaria que constitui a comissão. A 

partir deste momento, o investigado não pode pedir exoneração e tão pouco 

aposentadoria voluntária, caso tenha os requisitos necessários para isso. 

 Inquérito (que se divide em instrução, defesa e relatório) – nesta fase a comissão inicia 

os depoimentos (eles são obrigatoriamente orais), acareações e diligências com o 

objetivo de coletar o maior número possível de provas e assim elucidar os fatos. Nesta 

fase são válidas também o uso de técnicos e peritos. Durante a instrução, o acusado 

pode se defender, depondo ou apresentando testemunhas.Com a tipificação da infração 

cometida, o servidor será indiciado e ele deverá apresentar sua defesa por escrito. 

 Julgamento – em regra ela é acatada pelo relatório da comissão. Porém a autoridade 

julgadora poderá abrandar, agravar ou até mesmo isentar o servidor de 

responsabilidade caso entenda que o julgamento é contrário às provas dos autos (Lei 

8.112 de 1990). 

 

O PAD deverá ser conduzido por uma comissão formada por três servidores estáveis 

que deverão ser indicados pela autoridade competente e, dentre eles, o seu presidente. Este 

deverá ser ocupante de cargo efetivo superior ou de mesmo nível, ou ter nível de escolaridade 

igual ou superior ao do indiciado. Esse presidente não tem maior poder que os demais e apenas 

o cabe praticar atos exclusivos, como assinar mandato de citação e presidir os trabalhos (Lei 

8.112 de 1990). 

O PAD pode gerar penalidades de: 
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 Advertência 

 Suspensão (superior a 30 dias) 

 Demissão 

 Cassação de aposentadoria ou disponibilidade 

 Destituição em cargo de comissão 

 Destituição de função comissionada. 

 

Caso o servidor assediado não concorde, ainda, com o resultado do PAD ou da 

Sindicância, ele pode sair da esfera administrativa e recorrer à esfera jurídica. Ainda não há 

uma legislação que tipifique o assédio moral como crime no Brasil, porém pode-se recorrer à 

justiça de várias formas que veremos a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 LEGISLAÇÃO SOBRE ASSÉDIO MORAL 

 

O assédio moral ainda não é formalmente crime no Brasil, porém é uma epidemia 

silenciosa. Há poucos países no mundo com leis específicas sobre o assunto e, no Brasil, não 

há uma lei específica no que tange o assédio moral. Porém, o fato de não existir uma legislação 

específica para o tema, não significa que o trabalhador não esteja protegido de alguma forma 

(Ministério da Saúde, 2008). 
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4.1 NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 

Ao ler o artigo 1º da Constituição Federal de 1988, em seus incisos II, III e IV, podem-

se observar os fundamentos da República: “cidadania, dignidade da pessoa humana e os valores 

sociais da livre iniciativa”. 

Já no artigo 3º, incisos I e IV da Constituição Federal de 1988, também é possível ter 

acesso aos objetivos fundamentais da República: “a construção de uma sociedade livre, justa e 

solidária e a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem raça, sexo, cor, idade e 

quaisquer outras formas de discriminação”. 

E, finalmente, no artigo 5º, incisos I e III da Constituição Federal de 1988, vê-se que 

“todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros 

e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, 

à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 

 

I – homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta 

Constituição; 

III – ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante.” 

Ainda no artigo 5º da Constituição Federal de 1988, inciso X vemos: “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”. 

 

 

4.2 NO CÓDIGO CIVIL 

 

Ao pesquisar o tema no Código Civil, Lei 10.406, de 10/01/2002, vê-se:  

 

Artigo 186 – “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, 

comete ato ilícito”. 

Artigo 927 – “Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica 

obrigado a repará-lo. 

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, 

nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo 

autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem”. 

 

 

4.3 NO SERVIÇO PÚBLICO (LEI 8.112/90 E DECRETO Nº 1.171) 

 

A Lei 8.112/90, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da 

União, das autarquias e das fundações públicas federais não aborda, de forma direta, o tema de 
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assédio moral. Porém, com base nessa lei, o assediador ainda pode ser punido. Isso se deve à 

afronta ao dever da moralidade. 

No artigo 116, inciso IX, a prática do assédio moral vai contra um dos deveres dos 

servidores públicos, que é o de manter uma conduta compatível com a moralidade 

administrativa. Em outros pontos também é possível notar o dever de tratar as pessoas com 

urbanidade (art. 116, inciso II), o de ser leal às instituições que servir (art. 116, inciso XI). Além 

disso, o artigo 117, inciso V, institui ser proibido ao servidor promover manifestação de apreço 

ou desapreço no recinto da repartição. 

A Lei 8.112/90 prevê também penalidades ao servidor infrator, ao menos no âmbito 

administrativo. No artigo 127, observam-se as penalidades que o servidor pode receber, como: 

advertência, suspensão, demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, destituição de 

cargo em comissão e destituição de função comissionada. No caput do artigo 128, ao ser 

analisada a penalidade que o servidor deve receber, também devem ser observadas a natureza 

e a severidade da infração, os danos que ela causou para o serviço público, as circunstâncias 

que agravam a situação, bem como os seus atenuantes e antecedentes funcionais. A Lei 

8.112/90 dispõe que o servidor tem direito à sua ampla defesa por meio de sindicância e/ou 

processo administrativo disciplinar. Quando o assediador é um servidor público, o Estado pode 

ser responsabilizado por danos morais e materiais (responsabilidade objetiva). Uma vez o 

Estado indenizando a vítima e provar o fato e o dano, este pode processar o assediador para 

receber a reparação dos danos sofridos (Ministério da Saúde, 2008). 

Também deve-se destacar o Código de Ética Profissional do Serviço Público Civil do 

Poder Executivo, o Decreto nº 1.171 de 22/06/1994. Entre tantas vedações, o cap. I, seção III, 

é de grande importância: 

 

XV – É vedado ao servidor público: f) permitir que perseguições, simpatias, 

antipatias, caprichos, paixões ou interesses de ordem pessoal interfiram no trato com 

o público, com os jurisdicionados administrativos ou com colegas hierarquicamente 

superiores ou inferiores 

 

 

4.4 NA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO (CLT) 

 

A Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, em seu artigo 482 de 1943, o empregador 

pode reincidir o contrato de trabalho com o empregado e por justa causa nas situações: 
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 Incontinência de conduta ou mau procedimento; 

 Ato de indisciplina ou de insubordinação; 

 Ato lesivo da honra ou da boa fama praticado no serviço contra qualquer pessoa, ou 

ofensas físicas, nas mesmas condições, salvo em caso de legítima defesa, própria ou 

de outrem. 

 

Por sua vez, de acordo como artigo 483, o empregado pode reincidir o contrato e 

pleitear uma indenização nos seguintes casos: 

 

 Forem exigidos serviços superiores às suas forças, defesos por lei, contrários aos bons 

costumes, ou alheios ao contrato; 

 For tratado pelo empregador ou por seus superiores hierárquicos com rigor excessivo; 

 Correr perigo manifesto de mal considerável; 

 Praticar o empregador, ou seus prepostos, contra ele ou pessoas de sua família, ato 

lesivo da honra e boa fama. 

 

De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), condutas de assédio moral 

são consideradas faltas graves e podem até ser justificativa para demissão por justa causa. 

Porém, pelo fato do empregador ter o dever de reprimir essas condutas, a responsabilidade pode 

recair sobre ele. Esta é subjetiva e, por isso, o empregador deve provar que não agiu 

culposamente. 

O assediado pode requerer indenização por conta dos danos sofridos, a qual pode ser 

de caráter material e moral e difere para casos em que o assediado é servidor público ou 

trabalhador celetista. 

Quando o assediado é servidor público, a indenização pode ser por “danos emergentes” 

ou por “lucros cessantes”. No primeiro caso, o assediado irá receber por aquilo que efetivamente 

perdeu, como, por exemplo, quando este fica doente e passa a ter gastos com remédios e 

tratamento médico devido aos efeitos do assédio. Na segunda situação, o assediado irá receber 

por aquilo que deixou de ganhar, como em casos que o assediado pede exoneração e, assim, 

deixa de receber seus vencimentos. 
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5 METODOLOGIA UTILIZADA 

 

Fizemos uso da investigação bibliográfica, livros, teses, manuais e sites especializados 

existentes sobre assédio moral como suporte teórico para atingir o objetivo desse trabalho. 

As principais bases de dados consultadas foram a Scielo, Web of Science e Scopus 

utilizando-se as palavras-chave “assédio moral”, “ambiente de trabalho”, “saúde do 

trabalhador” e “ética” para diversos anos até 2016. A maioria dos textos é no idioma português, 

inglês e francês. Os textos deveriam conter uma introdução, intervenções, prevenção e maiores 

aprofundamentos sobre o tema. 

Capítulos de livros, manuais contra o assédio moral de outros órgãos, algumas 

dissertações e teses de doutorado também foram pesquisados, utilizando-se a Internet através 

do Google e Google acadêmico com as mesmas palavras-chave utilizadas anteriormente. 
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Também foram realizadas buscas em site especializado em assédio moral (assediomoral.org) e 

ESCOPO (Grupo de Estudos dos Coletivos de Trabalho e das Práticas Organizacionais da 

UFF). Foram visitadas as páginas da Internet de organizações como a OIT (Organização 

Internacional do Trabalho), bem como o site dos pesquisadores Leymann e Einarsen. 

Foi realizada uma leitura breve de títulos e resumos de artigos, para depois obter o 

completo. A expectativa dos artigos que foram separados era poder ajudar a atender os objetivos 

deste trabalho que é a elaboração de um manual contra o assédio moral. 

Com o objetivo de se dar um suporte teórico a este trabalho, foi conduzida uma 

Revisão da Literatura. Uma boa revisão da literatura ajuda o pesquisador a focar e direcionar 

suas energias ao que é necessário acerca do tema e acaba por mostrar o estágio atual da 

contribuição acadêmica sobre certo assunto. Neste caso, foi realizada uma revisão da literatura 

com foco no fenômeno do Assédio Moral no trabalho. Através dela, é possível se obter uma 

visão anterior e abrangente sobre o tema e, a partir dela, se desenvolver novos estudos, 

comprovando a relevância acadêmica de sua pesquisa (NORONHA, FERREIRA, 2000). 

Através de Daisy Noronha e Sueli Mara S. P. Ferreira, podemos conceituar a Revisão 

da Literatura como estudos que: 

 

Analisam a produção bibliográfica em determinada área temática, dentro de um 

recorte de tempo, fornecendo uma visão geral ou um relatório do estado-da-arte sobre 

um tópico específico, evidenciando novas ideias, métodos, subtemas que têm recebido 

maior ou menor ênfase na literatura selecionada. 

 

A revisão da literatura é uma das partes mais importantes de um processo de 

investigação. Na verdade, é quase impossível apresentar uma boa qualidade de dissertação de 

mestrado sem uma revisão de literatura bem feita. Trata-se de localizar, analisar, sintetizar e 

interpretar investigações já realizadas por pesquisadores anteriormente. Essa investigação é 

realizada através de revistas cientificas, livros, dissertações, teses, atas de congressos e resumos 

referentes a trabalhos já realizados na área de estudo, neste caso, o combate ao assédio moral 

(ALVES, 1992). 

Uma boa revisão da literatura não só define bem o problema a ser estudado, suas 

lacunas e sua contribuição científica, bem como traz uma ideia mais precisa de como o tema 

em questão vem se desenvolvendo com o tempo e o que de importante vem sendo discutido em 

relação a ele recentemente (ALVES, 1992).  
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Para Cardoso (2010) “cada investigador analisa minuciosamente os trabalhos dos 

investigadores que o precederam e, só então, compreendido o testemunho que lhe foi confiado, 

parte equipado para a sua própria aventura” (pág. 7).  

Deve-se analisar primeiro os trabalhos mais recentes e depois caminhar para os mais 

antigos devido a constante mudança da evolução do conhecimento (BENTO, 2012). 

Ao se realizar a revisão da literatura sobre o tema de combate ao assédio moral, 

observou-se o “ponto de saturação”. Isso significa que a certo ponto de pesquisa, não se 

encontrou mais ideias ou resultados novos e isso mostra que o tema já foi bem aprofundado 

(BENTO, 2012). 

Além de artigos, textos e livros, pudemos ter contato também com inúmeros manuais 

e cartilhas de diferentes órgãos públicos federais e estaduais que se propuseram a debater esse 

importante tema. Desta forma, foi possível ver as diferentes formas de debate sobre o tema de 

assédio moral em cada órgão. 

A revisão da Literatura corresponde, proporcionalmente, a maior parte do processo de 

pesquisa. Ela tem vários pontos benéficos. Em primeiro lugar, ela ajuda o pesquisador a 

identificar o verdadeiro problema de pesquisa. No início de todo trabalho de dissertação, essa 

é uma das etapas mais difíceis. Identificando o verdadeiro problema de pesquisa, podemos ter 

uma ideia mais clara do que já foi e do que ainda necessita ser pesquisado (ALVES, 1992) 

O segundo ponto importante sobre revisão da literatura é que o pesquisador não perde 

tempo investigando algo que já foi abordado mais que satisfatoriamente, e assim, evita a 

duplicidade de pesquisas sobre o tema também. Da mesma forma, podem-se descobrir 

pesquisas semelhantes, mas não idênticas, e assim, observar como outros pesquisadores 

abordam o tema metodologicamente e academicamente. Quanto mais se aprofunda nos estudos 

realizados anteriormente, maior é a chance de sucesso do pesquisador, evitando erros 

metodológicos e realizando uma pesquisa realmente coerente e relevante. Aproveitamos e 

citamos passagem de Caparelli que defende: “enquanto na sala de aula aprende-se um saber 

sabido, na pesquisa vai se construir um saber. ”  

Em terceiro ainda podemos citar o fato de que a revisão da literatura pode revelar 

fontes de informação sobre o tema que passariam despercebidas ou seriam encontradas com 

certa dificuldade. 

Em quarto lugar, a revisão da literatura ajuda a identificar lacunas existentes em 

trabalhos anteriores e isso é de suma importância, visto que isso é um ponto importante para 

justificar a pesquisa atual. Deste modo, ela contribui para que novas ideias e conceitos sejam 

criados e que não foram visualizados anteriormente.  
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Finalmente um quinto ponto a ser dito é que a revisão da literatura ajuda o pesquisador 

a restringir sua pesquisa. No início, tudo parece que deve ser lido, analisado e processado, mas 

após uma visão mais abrangente sobre o tema, conclui-se que nem tudo deve ser abordado. 

A Revisão da Literatura é dividida em quatro distintas fases:  

 

1. Palavras-chave: utilizou-se lista de palavras-chave relacionadas com o tema de 

assédio moral para realizar a pesquisa nas bases de dados e nas fontes de pesquisa. No 

caso da pesquisa em questão, utilizamos as palavras-chave “assédio moral”, “ambiente 

de trabalho”, “saúde do trabalhador” e “ética”. 

2. Fontes secundárias: as fontes secundárias são os trabalhos realizados por 

pesquisadores que foram baseados em um trabalho anterior de outro pesquisador. Essa 

pesquisa é importante, pois esses trabalhos combinam vários conhecimentos primários 

em um só e deram uma visão rápida sobre o tema. Muito comum em resumos, artigos 

e manuais. No caso desta pesquisa, foram utilizados muitos artigos e manuais de 

combate ao assédio moral como fontes secundárias. 

3. Fontes primárias: nesta fase juntaram-se todos os livros e artigos considerados 

importantes para a execução do trabalho e daí recolheram-se suas fontes primárias. 

Essa fonte primária se refere aos trabalhos originais que serviram de base para a 

realização das fontes secundárias. Nas fontes secundárias, observou-se as fontes 

primárias mais citadas como autores/pesquisadores e estratégias mais comuns de 

combate ao assédio moral.  

4. Leitura crítica e resumida da literatura: Ao juntar toda a literatura (inclusive 

manuais e cartilhas), foi necessário a ler criticamente. Neste trabalho, após toda a 

leitura sobre o tema de combate ao assédio moral, precisou-se questionar, especular, 

avaliar, repensar e sintetizar tudo o que se leu. À medida que se leu, foi importante 

observar temas, questões e pontos em comum entre os vários autores do tema 

pesquisado (BENTO, 2012). 

 

No decorrer deste trabalho, até chegar o momento de sua defesa, este passou por duas 

etapas, com a apresentação de projeto e banca de qualificação. Esta banca sugeriu diversas 

mudanças e melhorias que foram prontamente aceitas e alteradas. 

Esta revisão da literatura foi realizada através de dois eixos principais: 

 

1. Levantamento bibliográfico 
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2. Análise documental 

 

Para Lakatos e Marconi (1991), levantamento bibliográfico corresponde a tudo o que 

já foi publicado sobre o tema em forma de livros, textos, publicações, artigos e tudo que esteja 

em forma escrita. Deste modo, o material selecionado deveria dar suporte e fundamentação 

teórica ao presente estudo. Já a análise documental corresponde pela coleta de dados e 

documentos, escritos ou não. Isso é o que chamamos de fontes primárias. Deste modo, foram 

recolhidas leis, decretos, relatos de servidores, entre outras. 

A análise de documentos proporciona uma intervenção mínima do pesquisador na 

coleta de dados, colaborando com os objetivos deste trabalho que é, com base em uma revisão 

da literatura, elaborar um manual de combate ao assédio moral no trabalho. Isso reforça o que 

Sá-Silva (2009) diz sobre a análise documental: que é um método de coleta de dados que 

elimina, pelo menos em parte, certa influência do pesquisador no conjunto das interações.  

A pesquisa documental deste trabalho foi realizada através de três etapas:  

 

1. Levantamento de material 

2. Seleção dos documentos 

3. Discussão do material 

 

O levantamento de material foi realizado utilizando-se, basicamente a Internet em 

bases de busca na Internet como Scielo, Web of Science, e Scopus. As palavras chave utilizadas 

foram “assédio moral”, “ambiente de trabalho”, saúde do trabalhador” e “ética”. Como filtro, 

selecionamos artigos na língua portuguesa, inglesa e francesa. Os anos pesquisados foram até 

o ano de 2016. Outros textos, livros e manuais que debatiam o assédio moral em diversos órgãos 

foram possíveis serem localizados através do Google e Google Acadêmico, bem como sites 

especializados como o assedio.org. Algumas dissertações de mestrado também foram 

localizadas utilizando-se o ESCOPO (Grupo de Estudos dos Coletivos de Trabalho e das 

Práticas Organizacionais da UFF). Palestras sobre o tema foram possíveis de serem assistidas 

através do Youtube, utilizando-se as palavras “assédio moral” e “serviço público” 

A seleção de documentos buscou separar todos os artigos e textos em geral que 

pudessem dar o suporte teórico necessário para se chegar ao objetivo final desta dissertação de 

mestrado. Buscou-se perceber quais eram os pesquisadores mais influentes, as linhas de 

pensamento mais atuais e entendimentos que mais prevaleciam sobre os demais. 
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Por fim, a discussão do material. À medida que se foi realizando a leitura do material 

selecionado, percebeu-se como o fenômeno do assédio moral é já amplamente debatido, porém 

só estudado mais recentemente. Uma variedade de material ainda foca muito sua atenção nas 

consequências desse fenômeno, como a saúde do trabalhador e a sua legislação pertinente. 

Embora o trabalhador possa se defender do assédio moral juridicamente, ainda não há uma lei 

específica que trate da criminalização do assédio moral no trabalho. Na leitura do material, 

buscaram-se ferramentas de prevenção, e o objetivo final deste trabalho ganhou força, já que 

nos propomos a apresentar uma proposta de manual contra o assédio moral no órgão que temos 

foco nesta pesquisa.  

Encontramos muitos artigos que debatem o assédio moral com foco em minorias no 

trabalho como: mulheres, negros, homossexuais e portadores de necessidades especiais. 

Também há certa banalização do tema, onde tudo pode ser considerado assédio moral. 

Encontramos também, certa confusão entre as diferenças de assédio moral de assédio sexual e 

assédio moral de dano moral. Este ponto foi importante apresentar em nossa proposta de 

manual. 

Artigos e textos selecionados deixam claro que o fenômeno do assédio moral é um 

processo que piora no decorrer do tempo e pode acontecer não só no trabalho, mas fora dele, 

como em escolas e famílias. 

Muitos autores se destacaram durante a leitura do material como, Hirigoyen, Leymann, 

Maria Ester de Freitas Margarida Maria Silveira Barreto e Roberto Heloani. 

Percebeu-se que o assédio moral pode se dar de diversas formas e tem diversos tipos, 

como o vertical, horizontal e o ascendente. Identificar alguém que sofra de assédio nem sempre 

é fácil, porém encontramos na literatura que algumas características são fundamentais para 

caracterizá-la como: atitudes recorrentes e abusivas, tendo frequência e duração. Neste ponto, 

diversos autores têm um entendimento e, buscou-se neste trabalho, o entendimento majoritário. 

Diversos autores debatem as atitudes que caracterizam o assédio moral. Sendo 

divididas em quatro partes, sendo elas: nas condições de trabalho, sobre a dignidade e sobre a 

violência verbal, sexual e física. 

Na leitura do material, notamos que existem mecanismos que ajudam o servidor do 

órgão desta pesquisa a se defender de possível assédio, como a Comissão de Ética, a Sindicância 

e o PAD. 

Muitos textos selecionados falaram de códigos de ética, melhoramento do ambiente de 

trabalho e, inclusive, de manual que debata o assédio moral. Porém, os autores concordam que 

é necessário que a organização coloque o que está escrito em prática. 
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Por fim, realizar um levantamento bibliográfico deste tema é árduo, sendo um tema 

rico e tendo uma variante grande de aspectos que caracterizam o assédio moral.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 VERSÃO PRELIMINAR DE PROPOSTA DE MANUAL SOBRE O ASSÉDIO 

MORAL NO SERVIÇO PÚBLICO 

 

Neste capítulo vamos apresentar uma versão preliminar de como poderíamos 

apresentar o Manual de Combate ao Assédio Moral no órgão que temos como foco. 

Toda a revisão da literatura realizada nesta dissertação de mestrado foi fundamental 

para que pudéssemos elaborar um manual com teoria e tendências mais atuais possíveis. 

Este manual pode ser distribuído a todos os servidores do órgão, inclusive, a novos 

servidores que ingressem após aprovação no concurso público e entrem em treinamento para 

desempenhar suas atividades. 

Cremos que o órgão passará uma imagem de que se importa com os seus servidores, 

que cuida deles e que investe em treinamento e informação. Com o manual em mãos, os 

servidores terão acesso não só do que se trata o assédio moral, mas também o que devem e 

podem fazer para se defender desse fenômeno, caso ocorra com eles. Consequentemente, áreas 

como o PAD (Processo Administrativo Disciplinar), Jurídicas e Comissão de Ética podem ter 
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menores volumes de trabalho, já que os servidores já terão, a princípio, maior entendimento 

sobre a matéria. 

Também cremos que a linguagem deste manual deve ser simples e direta, como 

também não deve ser muito extenso no seu texto. Assim, acreditamos que o servidor terá maior 

interesse de o ler, reler e o guardar para possíveis consultas futuras. 

Vamos ao manual, dispensando neste momento a preocupação com capa, sumário e 

demais formalidades, já que se trata de uma versão preliminar do manual e ele deve ser, como 

já dito anteriormente, simples e direto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERSÃO PRELIMINAR DO MANUAL CONTRA ASSÉDIO MORAL 

 

Apresentação 

 

Visando a valorização e a melhoria da qualidade de vida e trabalho de seus servidores, 

preparamos um manual em forma de perguntas e respostas contra o assédio moral no nosso 

órgão. Isso surgiu diante da necessidade que temos de se combater qualquer tipo de violência 

que possa atentar a dignidade de nossos servidores e essa violência inclui o assédio moral, tão 

discutido, mas ao mesmo tempo tão desconhecido. 

É comum ouvirmos em rodas de conversa entre colegas de trabalho, aquela famosa 

“rádio corredor”, que um colega ou outro reclama que sofra assédio moral durante sua jornada 

de trabalho, não só da equipe, mas principalmente da chefia. Mas será que realmente você sabe 

do que se trata o assédio moral? Quais são suas características? Quais são as consequências 

para o assediado e para o assediador? E principalmente o que fazer caso esteja sofrendo algum 

assédio? 
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É muito comum pessoas reclamarem de estarem sofrendo assédio moral no trabalho, 

embora, na realidade, não saibam exatamente do que se trata. Acabam abrindo processos 

administrativos ou até mesmo judiciais desnecessariamente, pois em alguns casos, pode na 

realidade se tratar de apenas estresse natural do trabalho e não assédio. 

Então este manual foi criado a você servidor. É muito importante que todos nós 

saibamos da importância de se combater esse fenômeno tão destruidor do clima de trabalho, 

não só para nos defender, mas também que você possa orientar algum colega que esteja o 

sofrendo também. Vamos lá! 

 

Afinal, o que é assédio moral? 

 

Assédio moral é toda conduta agressiva que de forma repetida e de forma sistemática 

tem como objetivo atingir alguém. Essa conduta pode ser não só uma palavra, mas também um 

gesto, comportamento ou atitude. Ela tem como objetivo atingir sua dignidade, sua integridade 

física ou psíquica. Essa conduta acaba por colocar o emprego da vítima em risco e atrapalha 

muito o clima de trabalho. 

Atenção servidor: essa conduta não pode ser isolada (como uma ofensa ou calúnia 

pontual). É necessário que ela ocorra de forma repetida e sistemática. Caso ache que isso esteja 

ocorrendo com você, anote todas as vezes que o fato ocorrer, pois isso é importante para 

caracterizar o assédio. 

Você sabia? 36% da população economicamente ativa do Brasil diz sofrer assédio 

moral no trabalho (fonte: assediomoral.org) 

 

Para haver o assédio foi dito que deve haver repetição da conduta contra o servidor. Há 

outras características que precisam estar presentes para o assédio ocorrer? 

 

Sim. Além da repetição, precisam estar presentes a frequência e a duração. De forma 

geral, a frequência com que os ataques acorrem, precisam ser de pelo menos uma vez por 

semana. A frequência pode ser diária, semanal, mensal ou ocasional.  Porém, quanto maior for 

a frequência, maior é a gravidade do assédio. Já a duração precisa ser de pelo menos 6 meses. 

Há uma característica no assédio moral de que a duração dos ataques é geralmente de longa 

duração, se estendendo por períodos de mais de um ano e por isso é importante que o problema 

seja resolvido já na sua fase inicial. 
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Atenção servidor: Assim como na frequência, essa é a regra geral, mas há exceções. 

Essa exceção ocorre quando a violência exercida sobre a vítima é tão grande que não há a 

necessidade de uma longa duração. 

 

Qual a diferença entre assédio moral e dano moral? Não é a mesma coisa? 

 

Há certa confusão entre os dois termos. Essa confusão, talvez seja por que até hoje não 

exista uma legislação específica sobre o assédio moral. Desta forma, acaba-se recorrendo à 

legislação sobre dano moral, para julgar casos em que na realidade se trata de assédio moral. 

Também há ainda desconhecimento sobre o tema de assédio moral, e por isso, acaba-se 

adotando as duas como se fossem o mesmo fenômeno. 

O dano moral tem como objetivo reparar ou compensar lesões de ordem moral, como 

a honra, a intimidade, a vida privada, o sigilo e a imagem. 

Há situações em que o assédio moral pode ser entendido também como dano moral, 

mas nem todo dano moral é entendido como assédio moral. 

 

 

 

 

Qual a diferença entre assédio moral e assédio sexual? 

 

Há uma linha tênue que separam os dois fenômenos. Enquanto alguns pesquisadores 

sobre o tema indicam se tratar de fenômenos completamente diferentes, há outros que acreditam 

que o assédio sexual é apenas uma das facetas contidas no assédio moral. 

O assédio sexual é o ato de constranger alguém que, tendo um poder de hierarquia ou 

confiança sobre ela, a constrange para obter vantagens sexuais.  

Atenção servidor: o assédio sexual se consuma mesmo havendo um ataque apenas e 

o favor sexual não seja entregue. Elogios sem conteúdo sexual, cantadas e paqueras consentidas, 

NÃO SÃO CONSIDERADAS ASSÉDIO SEXUAL. 

 

No assédio sexual, quem assedia? 
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Todos. Tanto homem contra mulher, homem contra homem, mulher contra homem e 

mulher contra mulher. Porém, pesquisas indicam que esse fenômeno é mais comum entre 

homens contra mulheres. 

 

Tanto homens quanto mulheres sofrem assédio moral? 

 

As mulheres são as maiores vítimas de assédio moral. Em recente pesquisa realizada 

pela Dra. Margarida Barreto da PUC de São Paulo, mulheres são mais assediadas que homens. 

65% das entrevistas já relataram assédio contra 29% dos entrevistados. 

Os fatores preferenciais no assédio moral são: sexo feminino, raça e etnia, orientação 

sexual, doentes e acidentados. 

Você sabia? Há exemplos bastante comuns de assédio moral contra mulheres: 

 

 Dificultam ou até impedem que a gestante vá ao médico fora do trabalho; 

 Ameaça, exigindo que não engravidem; 

 Desconsidera recomendações médicas às gestantes em relação à distribuição de 

tarefas. 

 

 

 

 

Quais são os tipos de assédio sexual existentes? 

 

Há o assédio vertical e o assédio horizontal. O mais comum é o vertical, onde o 

assediador se vale de sua posição hierárquica para obter o que deseja. Está previsto literalmente 

no Código penal. No assédio horizontal, o assédio ocorre entre colegas de trabalho de mesmo 

nível. Existe projeto de lei no Congresso para criminalizar este tipo de conduta. 

 

Por que o assédio moral é tão comum no serviço público? 

  

Isso ocorre muitas vezes por despreparo da chefia, ou por simples desejo de perseguir 

alguém. No serviço público isso é mais comum devido uma peculiaridade do setor: como a 

chefia não pode demiti-lo, passa a persegui-lo através de humilhações e dando trabalhos sem 

sentido ou o deixando ocioso. 
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Outra peculiaridade no serviço público é que, normalmente, a chefia é indicada por 

laços de amizade ou políticos e não porque ele tem qualificação técnica e perfil para chefiar. 

Tendo uma chefia despreparada, e se garantindo na posição devido suas relações que o 

colocaram ali, ele se torna um tirano e se sente intocável. 

Quais seriam os princípios norteadores deste manual em relação aos processos de 

combate ao assédio moral? 

 

 Acessibilidade: este manual deve estar ao alcance de qualquer servidor  

 Confidencialidade: todo servidor que reclamar assédio moral deve ter suas 

informações de forma sigilosa e envolver o mínimo de outros servidores possível. 

 Objetividade: os procedimentos devem ser objetivos e rápidos, sem que se estenda 

demais no tempo. Isso irá evitar maiores tensões nas vítimas e preservar a imagem. 

 Respeito à dignidade: qualquer servidor que esteja envolvido nos processos e assédio 

deve ter sua dignidade preservada e com muito respeito. 

 Imunidade: é importante que não só os denunciantes como as testemunhas tenham a 

garantia de não receber represarias devido ao processo. 

 

 

 

Somente a chefia pode assediar? 

 

Não. Qualquer pessoa que esteja dentro do quadro de servidores, desde a mais alta na 

hierarquia até a base, pode assediar e ser assediado. 

O assédio tanto pode ser vertical (o mais comum, quando o chefe assedia o 

subordinado), pode ser horizontal (quando o assédio ocorre entre os colegas de mesmo nível 

hierárquico) ou pode ser ascendente (quando o assédio ocorre de baixo para cima, do 

subordinado ou mais subordinados para a chefia). Esse último você conhecia?! 

De qualquer forma, a pessoa que sofre de assédio precisa, geralmente, estar em uma 

posição de inferioridade ou incapacidade de defesa, se configurando um desiquilíbrio de poder. 

Esse poder pode ser formal (chefe-subordinado) ou informal (em relação aos contatos pessoais, 

influência, posição organizacional e profissional, experiência etc). 

Pelo poder que o assediador possui, ele gradualmente consegue o que quer, fazendo 

com que a vítima abandone o local de trabalho. 
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O possível assediador precisa ter a intenção de assediar? 

 

Por incrível que pareça, não é incomum o assediador não ter consciência do que está 

fazendo para com sua vítima e por isso ela pode não ser intencional. Neste caso, há apenas 

ignorância por parte do assediador dos efeitos de suas ações para com a vítima. 

 

Como funciona a dinâmica do assédio moral? 

 

É um processo gradativo, que se inicia através de um conflito interpessoal e que se 

agrava no decorrer do tempo. O assédio se desenvolve em quatro fases de acordo com um 

importante pesquisador sobre o tema chamado Leymann (1996): 

 

1. Fase: Incidentes críticos – o assédio moral se inicia a partir de algum conflito e se 

agrava com o tempo. É uma fase curta e neste ponto ainda não pode ser considerado 

assédio. Situações que podem gerar conflitos são, por exemplo: uma mudança de 

chefia, uma reestruturação das atividades da área, alguém receber e outra não algum 

prêmio ou promoção etc. 

 

2. Fase: Assédio moral e estigmatização – ataques e atitudes negativas e agressivas 

passam a ser rotineiros, quase que diários e persistem no tempo, podendo durar um 

longo período de meses e até anos. O assediado passa a se sentir perseguido e 

estigmatizado pelo seu algoz. 

 

3. Fase: Administração de pessoal – o problema toma maiores proporções e passa a 

envolver os dirigentes. Por sua vez, eles tendem a assumir a impressão e a opinião 

formada sobre a vítima de acordo com as fases anteriores. Isso contribui ainda mais 

com a estigmatização da pessoa e passa-se a se tomar ações para afastá-la do local de 

trabalho. Isso é mais provável de acontecer em um local onde os responsáveis se 

negam a aceitar que há más condições psicológicas no meio ambiente de trabalho. 

 

4. Fase: Expulsão – como o problema não é resolvido, o assediado acaba sendo afastado 

do trabalho, levando consigo problemas de saúde e psicológicos. 
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Não necessariamente essas quatro fases seguem com rigor essa sequência e, em alguns 

casos, pode se transformar em grande pesadelo já mesmo na primeira fase. Da mesma forma a 

vítima pode abandonar o trabalho antes mesmo de chegar até a última fase. 

O assédio geralmente se constitui em um conflito entre duas pessoas, mas com o passar 

do tempo esse assédio pode passar a ser grupal, com os demais colegas se compactuando com 

o agressor e direcionando os ataques à vítima. 

 

Quando o assediador tem a intenção proposital de assediar, quais são as atitudes mais 

frequentes para com a vítima? 

 

Elas são muito variadas. Mas podemos citar aqui algumas: 

 

 O assediador retira a autonomia da vítima; 

 Deixa de passar informações úteis e necessárias para a vítima desempenhar seu 

trabalho de forma satisfatória; 

 As decisões da vítima são sistematicamente contestadas; 

 Costuma criticar de forma exagerada o trabalho da vítima; 

 Priva a vítima de usar itens básicos de trabalho como mesa, cadeira, telefone e 

computador; 

 O trabalho que normalmente ele tem como responsabilidade executar, é passado para 

outra pessoa; 

 Lhe é passada novas tarefas o tempo todo; 

 Tarefas superiores às suas competências são entregues de forma proposital e 

sistemática; 

 Não respeita seus direitos como férias, horários e prêmios; 

 Tenta embarreirar qualquer promoção; 

 Atribui trabalhos perigosos e incompatíveis com sua saúde sem a sua vontade; 

  Causa-lhe danos morais, psicológicos e físicos no seu local de trabalho; 

 Passa atividades impossíveis de executar; 

 Não considera recomendações médicas indicadas pelo serviço médico; 

 Induz a vítima ao erro; 

 Controla suas idas ao médico e ao banheiro; 

 Reclama de atestados médicos e de reclamação de direitos básicos; 
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 A vítima é interrompida de forma constante; 

 Seus superiores ou até mesmo os colegas não dialogam com ela; 

 A comunicação com a vítima passa a ser apenas por escrito; 

 O contato visual com a vítima é evitado ao máximo; 

 A pessoa é posta em local isolado; 

 Sua presença é ignorada; 

 Proíbe os colegas de interagirem com a vítima; 

 Tão pouco permite que a vítima dialogue com os demais; 

 A direção recusa pedidos de entrevista; 

 Deixa o servidor propositalmente ocioso. 

 

Existem muitas outras atitudes e situações possíveis. Essas foram apenas algumas. 

Atenção servidor: Você se vê em alguma das situações relatadas acima? Fique atento! 

Denuncie e procure seus direitos! 

 

 

Como posso, de fato, identificar se uma determinada situação se configura como sendo 

de assédio moral? 

 

É necessário se fazer algumas perguntas, e caso responda positivamente a pelo menos 

uma delas, sim, é necessário uma investigação maior para se saber do que se trata e pode-se 

encaminhar tal situação à Comissão de Ética. 

 

 Tal situação é inoportuna e te ofende? 

 Ela é aceitável dentro de um padrão ético de conduta? 

 Te denegriu, rebaixou ou lhe causou algum tipo de humilhação e vergonha? 

 Te prejudica a saúde física ou psíquica? 

 Atrapalha o ambiente de trabalho? 

 

Quais são os efeitos sobre a saúde do servidor quando ele sofre de assédio moral 

constante? 
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As consequências são variadas, porém extremamente significativas, que vão desde a 

perda de sua autoestima, danos psicológicos e até o aparecimento de problemas de saúde graves, 

como por exemplo: 

 

 Depressão, estresse, angústia, crises de choro, mal-estar físico e mental; 

 Cansaço e irritação constante e exagerado; 

 Falta de sono e pesadelos; 

 Falta de concentração e de memorização; 

 Falta de vontade de fazer novas amizades, isolamento e tristeza acentuada; 

 Pessimismo em relação ao futuro; 

 Agressividade e reprodução das condutas que sofre de violência; 

 Passa a praticar violência na família; 

 Obesidade ou perda acentuada de peso; 

 Distúrbio alimentar, pressão alta, tremores e palpitações; 

 Em casos mais graves até o suicídio. 

 

Atenção servidor: Sua saúde é um dos seus maiores patrimônios! Não permita que 

uma situação de assédio interfira na sua saúde. Caso apresente uma ou mais características, 

procure o serviço médico do órgão. 

 

Qual é a legislação específica aplicada no serviço público caso queira me defender de 

assédio moral? 

 

Infelizmente, ainda não há no Brasil uma legislação específica que proteja e repare os 

danos do servidor contra o assédio moral. Porém, você não deixa de estar protegido de qualquer 

forma! 

Você consegue amparo legal em diversas legislações. Vamos mostrar algumas! 

Na Constituição Federal de 1988, em seus artigos 1º, 3º e 5º citam diversos direitos e 

fundamentos que não podem ser violados. Como exemplo “a cidadania, a dignidade da pessoa 

humana e os valores sociais da livre iniciativa”. E “a construção de uma sociedade livre, justa 

e solidária e a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 

quaisquer outras formas de discriminação”. Ainda existe a previsão de que “todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 
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estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança...”. Em outro trecho ainda lemos: “São invioláveis a intimidade, a vida privada, a 

honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral 

decorrentes de sua violação”. 

Também é possível verificar trechos do Código Civil (2002) onde podemos buscar 

amparo legal nos artigos 186, 187 e caput do artigo 927.  

No artigo 186, lemos: “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete 

ato ilícito”. 

Nos artigos 186, 187 e caput do artigo 927, verificamos: “Aquele que por ato ilícito, 

causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. 

Por fim, no parágrafo único do artigo 927, encontramos: “haverá obrigação de reparar 

o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei ou quando a atividade 

normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos 

de outrem”. 

 

 

Como servidor, não temos amparo contra o assédio moral através da Lei 8.112/90? 

 

Como já dito anteriormente, não temos uma lei específica que trate de assédio moral, 

porém o servidor não deixa de ser protegido de alguma forma. 

Assediar um colega de trabalho afronta o dever da moralidade. Desta forma, a conduta 

do assediador pode sim ser punida através da Lei 8.112/90. 

Em outro trecho da Lei 8.112/90, podemos observar os deveres do servidor. Vamos a 

eles: manter conduta compatível com a moralidade administrativa (art. 116, inciso IX), tratar 

as pessoas com urbanidade (art. 116, inciso II) e ser leal às instituições a que servir (art. 116, 

inciso XI). Também no artigo 117, inciso V, podemos verificar que é proibido ao servidor 

promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição.  

 

Que punições disciplinares o assediador pode receber de acordo com a Lei 8.112/90? 

 

De acordo com os incisos do artigo 127, as penalidades previstas são:  

 

 Advertência; 
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 Suspensão; 

 Demissão; 

 Cassação de aposentadoria ou disponibilidade; 

 Destituição de cargo em comissão; 

 Destituição de função comissionada. 

 

Vale lembrar que no caput do artigo 128, a lei dispõe que ao aplicar tais penalidades 

deverão ser consideradas a natureza e a gravidade da respectiva infração, os possíveis danos 

causados para o serviço público, fatos que podem ainda agravar ou atenuar a penalidade, bem 

como seus antecedentes funcionais. 

Atenção servidor: o servidor acusado de assédio moral tem direito a sua ampla 

defesa por meio de sindicância e/ou processo administrativo disciplinar. 

De quem é a responsabilidade quanto à reparação dos danos sofridos pela 

vítima? Do estado ou do assediador? 

 

O Estado pode ser sim responsabilizado pelos danos morais e materiais sofridos pela 

vítima. Porém, uma vez que o Estado comprove o fato ou o dano e indenizar a vítima, o Estado 

poderá processar o assediador visando à reparação dos prejuízos que sofreu. 

 

E no Decreto nº 1.171/94? Há alguma previsão em relação ao assédio moral? 

 

O Decreto nº 1.171/94 diz respeito ao Código de Ética Profissional do Serviço Público 

Civil do Poder Executivo e prevê vedação às condutas do servidor público. 

De acordo com o capítulo I, seção III (Das Vedações ao Servidor Público), inciso XV, 

é vedado ao servidor público: “f) permitir que perseguições, simpatias, antipatias, caprichos, 

paixões ou interesses de ordem pessoal interfiram no trato com o público, com os 

jurisdicionados administrativos ou com colegas hierarquicamente superiores ou inferiores”. 

 

E sobre a CLT (Consolidação das leis Trabalhistas)? Podemos utilizá-la também? 

 

Na CLT há previsão de como se defender em caso de assédio moral, porém, somente 

para aqueles que são regidos por essa lei. Nosso órgão é regido pela Lei 8.112/90 (Regime 



58 

Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, das autarquias, inclusive as em regime 

especial e das fundações públicas federais). Desta forma, ficaremos focados neste regime. 

 

O assédio moral gera indenização? 

 

Sim. Podem ser de caráter material e moral. 

Os servidores podem requerer indenizações de dois tipos: 

 

1. Por danos emergentes – o que realmente o servidor perdeu. Por exemplo, o servidor 

fica doente e passou a ter gastos com medicamentos. 

2. Por lucros cessantes – neste caso foi o que a vítima deixou de ganhar. Por exemplo: 

um servidor que pediu exoneração de um cargo devido ao assédio e deixou de receber 

seus vencimentos. 

 

 

 

 

O que posso fazer se me sentir assediado por algum colega? 

 

Reúna o maior número de provas possível. Sendo assim, procure anotar com a maior 

riqueza de detalhes todas as situações de humilhação sofridas, como o dia, a hora, mês, ano, 

setor ou local, nome do assediador, possíveis testemunhas, o que foi conversado e o que mais 

achar necessário. Tudo isso poderá ser usado como prova contra o agressor. 

Dê visibilidade ao caso. Procure conversar com outras pessoas que talvez já tenham 

passado pela mesma situação ou que tenham presenciado as agressões. Também evite conversar 

com o agressor sem que haja testemunhas por perto. 

Caso queira, vá a Comissão de Ética e relate a situação. A Comissão de Ética irá 

analisar o caso e poderá abrir processo para apuração dos fatos. Em último caso, a Comissão de 

Ética poderá encaminhar o caso para a Sindicância e ao PAD (Processo Administrativo 

Disciplinar). 

 

O que pode favorecer o assédio moral no local de trabalho? 

 

Envolve múltiplos fatores e vamos citar alguns aqui: 
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 Cultura organizacional voltada a comportamentos agressivos como forma de cobrar 

mais resultados; 

 Gestão que valoriza competição interna; 

 Reestruturações e crises; 

 Mudança de chefia e reestruturação das atividades das equipes; 

 Novas tecnologias e procedimentos; 

 Demasiado volume de trabalho; 

 Papéis e responsabilidades confusas; 

 Falta de clareza na comunicação e no diálogo; 

 Ambiente extremamente estressante; 

 Falta de reconhecimento pelo trabalho. 

 

 

 

 

Há situações em que na realidade não é assédio moral? 

 

Com certeza e não é raro isso acontecer. É importante perceber essa diferença para 

evitar processos desnecessários. Vamos citar alguns exemplos: 

 

 Períodos de grande volume de trabalho, estresse natural do cargo ou função, trabalhos 

executados fora da hora de expediente etc; 

 Conflitos entre colegas de mesmo nível hierárquico devido a interesses, ideias e 

opiniões diferentes; 

 Gestão por injúria. Quando a chefia tem comportamento violento com injúrias e 

insultos para obter os resultados que deseja.  Nota-se que o assédio moral geralmente 

é velado e neste caso a situação é notada por todos; 

 Uma agressão pontual não é caso de assédio moral e sim um ato de violência, a não 

ser que venha precedida de várias pequenas agressões; 

 Más condições de trabalho só é assédio caso seja apenas um servidor específico; 

 A sobrecarga de trabalho só é assédio quando tem a intenção de prejudicar o servidor; 
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 Transferências e mudanças de função a menos que seja com o intuito de punir ou 

perseguir; 

 Má comunicação e distribuição de tarefas (embora isso seja um fator que facilite o 

assédio moral); 

 Críticas construtivas sobre o trabalho; 

 Exigir mais produtividade; 

 Reprimendas e controle sobre os funcionários desde que seja exercido de forma 

adequada; 

 Momento em que o chefe chama a atenção de toda a equipe ou servidor de forma 

humilhante num momento de raiva não é necessariamente assédio moral. 

 

Outra situação que não configura assédio moral é a briga por poder no local de trabalho 

de duas pessoas ou dois grupos. Nesse caso todos os envolvidos fazem uso de atitudes negativas 

para conseguir o que desejam e degradam o ambiente de trabalho. Essa atitude precisa ser 

combatida pelos superiores. 

 

O que ocorre caso alguém reclame de assédio falsamente? 

 

Isso é o que chamamos no direito de denúncia caluniosa. Aquele que for falsamente 

acusado de assédio poderá juridicamente propor ação penal além de ajuizar ação civil relativa 

aos danos morais sofridos. 

Cabe lembrar que essa ação é dirigida a quem falsamente fez a acusação e não ao 

órgão. 

 

 

 

O que o assédio moral pode interferir em termos de custos diretos e indiretos ao órgão? 

 

Rotatividade, maior número de faltas e afastamentos por motivo de saúde, menor 

produtividade e qualidade do trabalho e clima organizacional em declínio. 
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7 CONCLUSÕES 

 

No decorrer deste trabalho, esperamos que muitos mitos sobre o tema de assédio moral 

tenham sido derrubados como: o assédio moral só ocorre com mulheres; a vítimas de assédio 

são muito sensíveis; o fenômeno do assédio moral faz parte de qualquer organização; as vítimas 

são as únicas afetadas pelo assédio; o custo do assédio na organização é ínfimo e não tem 

impacto relevante para a organização, entre outros. O assédio moral se mostrou dinâmico, 

multidisciplinar e complexo, além de não poder ser combatido através de uma única maneira e 

deve envolver não só a organização, mas toda a sociedade. 

Através de uma ampla revisão da literatura sobre o tema de assédio moral, percebemos 

que embora seja um assunto extremamente importante e debatido, é um fenômeno que vem 

sendo estudado só recentemente, principalmente no Brasil. 

Percebeu-se também, que muitos trabalhos realizados sobre o assédio moral se focam 

muito nas consequências desta violência, porém pouco se fala sobre a sua prevenção. Daí este 

trabalho ganhou ainda mais importância, trazendo uma ferramenta de prevenção contra o 

assédio moral, um manual inédito para o órgão que foi foco desta pesquisa. Um manual que 
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trate de forma simples e direta este tema tão importante e que poderá trazer benefícios aos seus 

servidores e consequentemente à organização como, o aumento da produtividade, queda do 

absenteísmo, menor rotatividade e de afastamentos por motivo de saúde. 

Pudemos observar também que, além de foco nas consequências do assédio moral 

sobre o trabalhador, os pesquisadores se preocupam bastante com a legislação. Ela se faz 

importante, porém, não pode esquecer que o principal é conscientizar e envolver as empresas 

contra o assédio moral. 

As soluções não podem ficar apenas no caráter individual ou em indenizações, como 

geralmente a legislação de uma forma geral se pauta. É necessário se propor novas soluções 

para o nascimento de uma nova organização, uma organização mais humana.  

No decorrer deste estudo, notamos também que nem todo conflito é necessariamente 

negativo e que ele prejudica toda a organização. Há conflitos que se pode aprender com eles, 

tirando algo de positivo e aprendendo com eles. 

O fenômeno do assédio moral vem crescendo em todo mundo, principalmente devido 

à globalização, a competição e a cobrança por maiores resultados, ainda mais nesta época de 

crise. 

Outras pesquisas recentes mostraram que uma grande parcela de trabalhadores diz já 

terem sofrido de assédio no trabalho e que as principais vítimas desta violência são as mulheres, 

negros, homossexuais, portadores de necessidades especiais, trabalhadores mais velhos (acima 

de 40 anos) e portadores de lesão por esforços repetitivos (LER). 

Percebeu-se que os servidores do órgão pesquisado reclamam sofrer de assédio moral 

em sua rotina de trabalho, porém, desconhecem como de fato o fenômeno se desenvolve. Por 

esse motivo, acaba-se banalizando o tema e tudo acaba sendo considerado assédio. Desta 

maneira, muitos processos acabam sendo iniciados sem necessidade e outros poderiam ser 

resolvidos através de uma melhor política de prevenção e de gerenciamento de casos. 

A prevenção não pode se limitar apenas à organização (no caso o órgão desta pesquisa) 

e ao assediado. É necessário que psicólogos, médicos do trabalho e Recursos Humanos, 

participem ativamente das ações. Só assim um trabalhador que esteja sendo vitimado pelo 

assédio moral terá todos os recursos necessários para sair desta situação. Além do mais, é 

necessário admitir que o fenômeno do assédio moral é um problema de saúde pública. 

Chegamos à conclusão deste estudo e ao manual, através de uma metodologia de 

revisão da literatura. Esta revisão se deu por meio de uma ampla investigação bibliográfica, 

entre eles, livros, teses, manuais, sites especializados e bases de consulta. Capítulos de livros, 
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manuais de combate ao assédio moral de outros órgãos, dissertações e teses também foram 

importantes para a conclusão desta obra. 

Notou-se que o assédio moral é um processo e não um fenômeno pontual, e que se 

desenvolve com o tempo e tem tendência de piorar se não combatido desde o início. Assédio 

moral é um fenômeno que se repete com certa frequência e tem longa duração. A repetição, a 

frequência e a duração são extremamente importantes para se caracterizar o assédio, porém 

cada pesquisador pode ter sua própria análise de cada fator. 

Durante a revisão da literatura, notamos que certos pesquisadores se destacavam. Entre 

os estrangeiros, podemos citar Heinz Leymann, Klaus Niedl, Marie France Hirigoyen, Harald 

Ege e Dieter Zapf. Esses autores estrangeiros são de fundamental importância para qualquer 

pesquisador sobre o tema. 

No âmbito brasileiro, não podemos deixar de mencionar o professor José Roberto 

Heloani, a pesquisadora Maria Ester de Freitas e a Doutora em Psicologia Social e Margarida 

Maria Silveira Barreto. 

O assédio moral pode ser de diversos tipos. Há o vertical, horizontal, combinado e o 

ascendente. 

Identificar se alguém sofre de assédio moral nem sempre é fácil e pode facilmente ser 

confundido com a figura do estresse. Muitos pesquisadores dizem ser necessário que os ataques 

sejam recorrentes e persistentes. Outras características são que as atitudes precisam ser abusivas 

ou agressivas, que sejam repetitivas, precisa haver frequência (pelo menos uma vez por semana) 

e alguma duração (pelo menos seis meses). A intenção é mencionada por diversos 

pesquisadores, embora não seja um consenso entre todos. Também, como já dito anteriormente, 

não há um consenso entre a frequência e a duração, podendo variar um pouco entre eles. 

A atenção sobre o tema de assédio moral não deve ser restringir apenas ao setor de 

Gestão de Pessoas, e sim, ser uma preocupação de todos os servidores do órgão pesquisado. 

Inclusive, destacamos o Conselho de Ética do órgão, que deve não só resolver as denúncias de 

assédio que chegam até ela, como também trabalhar na sua prevenção, realizando palestras de 

esclarecimento e produzindo manual que apresente o tema a todos os servidores (que foi o 

objetivo deste trabalho). 

Pesquisadores destacam que há certos fatores situacionais no ambiente de trabalho que 

favorecem o assédio moral como: a pressão e a avaliação de resultados baseados em volume de 

trabalho, o clima organizacional ruim, organização de trabalho deficiente, incentivos baseados 

em metas individuais e disfunções na cultura organizacional. 
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Organizações com forte hierarquia e formalidades facilitam a ocorrência de assédio. 

Isso é uma característica do órgão que temos foco nesta pesquisa, principalmente em sua sede, 

onde se localizam suas diretorias e Presidência. Órgãos com alto grau de formalidade em suas 

relações têm servidores menos visíveis para assediar, e assim, menos chance de serem 

desmascarados. 

Pesquisadores afirmam que o melhor a se fazer em uma situação de assédio moral é 

denunciar a situação logo no início, pois como já dito anteriormente, o assédio tem característica 

de piorar com o passar do tempo. A vítima deve procurar o Conselho de Ética do órgão, e para 

se assim desejar, formalizar a abertura de um processo para avaliar o que se pode fazer. Em 

casos mais extremos, pode o caso ir direto para Sindicância e PAD (Processo Administrativo 

Disciplinar). 

Notou-se que há muitas situações que não se configura assédio moral, que além do 

estresse natural do trabalho, conflitos entre colegas por divergirem de uma opinião, cobrança 

por produtividade, “broncas” normais de chefes ao chamar a atenção dos seus subordinados, 

condições de trabalho ruins (desde que não sejam focadas apenas para um servidor) ou 

sobrecarga de trabalho (se não for visivelmente para prejudicar alguém), entre outras situações, 

não configuram assédio moral. 

Percebeu-se na literatura que o assédio moral não só pode ser confundido com outros 

fenômenos como o estresse natural do trabalho, como também é utilizado pela pessoa para 

conseguir uma indenização. Por outro lado, também se evidenciou que, em outros casos, a 

pessoa pode estar de fato sofrendo assédio, porém nega estar o sofrendo por total 

desconhecimento do que se trata o fenômeno.  

Pesquisadores concordam que as empresas precisam se humanizar mais, criar canais 

de diálogo e apoiar seus empregados. Algumas criam códigos de ética, mas só isso não é o 

suficiente. É preciso se empenhar na prevenção do assédio moral.  

De acordo com os pesquisadores, é importante se identificar em que fase se encontra 

o processo de assédio, pois para cada fase, há uma forma diferente de encarar esse processo. 

Elas servem tanto para inibir seu desenvolvimento, quanto para pará-lo ou reabilitar a vítima.  

Observou-se entre tantas pesquisas que o assédio moral não possui uma única solução, 

pois é um fenômeno multidimensional. É preciso levar em consideração diversas estratégias e 

não apenas focadas nas vítimas, mas também no assediador e na organização. De acordo com 

alguns pesquisadores, inclusive Niedl (1996), nenhuma dessas estratégias funcionam e, o 

melhor a se fazer é evitar ao máximo o conflito, mudando de setor o assediado ou o assediador 

e assim não confrontar os dois e piorar ainda mais a situação. 
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De acordo com alguns pesquisadores, o foco da reabilitação não deve ser apenas em 

quem foi assediado, mas também em quem assediou. Eles ainda sugerem a criação de coaching, 

no qual o líder é treinado para desenvolver melhores formas de desenvolver seus 

relacionamentos interpessoais no trabalho. 

Uma das ferramentas de prevenção identificada por esse estudo também é a mediação. 

A mediação poderia se fazer presente no órgão pesquisado através do Conselho de Ética. 

Realizando um ajuste entre as partes, e pondo fim ao problema ainda dentro do Conselho de 

Ética, evitaria-se que o processo ainda caminhe para a Sindicância e PAD (Processo 

Administrativo Disciplinar). 

Outras formas de prevenção do assédio moral no trabalho são através do melhoramento 

do ambiente de trabalho e ambiente psicológico, inclusão de apoio social, enriquecimento de 

atividades e promoção do relacionamento entre indivíduo x organização. 

Assim como se mencionou a importância de se dar apoio de reabilitação ao assediado 

e ao assediador, também se faz importante dar atenção às testemunhas, pois elas também podem 

sofrer consequências em sua saúde mental. 

A criação de um manual de combate ao assédio moral e um código de ética, não são o 

suficiente para que casos não ocorram. É necessário que o órgão cumpra efetivamente o que 

está escrito ou apenas será “letra morta’, não surtindo efeito algum. A criação de um documento 

como um manual de combate ao assédio moral é um bom início, porém não pode se limitar a 

isso. 

Foi visto que o servidor que se sinta assediado, pode recorrer à Comissão de Ética do 

órgão. Cada órgão do governo federal possui sua própria Comissão de Ética e foram criadas 

para julgar todas questões onde a ética e a moral são afrontadas. Suas funções são exercidas por 

meio de Decreto. Essa comissão é formada por três servidores titulares e três suplentes que são 

escolhidos dentro do quadro de servidores do órgão. Eles são designados pelo Presidente do 

órgão para mandatos não coincidentes de três anos. 

Ainda através do Decreto que regulamentou a criação da comissão de Ética (Decreto 

nº 6.029 de 1º de fevereiro de 2007), prevê que esta tem o poder de, em caso de ocorrência de 

ilícitos penais, civis, de improbidade administrativa ou de qualquer infração disciplinar, é 

autorizada a enviar os autos do processo às autoridades competentes, sem que as medidas 

competentes a ela sejam comprometidas. 

Caso não seja resolvido de forma satisfatória o processo do servidor que tenha se 

sentido assediado, o mesmo pode ser encaminhado para Sindicância e PAD (Processo 

Administrativo Disciplinar). Estes estão previstos através da Lei 8.112 de 1990, que dispões 
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sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações 

públicas federais. 

Tanto a Sindicância quanto o PAD não são mecanismos de punição e sim usados para 

esclarecer os fatos. Presume-se sempre a inocência do acusado e cabe a administração provar a 

responsabilidade do acusado, tendo durante todo o processo, o direito à ampla defesa e direito 

ao contraditório. 

Após a Comissão de Ética, Sindicância e PAD, o servidor pode recorrer à esfera 

jurídica. Percebemos que durante a realização deste trabalho, que não há ainda no Brasil (apenas 

alguns países no mundo possuem lei específica para criminalizar o assédio moral), uma 

legislação específica sobre a matéria, porém o servidor não deixa de ser protegido de alguma 

forma, seja através da Constituição Federal de 1988, do Código Civil, da CLT (Consolidação 

das leis Trabalhistas) ou da Lei 8.112/90. 

As contribuições deste estudo podem ser divididas em dois níveis: nível individual e 

nível organizacional.  

No nível individual, esperamos ter explicado as causas deste fenômeno, as suas 

consequências e as estratégias já adotadas para não só combater, mas também prevenir este mal 

tão perverso. Com a criação de um manual de combate contra o assédio moral no trabalho, 

esperamos ter explicado as alternativas disponíveis para a vítima se defender, não permitindo 

que as agressões cheguem ao ponto de as deixarem doentes e incapacitadas para o trabalho. 

Já no nível organizacional, mas também da sociedade, esperamos que a revisão da 

literatura tenha sido ampla o suficiente para não deixar muitas dúvidas, explicando de forma 

eficaz quais são as causas do fenômeno; mostramos que o assédio ocorre em todo mundo e não 

só no Brasil, visto os inúmeros trabalhos realizados sobre o tema por pesquisadores de variadas 

nacionalidades; mostramos como esse problema é grave não só do ponto de vista individual, 

mas também econômico; mostramos que outros países estão à nossa frente em relação aos 

dispositivos legais de combate ao assédio e assim, ajudar outros pesquisadores a contribuir na 

criação de lei específica sobre o tema e discutimos as maneiras mais citadas pela literatura no 

combate e prevenção do assédio moral no trabalho. 

Desta forma, esperamos ter respondido os objetivos deste trabalho, auxiliando 

interessados sobre o tema com os principais pesquisadores da atualidade, diferenças de 

entendimento e de aspectos e o que já foi descoberto em pesquisas no exterior e no Brasil. 

Também ter possibilitado a construção de base para novos estudos e possibilitar a criação de 

novas práticas em gestão de pessoas e organizacionais contra o assédio moral no trabalho. 
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Acreditamos que sejam necessários mais estudos deste fenômeno no âmbito brasileiro 

e como eles se dão através de nossa cultura. Ainda não há muitas estatísticas de quantos 

brasileiros são realmente afetados pelo assédio moral no trabalho e isso dificulta a criação de 

políticas governamentais, o próprio envolvimento do órgão pesquisado e de outros. Comparado 

com outros países, ainda há uma carência de estudos sobre o tema na língua portuguesa. 

Paralelamente há a necessidade da criação urgente de lei específica contra o assédio moral. 

Pesquisas futuras poderiam analisar o quanto positivo e útil foi para as organizações que criaram 

um manual de combate ao assédio moral no trabalho. Inclusive para o órgão de nossa pesquisa, 

caso venha adotar desta estratégia. 
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