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O que é Assédio Moral no trabalho? 

Assédio  moral  no  trabalho  é  “toda  e
qualquer conduta abusiva (gesto, palavra,
comportamento,  atitude)  que  atente,  por
sua repetição ou sistematização, contra a
dignidade  ou  a  integridade  psíquica  ou
física  de  uma  pessoa,  ameaçando  seu
emprego  ou  degradando  o  clima  de
trabalho”.  Por  vezes,  são  pequenas
agressões  que,  tomadas  isoladamente,
podem  ser  consideradas  pouco  graves,
mas,  quando  praticadas  de  maneira
sistemática,  tornam-se  destrutivas.  Em
geral, o objetivo do assediador é degradar
o  ambiente  de  trabalho  para  um
empregado  ou  para  um  grupo  de
empregados.  Todavia,  o  assédio pode se
configurar  também  com  o  objetivo  de
mudar a forma de proceder do empregado,
simplesmente  visando,  por  exemplo,  ao
seu  constrangimento  perante  a  chefia  e
demais  colegas,  como  uma  espécie  de
punição  pelas  opiniões  ou  atitudes
manifestadas.  O  assédio  moral  é
caracterizado  especialmente  pela
frequência  e  a  intencionalidade  da
conduta,  não  se  confundindo  com  uma
desavença isolada ou esporádica por conta
do  trabalho.  Um  chefe  de  personalidade
exigente, meticulosa, que cobra excelência
do  trabalho  ou  um  determinado
comportamento profissional, não pode ser
visto, de pronto, como agressor, caso sua
conduta  esteja  inserida  dentre  as
prerrogativas  de  seu  poder  diretivo  e
disciplinar.

MODALIDADES  DE  ASSÉDIO  MORAL
INTERPESSOAL 

− Vertical descendente – de superior para
o trabalhador 
−  Vertical  ascendente  –  do  trabalhador
para o superior 

−  Horizontal  –  entre  colegas  de  trabalho
(mesma hierarquia) 
− Misto: horizontal e vertical 

O  que  é  importante  para  configurar  o
assédio  moral,  portanto,  não  é  o  nível
hierárquico  do  assediador  ou  do
assediado,  mas sim as características da
conduta:  a  prática  de  situações  que
degradem  o  clima  de  trabalho,
preferencialmente de forma reiterada. 

O  assédio  moral  vindo  do  superior  em
relação a um subordinado pode acarretar
mudanças  negativas  também  no
comportamento dos demais trabalhadores.
Eles passam a isolar o assediado, com a
finalidade de proteger seu próprio cargo, e,
muitas vezes, reproduzem as condutas do
agressor.  Forma-se,  assim,  uma  rede  de
silêncio  e  tolerância  às  condutas
arbitrárias, levando à falta de solidariedade
para com o empregado que está exposto
ao assédio moral. Isso acontece porque o
assediador ataca os laços afetivos entre os
empregados  como  forma  de  facilitar  a
manipulação, dificultar o relacionamento e
a troca de informações. 

Só  que,  além  do  assédio  moral,  cuja
origem  está  no  fenômeno  interpessoal,
tornaram-se  recorrentes  no  trabalho
situações  em  que  o  comportamento
tirânico/assediador  é  legitimado  por
normas  e  valores  organizacionais.  Com
isso,  o  caráter  interpessoal  da  prática
passa a ser uma questão organizacional.
Práticas  e  procedimentos  organizacionais
percebidos como opressivos e humilhantes
são  utilizados  de  forma  repetida  e
frequente  no  tempo  de  forma  a  que
ocorram  situações  em  que  os
trabalhadores se sintam vitimados. Nesses
casos,  então,  pode-se  falar  em  assédio
moral organizacional. 



Em geral, no assédio moral organizacional,
as  represálias  se  apresentam  como  um
elemento do duplo sistema de gratificação-
sanção,  havendo  empregados  que  são
exaltados  por  se  encaixar  no  perfil  da
instituição  e  outros  que  são
sistematicamente  hostilizados  em  virtude
da baixa rentabilidade. 

O  que  não  é  assédio  moral
(frequentemente se confunde com ele) e,
exercido dentro dos limites legais, é lícito: 

• Exercício regular do poder diretivo .
•  Poder resilitório . 
• Poder disciplinar . 
• alterações  lícitas  no  contrato  de

trabalho.
• utilização de sistemas defensivos e

faculdades  de  controle  em  geral,
observados os direitos fundamentais
dos trabalhadores . 

• outras faculdades discricionárias do
empregador (investir  em tecnologia
em  determinadas  áreas  de
produção e  não investir  em outras
etc.) 

O perigo de ver assédio moral em tudo 

Portanto,  não  se  deve  confundir  o  poder
disciplinar  ou  alterações  no  sistema  de
trabalho  que  eventualmente  possam
desagradar  o  trabalhador  com  assédio
moral. 
O poder  disciplinar  deve ser  efetuado de
forma  individual,  caso  seja  uma  conduta
individual,  em local  adequado,  longe  dos
demais colegas e clientes, de forma clara e
objetiva. 
A  relação  interpessoal  entre  colegas  de
mesma  hierarquia  igualmente  deve  ser
pontuada de forma objetiva e clara, sem a
utilização de pejorativos, visando o diálogo.
No  acaso  de  divergências,  deve-se
procurar  a  mediação  de  um  superior
hierárquico. 
Para  se  configurar  assédio  moral  a
conduta do agressor/assediador  deve ser

eticamente  inadequada,  reiterada,  de
forma  injuriosa,  agressiva,  desrespeitosa
aos  direitos  trabalhistas,  com  abuso  de
poder diretivo. 
Por exemplo, dirigir-se aos gritos, com uso
de expressões e apelidos humilhantes, na
frente  de  clientes  e  demais  colegas  de
trabalho. Ou ainda, a reiterada repartição
de  tarefas  de  forma  desigual  com
sobrecarga  reiterada  a  um  membro  do
grupo. 

O assédio moral, pressupõe:

1.Repetição sistemática
2. Intencionalidade (forçar o outro a 
abrir mão do emprego, sua posição 
de trabalho ou ainda de seu local de
trabalho)
3.direcionalidade (uma pessoa do 
grupo é escolhida como bode 
expiatório)
4.temporalidade (durante a jornada, 
por dias e meses)
5. Degradação deliberada das 
condições de trabalho

Alvos mais frequentes 

Os  alvos  frequentes  das  condutas  de
assédio  são  as  mulheres  4  e  os
trabalhadores  enfermos  O  homem,
entretanto,  não  está  livre  do  assédio,
particularmente  quando  professar
determinadas religiões, podendo ser vítima
também  conforme  sua  opção  sexual,
aparência,  idade,  origem  ou,  ainda,  por
possuir algum tipo de limitação física ou de
saúde. 

Reflexos  do  assédio  moral  sobre  a
saúde 

Os reflexos em quem sofre a humilhação
são significativos e vão desde a queda da
autoestima a problemas de saúde. Dentre
as marcas prejudiciais do assédio moral na



saúde  do  trabalhador,  são  citadas  as
seguintes: 
• depressão, angústia, estresse, crises  de
competência,  crises  de  choro,  mal-estar
físico e mental; 
•  cansaço  exagerado,  falta  de  interesse
pelo trabalho, irritação constante; 
• insônia, alterações no sono, pesadelos; 
•  diminuição  da  capacidade  de
concentração e memorização; 
•  isolamento,  tristeza,  redução  da
capacidade  de  se  relacionar  com  outras
pessoas e fazer amizades; 
• sensação negativa em relação ao futuro; 
• mudança de personalidade, reproduzindo
as condutas de violência moral; 
•  aumento  de  peso  ou  emagrecimento
exagerado,  aumento  da  pressão  arterial,
problemas  digestivos,  tremores  e
palpitações; 
• redução da libido; 
•  sentimento  de  culpa  e  pensamentos
suicidas; 
• uso de álcool e drogas; 
•  trabalhador  doente  que não emite  CAT
para  não  ser  constrangido  (os  “quase
acidentes”)  ou  não  junta  atestados,  por
medo de discriminação 

Resumo: 

Quem pode ser o agressor/assediador:

Superior  hierárquico ou grupos dentro do
coletivo de trabalhadores. 

Quais  os  mais  frequentes  tipos  de
humilhação:

• Desprestígio  frente  aos  demais
colegas,

• Utilização  de  expressões
inadequadas  e/ou  jocosas  para  o
ambiente de trabalho,

• retirar a autonomia do empregado; 
• contestar,  a  todo  momento,  as

decisões  do  empregado;  •

sobrecarregar  o  funcionário  de
novas tarefas; 

• retirar  o  trabalho que normalmente
competia àquele empregado ou não
atribuir atividades a ele, deixando-o
sem  quaisquer  tarefas  a  cumprir,
provocando  a  sensação  de
inutilidade  e  de  incompetência,  ou
colocando-o  em  uma  situação
humilhante  frente  aos  demais
colegas de trabalho; 

• ignorar  a  presença  do empregado,
dirigindo-se  apenas  aos  demais
trabalhadores; 

• falar  com o empregado aos gritos;
das que são cobradas dos demais,
mais trabalhosas ou mesmo inúteis; 

• delegação de tarefas impossíveis de
serem cumpridas ou delegação de
tarefas  de  forma  reiterada  que
normalmente  são  desprezadas
pelos outros; 

• determinação  de  prazo
desnecessariamente  curto  para
finalização de um trabalho; 

• manipular informações, deixando de
repassá-las  com  a  devida
antecedência necessária para que o
empregado realize as atividades; 

• vigiar  excessivamente  apenas  o
empregado assediado; 

• limitar  o  número  de  vezes  e
monitorar  o  tempo  em  que  o
empregado permanece no banheiro;

• espalhar  rumores  a  respeito  do
empregado 

• não levar em conta seus problemas
de saúde; 

• criticar  a  vida  particular  do
empregado; 

• evitar  a  comunicação direta com o
assediado:  ocorre  quando  o
assediador  se  comunica  com  a
vítima  apenas  por  e-mail,  bilhetes
ou  terceiros  e  outras  formas
indiretas de comunicação; 



• isolar  fisicamente  o  empregado  no
ambiente de trabalho, para que ele
não se  comunique com os demais
colegas; 

• desconsiderar,  injustificadamente,
opiniões  da  vítima;  •  impor
condições  e  regras  de  trabalho
personalizadas  ao  empregado,
diferentes 

• fazer  comentários  indiscretos
quando  o  empregado  falta  ao
serviço para ir a consultas médicas; 

• advertir arbitrariamente; 
• divulgar  boatos  ofensivos  sobre  a

moral do empregado; 
• pressionar  o  empregado  a  para

realizar  tarefas  para  as  quais  não
são habilitados (p. ex.: higienização
de banheiros); 

• instigar o controle de um empregado
por  outro,  fora  do  contexto  da
estrutura  hierárquica,  espalhando,
assim,  a  desconfiança  e  buscando
evitar a solidariedade entre colegas.

O que fazer diante do assédio 

Medidas preventivas: 
Vítima 

• Resistir.  Anotar,  com detalhes, todas as
humilhações sofridas: dia, mês, ano, hora,
local  ou  setor,  nome  do(a)  agressor(a),
colegas  que  testemunharam  os  fatos,
conteúdo da conversa e o que mais achar
necessário. 
• Dar visibilidade, procurando a ajuda dos
colegas,  principalmente  daqueles  que
testemunharam  o  fato  ou  que  já  sofrem
humilhações do(a) agressor(a). 
• Evitar conversa, sem testemunhas, com
o(a) agressor(a). 
•  Exigir,  por  escrito,  explicações  do  ato
agressor, e manter cópia da carta enviada
ao DP ou RH e da eventual  resposta do
agressor.  Se  possível,  mandar  a  carta
registrada, por correio, guardando o recibo.

•  Quando  os  atos  que  caracterizam  o
assédio acontecerem próximos a uma das
câmeras  da  instituição  financeira,  o
empregado  deverá  solicitar  a  filmagem,
informando a data, a hora e a identificação
da câmera. 
•  Recorrer  ao  Centro  de  Referência  em
Saúde  dos  Trabalhadores,  e  contar  ao
médico,  assistente  social  ou  psicólogo  a
humilhação  sofrida.  •  Buscar  apoio  de
familiares, amigos e colegas, pois o afeto e
a  solidariedade são  fundamentais  para  a
recuperação da autoestima, da dignidade,
da identidade e da cidadania. 
• Documentar as metas estabelecidas e as
consequências  de  seu  descumprimento,
inclusive  a  distribuição  de  resultados
obtidos,  com  a  indicação  dos  critérios
adotados. 

Testemunha 

Se  você  é  testemunha  de  cena(s)  de
humilhação  no  trabalho,  supere  o  seu
medo,  seja  solidário.  Você poderá  ser  “a
próxima vítima” e nesta hora o apoio dos
seus colegas também será precioso. Não
esqueça que o medo reforça o poder  do
agressor.  Você  poderá  cooperar  das
seguintes formas: 
• Oferecer apoio à vítima. 
• Disponibilizar-se como testemunha. 
•  Procurar  seu  sindicato  e  relatar  o
acontecido. 
• Apresentar a situação a outros colegas e
solicitar mobilização. 
•  Comunicar  ao  setor  responsável  ou  ao
superior hierárquico do assediador. 
Empregador 

É fundamental que ele não se feche para a
possibilidade  de  vícios  no  ambiente  de
trabalho em sua empresa, de forma a não
negligenciar  diante  dos  indícios  que  lhe
permitam reconhecer o problema. 
O primeiro passo é a disponibilização de
canais  de  comunicação  com  os



trabalhadores,  por  meio  dos  quais  eles
possam informar a existência do assédio.
Uma  vez  obtidas  essas  informações  (ou
até  antes  das  primeiras  denúncias),  é
necessário  fomentar  um  processo  de
educação de todos (inclusive dos gestores)
para uma plena e satisfatória convivência
no trabalho, pautada em rígidos códigos de
ética  apresentados  pela  empresa  e  cujo
cumprimento  seja  um  valor  a  ser
perseguido.  Em  síntese,  as  medidas  a
serem  adotadas  podem  ser  assim
resumidas:
 

• Gerenciamento proativo; 
• Espaços de confiança; 
• Código  de  ética  da  empresa

divulgado a todos os empregados; 
• Processo de educação de todos na

empresa. 
• Declaração expressa da empresa

de que  não tolera  condutas  que
constituam abuso de poder.

• Incentivo  às  boas  relações  de
trabalho: evitar clima laboral tenso.

• Definição de tarefas e funções e das
condições de trabalho.

• Incentivo  às  boas  relações  de
trabalho: evitar clima laboral tenso

• Estar atento para o aumento súbito
e injustificado do absenteísmo.

• Avaliação de riscos psicossociais.

Medidas Repressivas

A impunidade fomenta a livre atuação do
assediador.  É  importante  que as  práticas
assediadoras  sejam  investigadas  no
âmbito administrativo e no âmbito judicial,
bem  como  seja  procedida  a  proteção  e
tratamento da pessoa assediada.

As  soluções  para  tais  fatos  deverão  ser
definidas de acordo com o caso concreto,
pois  alguns  atos  possuem  alto  potencial
ofensivo, mas outros não passam de uma

“birra”  pessoal  que  levou  o  assediador  a
uma prática moderada de assédio moral.
As  formas  de  repressão  à  prática  do
assédio na empresa devem ser objeto de
transação  coletiva.  Essa  transação  deve
regulamentar  aspectos  concretos  do
assédio  na  relação  de  trabalho,
demonstrando claramente quais os meios
que  serão  utilizados  para  a  punição  dos
assediadores.
Em âmbito privado da vítima, o assediador,
empresa ou indivíduo, pode ser penalizado
nas  esferas  criminal,  trabalhista  e  cível.
Procurar  seu  sindicato  e  relatar  o
acontecido  para  diretores  e  outras
instâncias,  como médicos  ou  advogados,
assim  como  aos  seguintes  órgãos:
Ministério  Público  do  Trabalho,
Superintendência  Regional  do  Trabalho,
Justiça do Trabalho, Comissão de Direitos
Humanos  e  Conselho  Regional  de
Medicina, que dispõe de resolução do CFM
(nº  1.488/1998)  –  sobre  saúde  do
trabalhador. 
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