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RESUMO   

 

Este artigo apresenta algumas reflexões sobre situações desconfortáveis que ocorrem no 

ambiente de trabalho e tem como objetivo abordar, em uma visão panorâmica, uma realidade 

que infelizmente tem se tornado comum em muitos locais: o assédio moral. O presente 

trabalho expõe na constituição do seu conteúdo: definições, caracterizações, informações 

sobre como ocorre e como age o agressor, aponta os principais alvos, entre outras abordagens 

relevantes a respeito dessa temática. Normalmente, ao solenizar um contrato, o foco do 

empregador não é somente adquirir a energia encontrada na força do trabalho, mas ele quer 

contar também com as demais qualidades pessoais do contratado, atribuindo-lhe entre outras 

exigências, normas comportamentais. Trata-se de algumas disposições legais, não podendo, 

entretanto, ferir a honra e a dignidade do trabalhador. Percebe-se, pois, o intuito de proteção 

da personalidade do empregado como um todo, assegurando-lhe inclusive ferramentas 

jurídicas próprias. Porém, na prática, com o passar dos anos, em muitos casos, não é dessa 

forma que as práticas funcionam, não é essa harmonia e equilíbrio nas relações interpessoais 

nos ambientes de trabalho que muitas vezes prevalecem no posto de labor. 
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SUBSTRACT:  
 

This article presents some reflections about uncomfortable situations that occur in the 

workplace and aims to address, in a panoramic view, a reality that unfortunately has become 

commonplace in many places: bullying. This paper exposes the constitution of its contents: 

definitions, characterizations, information on how occurs and how acts the aggressor, says the 

main targets, among other relevant approaches regarding this issue. Normally when solemnize 

a contract, the focus of the employer is not only procure the energy found in the work force, 

but he also wants to rely on other personal qualities of the contractor, assigning it among 

other demands, behavioral norms. These are some legal provisions may not, however, hurt the 

honor and dignity of the worker. It is clear, therefore, the employee's personality protection 

order as a whole, making him even own legal tools. However, in practice, over the years, in 

many cases, is not the way the practical work, is not this harmony and balance in 

interpersonal relationships in the workplace that often prevail in the work station. 
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1 INTRODUÇÃO  

  

                  O Assédio Moral caracteriza-se por atitudes cruéis e desumanas, atos violentos e 

fora da ética nas relações de trabalho e podem ser praticados por um ou mais líderes contra 

seus funcionários ou subordinados.  

                  Para Guedes (2003, p.33) assédio moral significa:  

[...] todos aqueles atos comissivos ou omissivos, atitudes, gestos e 

comportamento do patrão, da direção da empresa, de gerente, chefe, superior 

hierárquico ou dos colegas, que traduzem uma atitude de contínua e ostensiva 

perseguição que possa acarretar danos relevantes às condições físicas, 

psíquicas, morais e existenciais da vítima.  

 

                  Essa temática não é considerada um fenômeno recente, pois se trata de situações 

notadas nas relações humanas desde os primórdios da história da humanidade, sendo 

considerada até tão antiga quanto o próprio trabalho. 

                  Transtornos ocasionados por essas práticas e prejuízos causados ao trabalhador em 

função do assédio moral ocorridos no ambiente de trabalho podem gerar indenização por 

danos patrimoniais e/ou morais.  

                  Para essa prática, não existe, ainda, uma lei de esfera nacional a respeito. Em 

âmbito municipal, há mais de 80 projetos de lei em diversas cidades, como: São Paulo (SP), 

Natal (RN), Cascavel (PR), Guarulhos (SP), Campinas (SP), etc. Vários desses projetos já 

foram transformados em lei. No âmbito estadual, o Rio de Janeiro foi o pioneiro em adotar 

uma legislação específica, particular, sobre essa temática – a Lei Estadual nº 3.921, de agosto 

de 2002. 

                  Ocorrências de assédio desse gênero, ao serem provados, violam os direitos do 

indivíduo, da sua dignidade, dos seus valores sociais quanto ao trabalho, de sua livre 

iniciativa, como descreve a Constituição Brasileira em: 

  

Art. 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel 

dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 

Democrático de Direito e tem como fundamentos:  

III. a dignidade da pessoa humana; 

IV. os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. 

  

                  A Organização Internacional do Trabalho (OIT), em pesquisa realizada em 1996, 

observou que 12 milhões de trabalhadores na União Europeia vivenciaram situações de 

humilhação no ambiente de trabalho, tendo como consequência distúrbios de saúde mental. 

No Brasil, Margarida Barreto, em pesquisa pioneira, em sua tese de mestrado, verificou que 

42% das pessoas entrevistadas sofreram de assédio nas empresas e organizações.  
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                  O Assédio Moral pode gerar diversas desordens emocionais e afetar a dignidade e 

a identidade da pessoa, alterando valores e causando sérios danos físicos e psíquicos e o 

presente trabalho científico tem por escopo definir o que realmente vem a ser caracterizado o 

assédio moral, esclarecer o que não é assédio e pontuar as consequências negativas na saúde 

do trabalhador. 

                  O estudo desse tema mostra-se relevante, pois no que se refere às relações 

trabalhistas é essencial que cada trabalhador desfrute do respeito devido, que haja prevenção 

de tais práticas concernentes ao assédio e se houver, punir o assediador, com base nas 

denúncias dos maus-tratos aplicados no ambiente laboral. 

 

2 ASSÉDIO MORAL – DEFINIÇÕES E CONSIDERAÇÕES RELEVANTES   

                 Assédio Moral no trabalho é a exposição dos trabalhadores e trabalhadoras a 

situações humilhantes, constrangedoras, sendo mais comuns em relações hierárquicas 

autoritárias e assimétricas. Nelas predominam atitudes e condutas negativas, relações 

desumanas e sem ética de um ou mais agressores. O objetivo é desestabilizar a relação da 

vítima com o ambiente de trabalho. 

                  Pode ser iniciada e manifestada por atos, palavras e gestos que venham atentar 

contra a dignidade física, psíquica e a autoestima das pessoas.  

                  A palavra ‘assédio’ é empregada para se referir a toda ação que resulte em 

constrangimento de natureza qualquer a alguém, seja de caráter físico ou psicológico etc. O 

sentido técnico dessa palavra não diferencia muito do que se pode perceber no senso comum. 

Essa prática também é conhecida como: manipulação perversa, terrorismo psicológico, e 

também, o harcèlement – França –, mobbing – Alemanha –, bullying – Inglaterra, entre outras 

expressões comuns nos mais diversos lugares do mundo. 

                  Infelizmente, esse tipo de prática pode acontecer em todos os tipos de relações 

sociais. Verifica-se esse tipo de ação desde os primórdios da humanidade, porém se tornou 

mais conhecido na sociedade, se tornou mais público a partir da obra da psicanalista francesa 

Hiirigoyen Marie-France.  

                  Conforme Hirigoyen (2002, p.17), assédio moral no trabalho designa-se como: 

“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. ” 
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                  Sobre tal definição, pode-se ainda acrescentar Guedes (2003, p.3) que ensina:  

 

Mobbing, assédio moral ou terror psicológico é uma perseguição continuada, 

cruel, humilhante e desencadeada, normalmente, por um sujeito perverso, 

destinado a afastar a vítima do trabalho com graves danos para a sua saúde 

física e mental. (...) O terror psicológico não se confunde com o excesso, nem 

a redução de trabalho, a ordem de transferência, a mudança do local de 

trabalho, a exigência no cumprimento de metas e horários rígidos, a falta  de  

segurança  e  obrigação  de  trabalhar  em  situação  de  risco,  pouco 

confortável  ou  ergonomicamente  desaconselhável. O mobbing não é a 

agressão isolada, a descompostura estúpida, o xingamento ou a humilhação 

ocasional, fruto do estresse ou do destempero emocional momentâneo, 

seguido de arrependimento e pedido de desculpa. Cada uma dessas atitudes 

pode ser empregada pelo agressor para assediar moralmente uma pessoa, mas 

o que caracteriza o terror psicológico é a frequência, a repetição das 

humilhações dentro de certo lapso de tempo. 

 

                  A ocorrência do assédio moral nos ambientes de trabalho tem se tornado cada vez 

mais frequente, pois é produzido pela globalização, pelo fortalecimento do individualismo, 

pelo confronto no mundo profissional, onde muitos lutam pela obtenção de um espaço ou até 

mesmo pela permanência no amplo e também concorrido mercado profissional.  

 

2.1 Assédio Moral – como ocorre e como age o agressor           

                  A vítima que é “escolhida” é colocada à parte da equipe que ela está inserida, sem 

razões claras, passa a ser tratada de forma diferenciada, como hostilizações, ridicularizações, 

é inferiorizada e desacreditada diante dos demais profissionais. Muitas das pessoas que 

sofrem tais situações se tornam coniventes com a própria realidade. Isso se dá por receio de 

perder o emprego ou por serem incitadas à competitividade.  

                  Paroski (2006) aduz que:  

Há uma comunicação conflitual no local de trabalho entre colegas ou entre 

superior e subordinado. A pessoa atacada é posta na condição de debilidade, 

sendo agredida direta ou indiretamente por uma ou mais pessoas, de forma 

sistemática, geralmente por um período de tempo relativamente longo, tendo 

por objetivo sua exclusão do mundo do trabalho, consistindo num processo 

que é visto pela vítima como discriminatório.   

 

                  É normal, se torna comum o fato de que colegas de trabalho rompam laços de 

afetividade com a vítima e repitam os atos e as ações do agressor. É o conhecido “pacto de 

tolerância e do silêncio” na coletividade.        

                  Algumas das estratégias do agressor são: selecionar uma vítima e isolá-la do 

grupo; impor à vítima que não se expresse, sem dar explicações; ridicularizar, fragilizar, 

inferiorizar diante dos demais funcionários; responsabilizar a pessoa de maneira pública, 

levando falas sobre a “incapacidade” dela, falas essas que podem chegar até ao convívio da 
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família; desestabilizar profissional e emocionalmente a vítima, fazendo com que ela se sinta 

insegura e desinteressada pelo próprio emprego; assolar a vítima por meio de fiscalizações 

constantes, isso agrava doenças pré-existentes; forçar a vítima a pedir demissão, normalmente 

por insubordinação, para livrar-se dela; e por fim, estabelecer ao coletivo sua autoridade para 

que a produtividade cresça. 

                  No âmbito das relações globalizadas no mundo do trabalho, tem-se valorizado o 

perfil do “novo” trabalhador, aquele que é autônomo, um ser capaz, flexível, com alto poder 

de criatividade, que está sempre se qualificando e se apresenta como “empregável”. 

                  Tais habilidades o torna qualificado para atender a demanda do mercado, que 

busca excelência e uma perfeita saúde. Dessa forma, é transferida para ele mesmo, à figura do 

trabalhador, a responsabilidade de estar apto para isso e até o culpa se ele se encontra 

desempregado, seja pela pobreza, seja pela miséria. 

 

2.2 Assédio moral: quem são os principais alvos 

                 A figura feminina tem sido o alvo preferencial, e muitas vezes isso ocorre após ela 

ter negado um assédio sexual, porém isso não é uma regra. O homem, por sua vez, não fica 

fora, especialmente se se tratar de homossexual ou for portador de alguma deficiência na área 

física ou na saúde. Normalmente, eles são atacados em sua virilidade. 

                  O agressor institui diversos tipos de controle cujos objetivos são submeter, 

intimidar, proibir interações com os demais funcionários, impor que fique em silêncio, arrasar 

a autoestima e até mesmo comprometer sua fisiologia. O agressor também chega a controlar o 

tempo de permanência e frequência das idas ao banheiro e aos intervalos de lanche, por 

exemplo. É comum a chegada de atestados médicos e ocorrências de faltas, acontecem ainda 

suspensão de benefícios como promoções, seleções, cestas básicas, bônus, auxílios etc.           

                  Atualmente, as mulheres compõem um quantitativo significativo da força de 

trabalho no setor comerciário, o que é considerado uma boa conquista. Porém, isso é apenas 

um aspecto do tal processo de feminização no mundo do trabalho. Quando essa realidade é 

analisada na relação capital x trabalho, percebe-se que a crescente inserção da mão-de-obra 

feminina na área do comércio é mais uma maneira de racionalizar, cujo foco é aumento de 

produção e redução de gastos. Além de estarem em maior número, são elas que enfrentam 

mais o assédio moral, na maioria dos casos, em decorrência do assédio sexual.                                
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2.3 O que não é Assédio Moral 

                  Há algumas situações que podem ser confundidas com assédio moral, e sobre tal 

diferenciação ressalta Silva (2005, p.15):  

 

Devemos ter em foco que o assédio moral não se caracteriza por eventuais 

ofensas ou atitudes levianas isoladas por parte do superior. Muito mais do 

que isto, o assédio moral somente estará presente quando a conduta ofensiva 

estiver revestida de continuidade e por tempo prolongado, de forma que 

desponte como um verdadeiro modus vivendi do assediador em relação à 

vítima, caracterizando um processo específico de agressões psicológicas. 

Deve estar caracterizada a habitualidade da conduta ofensiva dirigida à 

vítima. Caso contrário, teremos meras ofensas esparsas, mas que não 

possuem o potencial evidenciador do assédio moral.  

  

                  Não são configurados como assédio moral: ocorrências eventuais - uma importante 

diferença entre uma ocorrência eventual de humilhação, depreciação ou constrangimento e o 

assédio moral é a frequência com que isso se dá. Para ser designado assédio moral, se faz 

necessário que tais atos advindos do assediador sejam repetitivos; exigências/cobranças no 

âmbito profissional - é natural que todo ambiente de trabalho apresente as devidas 

imposições. Assim sendo, há uma diversidade de atividades que são exigidas do trabalhador 

que são inerentes ao próprio contrato de trabalho. Não é de se estranhar que surjam cobranças, 

avaliações, pedidos de feedbacks sobre uma determinada realização, críticas construtivas etc. 

Mas, é considerado assédio moral se tais imposições são relacionadas somente a uma pessoa e 

de forma repetitiva e praticadas com propósito de retaliação.  

                  Presença de conflitos - em uma situação de conflito, as repreensões são faladas 

abertamente e as partes envolvidas podem deixar claros seus posicionamentos. Porém, o 

retardamento na resolução desses casos fortalece-os, podendo gerar ações de assédio moral. 

Algumas situações como transferências de local de trabalho, remanejamentos diversos, 

alteração de cargos e funções ou mudanças quaisquer certamente resultam em um ou outro 

conflito, mas por si mesmas não se configuram como assédio moral.  

                  As más condições de trabalho, como exercer as atividades em um espaço pequeno 

e desconfortável, com baixa ou pouca iluminação ou outros aspectos desse tipo não são 

considerados assédio moral, a não ser que um funcionário em especial, ou até mesmo um 

determinado grupo, seja tratado dessa maneira e sob tais condições com a finalidade de 

desmerecê-los frente aos demais da equipe. 

                  É natural que, em ambientes de trabalho, ocorram paqueras, cantadas, interesses e 

diversas investidas. Situações como essas sempre existiram e irão existir, pois são todos 

humanos e convivem com amigos de trabalho a maior parte do dia. São comuns histórias de 
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natureza sentimental, de pessoas que se conheceram, namoraram e até casaram tendo tudo 

iniciado no local em que trabalham. Esta atração sexual mútua é bem comum e somente 

sucede se ambas as partes quiserem, então não se configura como assédio moral. 

 

2.4 Como identificar o assédio moral  

                  É na rotina do ambiente de trabalho que o assédio moral toma forma, e as práticas 

são percebidas pelo comportamento do agressor. Assim, Nascimento (2004, p.56) ainda 

acrescenta: 

Conduta abusiva, de natureza psicológica, que atenta contra a dignidade 

psíquica, de forma repetitiva e prolongada, e que expõe o trabalhador a 

situações humilhantes e constrangedoras, capazes de causar ofensa à 

personalidade, à dignidade ou à integridade psíquica, e que tem por efeito 

excluir o empregado de sua função ou deteriorar o ambiente de trabalho.   

                 

                  Algumas atitudes comportamentais típicas que vêm do agressor são fortes sinais 

para que tal fenômeno seja percebido nas empresas. Eis alguns deles: iniciar uma reunião 

sempre intimidando quanto ao desemprego, com ameaças de punição e até demissão; chamar 

todos de incompetentes; dar a mesma ordem repetidas vezes de tarefas simples, até 

desestabilizar o emocional do funcionário. Dar ordens confusas e sem explicações; solicitar 

tarefas em demasia ou interromper a continuidade de um trabalho, negando as devidas 

informações. 

                  Desmoralizar o funcionário publicamente, dizendo que está tudo errado; ou elogiar 

para consequentemente dizer que seu trabalho não é necessário à empresa; conversar 

baixinho, dar suspiros e fazer gestos, direcionando-os ao funcionário; sorrir à distância; não 

cumprimentar e proibir os demais trabalhadores de almoçarem, cumprimentarem ou 

conversarem com a vítima, mesmo que essa interação seja associada à atividade de trabalho; 

querer estar inteirado das conversas ou ameaçar quando há amigos por perto; ignorar a 

presença do funcionário; afastar da função ou retirar recursos necessários à atividade, 

impedindo que a mesma se realize também são indícios que está acontecendo assédio moral. 

                  Outras práticas ainda sinalizadoras: exigir que o trabalhador faça hora-extra; fazer 

mudança de turno sem aviso prévio; exigir que se executem tarefas que estão acima do 

conhecimento do funcionário; demitir o trabalhador em seu retorno das férias, por telefone, 

email etc.; tratar com inimizade, não promover/ premiar funcionário mais novo ou recém-

chegado àquele ambiente de trabalho e com menos experiência, como meio de desqualificar a 

realização de algum trabalho; divulgar entre os trabalhadores que tal funcionário encontra-se 
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com problemas nervosos; insinuar que a pessoa peça demissão por motivos de saúde e 

noticiar comentários sobre a moral da vítima. 

 

3 COMO A VÍTIMA REAGE ÀS SITUAÇÕES DE ASSÉDIO MORAL  

                  As pessoas possuem diferentes formas de reagir a essas situações. As mulheres 

têm crises de choro, palpitações, insônia, diminuição da libido, tremores, e até depressão. Já 

os homens sofrem de depressão, insônia e, por muitas vezes, se inclinam ao alcoolismo e, 

principalmente possuem desejo de vingança e pensam em suicídio. A tabela abaixo esclarece 

mais a respeito: 

 

SINTOMAS MULHERES HOMENS 

 %                                 %                               

Crise de choro 100 - 

Dores generalizadas 80 80 

Palpitações, tremores 80 40 

Sentimento de inutilidade 72 40 

Insônia ou sonolência 69,6 63,6 

Depressão 60 70 

Diminuição da libido 60 15 

Sede de vingança 50 100 

Aumento da pressão arterial 40 51,6 

Dor de cabeça 50 33,2 

Distúrbios digestivos 40 15 

Tonturas 22,3 3,2 

Ideias de suicídio 16,2 100 

Falta de apetite 13,6 2,1 

Falta de ar 10 30 

Passa a beber (alcoolismo) 5 63 

Tentativa de suicídio -  18,3  

                                                                    Barreto (2000) 

 

3.1. Um breve relato sobre as doenças recorrentes ao assédio moral  

                  O assédio moral é tido como uma deterioração do meio ambiente de trabalho, que 

pode resultar na diminuição na produtividade e incremento de acidentes, além de profundos 

danos à saúde emocional e física do funcionário. 

                  Uma organização de trabalho severa, principalmente no que se refere à pressão 

sistemática, ocasiona fragilização somática, bloqueia o empenho dos trabalhadores 

simplesmente para adequar o modo operatório às solicitações de estrutura. Exercem sobre o 

homem comportamentos específicos, trazendo forte impacto sobre o aparelho psíquico. 

                  O assédio moral perpassa o ambiente de trabalho, compromete significativamente 

o clima organizacional e é caracterizado pela degradação acentuada das condições de 
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trabalho. É um risco psico-organizacional, sendo portanto, de natureza invisível, porém de 

sequelas nocivas que vão, como visto antes, desde a insônia até mesmo ao suicídio.  

                  Conforme Hirigoyen (2002), em sua pesquisa na França, 69% das vítimas de 

assédio apresentavam estados graves de depressão. Para os trabalhadores vítimas de 

psicoterrorismo ainda tinham a depressão, a angústia e outros problemas psíquicos, que 

causam fortes prejuízos à qualidade de vida. 

                  O psiquismo é elemento que faz parte da natureza humana, independente do sexo, 

e a forma de externar sentimentos em situações de humilhação e constrangimento são 

diferenciadas. As mulheres reagem com choro, ressentimentos, mágoa, tristeza e passam a 

sentir rejeição pelo ambiente de trabalho que outrora lhe pertencia. Os homens, por sua vez, 

se expressam com indignação, raiva e desejos de vingança. Entre outras doenças que podem 

ser geradas com a convivência nessas condições ainda se incluem úlcera péptica, infarto do 

miocárdio, impotência sexual e acidente vascular cerebral. Os acidentes de trabalho se tornam 

frequentes e se tornam mais elevados no agravamento de questões sociais. 

                  Barreto (2000) durante o período de elaboração de sua dissertação de Mestrado em 

Psicologia Social, aqui no Brasil, ressaltou que repercussões do assédio moral em relação à 

saúde de 870 homens e mulheres que sofreram opressão no local de trabalho, nas quais 

revelam reações clínicas que vão desde uma crise de choro até uma tentativa de suicídio. A 

pesquisa ainda revela que essas 870 pessoas eram afligidas por um estado de depressão em 

60% e 70% respectivamente. É válido informar que 100% dos homens tinham pensamentos 

de suicídio, já as mulheres, apenas 16,2% possuíam esse tipo de distúrbio. 

 

3.2 O que a vítima de assédio moral deve fazer, como agir: 

                  Percebe-se o quão grave é a problemática dos maus tratos que ocorrem dentro das 

empresas e organizações quaisquer onde há a existência dessa situação. Faz-se necessário que 

o (a) assediado (a) reaja de alguma forma, até mesmo para que essa pessoa se auto proteja e 

proteja sua própria vida. 

                  Algumas ações que a vítima pode adotar: opor-se, registrar detalhadamente as 

situações vivenciadas: testemunhas, conteúdo que foi conversado, nome do agressor, setor ou 

local, dia, mês, ano, hora e o que mais for necessário; fazer com que a situação se torne 

visível, buscando apoio dos colegas, principalmente daqueles que já assistiram a cena ou até 

mesmo que já viveram iguais situações; buscar apoio é essencial, seja dentro ou fora do 

ambiente profissional; procurar não conversar com o agressor sem que haja pessoas por perto. 

Fazer isso sempre na presença de pessoas ou de representantes do sindicato.  
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                  A pessoa assediada pode ainda: determinar, exigir explicações de ações do 

agressor, por escrito, e manter cópia no Departamento Pessoal ou no setor de Recursos 

Humanos e manter também guardada possível resposta do agressor e recibo, caso seja enviada 

por correio; buscar apoio do seu sindicato e relatar os fatos para diretores e outras instâncias, 

como advogados ou médicos. Deve-se procurar também: a Justiça do Trabalho, o Ministério 

Público e a Comissão de Direitos Humanos e Conselho Regional de Medicina, que dispõe da 

resolução de Nº1488/98, que tratam da saúde do trabalhador; recorrer ao Centro de Referência 

em Saúde dos Trabalhadores e relatar ao médico, assistente social ou psicólogo, a situação 

sofrida e procurar suporte junto aos familiares e amigos, pois afeto e solidariedade são 

essenciais para o resgate da autoestima, da dignidade, da identidade e da própria cidadania. 

 

3.3 O medo e o temor fortalecem o poder do agressor 

                  O Assédio Moral no ambiente profissional não é um fato isolado. Ele se consolida 

na repetição, ao longo do tempo.  

                  E sobre tal aspecto, Capelari (2009) ainda acrescenta que: 

[...] a conduta do assediador deve ter sempre o objetivo de acabar com a 

autoestima do assediado, de inferiorizá-lo, de fazê-lo sentir-se humilhado e 

muitas vezes de fazer com que ele ache que é o grande culpado pela situação 

que está passando. É exatamente pela subjetividade dessa conduta, que visa 

atingir o psicológico, que se torna difícil identificar o assédio moral, pois a 

situação envolve tanto a pessoa, que algumas vezes ela é levada a pensar que 

é merecedora do sofrimento ou até mesmo causadora da situação. 

 

                  Dessa forma, os agressores e as empresas que compactuam com essa prática se 

aproveitam das fragilidades vividas pela classe trabalhadora para manter com esse tipo de 

comportamento. A necessidade de um emprego, a timidez e o medo acabam fazendo com que 

a vítima se submeta a tais situações e se mantenha em silêncio diante das investidas de maus-

tratos. 

                  O que ocorre é que quanto mais o agressor nota o medo da vítima, mais frequentes 

se tornam suas práticas maldosas e sem responsabilidade. 

                   A luta pela reconquista da dignidade, da própria identidade, do respeito no local 

de trabalho e da autoestima passa pela parte coletiva, por meio do sindicato em que a pessoa 

está associada, da Comissão Interna de Prevenção de Acidente (Cipa) e do próprio ambiente 

de trabalho. Nessa batalha, aliados fortes do trabalhador são: os Núcleos de Promoção de 

Igualdade e Oportunidades e de Combate à Discriminação em Matéria de Emprego e 

Profissão, os Centros de Referência em Saúde dos trabalhadores e as Comissões de Direitos 
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Humanos, que atuam nas Superintendências Regionais do Trabalho e principalmente, o 

Sindicato - representante legal e legítimo da classe - em que a pessoa faz parte.  

                  Um ambiente de trabalho saudável e harmonioso é uma conquista diária possível. 

Para que isso seja aconteça, é necessário que haja precauções constantes, cooperação e 

enfrentamento. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

                  Ainda está em elaboração, no Brasil, a legislação específica que tipifique o assédio 

moral. Porém, já existem leis municipais e até estaduais, como por exemplo, o Rio de Janeiro. 

Lá, desde agosto de 2002, opera uma lei que impede, que coíbe o assédio moral no serviço 

público.  

                  Tramitam no Congresso Nacional diversos projetos que dispõem a respeito de 

assédio moral. Até o momento não existe lei específica, todavia, na própria Consolidação das 

Leis do Trabalho (CLT), existem dispositivos que admitem enquadrar pessoas em processos 

de Assédio Moral, inclusive no que se refere à saúde do funcionário, pontuando suas 

consequências como doença associada ao trabalho. 

                  Na área dos direitos humanos e da cidadania, existem também possibilidades de 

proteção, por meio do código civil. Independente dos casos, romper o silêncio e procurar 

apoio nos amigos e na família é de suma importância. E tão fundamental quanto, é procurar 

proteção jurídica que o sindicato pode e deve proporcionar. 

                  Por se tratar de um fenômeno social que acontece desde os primórdios, contudo de 

recente conhecimento, deve ser estudado cautelosamente no que se refere à sua caracterização 

jurídica. As consequências desse conjunto de ações para a vítima são devastadoras, podendo 

levá-la a padecer desde distúrbios na área da saúde física e mental chegando às práticas de 

suicídio.  

                  O hábito de causar medo e temor configura como outrora dito, o assédio moral. O 

fato de não haver legislação específica não foi impedimento para o desenvolvimento de uma 

vasta doutrina ou um olhar jurídico sobre a questão. 

                  No ambiente de trabalho, caso essas ações sejam advindas por parte do 

empregador ou seus prepostos, estará distinguida a culpa empresarial. Em havendo lógica de 

causalidade entre a postura do empregador e as dores, as humilhações e os constrangimentos 

causados no empregado, aquele será tido como responsável civil pela reparação de danos 

morais de caráter individual e também coletivos, dos quais venham a ser vitimados seus 

funcionários. 
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                  Para que esse grave problema seja eliminado, já que vem destruindo a sociedade e, 

especialmente, a classe trabalhadora, não basta apenas que o Poder Judiciário outorgue 

pagamento de indenizações às vítimas. É indispensável que sejam tomadas medidas cujo alvo 

seja extinguir esse círculo vicioso de dor e sofrimento nas relações sociais, especialmente 

trabalhistas, ou seja, que haja a conscientização plena da sociedade em relação a importância 

da saúde do trabalhador, que representa certamente um dos valores intrínsecos à dignidade do 

ser humano. 

                  É possível sim a construção de um ambiente de trabalho sólido, onde todos se 

respeitam devidamente e se relacionam de maneira harmoniosa, plena e satisfeita, produzindo 

e fazendo com que seus dons e talentos sejam explorados naquele lugar na integridade devida.  
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