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Aumenta a cada dia o número de trabalhadores vítimas de situação 
degradantes no local de trabalho no Brasil. Imagine que por não con-
seguir cumprir uma meta, não realizar tarefas que estão fora de suas 
funções ou discordar ideologicamente do chefe, o leve a sofrer uma 

infinidade de humilhações e perseguições. Isto é o assédio moral, que retira 
do trabalhador (a) aquilo que lhe é mais importante: a noção de dignidade. 
E, pela importância do tema e seu caráter viral, é que trabalharemos, nesta 
primeira edição do mais novo produto jornalístico da nossa FETAMCE, a Re-
vista F, as principais informações cerca do assédio moral no local de trabalho, 
especialmente no serviço público municipal.

Nossa intenção com as reportagens da revista e o mergulho que fazemos 
no tema é incidir diretamente contra esta prática, que vem aumentando e que 
está diretamente relacionada com a reorganização do mundo do trabalho nos 
últimos 20 anos. Reestruturação essa que “imortaliza” as práticas de punições 
que marcam a história das relações de trabalho no Brasil. Sendo assim, o assé-
dio moral confirma-se como consequência mais direta das relações contem-
porâneas, marcada por quebra dos direitos sociais e precarização no trabalho.

A aceleração da vida cotidiana também chegou ao mundo do trabalho e 
exige cada vez mais de um conjunto cada vez menor de trabalhadores. Essa 
sobrecarga é mais comum quando associada a outro problema: a concorrência 
por vagas nos postos de emprego. No serviço público, a submissão é também 
produtiva, mas essencialmente ideológica, tendo em vista que a cada “dona-
tário” que assume a administração de determinada prefeitura, por exemplo, 
os servidores são “instruídos” a realizarem tarefas que muitas vezes extrapo-
lam às suas demandas, como executar tarefas militantes. Uma questão que 
envolve também outros trabalhadores, que muitas vezes ocupam a maioria 
dos postos de trabalhos no funcionalismo público, que deveriam ser ocupa-
dos por servidores de carreira e concursados, conhecidos como terceirizados, 
contratados e comissionados, ou seja, a exata representação da precarização 
do serviço público. O grupo citado forma, para nós, a maior peça de manobra 
política que sobrevive mantida com recursos públicos. Trabalhadores que, 
fundamentalmente, estão alí para seguir o regime imposto por cada gestor e 

grupo que atua muitas vezes no conjunto de ações de inti-
midação contínua que classificamos como assédio moral, 

onde as maiores vítimas são os servidores de carreira.
É, portanto, chegada a hora de enfrentar frontal-

mente o assédio moral, especialmente no serviço públi-
co, e criar mecanismos de controle e superação deste 
mal que incide, inclusive, especialmente na saúde 
mental dos trabalhadores (as). A FETAMCE está dando 

o pontapé inicial. Contamos com todos (as) nesta va-
lorosa e urgente batalha.

Enedina Soares - Presidenta da FETAMCE
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CAPA

Assédio
moral

Por que o assédio moral lidera as estatísticas mundiais
de problemas relacionados ao mundo do trabalho?

A FETAMCE foi à campo e, na primeira edição de sua revista 
semestral, traz um “raio X” do Assédio Moral, questão que 
despontou como um dos principais problemas contemporâneos 
e que ganha proporção estrutural no serviço público municipal, 
afetando as relações de trabalho e liderando as estatísticas de 
problemas relacionados à saúde do trabalhador (a).
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E
u era diretora da Escola 
Maria Helena Moreira, 
houve uma eleição para 
prefeito no domingo, 
quando foi na quarta-feira 
eu fui exonerada do car-

go. Dessa exoneração, eu vim para a 
Secretaria de Educação, fiquei traba-
lhando internamente, ai dei entrada 
na minha licença prêmio, passei três 
meses de licença e retornei para a 
escola em Janeiro, já que começava 
o ano letivo. Só que, quando chegou 
em janeiro, era uma nova adminis-
tração. Para a nossa surpresa, eu e 
mais duas professoras estávamos 
transferidas. A gente só soube na 
hora. E era só chegando professor 
concursado vindo para a nossa esco-
la e a gente sem entender nada. Se 
tinha vaga, porque nós estávamos 
sendo transferidas. Foi quando co-
meçou o nosso sofrimento”, relata 
Kely Cristina, professora do muni-
cípio de Caucaia, cidade da região 
metropolitana de Fortaleza, que foi 
estranhamente transferida por telefo-
ne e, junto com outras duas colegas, 
foi proibida de trabalhar na escola 
em que se encontrava.

O caso aconteceu nos primeiros 
meses da gestão da então prefeita 
Inês Arruda, em 2005. As servido-
res relatadas, além de Kely, são  Ana 
Maria e Maria Cléa Barbosa, que 
após serem afastadas, procuraram a 
assessoria jurídica do Sindicato de 
Servidores Municipais de Caucaia 
(Sindsep), já que, além de desmoti-
vadas, as transferências distribuíam 
as servidoras em escolas diferentes e 
longe do bairro onde residiam, que 
era próximo ao local em que traba-
lhavam.

As educadoras acreditam que o 
motivo para a perseguição teve início 
após não terem feito campanha para 
a prefeita eleita. Mas as agressões só 
começavam. “Passamos quase um 
ano indo para a escola sem assinar 
livro de ponto, só sentada, ninguém 
olhava pra gente, todo mundo tinha 
até medo de falar com a gente, com 

medo da perseguição, então as pró-
prias professoras ficavam com receio 
de ter contato com a gente. Nós fi-
cávamos isoladas ou nos corredores, 
quando não numa sala sem ninguém 
se aproximar. Foi um ano de muito 
sofrimento”, completa Kely. “Eu 
não aceitei. Após 17 anos naque-
la escola, não tinha motivo para eu 
ser transferida. Não era uma prefei-
ta sem motivo que iria me tirar do 
local que eu estava. Um dia, quem 
fosse me transferir, era com algum 
motivo sério”, desabafa Maria Clea 
Barbosa, que, ao longo do tempo em 
que ocorria o processo judicial, diz 
ter sido muitas vezes procurada pela 
Secretaria de Educação de Caucaia 
para finalizar o processo, sendo ví-
tima ainda de retaliações por parte 
do grupo gestor que assumiu a di-
reção da escola em que trabalhava, 

“

As educadoras 
acreditam que 
o motivo para 
a perseguição 
teve início após 
não terem feito 
campanha para a 
prefeita eleita.

Caso de ASSÉDIO
 MORAL em 
CAUCAIA  (CE) 
torna-se eferência
no COMBATE
À PRÁTICA no 
serviço público

ASSÉDIO MORAL

Ama Maria Fortunato

Maria Cléa Barbosa
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que passaram a forjar a assinatura 
de professoras da instituição, na 
tentativa de criar provas contras as 
educadoras perseguidas. O resultado 
disso foi a abertura de um processo 
administrativo contra as acusadas. 
“Isso não teve efeito, pois nós não 
queríamos prejudicar e nem faláva-
mos mal de ninguém. A gente estava 
isolada, nem comíamos mais na es-
cola, a gente era tratada como bicho, 
como se tivéssemos alguma doença 
contagiosa, os professores ficavam 
distante da gente”, lamenta Maria 
Clea. “Nenhum professor concursa-
do, na época, assinou contra a gente 
nenhum documento, só quem assi-
nou foi o núcleo gestor e as pessoas 
que eram contratadas e que estavam 
dependendo daquela administra-
ção”, informa Kely.

Para piorar a situação, a Prefei-
tura chegou a abrir sindicância por 
abandono de emprego, com objeti-
vo de demiti-las, mas as professoras 
alegaram que estavam com o ponto 
suspenso pela própria administra-
ção municipal, o que levou à uma 
primeira vitória na justiça e à absol-
vição das servidoras da acusação, já 
que era o município que provocara a 
situação.

O processo administrativo tam-
bém foi arquivado, após sucessivas 
audiências e testemunho, em mais 
de 12 meses de batalhas judiciais. 
Absolvidas do processo, as servido-
ras preparam o retorno para a escola, 
ao passo que reorganizam a careira, 
tendo em vista os prejuízos causados 
na vida profissional e, especialmen-
te, familiar. “A minha mãe não dor-
mia, preocupada porque diziam que 

a gente ia perder o nosso emprego, 
nós iríamos ser exoneradas. Foi um 
sofrimento muito grande”, declara, 
emocionada, Kely. “O assédio moral 
afeta a família e deixa seqüelas. Elas 
torturaram muito a gente, porque 
elas colocavam as rédeas, como um 
Coronel, daqueles coronéis antigos. 
Elas queriam voltar aquele corone-
lismo. E eu não aceitei e lutei. Eu 

Kely Cristina

O assédio moral 
afeta a família e 
deixa seqüelas. Elas 
torturaram muito a 
gente, porque elas 
colocavam as rédeas, 
como um Coronel
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nunca fiz nada de errado. Fui atrás 
do que era meu de direito. A minha 
mãe dizia que os meus vizinhos 
falavam de mim e eu só encontrei 
conforto na religião, tamanho era o 
sofrimento. Eram mais de 20 anos 
naquela escola”, lembra, com lágri-
mas, Ana Maria Fortunato.

A vitória foi uma das principais 
batalhas judiciais travadas no âmbi-
to do serviço público municipal em 
casos de assédio moral, conduzida 
pelo Sindicato da categoria, assesso-
rado pelo advogado Valdecy Alves. 
“Mesmo fragilizados, na época, por-
que além de reprimir os trabalhado-
res, a prefeita cortou o desconto em 
folha da contribuição sindical dos 
servidores de Caucaia, deixando o 
Sindicato sem receita, nós consegui-

Na Europa
Na Itália, os primeiros estudos sobre o assédio moral foram realizados pelo pes-
quisador alemão lá radicado, Harald Ege, publicados em 1996, onde pelo menos 
8,1% dos trabalhadores europeus empregados sofrem no ambiente de trabalho al-
gum tipo (e são vários) de violência psicológica. A Inglaterra vem em primeiro lugar, 
com 16,3%. Em segundo, a Suécia, com 10,2. Em terceiro, a França, com 9,9%. Em 
quarto, a Alemanha, com 7,3%. Na Itália, o número alcançado corresponde a 4,4% 
dos empregados. A pesquisa, em suma, demonstra que pelo menos 12 milhões de 
europeus sofrem de assédio moral. 

O assédio, segundo 
especialistas, constitui 
um fenômeno
global, evidenciado 
por levantamento 
recente da Organização 
Internacional do 
Trabalho (OIT)

ASSÉDIO MORAL

Enedina, então presidente do Sindsep destaca a 
batalha que foi o processo judicial em Caucaia

Harald Ege, psicólogo, responsável pelos primeiros 
estudos sobre assédio moral na Europa

mos vencer e devolver elas para o 
local de trabalho, agora livres de per-
seguição. Isso, para mim, é exemplar 
e cria o precedente para o combate 
ao assédio moral, que se configura 
como muito presente no serviço pú-
blico”, lembra Enedina Soares, en-
tão presidenta do Sindsep Caucaia, 
em 2005.

Foi diante de casos como esse 
que o Assédio Moral ganhou des-
taque enquanto tema, presente na 
boca de vítimas e de pesquisadores 
do campo do direito e da saúde do 
trabalhador. Assim, o assédio mo-
ral ganhou posição de debate pú-
blico há cerca de quinze anos, que, 
conforme conceito defendido pelo 
Ministério do Trabalho e Empre-
go (MTE), do Governo Federal, é 
entendido como “toda e qualquer 
conduta abusiva (gesto, palavra, es-
critos, comportamento, atitude, etc.) 
que, intencional e freqüentemente, 
fira a dignidade e a integridade físi-
ca ou psíquica de uma pessoa, ame-
açando seu emprego ou degradando 
o clima de trabalho”.

Tal prática de assédio, segundo 
especialistas, constitui um fenômeno 
global, evidenciado por levantamen-
to recente da Organização Interna-
cional do Trabalho (OIT), que ana-
lisou diversos países desenvolvidos. 
A pesquisa aponta para distúrbios 
da saúde mental relacionado com 
as condições de trabalho em países 
como Finlândia, Alemanha, Reino 
Unido, Polônia e Estados Unidos. 
As perspectivas são sombrias para as 
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duas próximas décadas, pois, segun-
do a OIT e Organização Mundial 
da Saúde, estas serão as décadas do 
“mal estar na globalização”, onde 
predominará depressões, angústias e 
outros danos psíquicos, relacionados 
com as novas políticas de gestão na 
organização de trabalho e que estão 
vinculadas às políticas neoliberais, 
caracterizadas por absoluta liberda-
de de mercado e uma restrição à in-
tervenção estatal sobre a economia.

No Brasil, de acordo com pes-
quisa preparada com base em con-
sultas a 42 mil trabalhadores, o pri-
meiro grande relato nacional sobre 
o tema, coordenada pela médica do 
trabalho Margarida Barreto, a maior 
especialista brasileira nessa matéria, 
e que envolveu funcionários de em-
presas públicas e privadas, organiza-
ções não-governamentais, sindicatos 
e entidades filantrópicas, o assédio 
moral se transformou em um pro-
blema de saúde pública. “No Brasil, 
a cultura nacional foi notadamente 
marcada pelas estruturas históricas, 
cujas bases estão na relação senhor-
-escravo. Há uma gênese autoritária 
brasileira. Essas são condições pro-
pícias para o surgimento do assédio 
moral, visto que favorecem com-
portamentos baseados no abuso de 
autoridade, gerando, nos trabalha-
dores, experiências de humilhação, 
sofrimento, vergonha e medo.”, 
destaca a pesquisadora cearense Ro-
semary Cavalcante Gonçalves, do 
Departamento de Psicologia da Uni-

versidade de Fortaleza (UNIFOR) e 
pesquisadora do tema.

Concluídos em 2005, os dados 
revelam, que, do total de entrevista-
dos, mais de 10.000 (24%) afirma-
ram ter sido vítimas de humilhação 
ou constrangimento, repetidamente, 
no ambiente de trabalho, na maior 
parte dos casos por ação dos chefes. 
E pior: pelo menos 60% das vítimas 
de casos mais graves dizem ter entra-
do em depressão em decorrência do 
assédio moral.

Já em 12% dos casos, o assédio 
moral tem início com abordagens de 
caráter sexual. As mulheres são mais 

Psiquiatra é pioneira nos
estudos sobre o Assédio Moral 

A psiquiatra francesa Marie-France Hirigoyen (2000), uma das primeiras es-
tudiosas a se preocupar com o assédio moral no trabalho, autora de “Assédio Mo-
ral: A Violência Perversa do Cotidiano”, entende o mesmo como sendo “qualquer 
conduta abusiva, configurada através de gestos, palavras, comportamentos ina-
dequados e atitudes que fogem do que é comumente é aceito pela sociedade”. 
Essa conduta abusiva, em razão de sua repetição ou sistematização, atenta contra 
a personalidade, dignidade ou integridade psíquica ou física de uma pessoa, ame-
açando seu emprego ou degradando o ambiente de trabalho. A obra da pesquisa-
dora em pouco tempo foi traduzida para diversos idiomas e tornou-se best-seller. 
O livro, na França, motivou trabalhadores a se manifestarem em protesto, junto aos 
seus empregadores, exigindo respeito à sua dignidade e contra o assédio moral.

60% das vítimas de 
casos mais graves 
dizem ter entrado 
em depressão em 
decorrência do 
assédio moral

No Brasil, a cultura 
nacional foi 
notadamente marcada 
pelas estruturas 
históricas, cujas bases 
estão na relação 
senhor-escravo

assediadas do que os homens e há 
diferenças na forma de reação. Ain-
da quanto a reação, estudos da Or-
ganização Mundial de Saúde (OMS) 
revelam que aumentam em todos os 
países os casos de stress e o índice de 
mortes por problemas cardiovascu-
lares decorrentes da degradação das 
condições de trabalho. Uma análise 
realizada há cinco anos pelo Fundo 
Europeu para Melhoria das Condi-
ções de Trabalho e de Vida revelou 
que 8% dos trabalhadores da União 
Européia – 12 milhões de pessoas – 
já tinham passado por humilhações 
e constrangimentos no ambiente 
profissional. Esse mesmo estudo re-
velou que, na Suécia, 15% dos casos 
de suicídio são causados por fatores 
ligados ao mundo do trabalho.

Margarida Barreto, Coordinadora adjunta do Núcleo de 
Estudos Psicossociais da Dialética Exclusão/Inclusão Social 
da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (NEXIN/
PUC-SP), a maior especialista brasileira nessa matéria
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Dá instruções confusas e imprecisas;Bloqueia o andamento do seu trabalho;Atribui a você erros imaginários;Ignora a sua presença na frente dos outros;Tenta forçá-lo a pedir demissão;Impõe horários injustificados;Fala mal de você ou espalha boatos a seu res-peito;
Pede trabalhos falsamente urgentes;Determina a execução de tarefas muito abai-xo da atribuição de seu cargo;O isola da convivência com os colegas;Retira seus instrumentos de trabalho;Deixa de lhe passar tarefas;Agride você de qualquer maneira;Proíbe seus colegas de falar com você;Manda a você cartas de advertência protoco-ladas.

O Assédio Moral é inconstitucional
A Constituição Federal tem como Princípio Funda-

mental e como objetivo da República Federativa do Brasil:

Art. 1º A República Federativa do Brasil, 
formada pela união indissolúvel dos Es-
tados e Municípios e do Distrito Federal, 
constitui-se em Estado Democrático de 
Direito e tem como fundamentos:
I - ...
II - a cidadania;
III - a dignidade da pessoa humana;

Sendo assim, assediar moralmente trabalhadores é 
um atentado contra cidadania e contra a dignidade da 
pessoal humana. Portanto, uma conduta inconstitucional, 
sem falar que é um verdadeiro ataque aos objetivos do 
próprio Estado Brasileiro, confirmado nos princípios da 
mesma Constituição:

Art. 3º Constituem objetivos fundamen-
tais da República Federativa do Brasil:

I - construir uma sociedade livre, justa e 
solidária:

Portanto, “é impossível a existência de uma socie-
dade livre, justa e solidária, quando trabalhadores são 
tratados como coisas, tendo seus direito mínimos viola-
dos. Logo o assédio moral contraria a própria essência 
da existência da República brasileira”, destaca o advo-
gado Valdecy Alves.

ASSÉDIO MORAL

Seu chefe
ultrapassa
o limite
quando:

Revista FETAMCE_assedio moral_19 nov 2012.indd   10 20/11/2012   09:19:09



11 Revista FETAMCE

Cobrança de metas é
motivo para se assediar

Outro meio que comumente leva à práticas de assédio, é através da cobrança 
de metas. Pesquisa acadêmica do curso de Direito da Unisul, conduzida pela pes-
quisadora Shirle da Silveira Mendonça Pittigliani, constatou, junto aos trabalha-
dores bancários, o dado de que 100% dos bancos privados estabelecem metas 
abusivas, ativando uma trajetória que, muitas vezes, acaba em assédio moral.

No setor público, ele cai pela metade, segundo os homens: 53,58%; e diminui 
consideravelmente de acordo com as mulheres: 61,11%. Para Shirle, o contraste 
observado entre os dois setores acontece em razão da estabilidade do contrato 
dos funcionários públicos. Em ambos os casos, caracteriza-se necessariamente a 
presença de dois fatores: constância e desqualificação. O estresse causado pelas 
pressões para alcançar metas levou 58,62% dos bancários entrevistados a afirma-
rem que são infelizes no trabalho.

Você sabia? No latim, trabalho
é tripaliare e significa torturar

No latim vulgar, trabalho é tri-
paliare e significa torturar. No latim 
clássico é tripalium, instrumento de 
tortura de outrora. O trabalho já foi 
uma atividade necessária à sobrevi-
vência do homem, na pré-história, 
onde não se conhecia a hierarquia 
econômica e nem havia propriedade 
privada. Com o desenvolvimento da 
civilização humana, criaram-se as 
relações de poder, hierarquia e a pro-

priedade privada. O homem passou 
a ser explorado pelo homem. Os de-
tentores do poder detinham também 
o que era produzido pelo subordi-
nado. O trabalho passou a significar 
tortura. Exemplo disso é a escravi-
dão, em que o trabalho era conside-
rado vergonhoso e, por isso mesmo 
deveria ser realizado pelos escravos, 
seres inferiores, verdadeiros objetos, 
destituídos de direitos.

Grupos de risco
do Assédio Moral
mostram a 
amplitude do 
problema

De acordo com levantamento 
da pesquisadora Rosemary Caval-
cante Gonçalves, que estudou “O 
Assédio Moral no Ceará: Naturali-
zação dos atos injustos no trabalho” 
(2006), comparando pesquisas feitas 
em várias localidades, certos ramos 
profissionais podem estar propensos 
a maiores riscos de assédio moral no 
trabalho. Na Suécia, existe tendência 
à vitimização nos setores de saúde, 
administração pública e trabalho 
social. Na Noruega, funcionários 
do setor administrativo, comércio, 
restaurantes, hotéis, universidades, 
escolas e indústrias gráficas apre-
sentam alta taxa de prevalência. Na 
Grã-Bretanha, os setores de maior 
prevalência são as prisões, correios, 
telecomunicações, ensino e a profis-
são de dança. Na Irlanda, o risco de 
ser assediado é mais alto na admi-
nistração pública, educação, serviço 
social e de saúde. Nos países euro-
peus, o setor público parece apresen-
tar maiores riscos do que o privado. 
No Brasil, organizações privadas 
registraram maiores ocorrências de 
assédio moral do que as públicas. 
Geralmente a freqüência de assédio 
moral é mais alta em locais com mui-
tos empregados. 
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Não há, ainda, uma lei de âmbito nacio-
nal de combate e punição ao assédio 
moral, mas existem algumas experi-

ências localizadas em municípios e estados 
brasileiros. Em alguns países, como a França, 
Estados Unidos, Alemanha, Itália, Austrália 
e Suécia, já têm em seu ordenamento jurídi-
co dispositivos visando a redução e a punição 
dos casos de assédio moral. Em outros paí-
ses, como Chile, Uruguai, Portugal, Suíça e 
Bélgica, têm-se notícia de projeto de lei nessa 
direção.

Mas, dependendo do comportamento do 
empregador ou do seu preposto, ou superior 
hierárquico, em relação ao trabalhador que é 
assediado, podem ser aplicadas uma série de 
leis já existentes, tendo em vista a interpreta-
ção possível com os dispositivos legais:

A denúncia é sempre
o melhor caminho
Conheça as principais punições possíveis ao (à) assediador (a)

Valdecy Alves, advogado, que classifica como de maior 
gravidade o assédio moral promovido no poder público, 
que deveria coibir a prática, dentro do papel de promoção 
da cidadania que cabe aos órgãos do executivo municipal

ASSÉDIO MORAL
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Legislação Municipal 
É possível coibir as práticas em âmbito municipal, tendo em vista a aplicação desta no serviço público das cidades. Para 

ilustrar, trazemos a Lei Municipal n. 13.288, de 10 de janeiro de 2002, da Cidade de São Paulo, aplicável aos servidores pú-
blicos municipais (administração pública direta e indireta), que conceitua assédio moral assim:

“Para fins do disposto nesta lei considera-se assédio moral todo tipo de ação, gesto ou palavra que atinja, pela repetição, 
a auto-estima e a segurança de um indivíduo, fazendo-o duvidar de si e de sua competência, implicando em dano ao am-
biente de trabalho, à evolução da carreira profissional ou à estabilidade do vínculo empregatício do funcionário, tais como: 
marcar tarefas com prazos impossíveis; passar alguém de uma área de responsabilidade para funções triviais; tomar crédito 
de ideias de outros; ignorar ou excluir um funcionário só se dirigindo a ele através de terceiros; sonegar informações de for-
ma insistente; espalhar rumores maliciosos; criticar com persistência; subestimar esforços”. 

4
No âmbito Federal, sem validade para as demais esferas (estadual e muni-
cipal) podemos considerar como balizador o Código de Ética Profissional do 
Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, instituído pelo Decreto nº 
1.171/1994, onde estão definidos em quais desvios o assediador se enquadra 
e as possibilidades de processo por desvio de conduta ética, com a conseqüen-

te exoneração do cargo e a aplicação das demais sanções impostas pelo ordenamento 
disciplinar e ético.

1
Ato discriminatório no trabalho (Lei nº 9.029 – 
13/04/1995): veda a adoção de qualquer prática discri-
minatória e limitativa para efeitos de acesso a relação de 
emprego ou sua manutenção por motivo de sexo, origem, 
raça, cor, estado civil, situação familiar ou idade;

2
Na Consolidação das Leis do Trabalho (com 
amparo nas alíneas a, b e c, do art. 483, da 
CLT): o assédio moral pode gerar a rescisão 
indireta do contrato de trabalho, pela vítima, 
além de autorizar o empregador a dispensar 

por justa causa os colegas da vítima, chefes, gerentes 
e diretores, enfim, do responsável, seja ele qual for, 
pelo ato ilícito ou abusivo praticado contra a vítima, 
com amparo no art. 482, alínea b, da CLT. A respon-
sabilidade do empregador, nesses casos, por atos de 
terceiros (colegas, chefes, diretores, gerentes etc.), pe-
rante a vítima, é objetiva, vale dizer, independe de sua 
culpa no evento danoso.

3
Atentado a honra e a dignidade da pessoa humana (am-
parado constitucionalmente, nos artigos 1º, 3º e 5º, da 
Constituição de 1988): o assédio moral – ato ilícito que é 
- provoca, sem dúvida alguma, dano moral, suscetível de 
reparação pecuniária, porque atinge diretamente a honra 

e a dignidade do trabalhador (a), podendo comprometer sua saúde 
física e mental, além de arranhar sua imagem no mercado de traba-
lho e na comunidade em que vive.
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Onde a violência laboral
é mais propícia de acontecer

Para a professora, no sertor 
público, o assedio moral é 
mais perigoso, pois há uma 
descontinuidade de quem 

assume determinada função de lide-
rança, tendo em vista a dinâmica de 
indicação de gestores pelo grupo po-
lítico eleito para o executivo.

Segundo Francisco de Matos Jú-
nior, secretário de saúde do trabalha-
dor, os relatos chegam à Federação, 
mas não há instrumentos eficientes 
de acolhimento das denúncias nos 
municípios, já que, muitas vezes, os 
prefeitos e secretários exercem pres-
são sobre o judiciário local. “Nossa 
maior dificuldade é enfrentar o po-
der de influência dos gestores junto 
às instâncias de  poder, fortalecendo 
nossos sindicatos para receber e en-
caminhar as denúncias de servidores 
que são vítimas desse crime contra a 
dignidade humana”, destaca.

Entretanto, várias vitórias dos 
trabalhadores frente à intransigência 
dos chefes no serviço público foram 
sagradas. O assessor jurídico da FE-
TAMCE, o advogado Valdecy Alves, 
relata alguns exemplos categóricos 
de processos trabalhistas motivados 
pelo assédio moral contra servidores 
municipais do Ceará.

I) Ipaumirim - Mais de 100 servidores 
do Município de Ipaumirim ganha-
ram o direito de ser reintegrados 
após serem demitidos de forma ile-
gal. Quando o prefeito foi intimado 
pela Justiça para reintegrar, colocou 
todos na folha de pagamento e du-
rante meses os deixou numa sala 
vazia, sentados durante todo o expe-
diente, sem qualquer tarefa;

II) Itapipoca - Em Itapipoca (CE), um 
servidor chamado Jesus Luna Filho, 
foi colocado na chamada “geladeira”, 
situação em que um servidor é devol-
vido de suas funções para outra se-
cretaria e fica à disposição o dia todo 
sem fazer nada. Um motorista sem 
carro para dirigir e sem salário. Foi 
preciso entrar na Justiça para voltar 
a receber salário e até os dias atuais, 
novembro de 2012, continua  sem 
função. Comparece para assinar o 
ponto e vai pra casa, mas recebe o sa-
lário. Ao menos cessou a humilhação 
de permanecer diariamente 08 horas 
na garagem, sem qualquer trabalho e 
está recebendo salário graças à impe-
tração de mandado de segurança;

III) Miraíma - Em Miraíma (CE), como 
o Sindicato reagiu contra todas as 
arbitrariedades do atual prefeito, ele 

ASSÉDIO MORAL

Serviço Público:

“É muito propício na gestão pública o ambiente para o 
desenvolvimento do assédio moral”, explica a professora Rosemary 
Cavalcante Gonçalves. Segundo ela, no espaço privado, quando 
ocorrem casos de assédio, a pessoa acaba sendo demitida, “então 
não se perpetua, mas no órgão público, o servidor não quer, lógico, 
pedir demissão, então, aquelas relações se mantém”, completa.
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resolveu perseguir e humilhar os di-
rigentes sindicais. Primeiro cassou a 
liberação dos dirigentes, como não 
conseguiu intimidar, cortou seus sa-
lários. Uma vez vencendo na Justiça, 
que determinou a liberação e o paga-
mento dos salários, abriu sindicância 
e demitiu os quatro dirigentes, que 
recentemente conseguiram ser rein-
tegrados com direito à liberação e a 
salários. Até reverterem a situação, 
que demorou meses. São eles: Fran-
cisco Rodrigues Teixeira, Selilância 
Linhares Moura Freitas e Telma Maria 
Teixeira Pinheiro;

IV) Mucambo - Em Mucambo (CE), co-
locaram um vigia, desvirtuando-o 
de suas funções, para carregar água 
todo dia de um açude, a 500 metros 
de distância do prédio da escola, 
na zona rural, para encher a caixa 
d´água, subindo numa escada, o que 
requeria inúmeras viagens. Só ces-
sando após intervenção da assessoria 
jurídica do Sindicato;

V) Catarina - Na cidade de Catarina (CE), 
em janeiro de 2001, o prefeito eleito 
chamou as mulheres servidoras que 
tinham votado nele e disse-lhes que 
só não seriam punidas se os maridos 
fossem à rádio e dissessem que ti-
nham votado nele. Caso rejeitassem, 
elas teriam que separar-se deles e 
ele lhes daria advogado. Como não 
concordaram, foram todas demitidas, 
sem qualquer direito à defesa e ao 
contraditório. Mesmo sendo eleitoras 
dele e sendo servidoras concursadas, 
eis o nome delas:  Francisca Aires 
Leitão, Luiz Gomes de Souza, Maria 
Gilneide Chaves Custódio, Maria da 
Glória Lima Mota,  Maria Verônica de 
Oliveira, Vera Lúcia Duarte Rodrigues 
e Dilma Leite da Silva. As assediadas 
venceram a demanda na Justiça, fo-
ram reintegradas, recebendo todo o 
retroativo;

VI) Piquet Carneiro - No Município 
de Piquet Carneiro, no ano de 2000, 
após dezenas de servidores serem 
reintegrados, o prefeito cumpriu a 
ordem judicial só em  parte, reinte-
grando os servidores  aos quadros do 

O que tramita no Congresso?
Segundo informações levantadas pela Agência Senado, para que o as-

sédio moral seja reconhecido em Lei Federal, cinco Projetos de Lei estão em 
tramitação na Câmara de Deputados. As propostas são:

PL 4.591/01 – Da então deputada Rita Camata, trata da prática de assédio 
moral no serviço público. Dá como exemplos atribuir tarefas a subordinados 
com prazos impossíveis para executá-las, tomar o crédito de ideias de outros, 
espalhar rumores maliciosos e passar o funcionário de uma área de respon-
sabilidade para funções triviais. Aguarda votação da Comissão de Trabalho, de 
Administração e Serviço Público.

PL 4.742/01 e PL 4.960/01 – Dos deputados Marcos de Jesus (PL-PE) e 
Feu Rosa (PSDB-ES), respectivamente, tipifica no Código Penal Brasileiro o cri-
me de assédio moral no trabalho, marcado, entre outros, pela desqualificação 
por meio de palavras, gestos ou atitudes. Na pauta do Plenário.

PL 5.971/01 – Do deputado Inácio Arruda (PCdoB-CE), propõe a tipifica-
ção no Código Penal o crime de “coação moral no ambiente de trabalho”, com 
pena de um a dois anos, e multa. Na pauta do Plenário.

PL 2.369/03 –  Do deputado Mauro Passos (PT-SC), caracteriza como ilíci-
to trabalhista o assédio moral (constrangimento causado por atos repetitivos, 
praticados tanto por superiores hierárquicos quanto por colegas. Na Comis-
são de Trabalho, de Administração e Serviço Público.

“Todavia, é muito importante dizer, que independentemente de leis fede-
rais, estaduais ou municipais, o Assédio Moral ou qualquer atitude que provo-
que dano moral são criminalizados pela Constituição em forma de princípios, 
a saber: 1) Preâmbulo da Constituição; 2) Artigo 1º inciso II e 3) Artigo 3º, 
inciso I; 4) Artigo 5º; 5) Artigo 5º, inciso X, que prevê indenização por dano 
moral. Mesmos princípios contidos em todas as Leis Orgânicas Municipais, 
por força do princípio da simetria. Por fim, em muitos casos há como crimina-
lizar a conduta do ofensor, tipificando-a como constrangimento ilegal, artigo 
146, do Código Penal Brasileiro”, explica o assessor jurídico da FETAMCE, Val-
decy Alves.

Município e à folha de pagamento, 
porém colocando-os para desempe-
nhar outra função, todos vigias no-
turnos. Eram dezenas de servidores. 
Para vigiar os vigias e humilhá-los, 
nomeou um vigia chefe que tinha a 
função de andar pelas ruas, à noite in-
teira, apitando seguidamente, quem 
não respondesse o apito levaria falta. 
O que ocorreu? Tinham mais vigias 
que ruas e, com todos respondendo 
ao apito do chefe ao mesmo tempo, 
formou-se um coral de apitos. No 
começo a população ria de todos. 
Depois, sem aguentar dormir, fez um 
abaixo assinado contra a barulheira 

noturna. Mas a situação foi revertida 
juridicamente e os servidores lotados 
em suas funções originais.

“No serviço público, geralmente 
quem pratica o assédio moral é o chefe 
imediato, o diretor da escola, o secretá-
rio do Município e muitas vezes o pró-
prio prefeito. O que há de grave é que o 
Poder Público deveria ser o garantidor 
dos direitos e da dignidade humana, 
mas quando se trata de servidor é pa-
trão e patrão violador. Errando como 
patrão e mais ainda como Poder Públi-
co. O que é gravíssimo”, explica Val-
decy Alves.
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sofrem com assédio moral,
conforme pesquisa acadêmica

ASSÉDIO MORAL

Mais de 25%
dos cearenses

Segundo informações levantadas pela pesquisadora Rosemary 
Cavalcante Gonçalves, no estudo “O Assédio Moral no Ceará: 
Naturalização dos atos injustos no trabalho” (2006), o assédio 
moral no Ceará tem uma grande incidência e está sempre 
vinculando a vários outros problemas de ordem trabalhista.

Segundo informações levanta-
das pela pesquisadora Rose-
mary Cavalcante Gonçalves, 
no estudo “O Assédio Moral 

no Ceará: Naturalização dos atos 
injustos no trabalho” (2006), o assé-
dio moral no Ceará tem uma grande 
incidência e está sempre vinculando 
a vários outros problemas de ordem 
trabalhista.

tes de 218 pessoas, de idade entre 
18 e 60 anos. O grupo era compos-
to por 52,3% de homens e 47,7% 
de mulheres. Quanto às empresas, 
96,8% eram do setor privado, e 
apenas 3,2% pertenciam ao setor 
público, onde predominaram os 
trabalhadores da indústria (28,44 
%) e do comércio (25,6%). 90,4% 
são trabalhadores que não ocu-
pam função de chefia.

Dos 218 respondentes, 25,2% 
consideraram-se vítimas de assédio 
no trabalho, nos últimos seis meses, 
porém, chama a atenção o fato de 
95,9% (209) relataram ter passado 
por, pelo menos, uma situação de as-
sédio, nos últimos seis meses.

A pesquisa foi realizada junto 
a Delegacia Regional do Trabalho 
(DRTCE), com o total de participan-
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Sobre a escolaridade, os partici-
pantes, na maioria, possuíam nível 
médio de escolaridade (63,8%), mas 
também houve grande incidência de 
trabalhadores com nível básico com-
pleto ou incompleto (32,1%), sendo 
estes últimos considerados semia-
nalfabetos. Foi mínimo o número de 
pesquisados com curso técnico ou 
superior (4,1%). Destaque para pre-
dominância dos trabalhadores com 
nível hierárquico na “base da pirâmi-
de”, isto é, os operários e profissio-
nais de linha de frente ou de “chão 
de fábrica”, sem cargo de liderança, 
consistindo em 90% da amostra. 
Apenas 10% exerciam função de su-
pervisão ou coordenação de média 
gerência.

Mulheres e jovens
são os mais assediados (as)

As mulheres foram mais as-
sediadas do que os homens e a 
diferença é estatisticamente sig-
nificativa, correspondendo a 31,7 
% contra 19,3 % dos homens. Os 
trabalhadores assediados são per-
seguidos mais por chefias (83,6%). 
Contudo, as mulheres tendem a 
ser mais assediadas por mulheres 
(81,8%), e os homens, por homens 
(95,4%).

Quanto a faixa etária, o grupo 
de 25 a 34 anos é o mais assedia-
do, representando 47,3% dos auto-
-relatos de assédio.

 Violências
As violências de maior freqüên-

cia na amostra foram “ser alvo de 
gritos e agressividade” (56,42%), 
“ser constantemente lembrado de 
erros” (51,83%), “espalhar boatos 
a seu respeito” (50,46%), “ser pres-
sionado a não reclamar direitos” 
(48,17%) e “receber supervisão ex-
cessiva” (47,17%).

Uma efeito em cadeia
Rosemary Cavalcante Gonçal-

ves destaca que vem chamando a 
atenção o fato de que “os atos ne-
gativos, baseados no mau uso do 
poder, são reproduzidos por toda 
a organização como processo em 
cadeia, que inicia com as atitudes 
do patrão que repassa ao gerente, 
que reproduz as mesmas atitudes 
com os subordinados, que utilizam 
o poder informal para subjugar ou-
tros colegas.”, destaca a estudiosa.

Mais problemas
trabalhistas

Em uma segunda amostra, qua-
litativa, a pesquisadora encontrou, 
em relatos abertos, a incidência de 
problemas de ordem trabalhista, ca-
racterizando como o principal ato 
negativo no trabalho, por 43,93% dos 
entrevistados, que afirmaram nos re-
latos o não cumprimento dos direitos 
trabalhistas.

Outros 24,28% dos ouvidos 
apontaram horas-extras como um 
ato negativo, e desses, muitos tam-
bém reclamaram o não pagamento 

pelas horas trabalhadas a mais. Já 
19,08% dos pesquisados disseram 
ser um comportamento negativo o 
desrespeito das chefias, que se ex-
pressam através de gritos, xingamen-
tos e ofensas aos empregados. “A 
percepção de injustiça e de explo-
ração se apresenta nas falas dos tra-
balhadores, como expressa este en-
trevistado: O patrão se aproveita da 
falta de emprego, e o empregado tem 
que aceitar tudo”, informa a pesqui-
sadora. Nos textos, os trabalhado-
res explicitam que são pressionados 
para atingir metas de produção e 
ameaçados quando não conseguem 
os resultados esperados.

Conformismo
Rosemary destaca, finalmente, 

que era comum a falta de emoção 
e relatos entrecortados de “isso é 
normal”, “é assim mesmo”, “em 
todo lugar é assim”, expressando 
resignação, conformismo e adap-
tação às situações de constrangi-
mento.
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•	 Planejamento	e	organização	do	trabalho;

•	 Levar	em	consideração	a	autodeterminação	
de	cada	servidor	(a)	e	possibilitar	o	exercício	
de	sua	responsabilidade	funcional	e	profis-
sional;

•	 Assegurar	 ao	 servidor	 (a)	 oportunidade	 de	
contato com os superiores hierárquicos e ou-
tros	 servidores,	 ligando	 tarefas	 individuais	
de	trabalho	e	oferecendo	a	ele	informações	
sobre	exigências	do	serviço	e	resultados;

Classificação bem-humorada dos tipos de chefes 
agressivos (as), pelas próprias vítimas, conforme 
relatos feitos à médica Margarida Barreto, em 2000:

Pit-Bull
agressivo e violento, que demite 
friamente e humilha por prazer; 

Troglodita
é o chefe brusco, que não 
admite discussão e não aceita 
reclamações;

Tigrão
esconde sua incapacidade com 
atitudes grosseiras e necessita de 
público, pois, quer ser temido por 
todos;

O grande irmão
primeiro banca o protetor, para depois atacar, ou seja, 
aproxima-se, entra na intimidade do trabalhador e, na 
primeira oportunidade, usa o que sabe contra o empregado 
para rebaixá-lo ou demiti-lo. 

O profeta
aquele que exalta suas próprias 
qualidades e tem a missão de en-
xugar a máquina e, por isso, demi-
te indiscriminadamente, mas hu-
milha com cautela;3

4

5

1 2

Há como impedir esta
violência no Serviço Público?

•	 Garantir	a	dignidade	do	servidor	(a);

•	 Evitar	o	trabalho	pouco	diversificado	e	repe-
titivo,	protegendo	o	 (a)	 servidor	 (a)	 no	 caso	
de	variação	do	ritmo	de	trabalho;

•	 As	condições	de	trabalho	deverão	garantir	ao	
(a) servidor (a). oportunidades de desenvol-
vimento	funcional	e	profissional	no	serviço;

•	 Desenvolvimento	de	ações	objetivando	a	dis-
seminação	de	normas	éticas	e	disciplinares.

Paulo Roberto Martinez Lopes, autor do Livro: “Ética, assédio moral e assédio sexual na Admi-
nistração Pública”, sugere que cada órgão público pode definir um conjunto de ações preventivas 
dirigidas pelo (a)  gestor (a) público (a), tais como:

“As revoluções são a locomotiva da história” 
(Karl Marx)

ASSÉDIO MORAL
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ARTIGO

Um enfrentamento em comunhão

As As desigualdades no mun-
do do trabalho são conse-
quências diretas do modelo 
de organização imposto ao 

longo da estruturação da sociedade, 
tendo como resultado a segregação 
social a que os trabalhadores, em va-
riados contextos, foram submetidos. 
Este é um elemento fundamental para 
se entender como as relações de trabalho são profundamente 
marcadas por contradições e depositárias de grandes desigual-
dades.

Ao longo das revoluções que no mundo se deram, as várias 
matrizes culturais balizaram diferenciados regimes de submis-
são, quase sempre caracterizados por uma minoria, detentora 
da burocracia estatal, que controla uma maioria, subalterna e 
operadora do sistema produtivo. É nesse ambiente que se sedi-
menta a forma mais perversa de relação humana: a “exploração 
do homem pelo homem” (Karl Marx), que, por séculos, utilizan-
do-se do discurso oficial, organizado nas nações, foi justificado 
e legitimado. Reconhecemos o “pai” de todas as violências do 
mundo do trabalho: o capitalismo.

Construído especialmente em um ambiente de concor-
rência, poder e dominação de território, que colocava realida-
des diversas em situação de conflito, o modelo de exploração 
sobreviveu por séculos e se repetiu em diferentes contextos. 
Especialmente em nosso país, o Brasil, assistimos a reprodução 
deste modelo de organização produtiva e acompanhamos o 
seu fortalecimento, mesmo em uma época em que as justifica-
tivas para o regime já se encontravam completamente vazias. 
Muitos pensadores chegam inclusive a creditar boa parte dos 
atrasos de nossa nação aos prejuízos causados pela longevida-
de do modelo de exploração humana aqui quase imortalizado.

Os brasileiros, portanto, criaram suas raízes nessas estru-
turas, que, ainda que tenha um fator extremamente positivo, 
como a multiplicidade de elementos culturais, carrega um con-
junto infinito de conflitos, também produto dessas relações. 
Isso nos faz apostar que o descompasso entre o discurso 
de desenvolvimento e superação dos confli-
tos no Brasil nada mais é que a represen-
tação de uma falácia da igualdade. Sendo 
assim, não temos receio de afirmar que 
o nosso período democrático ainda é 
recente. Ainda não alcançamos pata-
mares de legitimação de regimes de 
organização instalados em nosso país. 
Esta tem sido a oportunidade real de 
camuflar os antagonismos e esconder, 
através de discursos e aliterações, as 

perversidades e promiscuidades que se escondem por trás do 
Estado.

Sendo assim, o mundo do trabalho contemporâneo vai ser 
violentamente marcado por esses modelos conciliatórios que 
aprofundam e imortalizam as problemáticas sociais, mas não 
combate os desvios. Em uma sociedade que prega a igualdade, 
sobretudo, a de oportunidades, esse é um dos maiores desafios 
dos que militam pela transformação social.

É aí onde reside, especialmente, o tema que debatemos 
por meio de campanha e produtos em comunicação atualmente 
nos ramos dos servidores municipais, o fenômeno denominado 
como assédio moral no trabalho, que pode ser perfeitamente 
identificado no espaço histórico-cultural que descrevemos. O 
assédio moral é, sem sombra de dúvidas, um produto das re-
lações de dominação históricas. Ele é caracterizado e repete 
a sistemática do capitalismo, fortalecido através da violência, 
com o terror psicológico ou violência psíquica.

Só o nosso reconhecimento e amadurecimento do que sig-
nifica de fato esse enfrentamento do assédio moral enquanto 
problemática do mundo do trabalho é que vai possibilitar uma 
alternativa de superação. Ou seja, para nós é determinante lu-
tar contra as violências que se localizam no campo do traba-
lho ao passo que disputamos as mudanças nas estruturas do 
Estado.

Esta é, como diria o educador brasileiro Paulo Freire, uma 
missão que envolve a superação desta realidade, propondo, 
através da conscientização dos oprimidos, a libertação dos  
opressores. Para Freire, se faz necessário que os oprimidos 
tomem consciência de sua situação, para, a partir de então, 
lutarem por uma liberdade justa. Então, nobres companheiros 
e companheiras, a mudança que buscamos só é possível pela 
união física e a universalização de valores, na busca pela afir-
mação de que “os homens se libertam em comunhão” (Paulo 
Freire).

Graça Costa - Secretária	de	Relações	do	Trabalho	da	CUT
Presidenta	da	Confederação	dos	Trabalhadores	no	Serviço	Público	Muni-

cipal do Brasil (CONFETAM)
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Com objetivo de dar prossegui-
mentos às atividades de combate ao 
assédio moral, iniciadas na II Jor-
nada do Trabalho Decente, que traz 
como tema “Saúde no Trabalho é 
Qualidade de Vida - Assédio Moral 
no Serviço Público também faz mal a 
Saúde” a FETAMCE lança a campa-
nha “Assédio Moral - Eu digo não!”. 

A ideia central da campanha é 
fazer com que as pessoas abram mão 
da própria identidade, comecem a 
pensar coletivamente e participem 
da mobilização contra o assédio, 
através da prevenção e da denúncia. 
O mote da campanha de mídia cha-
ma e cria a conexão com esse objeti-
vo, ao ter usado como personagens 
da campanha servidores (as) de vá-
rias categorias e de vários municípios 
cearenses, que posaram para fotogra-

FETAMCE lança a Campanha
“Assédio Moral - Eu digo não!”

CAMPANHA

fias. O mote da mensagem é dizer 
que o assédio moral está próximo e 
que cada um é parte neste combate. 
No cartaz e folder, materiais princi-
pais, está a frase “Eu digo não”, que 
sempre é escrita à mão pela persona-
gem fotografada e colocada sobre a 
foto da mesma. São pelo menos oito 
variações desta arte principal.

Os cartazes, vídeos e peças da 
campanha vão percorrer todo o Ceará 
e serão feitos lançamentos regionais 
da empreitada. Além das mensagens 
dos materiais centrais da campanha, 
a mobilização conta com o manifesto 
dos trabalhadores (as) do serviço pú-
blico municipal do Ceará de combate 
ao assédio moral, intitulada “O Tra-
balho que Queremos”, destacando 
os passos para o combate ao assédio 
moral no local de trabalho.
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ARTIGO

Ameaça invisível no 
ambiente de trabalho 

Aprática de assédio moral no ambiente de 
trabalho é tão antiga quanto a própria exis-
tência do trabalho. No entanto, o problema 
só passou a chamar a atenção de estudio-

sos a partir dos anos 80, quando o psicólogo ale-
mão Heinz Leymann identificou o comportamento 
de hostilidade nas relações de trabalho. No Brasil, o 
assunto ganhou visibilidade na sociedade acadêmi-
ca após a publicação da pesquisa “Jornada de humilhações”, realizada em 
2000, na PUC – SP, pela médica e pesquisadora Margarida Barreto.

Casos de assédio moral se tornaram mais frequentes com a implan-
tação do capitalismo e do sistema organizacional do mercado empresa-
rial ligado à alta produtividade e às disputas de poder. Percebe-se ainda 
um alto crescimento de assédio no serviço público, dada às condições 
de poder dos gestores públicos junto aos(as) servidores(as). O estímu-
lo e, muitas vezes, a exigência do comportamento competitivo do(a) 
trabalhador(a) fortalecem posturas agressivas e individualistas, que co-
laboram para a exclusão do indivíduo no ambiente de trabalho. De forma 
invisível, sem violência física, o(a) trabalhador(a) é degradado por gestos, 
palavras e comportamentos, como, por exemplo, a supervisão excessiva, 
críticas depreciativas e exageradas, definição de metas abusivas e perse-
guições constantes.

As condições de trabalho refletem diretamente na qualidade de vida. 
A humilhação compromete a saúde do(a) trabalhador(a) e provoca des-
de a redução da auto-estima até o suicídio. Impossibilitado de exercer a 
função, o profissional também pode ser excluído do mercado de trabalho, 
seja através de licenças médicas ou da perda do emprego.

Mesmo com consequências graves, muitas vezes, as vítimas de as-
sédio moral não denunciam a violência. É difícil diagnosticar o proble-
ma, devido a desinformação do(a) trabalhador(a) sobre os seus direitos 
constitucionais e trabalhistas. O agressor também desvaloriza a violência 
praticada contra o funcionário e atribui à vítima a culpa pelo seu compor-
tamento abusivo. Na maioria dos casos, ele justifica que o desrespeito é 
resultado de conflitos de personalidade, da postura frágil do empregado 
ou ainda da incompetência do funcionário para realizar a atividade.

A falta de legislação específica, no âmbito nacional, para prevenir e 
coibir o assédio moral também impede o(a) trabalhador(a) de denunciar. 
A implementação da lei representa a promoção do trabalho decente em 
todo país e estimula a construção da postura pró-ativa contra esse tipo de 
violência. A luta do movimento sindical é pela defesa de condições dignas 
e pela valorização do(a) trabalhador(a) com maior qualidade no ambiente 
de trabalho. Por isso, o sindicato é o maior aliado do(a) trabalhador(a) no 
combate ao assédio moral e a denuncia é a principal ação para coibir esse 
mal que permeia no mundo do trabalho.

Joana Almeida - Presidenta	da	CUT	-	CE

O fundamental em um caso de as-
sédio moral é produzir provas de que a 
infração vem sendo cometida. Portanto, 
relacionamos abaixo algumas dicas de 
como agir na situação de assédio moral, 
permitindo a construção de uma denún-
cia contra o assediador:

1Resistir: anotar com detalhes toda as 
humilhações sofridas (dia, mês, ano, 

hora, local ou setor, nome do agressor, 
colegas que testemunharam, conteúdo 
da conversa e o que mais você achar ne-
cessário).

2Dar visibilidade, procurando a ajuda 
dos colegas, principalmente daqueles 

que testemunharam o fato ou que já so-
freram humilhações do agressor.

3Organizar. O apoio é fundamental 
dentro e fora do local de trabalho.

4Evitar conversar com o agressor, sem 
testemunhas. Ir sempre com colega 

de trabalho ou representante sindical.

5Exigir, por escrito, explicações do ato 
agressor e permanecer com cópia da 

carta enviada ao Departamento Pesso-
al ou Recursos Humanos e da eventual 
resposta do agressor. Se possível mandar 
sua carta registrada, por correio, guar-
dando o recibo.

6Procurar seu sindicato e relatar o as-
sédio moral no trabalho acontecido 

para diretores e outras instâncias como: 
médicos ou advogados do sindicato as-
sim como: Ministério Público, Justiça do 
Trabalho, Comissão de Direitos Humanos 
e Conselho Regional de Medicina (ver 
Resolução do Conselho Federal de Medi-
cina n.1488/98 sobre saúde do trabalha-
dor, abaixo).

7Recorrer ao Centro de Referência em 
Saúde dos Trabalhadores e contar a 

humilhação sofrida ao médico, assistente 
social ou psicólogo.

8Buscar apoio junto a familiares, ami-
gos e colegas, pois o afeto e a soli-

dariedade são fundamentais para re-
cuperação da auto-estima, dignidade, 
identidade e cidadania. Procure sempre a 
justiça para tentar encontrar um caminho 
para este problema.

Como denunciar 
o assédio Moral?
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