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“Não ser reconhecido e respeitado torna-se devastador, na 

medida em que fere a dignidade e a identidade individual. 

Aqui, o sindicato se inscreve como o espaço das 

possibilidades: de falar, ter apoio e lutar por seus direitos.” 

Margarida Barreto  
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 Assédio Moral – Cartilha - SINDIPROESP  

APRESENTAÇÃO 

 

 

O SINDIPROESP vem, por meio desta cartilha, dar sua 

contribuição e chamar a atenção dos Advogados Públicos     

e da sociedade para o tema do ASSÉDIO MORAL. Esse 

assunto é tão antigo quanto o próprio trabalho, mas seu trato 

jamais se deu de modo tão incisivo quanto agora.                  

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) já o trata 

como fenômeno internacional; estudiosos atribuem seu 

crescimento exponencial às características da gestão 

empresarial, implantada no mundo a partir dos anos 70          

e assumida pelos próprios Estados a partir da década de 90. 

De tão expressivo, o assédio moral no trabalho passou           

a receber destaque na mídia, nos meios médicos e nos meios 

jurídicos. Os primeiros estudos investigaram a figura do 

assédio moral nas relações privadas de trabalho; hoje, 

porém, o serviço público é, reconhecidamente, um dos 

espaços de trabalho mais suscetíveis à verificação do 

fenômeno. Em virtude principalmente da garantia de 

estabilidade do servidor pelo vínculo funcional estatutário,    

o Assédio Moral apresenta contornos especiais no serviço 

público. 
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Seja pelo valor ético seja pelos inestimáveis danos, tal 

questão não pode ser menosprezada. Tornou-se preocupação 

necessária do Sindicato. Diante da difusão da problemática, 

é importante que a generalidade dos servidores e os colegas 

tomem conhecimento da existência dessa prática 

devastadora, para poder, de um lado, atuar com o propósito 

de evitá-la, e, de outro, defender-se de situações de Assédio 

Moral, denunciando-as.  Fundamental, ademais, saber que 

podem e devem contar com o auxílio de seus sindicatos.  

Advogados Públicos do Estado de São Paulo, contem com   

o SINDIPROESP! Seu sindicato está atento e à sua disposição. 

Não se cale. Denuncie. Você não está sozinho! 
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ASSÉDIO MORAL 

 

O Assédio Moral no local de trabalho consiste em todo         

e qualquer procedimento (sucessão de atos) injusto, ilegal, 

imoral e antiético, manifestando-se, sobretudo, por condutas, 

comportamentos, palavras ou gestos que possam trazer dano 

à dignidade ou à integridade física e/ou psíquica de uma 

pessoa, pôr em perigo seu emprego ou degradar o ambiente 

laboral.  

A caracterização do assédio moral dá-se a partir de múltiplas 

atitudes de agressão, no mais das vezes reiteradas, que 

menosprezam, intimidam, discriminam, ridicularizam ou 

punem o trabalhador/servidor durante o horário de trabalho   

e no exercício de suas funções/atribuições. São práticas 

comumente veladas, que minam a confiança, a autoestima,   

a qualidade da convivência no trabalho, lesam a dignidade 

do trabalhador ou servidor e dão origem a sofrimento 

psíquico e físico, com consequências multifacetárias.  

O Assédio Moral perfaz-se aqui como uma violência 

psicológica laboral: comportamentos agressivos ou 

insidiosos, exercidos geralmente de maneira constante          

e mesmo sub-reptícia, comprometem a qualidade de vida do 

servidor, já porque fazem surgir mazelas concretas, de 

índole psíquico-emocionais, físicas, por vezes 

incapacitantes.  
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Consequentemente, é prática que prejudica também               

o empregador (público ou privado) e a própria sociedade, 

que ficam desprovidos da força e da capacidade de trabalho 

do servidor vítima do assédio.   

Sua ocorrência desestabiliza o assediado e o conduz ao 

isolamento dos demais membros do grupo, com graves        

e diversificadas repercussões. No limite, força-o                        

a afastar-se de alguma maneira daquele ambiente abusivo. 

Num contexto de violência moral sutil, mas autoritária, há 

dificuldades para nomear aquela situação como Assédio 

Moral; e, quando denunciada, é prontamente negada pelos 

responsáveis, porque seu reconhecimento evidenciaria, 

quando menos, perda de mandamento ético e falha na 

gestão. 

Excelente conceituação para o Assédio Moral encontra-se na 

lição da Desembargadora do Trabalho Sônia Mascaro:  

 “A doutrina pátria define o assédio como uma 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.” 
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O Assédio Moral é atitude proibida no funcionalismo 

público do Estado de São Paulo, tanto na administração 

direta quanto indireta (autarquias e fundações públicas). 

Constitui infração grave e o assediador pode ser punido até 

com demissão do cargo. Veja: 

“Considera-se assédio moral para os fins da presente lei, 

toda ação, gesto ou palavra, praticada de forma repetitiva 

por agente, servidor, empregado, ou qualquer pessoa que, 

abusando da autoridade que lhe confere suas funções, 

tenha por objetivo ou efeito atingir a autoestima                 

e a autodeterminação do servidor, com danos ao ambiente 

de trabalho, ao serviço prestado ao público e ao próprio 

usuário, bem como à evolução, à carreira e à estabilidade 

funcionais do servidor, especialmente: (...) 

O assédio moral praticado pelo agente, servidor, 

empregado ou qualquer pessoa que exerça função de 

autoridade nos termos desta lei, é infração grave                

e sujeitará o infrator às seguintes penalidades: 

I- advertência; 

I- suspensão; 

III - demissão.” 

(Artigos 2º e 4º da Lei Estadual nº 12.250, de 9 de fevereiro 

de 2006 - em vigor, a despeito da ADIn 3980, pendente de 

julgamento no STF) 
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O reconhecimento da figura do Assédio Moral e sua 

incidência no serviço público têm encontrado ressonância no 

Poder Judiciário, cujo posicionamento contrário à prática já 

se vislumbra em decisões até mesmo das altas Cortes de 

Jurisdição. Observe: 

“O assédio moral, mais do que apenas uma provocação no 

local de trabalho – como sarcasmo, crítica, zombaria         

e trote –, é uma campanha psicológica com o objetivo de 

fazer da vítima uma pessoa rejeitada. Ela é submetida        

a difamação, abusos verbais, agressões e tratamento frio                                

e impessoal.   (...) 

Embora trabalhadores da iniciativa privada sejam mais 

vulneráveis a esse tipo de abuso, a estabilidade no emprego 

dos servidores públicos não impede o assédio, seja moral 

ou sexual.” 

(Recurso Especial nº 1286466) 

Como dito, ainda que antiquíssima a prática,                                

a descrição científica do Assédio Moral é recente                  

e desde a década de 90 do século XX inquieta o mundo. 

Também conhecido por mobbing, tal conceito veio da 

observação de diversas espécies animais em que membros 

débeis traçam alianças contra indivíduo mais forte. 

Considera-se uma das experiências mais devastadoras, 

porque o indivíduo é objeto de acosso por parte do próprio 

grupo social. 
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Em conjunto com a Organização Mundial de Saúde (OMS), 

e com suporte em pesquisa realizada ainda no ano 2000,       

a Organização Internacional do Trabalho (OIT) já projetava, 

para os vindouros vinte anos, crescimento nas ocorrências de 

sofrimento no trabalho com danos psíquicos, decorrentes do 

Assédio Moral. Dados da pesquisa indicam que até 20% dos 

casos chega a extremos fatais, com cometimento de suicídio, 

e até 40% de aposentadorias antecipadas são causadas por 

Assédio Moral!       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

Assédio Moral – Cartilha - SINDIPROESP  



 

 

MANIFESTAÇÕES MAIS CORRENTES 

 

O Assédio Moral parte, comumente, de um superior em 

relação ao subordinado; menos frequentemente, inverte-se     

a direção – o subordinado assedia o chefe –, ou acontece 

entre colegas do mesmo nível hierárquico. Considerando-se 

que uma agressão visivelmente pessoal soaria ilegítima no 

local de trabalho, o Assédio Moral perfaz-se de maneira 

velada. Daí a dificuldade na caracterização. Dentre outras 

estratégias, anotam-se como condutas indicativas do assédio 

moral: 

 Ataque à vítima por meio de medidas organizacionais. 

 Imposição de condições de trabalho personalizadas à vítima, 

sendo exigidas tarefas diferentes das que são cobradas dos 

demais, em maior quantidade, mais trabalhosas ou mesmo 

inúteis.  

 Delegação de obrigações de cumprimento impossível ou 

desprezadas pelos demais. 

 Determinação de prazo desnecessariamente exíguo para 

finalização de um trabalho. 

 Manipulação de informações de modo a não serem repassadas 

com a antecedência necessária à vítima. 

 Supressão de documentos ou informações importantes para         

a realização do trabalho, induzindo a vítima a erro, não só para 

criticá-la ou rebaixá-la, mas também para que desenvolva má 

imagem de si mesma. 

 Críticas constantes, por vezes indiretas, ao trabalho desenvolvido 

pela vítima ou à sua forma de trabalhar. 

 Censura de maneira vaga, dando ensejo a mal-entendidos. 
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 Persuasão da vítima ao descrédito de sua própria capacidade 

laborativa. 

 Estabelecimento de vigilância especificamente sobre a vítima. 

 Controle e questionamento de ausências legais. 

 Advertência, em razão de atestados médicos ou de reclamação 

de direitos. 

 Identificação da vítima como indisciplinada                                        

e insubordinada. 

 Isolamento. 

 Recusa na comunicação direta entre o assediador                           

e a vítima; quando aquele aceita se comunicar com esta, o faz 

apenas por e-mail, bilhetes ou terceiros e outros meios indiretos 

de comunicação.  

 Colocação de um colega no controle de outro, fora do contexto 

da estrutura hierárquica, difundindo-se a desconfiança                 

e buscando-se evitar a solidariedade entre colegas e vítima. 

 Ataque à vida privada. 

 Comentários sobre forma de ser, agir, falar, vestir.  

 Divulgação de rumores maliciosos. 

 Ataque às atitudes ideológicas. 

 Comentários ofensivos sobre convicções religiosas, crenças 

políticas e orientação sexual.  

 Críticas ao território íntimo da vítima. 

 Agressão verbal. 

 Ridicularização, inferiorização, humilhação pública da vítima, 

com comentários na seara profissional ou pessoal. 

 Violência física (um esbarrão, um empurrão...). Menos 

frequente. 
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Em verdade, o Assédio Moral é fenômeno que principia        

a partir de incidente ou conflito concreto entre assediador     

e vítima, convertendo-se em um caso, uma “implicância” 

contra a vítima, com sutis comportamentos agressivos, que, 

todavia, não deixam de imputar a culpa à vítima; assim, 

direção e colegas assumem a versão dos fatos do assediador 

e a vítima acaba sendo transferida ou, para estancar               

o sofrimento psíquico e físico, acaba ela mesma pedindo 

para afastar-se.        

Como terrorismo psicológico, o Assédio Moral pretende-se 

impune, porque, ao arrasar a vítima, destrói suas ações de 

defesa e conta com a cumplicidade implícita do resto do 

grupo, que ou bem colabora ou bem converte-se em 

testemunha silenciosa da injustiça, calando-se por temor de 

represálias ou por satisfação íntima. Quanto às demais 

autoridades, por também serem responsáveis em algum grau, 

costumam tomar partido dos assediadores, aduladores do 

poder estabelecido, restando à vítima o estigma. 

Em informe de 2002, a Organização Internacional do 

Trabalho também elencou entre as manifestações de Assédio 

Moral: 

(i) medidas destinadas a excluir o assediado; 

(ii) ataques ao rendimento pessoal e profissional; 
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(iii) rumores e ridicularização; e 

(iv) abuso de poder e controle desmedido                       

e inapropriado do rendimento. 

 

Em suma, o Assédio Moral consiste em violência psíquica, 

que afronta princípios institucionais de busca de justiça 

social e respeito aos direitos humanos e à dignidade da 

pessoa humana. 
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PERFIL DO ASSEDIADOR  

O assediador julga-se superior a todos, não admite suas 

próprias falhas e critica quaisquer imperfeições alheias. Ele 

usa o Assédio Moral como técnica para esconder suas 

inabilidades. E, nada obstante seu senso de onipotência, não 

prescinde de adulação.   

A Administração Pública, por mais incrível que à primeira 

vista isso possa parecer, é ambiente particularmente 

pontuado por assediadores. A gestão pública propicia           

a prática do Assédio Moral, mormente pela grande 

discricionariedade das decisões, pela fácil mobilidade           

e transferência de indivíduos “por necessidade do serviço”. 

Tais elementos abrem caminho para perseguições de toda 

ordem. 

O despreparo de muitos chefes, ademais, alçados                       

a postos de comando não por capacidade, mas, 

exemplificativamente, por laços de amizade ou 

pertencimento ao grupo de poder, é fator que se alia à 

certeza da intocabilidade oriunda daquelas mesmas relações 

que os colocaram no poder e que são suficientes para 

compensar as eventuais incompetências. 
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Aliás, por óbvio, a indicação de alguém para chefia não tem 

o condão de milagrosamente transformar tal indivíduo em 

capaz condutor de pessoas. E, tendo-se em consideração que 

o chefe não dispõe de poder de disposição sobre o vínculo 

funcional da vítima, o acosso e a humilhação são os 

instrumentos por vezes manejados na tentativa de livrar-se 

do assediado.  

Com sua dita “medíocre inoperância ativa”, o assediador 

percebe a vítima como objeto que dificulta sua satisfação 

pessoal e profissional. Assedia moralmente e sabe que está 

agredindo, por sadismo, narcisismo ou inveja, tanto que 

oculta e dissimula sua prática, mas se mostra como 

autoridade para punir o outro. Se descoberto em seu ataque, 

tenta intimidar, negociar ou passar-se por vítima.  

O assediador emprega perversamente a linguagem para 

convencer a todos  e à própria vítima de que ela é mau 

profissional ou mesmo má pessoa.  Com discurso 

aparentemente pleno de boas intenções, humilha, injuria, 

difama, mente e insinua, sem ataque frontal, impedindo         

a defesa da vítima, que progressivamente se angustia.  

Aparece a dicotomia entre bons e maus. Assim, controla sua 

imagem pública e engana a todos. Manipulador, pode chegar 

a acumular várias vítimas, umas após as outras.    
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Aliás, no Assédio Moral é recorrente a tentativa de fazer 

responsável a vítima pela sua agressão. A isto   dá-se o nome 

de “erro de atribuição”, e, outra coisa não é que                     

a manifestação de um mecanismo defensivo inconsciente, 

que todo ser humano teria para sentir-se a salvo de também 

ser agredido: ao enganar e fazer pensar que a vítima merece 

o ataque, o ser humano reconforta-se, eis que nenhum mal 

teria feito. A violência gratuita do Assédio Moral causa 

pânico a todos. Em verdade, o acosso não é provocado pela 

vítima e nenhuma pessoa quer ser humilhada.  

Enfim, a pior justificação ética para o comportamento 

humano está assentada: a conquista pela destruição do outro. 
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VÍTIMAS POTENCIAIS 

 

A experiência demonstra que qualquer pessoa pode ser 

vítima de Assédio Moral, independentemente de raça, 

aparência física, idade, função ou nível educacional. 

Destarte, não existiria um perfil da pessoa acossada, 

precisamente porque não é ela que gera o Assédio Moral, 

senão o assediador, por sua maneira de relacionar-se com      

a vítima selecionada. 

Contudo, alguns grupos são vítimas potenciais do Assédio 

Moral. Num primeiro momento, os negros, os 

homossexuais, aqueles com crença religiosa diferente da 

professada pelo assediador, os portadores de necessidades 

especiais, aqueles com mais idade, os que sejam acometidos 

de doença ou sofram acidente de trabalho – aliás, estes 

últimos geralmente são assediados também por colegas 

quando retornam ao labor. 

Depois, o Assédio Moral se dirige contra aquelas pessoas 

inteligentes e competentes, críticas e fecundas, que reagem 

ao autoritarismo de um chefe. É a capacidade profissional 

que as transforma em alvo. Ao inverso do que pregam os 

assediadores, são excelentes trabalhadores, não possuindo 

particular patologia prévia incapacitante. 
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Características do perfil das vítimas, segundo os 

especialistas Marie-France Hirigoyen, Margarida Barreto     

e Mauro Azevedo: 

 trabalhadores com mais de 35 anos;  

 os que atingem remunerações altas;  

 mulher em um grupo de homens ou vice-versa;  

 quem tem limitação de oportunidades por ser especialista;  

 aqueles que vivem sós; 

 saudáveis, escrupulosos, honestos;  

 dedicados ao trabalho e perfeccionistas; 

 as pessoas que têm senso de culpa muito desenvolvido;  

 pessoas mais competentes que o assediador;  

 pessoas que estão perdendo a resistência física                                   

e psíquica para suportar humilhações. 
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PREDOMÍNIO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

A maior incidência do Assédio Moral no setor público é uma 

realidade. Convertido em segmento de risco dessa 

gravíssima patologia laboral, o serviço público alberga 

situações de profundo desrespeito aos mais elementares 

princípios regentes da Administração Pública, decorrência 

de vícios institucionais aliados a deturpações das regras de 

organização do trabalho, gestão de pessoas e gestão do 

serviço. 

O fenômeno é verificável em serviços públicos de grande 

relevância social, em cujo âmbito vigoram padrões elevados 

de hierarquização, burocratização, responsabilidade               

e exigência.  Esse desvio de comportamento ocorre até 

mesmo no âmbito de órgãos garantes do Estado 

Democrático de Direito, como é o caso dos órgãos jurídicos, 

cujo paradigma deve ser a ética na gestão pública modelar, 

balizada pela legalidade. 

As ocorrências chegam a impactar até o cidadão,              

que, tomador do serviço público, sente os reflexos         

desses comportamentos atentatórios à dignidade do 

trabalhador/servidor, em razão do caráter profundamente 

perturbador do ambiente de trabalho como um todo e da 

consequente repercussão sobre a qualidade da prestação 

pública correspondente.  
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Podem ser arroladas algumas particularidades da 

Administração Pública, aptas à compreensão dos contornos 

que fizeram, desse setor, “ninho” para assediadores: 

(i)  excessivas hierarquização, verticalidade                                     

e burocratização da organização e gestão públicas; 

(ii) falta de profissionalismo dos chefes; 

(iii) arbitrariedade na delimitação de tarefas; 

(iv) permeabilidade a injunções políticas; 

(v) entraves jurídicos para o tratamento adequado do Assédio 

Moral, inclusive nas singularidades de uma via 

administrativa inicial, que retarda a imediata judicialização 

e a divulgação externa; 

(vi) ausência de mecanismos de solução negociada; 

(vii) falta da negociação coletiva no tratamento de matérias 

relativas aos direitos fundamentais; e  

(viii) emprego abusivo, por parte do assediador, do poder 

disciplinar punitivo.  

Para que se tenha ideia da magnitude do problema,                       

o Assédio Moral é hoje uma das principais causas de 

acidente do trabalho, sendo conduta antijurídica que 

interessa não apenas à vítima, mas a todo corpo funcional, 

ao órgão público e à sociedade. 
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A equação estabilidade/precariedade no vínculo trabalhista   

e o Assédio Moral também é tema recorrente. Ao reverso do 

que se possa inferir, o Assédio Moral é diretamente 

proporcional à estabilidade no emprego. Quão mais firme     

a relação laboral, mais difícil de extinguir-se e, pois, mais 

suscetível à ocorrência de situações de Assédio Moral.  

Noutros termos, o caráter estável do emprego público pode 

induzir o assediador, ante o embaraço de desfazer-se 

legalmente da vítima, a empreender comportamentos aptos   

a afastar o assediado do local de trabalho, seja por baixa 

médica, seja por pleito de remoção, seja por renúncia à 

condição funcional, seja, afinal, pelo suicídio.   

A erradicação do Assédio Moral no âmbito público insere-se 

na obrigação geral do Estado de proteção da segurança           

e da saúde dos servidores e/ou empregados, com 

consequências legais em caso de desobediência.  

Para tanto, importante a adoção de iniciativas que auxiliem   

a superar, na Administração, o formato conservador, 

regulador e repressivo, para implantar-se um modelo 

organizativo-participativo de gestão, que explicite como 

postulado de bom governo o trato construtivo, e não 

impositivo de soluções, em ambiente sempre acorde com      

a dignidade da pessoa.  
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CONSEQUÊNCIAS PARA O TRABALHADOR 

O Assédio Moral é fenômeno destrutivo, que atinge                      

a dignidade da vítima e compromete sua identidade 

profissional. Ao desestabilizar a vítima, causa lesões 

psíquicas e físicas.  

Dentre as marcas prejudiciais do Assédio Moral na saúde, 

citam-se:  

 Desinteresse pelo trabalho.  

 Diminuição da capacidade de concentração                                  

e memorização.  

 Queda da autoestima. 

 Crises de competência. 

 Isolamento, tristeza, redução da capacidade de se 

relacionar com o próximo.  

 Mudança de personalidade. 

 Depressão, angústia, estresse, crises de choro, mal-estar 

físico e mental.  

 Sensação negativa em relação ao futuro.  

 Ocorrência de doenças profissionais e acidentes de 

trabalho. 

 Cansaço exagerado. 

 Dores de cabeça, tonturas, falta de ar. 

 Insônia, alterações no sono, pesadelos.  

 Aumento de peso ou emagrecimento exagerado, aumento 

da pressão arterial, problemas digestivos, tremores          

e palpitações.  

 Redução da libido.  

 Sentimento de culpa e pensamentos suicidas.  

 Quadros depressivos graves, indivíduos com transtornos 

paranoicos e suicidas. 

 Síndrome de Burn-out. 
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 Uso de álcool e drogas.  

 Tentativa de suicídio. 

 Morte. 

Em diversos casos de Assédio Moral, oficialmente 

encerrados, aparentemente remitidos, ainda se testemunham: 

crises de pânico, infarto cerebral, infarto de miocárdio etc.  

A síndrome de estresse pós-traumático (SEPT) é uma 

constante para o resto da vida. 

 

Na busca de restaurar a dignidade arrebatada, interrompendo 

a humilhação constante e impedindo o prosseguimento dos 

prejuízos mentais e físicos, sobejam o abandono do posto de 

trabalho, a exclusão laboral, as grandes dificuldades para 

encontrar novo local de trabalho em virtude inclusive do 

estigma.  

 

O desempenho das atividades laborativas é afetado,                    

a produção e/ou a qualidade sofrem repercussões. 

Interessante notar que, por medo, surge pacto de silêncio, 

que contribui mais ainda para a desestabilização do 

assediado. Suas relações sociais são, pois, arrasadas;           

e, transposta a notícia do Assédio para fora dos muros da 

empresa/Estado, a degradação de um acaba por implicar       

o rebaixamento do todo. 

 

 

 

 
 

21 

Assédio Moral – Cartilha - SINDIPROESP  



 

 

O Assédio Moral traz para a vítima, ainda, consequências 

econômicas: perdas de remunerações especiais, interrupção 

na contagem de vantagens funcionais, gastos médicos 

clínicos e psiquiátricos, psicoterapia, honorários 

advocatícios etc.  

Há outras facetas,  cuja lembrança é necessária. Observa-se, 

por exemplo, que a comunicação distorcida e a ausência de 

colaboração entre os colegas e vítima interferem na 

execução de tarefas, diminuindo a quantidade e a qualidade 

do trabalho. Além disso, haverá aumento do absenteísmo da 

pessoa em causa. É altamente provável que, com as perdas 

na força de trabalho, a vítima tente mudar de local de 

trabalho. Haverá gastos com substituições de servidores 

altamente qualificados e treinamento de novos, perda na 

competitividade, inclusive por depreciação da imagem,        

e custosas demandas indenizatórias. Tratamentos médicos, 

hospitalização, aposentadorias prematuras... O investimento 

na qualidade das condições laborais resulta, decerto, mais 

benéfico que suportar esses encargos. 

Afortunadamente, são cada vez mais raros os erros 

profissionais advindos de médicos trabalhistas, psiquiatras    

e psicólogos, advogados e outros profissionais no 

diagnóstico dos problemas da vítima. Assim, a atávica 

inclinação de atribuir-se a quem padece a origem de seus 

males é situação tendente à completa superação. 
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DIREITO COMPARADO 

Para a dignificação do indivíduo, diferentes países estão 

trabalhando na erradicação do Assédio Moral.   

Na França, por exemplo, o Assédio Moral alcançou                  

o Direito Penal e está criminalizado, ao lado do assédio 

sexual. Na Espanha, as consequências penais estão 

fundamentadas em delitos contra a integridade moral ou 

mesmo tortura.  A Grã-Bretanha admite a punição no âmbito 

criminal do assediador e precedentes contra o próprio 

empregador, por negligência (culpa) ou crime longa manus 

(autoria).   

Outros Estados, com sustento em princípios constitucionais                      

e infraconstitucionais, protegem o trabalhador contra                      

o Assédio Moral, mesmo sem legislação particular – como 

exemplo, Alemanha e Itália.  

Com regramento exclusivo para o assunto Assédio Moral, 

pode-se ainda exemplificar com Portugal, Suécia, Bélgica, 

Chile e Argentina. Outros países discutem proposituras 

legislativas, tais como Uruguai e Suíça.  

No Brasil, inexiste lei trabalhista específica, sendo uma 

alternativa para contenção do Assédio Moral as convenções 

e acordos coletivos de trabalho.  
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Nos âmbitos federal, estadual e municipal, contabilizam-se 

mais de oitenta projetos. Ressalte-se inclusive, pronto para 

pauta, o Projeto de lei federal nº 4742/2001, que criminaliza 

o Assédio Moral no Trabalho.    

Há normas jurídicas do serviço público, como a já 

mencionada Lei estadual nº 12.250, de 9/2/2006, de São 

Paulo, diploma que define assédio moral (art. 1º), oferta 

medidas preventivas (art. 7º) e protege inclusive as 

testemunhas (art. 5º). Também o Rio de Janeiro e Minas 

Gerais têm normas próprias. Nos municípios, Iracemápolis 

foi a primeira municipalidade a regrar o Assédio Moral, 

tendo São Paulo, Natal e Campinas do mesmo modo 

legislado a respeito.  
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CONSEQUÊNCIAS LEGAIS NO BRASIL 

Com ou sem lei específica, o Assédio Moral enseja                            

a responsabilidade do assediador nos planos administrativo, 

civil e penal.  

Especialmente na Administração Pública, o assediador 

parece olvidar que, como servidor público encontra-se 

sujeito às regras da moralidade administrativa e, pois, de seu 

pertinente Estatuto.  

Indiscutivelmente, o assediador viola os deveres de conduta 

compatível com a moralidade administrativa, urbanidade      

e lealdade à instituição a que serve. 

Emprego do cargo com desvio de função                                         

e manifestações de desapreço são igualmente reprováveis. 

Além disso, o Estatuto impõe os deveres de solidariedade 

com os companheiros de trabalho e, principalmente, 

dignificação da função pública.  

Ainda, na esfera paulista, existe norma legal específica, com 

previsão da penalidade de demissão para o assediador – a já 

referida Lei nº 12.250, de 9 de fevereiro de 2006.  

É verdade que referida legislação é objeto da ADIN 3890. 

Contudo, não há liminar a obstar sua vigência, e a ação 

permanece pendente de julgamento no STF. 
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No que concerne à responsabilidade civil, sabe-se que 

“aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito” (NCCB, 

artigo 186) e que “aquele que, por ato ilícito, causar dano      

a outrem, fica obrigado a repará-lo” (NCCB, artigo 927). 

Realça-se, neste passo, que se está a falar de lesão à 

dignidade humana ou a direitos da personalidade, dentre 

outros prejuízos, aliás, com presunção admitida.  

O Assédio Moral como “Crime Perfeito” não se encontra 

especificamente capitulado na legislação penal.  

Não obstante, mesmo não existindo “o” crime de Assédio 

Moral, tal comportamento pode enquadrar-se em outros 

tipos penais, na medida em que ofende bens jurídicos 

tutelados pelo Direito Penal vigente. Portanto, pode haver 

crime contra a honra (injúria, difamação ou mesmo, 

calúnia), crime de periclitação da vida e da saúde (maus-

tratos, por exemplo), crime contra a liberdade individual 

(constrangimento ilegal, ameaça etc.).  

O Assédio Moral pode configurar o abuso de autoridade 

definido na Lei nº 4.898/65 e que sujeita o agente público 

federal, estadual ou municipal à tríplice responsabilidade: 

civil, administrativa e penal.  
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Para os efeitos dessa lei, considera-se autoridade todo aquele 

que exerce cargo, emprego ou função pública, de natureza 

civil ou militar, ainda que transitoriamente e sem 

remuneração. As penas por abuso de autoridade vão desde   

a advertência administrativa até a demissão, e no processo 

penal escalonam-se em multa, detenção, perda do cargo       

e inabilitação para a função pública, aplicadas isolada ou 

cumulativamente.  

Assim, abusos de autoridade relativos à liberdade individual, 

à inviolabilidade do domicílio e da correspondência e aos 

direitos de locomoção, crença, consciência, voto e reunião, 

bem como os concernentes à incolumidade física do 

indivíduo, aí consubstanciados os delitos de vias de fato       

e lesão corporal, são intoleráveis exemplos de práticas do 

assediador.     

Por final, em sendo o assediador servidor público da União 

Federal do Estado ou do Município, o próprio Estado pode 

ser responsabilizado pelos danos materiais e morais sofridos 

pela vítima, porque sua responsabilidade é objetiva. E, 

comprovados fato e dano, cabe ao Estado indenizar a vítima, 

podendo, entretanto, em ação regressiva, processar                

o assediador, visando à reparação dos prejuízos que sofrer.  
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DECISÕES JUDICIAIS 

Interessa realçar que, diante deste cenário,                                  

a jurisprudência começa a se posicionar sobre                              

a temática. Em termos nacionais, a primeira decisão de que 

se tem notícia só aparece em 2002; com ela, veio                  

a esperança de que finalmente os Tribunais se sensibilizem 

com tal situação e, primordialmente, cumpram com seu 

papel institucional de salvaguarda da dignidade das pessoas. 

 

Vale, então, indicar a primeira decisão brasileira em que se 

reconhece a violação à dignidade da pessoa humana pelo ato 

de assédio moral e se define indenização por dano moral.  

 

Cuida-se de julgamento do Tribunal Regional do Trabalho 

da 17ª Região (RO 1315.2000.00.17.00.1 – Ac. 2276/2001 – Rel. 

Juíza Sônia das Dores Dionízio – 20/08/02 - Revista LTr 66-10/1237). 

Após conflitos em virtude de promoção, empregado do 

departamento de publicidade e propaganda viu-se proibido 

de adentrar em biblioteca, seu local de trabalho, restando por 

2 (dois) meses sem qualquer atividade e locado, após, para 

mesa debaixo de escada, sofrendo ridicularização por todo                  

o grupo. A ementa é expressiva: 
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“INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – A tortura psicológica, 

destinada a golpear a autoestima do empregado, visando 

forçar sua demissão ou apressar sua dispensa através de 

métodos que resultem em sobrecarregar o empregado de 

tarefas inúteis, sonegar-lhe informações e fingir que não                

o vê, resultam em assédio moral, cujo efeito                        

é o direito à indenização por dano moral, porque 

ultrapassa o âmbito profissional, eis que minam a saúde 

física e mental da vítima e corrói a sua autoestima…”. 

 

De interesse, igualmente, decisão da 2ª Turma do STJ, que 

identificou o assédio moral como uma das facetas da 

improbidade administrativa, pautando-se na interpretação do 

art. 11, caput, da Lei nº 8.429/1992.  

 

O caso referia-se a prática atribuída a ex-prefeito da cidade 

de Canguçu/RS, em detrimento de uma funcionária pública 

municipal. Na hipótese, a vítima havia denunciado ao 

Ministério Público a existência de uma dívida da 

municipalidade para com o Fundo de Aposentadoria dos 

Servidores Públicos Municipais.  

 

Ante a denúncia, o então prefeito começou a assediar 

moralmente a servidora: primeiro ordenou-lhe que 

permanecesse sentada em seu gabinete, depois na sala de 

reuniões da Prefeitura, sem qualquer tarefa, como castigo.  
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A isso agregaram-se ameaças de colocação da vítima em 

disponibilidade, assim como a concessão compulsória de 

férias, com o propósito evidente de livrar-se da vítima: 

 “ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA. ASSÉDIO MORAL. VIOLAÇÃO DOS 

PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ART. 11 DA 

LEI 8.429/1992. ENQUADRAMENTO. CONDUTA QUE 

EXTRAPOLA MERA IRREGULARIDADE. ELEMENTO 

SUBJETIVO. DOLO GENÉRICO.  

O ilícito previsto no art. 11 da Lei 8.249/1992 dispensa a prova 

de dano, segundo a jurisprudência do STJ. 2. Não se enquadra 

como ofensa aos princípios da administração pública (art. 11 

da LIA) a mera irregularidade, não revestida do elemento 

subjetivo convincente (dolo genérico). 3. O assédio moral, mais 

do que provocações no local de trabalho – sarcasmo, crítica, 

zombaria e trote –, é campanha de terror psicológico pela 

rejeição. 4. A prática de assédio moral enquadra-se na conduta 

prevista no art. 11, caput, da Lei de Improbidade 

Administrativa, em razão do evidente abuso de poder, desvio de 

finalidade e malferimento à impessoalidade, ao agir 

deliberadamente em prejuízo de alguém. 5. A Lei 8.429/1992 

objetiva coibir, punir e/ou afastar da atividade pública os 

agentes que demonstrem caráter incompatível com a natureza 

da atividade desenvolvida. 6. Esse tipo de ato, para     

configurar-se como ato de improbidade exige a demonstração 

do elemento subjetivo, a título de dolo lato sensu ou genérico, 

presente na hipótese. 7. Recurso especial provido.” 

(STJ - REsp 1.286.466 / RS – Relatora: Ministra 

ELIANA CALMON - Julgado: 03/09/2013) 
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É preciso compreender, também, que um juízo positivo, que 

reconheça a agressão, é antes de mais nada etapa essencial 

no processo de cura da vítima e certamente medida 

pedagógica para todos.   
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COMO DEFENDER-SE 

PROCURE IMEDIATAMENTE SEU SINDICATO.  

ADVOGADO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 

PROCURE O SINDIPROESP.  

DENUNCIE.  

Não se cale.  

Relate aos demais colegas. 

Informe pessoas de confiança e peça ajuda. Não tenha 

vergonha. 

Consulte-se com médicos, psiquiatras e psicólogos.  

Converse com médicos trabalhistas.  

O Sindicato é o veículo para orientação e tentativa de 

restauração, mediante o encaminhamento de convite ao 

assediador para o diálogo,  

É também o espaço para busca da salvaguarda jurídica, que 

vai exigir advogados especializados em todas as áreas: 

administrativa, civil e penal.  

Atos convenientes:  

1- Registre dia, hora e local dos fatos.  

2 - Tenha outras pessoas como testemunhas, sempre que 

possível. Pessoas externas ao ambiente de trabalho e que 

presenciaram violências também são interessantes (anote 

nome, endereço e telefone para contato).  
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3 - Gravações de áudio ou vídeo são peças valiosas que vão 

pesar em seu favor.  

4 - Guarde papéis, fotografias e objetos que possam contar 

em seu benefício durante a apuração da denúncia. 

5 - E não esqueça, procure o Sindicato. 
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PARA SABER MAIS 

.  Documentário A dor (in)visível - O Assédio Moral no 

Trabalho - Uma realização do Ministério Público do 

Trabalho no RS, Procuradoria do Trabalho atuante no 

Município de Caxias do Sul, Ministério do Trabalho         

e Emprego (MTE), Superintendência do Trabalho de 

Caxias do Sul e Governo Federal. 

https://www.youtube.com/watch?v=T5dVO4Bgqx0 

.  Programa Art. 5º - TV Justiça - sobre Assédio Moral - 

https://www.youtube.com/watch?v=T5dVO4Bgqx0 

.  Programa Advocacia Pública - Site Justificando - sobre 

Assédio Moral - 

 https://www.youtube.com/watch?v=WLXaZdmSUSI 

.  Repórter Justiça - Assédio Moral - vídeo 1-  

https://www.youtube.com/watch?v=VWj_sK9lPSk 

.  vídeo 2 - 

 https://www.youtube.com/watch?v=R6VMMaiwCqU 

.  vídeo 3 - 

 https://www.youtube.com/watch?v=pBTo8poWDlc 
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