


I–  O QUE É?
É  a exposição dos

trabalhadores e trabalhadoras a
situações humilhantes e
constrangedoras, repetitivas e
prolongadas durante a jornada de
trabalho e no exercício de suas
funções. É mais comum em
relações hierárquicas autoritárias
e assimétricas (desiguais) em que
predominam condutas negativas,
relações desumanas e aéticas de
longa duração. Uma característica
marcante do assédio moral é a
inferiorização da vítima, o
isolamento, a intimidação do
trabalhador ou da trabalhadora por
meio do poder hierárquico
inconsequente e continuado.

O assédio não é um

problema individual, mas sim

uma “forma” generalizada de

“controle” dos patrões nas

relações de trabalho, nas

relações de subordinação que

afetam os trabalhadores em

todo o mundo.

O ato pode ser cometido
por um ou mais chefes a um ou
mais subordinados. O assédio
desestabiliza a relação da vítima
com o ambiente de trabalho e a
organização, forçando-o até a
desistir do emprego.

ASSÉDIO MORAL

Contudo, o assédio moral
pode ocorrer também no mesmo
nível hierárquico, caracterizando
o assédio horizontal. São
comuns nos casos de assédio
atitudes como piadinha,
brincadeiras inconvenientes,
comentários grosseiros e
ofensivos, olhares
constrangedores e até mesmo
toques físicos, como: tapinhas na
cabeça, na orelha ou pequenos
esbarrões. A intenção desses
gestos é deixar a vítima insegura
e frágil.
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II- ORIGEM
O assédio moral existe desde o surgimento das sociedades

desiguais, ou seja, sociedades de classes dividida entre ricos e
pobres, donos dos meios de produção e trabalhadores.

Na sociedade capitalista de exploração da mão de obra, o
modelo neoliberal de produção e organização do Estado e das
empresas piorou os casos de assédio.

III- CONSEQUÊNCIAS
O assédio tem efeitos

terríveis sobre a saúde física e
psicológica da vítima. Vários
distúrbios podem afetar a saúde
mental, como: depressão,
angústia, e outros danos psíquicos
relacionados, sobretudo, às novas
formas de organização do trabalho.
São alguns sintomas do assédio
moral:

a) Crises de choro;
b) Dores generalizadas;
c) Tremores, palpitações;
d) Sentimento de inutilidade;

e) Insônia ou sonolência
excessiva;

f) Depressão;
g) Diminuição do desejo

sexual;
h) Sede de vingança;
i) Aumento da pressão

arterial;
j) Dores de cabeça;
k) Distúrbios digestivos;
l) Tonturas;
m) Pensamentos e até

tentativa de suicídio;
n) Falta de apetite;
o) Falta de ar;
p) Alcoolismo.
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a) Impede a vítima de se
expressar e de ter contato com
o grupo;

b) Fragiliza, ridiculariza,
inferioriza, menospreza
separadamente ou em frente
aos colegas, afirmando a
incapacidade do assediado
para exercer uma função;

c) Ameaça direta ou velada de
demissão;

d) Vigilância acentuada de suas
ações, como ida ao banheiro,
cafezinho ou telefonema em
caso de necessidade;

e) Força-o a pedir demissão ou
transferência;

f) Exigência de produtividade
sem base no processo real de
produção;

g) Ameaça de tirá-lo da função
que exerce, afirmando a sua
incapacidade;

h) Estimulo à competitividade e
individualismo;

i) Discriminação de salários
segundo o sexo;

j) Coerção quanto à gravidez
– diminuição da produtividade;

k) Debocha ou ridiculariza o
trabalhador doente, que
apresentou atestado ou que
voltou de afastamento por
lesão;

l) Repete a mesma ordem
para realizar uma tarefa
simples centenas de vezes
até desestabilizar
emocionalmente o
trabalhador ou dá ordens
confusas e contraditórias;

m) Sobrecarrega a vítima de
trabalho ou impede a
continuidade do trabalho,
negando informações.

n) Desmoraliza publicamente,
afirmando que tudo está
errado ou elogia, mas afirma
em seguida que seu trabalho
é desnecessário à empresa
ou instituição;

o) Divulga boatos sobre a
moral da vítima;

p) Passa lista na empresa
para que os trabalhadores
se comprometam a não
procurar o Sindicato ou
ameaça os sindicalizados.

IV- COMO AGE AQUELE QUE ASSEDIA:
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VEJA OS TIPOS MAIS
COMUNS DE CHEFES QUE

COMETEM ASSÉDIO
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V- COMO PROVAR E SE DEFENDER DO ASSÉDIO?

a) Anotar com detalhes todas
as humilhações sofridas. De
preferência, com
testemunhas;

b) Evitar conversar com o
agressor sem testemunhas;

c) Exigir, por escrito,
explicações do ato agressor e
permanecer com cópia de
carta enviada ao
departamento pessoal ou RH;

d) Procurar o sindicato e relatar
o ocorrido;

O primeiro passo é o
trabalhador perceber que é vítima
de assédio. O segundo é saber
como se defender e combater o
assédio. O assédio tem a
característica de se transformar
conforme as mudanças nas
relações de trabalho. Pela
Resolução nº 1488/98 do
Conselho Federal de Medicina, há
que se estabelecer o nexo causal
entre os problemas de saúde do
paciente e sua atividade
profissional.

No caso do assédio moral,
as manifestações iniciais da
doença são tratadas muitas vezes
como algo natural atribuída à
correria da vida cotidiana como o
estresse, a depressão e a

ansiedade. Isso ocorre devido à
banalização das humilhações e
constrangimentos no local de
trabalho.

e) Procurar o Ministério
Público, Comissão de
Direitos Humanos ou
Conselho Regional de
Medicina;

f) Procurar apoio de amigos
ou familiares para
construção de laços afetivos
e de solidariedade;

g) Evitar o silêncio sobre o
ocorrido. O silêncio é o
melhor aliado do agressor.

VI- PARA TANTO, A VÍTIMA DEVE:
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VII-  NEOLIBERALISMO, REESTRUTURAÇÃO
PRODUTIVA E CRISES ECONÔMICAS

A imposição econômica da
concorrência, do individualismo,
a quebra dos elos de
solidariedade e a co-
responsabilização do aumento
da produção estão relacionados
ao aumento dos casos do
assédio tanto vertical (nível
hierarquico acima) quanto
horizontal (mesmo nível
hierarquico).

O assédio moral tende a
se agravar nos momentos de
crise econômica por causa dos
ataques aos direitos trabalhistas,
aumento da terceirização,
do desemprego,
rebaixamento de salários
ou outros direitos. O
assédio moral está ainda
diretamente relacionado à
pressão por produtividade cada
vez maior, apesar da redução
geral vista, hoje em dia, do
número de funcionários.

Essa ofensiva do capital
para tapar o buraco da crise
econômica ou simplesmente
aumentar os lucros com o
agravamento da reestruturação
produtiva torna o ambiente de
trabalho extremamente
competitivo e não respeita os
limites do corpo e da mente.

O sistema de avaliação
interno de muitas empresas

passou a adotar a chamada
“meritocracia”, que seria a
avaliação individual de
desempenho. Todo o movimento
sindical de luta condena esse
sistema de avaliação porque ele
é absolutamente injusto, subjetivo.
A aplicação de tal modelo pode
caracterizar um assédio moral
disfarçado, discreto.

A meritocracia é usada pelas
empresas/patrões para justificar
medidas restritivas, como:
transferência de setor ou de turno,

a redução de direitos ou
até mesmo a demissão
de trabalhadores. Esse
sistema condiciona a
vítima a se submeter a

todas as vontades e
pressões da chefia, joga
trabalhador contra trabalhador e
tende a isolar os trabalhadores
incentivando o individualismo.

Trabalhadores boicotados
pela meritocracia passam a ser
suscetíveis ao isolamento e
menosprezados tanto pela chefia
quanto pelos colegas de trabalho,
configurando assédio decorrente
da nova estruturação da forma
produtiva. Os que sofrem assédio
da chefia trabalham sob pressão,
enquanto muitos reproduzem o
discurso da empresa e passam até
a discriminar os assediados.
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VII- O ASSÉDIO CONTRA A PARTICIPAÇÃO DOS
TRABALHADORES NA LUTA SINDICAL

O trabalhador do setor
administrativo se sente intimidado
de participar da organização
sindical porque trabalha
diretamente em contato com vários
gerentes. Alguns
c h e f e s
disseminam a
ideia de que
parar os
s e r v i ç o s
administrativos
não contribue
com a luta por
direitos. Mas
não para por aí.
Tanto os
trabalhadores do
a d m i n i s t r a t i v o
quanto os da produção são
assediados a não se filiarem, a se
desfiliarem e a não participar das
atividades da categoria.

O DIREITO DE GREVE
é constantemente atacado pelos
patrões e governos, mas a
nossa Constituição garante no
Art. 9º. “É assegurado o

direito de greve,
competindo aos
t r a b a l h a d o r e s
decidir sobre a
oportunidade de
exercê-lo e sobre
os interesses que
devam por meio
dele defender.”

O assédio
moral também pode
se materializar
como perseguição

política. Os
dirigentes sindicais, cipistas,
ativistas são os que mais sofrem
com a perseguição política. Por
isso, todo sindicato de luta
defende os representantes dos
trabalhadores no chão da
fábrica enfrentando os ataques
e assédios da patronal.

Cartilha de Assédio Moral - Pág. 9



IX - Legislação
Aquele que comete assédio

moral pode ser penalizado por
vários artigos da Constituição e
do Código Penal brasileiro. O
artigo 5º da Constituição Federal,
por exemplo, garante que “é
assegurado o direito
de resposta,
proporcional ao
agravo, além da
indenização por
dano material,
moral ou à
imagem”. Já o
artigo 10º reforça que
“são invioláveis a intimidade, a
vida privada, a honra e a imagem
das pessoas, assegurado o
direito a indenização pelo dano
material ou moral decorrente de
sua violação.”

Se o assédio moral for
agravado por ofensa, pode-se
configurar o crime de calúnia,
difamação ou injúria, todos
previstos no Código Penal. O
assédio pode configurar crime
contra a liberdade pessoal,
especialmente constrangimento
ilegal ou ameaça.

É bom esclarecer que, nos
termos do Código Civil, a pessoa
jurídica, ou seja, a empresa é a
responsável pelos atos de seus
gerentes, supervisores etc. nos
casos configurados de assédio
moral.

O judiciário também
tem considerado muito o

artigo 483 da CLT para
julgar a violência moral
sofrida pelo
trabalhador. Esse
artigo protege ao vítima

em caso de “praticar o
empregador ou seus

prepostos, contra ele ou
pessoas de sua família, ato lesivo
da honra e boa fama” ou “for
tratado pelo empregador ou por
seus superiores hierárquicos com
rigor excessivo;”, entre outras
situações.

Além disso, o movimento
sindical luta pela inclusão de um
artigo na lei 2848/1940 para
especificar ainda mais a prática do
assédio moral no trabalho. Esse
artigo seria incluído pelo projeto de
lei nº 4742/2001 e estabeleceria
pena de detenção de um a dois
anos a quem comete assédio
moral. O projeto foi aprovado por
unanimidade na Comissão de
Constituição e Justiça da Câmara
Federal e encontra-se na pauta do
plenário, aguardando votação. Em
seguida, irá para o Senado.
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