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APRESENTAÇÃO
O assédio moral interfere na liberdade, na dignidade e nos direitos de personalidade dos 

trabalhadores por meio de atitudes abusivas voltadas à degradação do relacionamento 

digno no ambiente de trabalho. Gradativamente temos adoecimentos e afastamentos 

em decorrência de doenças psíquicas ou psicológicas.

O assédio moral no ambiente de trabalho está associado a situações de crises nos 

relacionamentos interpessoais, adoecimento, afastamentos do trabalho, desestímulo 

profissional, baixa autoestima, redução da produtividade, desestruturação da cultura 

organizacional e comprometimento da imagem institucional.

Sabemos que existem várias dúvidas acerca do que exatamente pode configurar uma 

conduta abusiva assediadora, principalmente no que diz respeito às cobranças, práticas 

de gestão e metas estipuladas.

O ciclo de combate ao assédio moral envolve a prevenção, a o debate a respeito do tema, 

a educação continuada, o monitoramento, o acolhimento e a proteção do assediado, a 

preservação do sigilo e, por fim, a mediação e o acesso aos meios de solução de conflitos 

que sejam justos e céleres. 

É necessário que seja feito um grande esforço de trabalho preventivo, consistente e 

permanente de conscientização sobre assédio moral e práticas abusivas e discriminatórias 

de forma a diminuir os casos de violência no ambiente laboral. 

A mudança cultural para que todas e todos sejam tratados com igual consideração, 

profissionalismo, educação, dignidade e respeito deve ser o objetivo de toda a sociedade. 
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1. ASSÉDIO MORAL NO AMBIENTE DE TRABALHO
O assédio moral é todo ato ou comportamento repetido e/ou prolongado, durante 

a jornada e no ambiente de trabalho, que consiste em coagir o(a) trabalhador(a), 

moral e socialmente, por meio de abuso de autoridade, humilhações ou imposição de 

degradantes condições de trabalho, sendo suscetível de provocar, dentre outros, ofensa 

à dignidade e prejuízos psíquicos e profissionais.

O assédio moral é um tipo de violência psicológica que se configura por meio de 

conduta abusiva, quando, de forma reiterada e sistemática, expõem-se os trabalhadores 

a situações constrangedoras e humilhantes, interferindo na liberdade, na dignidade e 

nos seus direitos de personalidade.

2. ELEMENTOS QUE PODEM CONFIGURAR
O ASSÉDIO MORAL NO TRABALHO
Embora haja divergência na literatura acerca dos elementos que configuram o assédio 

moral, de maneira geral, três requisitos são essenciais para caracterizar esse tipo de 

abuso: 

I – Prática reiterada, isto é, violência sistemática e que dura um certo tempo; 

II – Atitudes abusivas com conteúdo vexatório e constrangedor;  

III – Intensão de desestabilizar emocionalmente a vítima e/ou degradar psicologicamente 

o meio ambiente do trabalho.

Exemplos:

I – Uma conduta prolongada e/ou repetida por parte do agressor; 

II – A degradação das condições de trabalho, tornando o ambiente laboral insuportável; 

II – Um ato discriminatório direcionado, em que o agressor escolhe uma pessoa, dentre 

os demais colegas, como o alvo da violência moral; 



ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER EM GOIÁS |  CARTILHA DE PREVENÇÃO AO ASSÉDIO MORAL NO TRABALHO8

3. TIPOS DE ASSÉDIO MORAL NO TRABALHO
Interpessoal: é o assédio moral praticado em relação a alvos específicos, geralmente 

entre dois indivíduos ou entre um grupo e um indivíduo, com a finalidade de prejudicar. 

Exemplos: 

I – Líder que isola funcionário em uma sala, sem contato com outros funcionários e sem 

atribuição de qualquer atividade, com a intenção de que ele peça demissão; 

II – Gestor que trata seus subordinados aos gritos e xingamentos diariamente. Neste 

tipo de assédio, o afastamento ou a transferência do agressor ou mesmo a mudança 

consciente de comportamento deste pode cessar o assédio moral no local de trabalho.

Organizacional ou coletivo ou institucional: se trata de prática sistemática e reiterada 

de variadas condutas abusivas e humilhantes, direcionadas para todos os colaboradores 

ou para alvos determinados, a partir de um objetivo, que visa manipular os trabalhadores 

por meio de uma política organizacional ou gerencial estabelecida pela instituição.

Exemplo: 

I – Exigência do pagamento de “prendas” aos menos produtivos (realizem flexões de 

braço, vistam fantasias, dancem em cima de mesas; recebam um troféu depreciativo 

- troféu tartaruga, troféu abacaxi), combinado com a premiação aos mais efetivos; 
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4. MODALIDADES DE ASSÉDIO MORAL NO TRABALHO 
QUANTO A ORIGEM OU A HIERARQUIA
I – Assédio moral vertical descendente: quando a violência moral parte de um superior 

hierárquico para os seus subordinados.

II – Assédio moral vertical ascendente: quando a agressão parte de um subordinado 

contra o seu superior hierárquico.

III – Assédio moral horizontal: quando o assediador e o assediado são colegas de 

trabalho e não mantém qualquer relação de subordinação hierárquica. Se tolerado ou 

estimulado em relação a outros trabalhadores, esta forma de assédio pode se transformar 

num assédio moral organizacional.

IV – Assédio moral institucional: quando a instituição estimula ou tolera que os seus 

chefes ou subordinados pratiquem o assédio moral e ou não adotam providências 

eficazes para prevenir ou coibir a conduta dos assediadores.

5. ASSÉDIO MORAL BASEADO NA LEGISLAÇÃO
Apesar de não existir uma lei específica de âmbito nacional tratando sobre o assédio 

moral no trabalho, há um conjunto de normas que sustenta a ilicitude da conduta.

A Constituição Federal estabelece como princípios fundamentais a dignidade da 

pessoa humana, a não submissão da pessoa à tortura, ao tratamento desumano ou 

degradante, a não violação da intimidade, da vida privada, honra, imagem; assegurado 

o ressarcimento por eventual dano material ou moral decorrente da violação desses 

princípios. E, no plano infraconstitucional, existem previsões na Consolidação das Leis 

do Trabalho, no Decreto 9571/2018 que, de modo geral, reiteram a não violação aos 

direitos fundamentais da pessoa e sua força de trabalho. Previsões que também podem 

constar dos Acordos e Convenções Coletivas de Trabalho.

6. SITUAÇÕES E ATITUDES QUE PODEM
CONFIGURAR O ASSÉDIO MORAL NO TRABALHO
Logo abaixo, serão listados alguns exemplos de violência moral que, de modo repetido 

e/ou prolongado, poderão evidenciar o assédio moral.

• Contestar, a todo o momento, as decisões da vítima; 
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• Retirar o trabalho que normalmente competia àquele trabalhador ou não atribuir 

atividades, deixando-o sem quaisquer tarefas a cumprir, provocando a sensação de 

inutilidade e de incompetência; 

• Ignorar a presença do assediado; 

• Passar tarefas humilhantes; 

• Ameaçar com demissão constantemente; 

• Criar apelidos depreciativos; 

• Falar com o colaborador aos gritos; 

• Espalhar rumores sobre o assediado de forma indireta, ou seja, sem nominar o 

destinatário, mas tornando possível a identificação de a quem se dirige a mensagem.

• Isolar fisicamente o trabalhador no ambiente de trabalho, para que este não se 

comunique com os demais colegas; 

• Exigir metas desproporcionais e impossíveis de serem cumpridas; 

• Divulgar boatos ofensivos sobre a moral do empregado; 

• Exigir que o empregado cometa atos ilícitos, atos de corrupção ou mesmo engane 

os consumidores; 

• Tratamento discriminatório por critérios de origem, deficiência, religião, raça, peso, 

sexo, opção sexual, gênero, cor, idade ou quaisquer formas de preconceito;

• Obstrução injustificada do exercício profissional;

• Divulgação, inclusive por meios eletrônicos, de informações maliciosas ou jocosas a 

respeito de colegas de trabalho, superiores, subordinados ou de mesma hierarquia;

• Emissão de ordens, e orientações confusas ou contraditórias, com a finalidade de 

induzir os colaboradores ao erro;

• Desrespeito a fragilidades físicas e psíquicas do colaborador;

• Desrespeito a limites decorrentes de condições de deficiência de qualquer natureza, 

física ou mental;

• Transferência imotivada de colaborador, a incluir a que implique trabalho em condições 

de injustificado isolamento noutro turno, setor ou localidade;
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• Induzimento ao pedido de demissão;

• Manter, sem justificativa, o trabalhador em estado de ociosidade;

Observações: Constantes piadinhas sexistas, perseguições, exposição a situações 

vexatórias, supervisão excessiva, ameaças, exigência de tarefas impossíveis, críticas 

grosseiras, utilização de palavras de baixo calão, brincadeiras inapropriadas e isolamentos 

são exemplos de assédio moral no ambiente de trabalho, o qual, em diversos casos, 

está associado a uma relação de poder.

7. SUJEITOS DO ASSÉDIO MORAL
Podem ser sujeitos o assediador ou agressor e o assediado ou vítima. Tanto um superior 

hierárquico (chefe, gerente, diretor, líder) quanto um subordinado ou um colega de 

trabalho podem assumir as funções de agressor ou vítima. 

Entretanto, na maioria das situações, devido à própria organização do trabalho, a 

hierarquia estabelecida e a desigualdade inerente às relações de emprego, o agressor 

é o próprio empregador ou colaborador que exerce algum cargo de liderança ou poder 

no estabelecimento. 

O assediador é qualquer pessoa do ambiente de trabalho, inclusive clientes e fornecedores, 

por exemplo. Existem autores que tentam traçar um perfil do assediador. Contudo, a 

prática, evidenciada pelos casos que chegam ao conhecimento do Ministério Público 

do Trabalho e da Justiça do Trabalho, revela que todos os que estão no ambiente de 

trabalho podem figurar como assediadores e/ou vítimas dessa prática noticiava. 

É possível que uma pessoa, em razão de suas crenças religiosas, assedie uma ou mais 

pessoas de religião diversa. Um(a) líder de equipe pertencente à população LGBTIQ+ pode 

sofrer assédio de seus subordinados. Uma mulher coordenadora de departamento pode 

ser assediada por um homem a ela subordinado. Quando o assédio é organizacional, o 

assediador o faz por determinação da empresa, o que pode resultar em que o assediador 

também seja vítima. 

Ainda que clientes e fornecedores não estejam dentro da estrutura administrativa do 

empregador, eles também integram o ambiente de trabalho, razão pela qual faz-se 

necessária a adoção de estratégia para identificar e eliminar esse tipo de situação, 

sendo que eventual omissão do empregador pode gerar responsabilização.
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8. DIFERENÇA ENTRE DANO MORAL
E ASSÉDIO MORAL NO TRABALHO
O dano moral é o efeito da lesão que afeta a honra, o nome, a imagem, a intimidade 

ou a dignidade da pessoa e que se expressa pela angústia, tristeza, dor, humilhação, 

constrangimento, vexame etc. 

O dano moral pode decorrer de um ato único (sentido estrito) ou de um ato repetido 

(sentido amplo). Se o dano moral decorre de um ato repetido, no ambiente de trabalho, 

estaremos diante de um assédio moral. Se a lesão moral decorre de um ato único, por 

exemplo, um fato isolado em que alguém comete uma ofensa à honra de outra pessoa, 

estaremos diante de um dano moral em sentido estrito.

9. DIFERENÇA ENTRE ASSÉDIO MORAL 
INTERPESSOAL E ASSÉDIO SEXUAL NO TRABALHO
Assédio moral interpessoal é toda e qualquer conduta abusiva e reiterada, que atente 

contra a integridade do trabalhador com intuito de humilhá-lo, constrangê-lo, abalá-lo 

psicologicamente ou degradar o ambiente de trabalho. 

É o assédio de pessoa para pessoa, em que assediador objetiva minar a autoestima, 

desestabilizar, prejudicar ou submeter a vítima 

emocionalmente para que ceda a objetivos como 

pedido de demissão, atingimento de meta, perda 

de promoção, por exemplo. 

O assédio de forma geral é a insistência 

impertinente, a perseguição, a abordagem 

velada, que violam a esfera moral do indivíduo. 

O assédio sexual, por sua vez, é a conduta de 

natureza sexual, manifestada fi sicamente, por 

palavras, gestos ou outros meios, propostas 

ou impostas a pessoas contra sua vontade, 

causando-lhe constrangimento e violando a 

sua liberdade sexual. 

Sendo assim, o assédio sexual diferencia-se do 

assédio moral interpessoal pela conotação sexual 

presente nos meios utilizados ou nos fi ns pretendidos.
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10. CONSEQUÊNCIAS DO ASSÉDIO MORAL
I – Sequelas psíquicas, físicas, emocionais; 

II – Baixa autoestima; 

III – Desestímulo profi ssional; 

IV – Quebra da solidariedade entre os membros da comunidade de trabalho, em face 

de um pacto implícito de “tolerância” ao assédio; 

V – Comprometimento da imagem institucional; 

VI – Ruptura da confi ança

11. CONFLITOS NO AMBIENTE DE TRABALHO 
Os confl itos fazem parte das relações pessoais, sociais e profi ssionais de qualquer 

indivíduo. Desse modo, é possível haver divergências, disputas por cargos, debate 

de ideias, reivindicações, embates sobre temas no ambiente laboral sem que haja a 

confi guração do assédio moral. 

Contudo, é importante administrar os confl itos da instituição, a fi m de evitar situações 

reiteradas de perseguição, humilhação e constrangimento que confi gurariam a prática 

de assédio moral. 

É imprescindível que lideranças e chefi as estejam atentas a situações de confl itos e 

busquem solucioná-las por meio da mediação e espaços de diálogo aberto, francos e 

com os envolvidos, almejando preservar um ambiente de trabalho livre saudável para 

todos.

12. O QUE NÃO É ASSEDIO MORAL 
É necessário não banalizar o instituto do assédio moral, por isso há situações que são 

plenamente possíveis no ambiente de trabalho e estão dentro do exercício regular dos 

empregadores, como, por exemplo: 

I – Punir com advertências e suspensões empregados(as) que não respeitam as regras 

de saúde e segurança da empresa; 

II – Utilizar sistemas defensivos e de controle em geral (ex: câmeras em áreas comuns 
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com o conhecimento dos funcionários e com objetivo de segurança), observados 

sempre os direitos fundamentais dos colaboradores; 

III – deliberar sobre a instituição, desde que não haja discriminação, como por exemplo, 

investir em tecnologia em determinadas áreas de produção e não investir em outras; 

IV – Averiguar a produtividade e desempenho dos empregados(as) dentro de padrões 

de razoabilidade; 

V – Realizar críticas produtivas ao trabalho do colaborador ou colega, no intuito de 

melhorar a atividade laboral; 

VI – Estabelecer metas para os colaboradores, desde que sejam razoáveis, compatíveis 

com a atividade;

VII – A pressão, a crítica moderada ou a cobrança respeitosa e normal do cumprimento 

das obrigações;

VIII - O estresse eventual ou conflito episódico no trabalho;

IX – A violência externa causada por terceiro estranho, sem a conivência ou tolerância 

do empregador;

X – O desentendimento ou conflito inerente ao desempenho normal dos serviços.

13. O ASSÉDIO MORAL PODE SER
CONSIDERADO DISCRIMINATÓRIO
Há uma estreita relação entre assédio moral e discriminação. Contudo, são fenômenos 

distintos. Segundo a Convenção n.º 111 da OIT, toda distinção, exclusão ou preferência 

fundada em raça, cor, sexo, religião, opinião política, ascendência nacional, origem social 

ou outros fatores, que tenha por efeito destruir ou alterar a igualdade em matéria de 

emprego ou profissão é ato discriminatório. 

Atos discriminatórios podem gerar a prática de assédio moral, principalmente voltados 

a algum grupo vulnerável. Por exemplo, uma pessoa que expõe sua orientação sexual 

ou posição política ou mesmo uma doença grave no trabalho pode passar a sofrer 

atitudes reiteradas de perseguição, humilhação e constrangimento devido à postura 

discriminatória do agressor ou agressores. 

Assim, a discriminação pode ser a motivação do assédio. Isso justifica que mulheres, 

pessoas com deficiência, população negra e LGBTIQ+ estejam entre as principais 

vítimas do assédio. 
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Contudo, é importante ressaltar que nem 

toda prática de assédio moral tem como 

fundamento a discriminação, assim como 

nem todo ato pontual discriminatório é 

assédio moral.

13.1 Práticas consideradas dis-
criminatórias

• É comum que se observe prática de 

assédio moral contra mulheres que 

exercem atividades tradicionalmente 

desempenhadas por homens, devido à 

discriminação de gênero ainda existente 

em nossa sociedade. 

• Outra situação possível de favorecer o 

assédio moral contra a mulher reside nas 

situações de gravidez, em que a empresa 

dispensa uma empregada grávida, sem se preocupar com a sua estabilidade provisória, 

e é forçada, judicialmente, a reintegrá-la. Quando não se conforma com a decisão 

judicial, no retorno da empregada, submete-a, a situações vexatórias e humilhantes. 

• Uma mulher negra que use tranças pode ser hostilizada e submetida a constrangimentos, 

até mesmo exigência expressa de que alise o cabelo.

• Um homem homossexual ou uma mulher lésbica costumam ocultar quaisquer indícios 

de sua orientação sexual, o que lhes é legítimo, vez que sua vida privada é protegida 

por lei. Contudo, na maioria dos casos, essa conduta é motivada pelo fundado receio 

de ser vítima de discriminação, com comentários indevidos e depreciativos por colegas 

de trabalho ou superiores hierárquicos. 

• Os estrangeiros são alvos potenciais do assédio moral quando se verifica que os 

nacionais passam a temer pelos seus postos de trabalho. Isso piora, sensivelmente, 

se aqueles estiverem em situação irregular no Brasil, sendo submetidos a condições 

exaustivas de trabalho, com afronta à dignidade da pessoa humana. 

• Os trabalhadores com deficiência, diante da sua própria condição, ficam mais vulneráveis. 

Isso se verifica, com nitidez, quando um acidentado é reabilitado, e por algum motivo, 

passa a apresentar uma menor produção do que os demais. E como a empresa não pode 

dispensá-lo, diante da sua estabilidade, favorece a existência de um ambiente hostil 
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com o intuito de que ele próprio se 

desligue do trabalho. Similar situação 

ocorre com os portadores de doenças 

profi ssionais, por exemplo, os que 

possuem LER/DORT. 

• Quando pessoas transexuais ou 

travestis são proibidas de usar o crachá 

da empresa conforme o nome social;

• Outros potenciais vítimas do 

assédio moral são os portadores de 

estabilidade provisória (membros 

da CIPA, dirigentes sindicais, 

trabalhadores que recebem auxílio 

doença do INSS); as pessoas com 

doenças graves; e as pessoas obesas ou com sobrepeso.

14. O QUE FAZER DIANTE DE UMA SITUAÇÃO DE 
ASSÉDIO MORAL NO TRABALHO?
Algumas atitudes são importantes para fazer cessar o assédio e evitar que ele se 

propague e se agrave no ambiente de trabalho: 

I. Comunicar o fato ao superior hierárquico do assediado e do assediador; 

II. Relatar o fato perante a Gestão de Recursos Humanos da instituição; 

III. Relatar o fato perante o Setor de ouvidoria da instituição 

15. AÇÕES PREVENTIVAS DA INSTITUIÇÃO
Diante da complexidade e relevância da temática do assédio moral no trabalho, é 

importante salientar que a ACCG – Associação de Combate ao Câncer em Goiás, está 

intensifi cando a mobilização das suas unidades de trabalho para aprimorar as ações 

preventivas e interventivas que visam combater qualquer forma de assédio moral 

dentro da instituição. 
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A instituição tem como politica 

propor estratégias e melhorias 

para as relações humanas no 

ambiente de trabalho. A área de 

Gestão de Pessoas tem papel 

fundamental na administração 

dos seus talentos, desde a 

atração, desenvolvimento 

humano, gestão do clima 

organizacional, bem-estar, 

até a remuneração e retenção 

dos profi ssionais, contribuindo 

para um ambiente harmonioso 

é com qualidade de vida no 

trabalho.

A instituição possui o Regulamento Interno de Pessoal e o Código de Conduta que 

também priorizam o tema com intuito de barreiras, como também de ações em prol 

de sanear as eventualidades. 

Os problemas de relacionamento dentro do ambiente de trabalho e os prejuízos daí 

resultantes serão tanto maiores quanto maior for o grau de tolerância do empregador 

em relação às práticas de assédio. 

Para preveni-las, a instituição estará atuando por meio das seguintes ações:

• Estabelecer diálogo sobre os métodos de organização de trabalho com os gestores 

e colaboradores; 

• Promover seminários, palestras e outras atividades voltadas à discussão e sensibilização 

sobre tais práticas; 

• Disseminar informações sobre assédio; 

• Possibilitar a educação e a capacitação de gerentes, pessoas chaves, líderes e 

empregados; 

• Promover práticas que estimulem o respeito, a colaboração e a integração entre os 

colaboradores.
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16. TRATATIVAS NO QUE TANGE O DESDOBRAMENTO 
DE POSSÍVEIS DENÚNCIAS
Toda pessoa que considere ter sido vítima de assédio moral ou sexual no ambiente de 

trabalho poderá comunicar a ocorrência à Ouvidoria. As denúncias recebidas serão 

avaliadas pela Ouvidoria quanto à existência de elementos mínimos de materialidade 

e autoria indispensáveis à sua apuração. 

Nos casos de assédio moral, a comunicação também poderá ser anônima, ou ainda 

mediante representação de colaboradores, associações e sindicatos, no interesse da 

pessoa vítima de assédio, hipóteses nas quais a Ouvidoria abordará a vítima para que 

autorize o tratamento da denúncia, sem o que não será possível prosseguir. 

Todas as informações relacionadas às denúncias terão caráter confidencial, para 

preservação da intimidade dos envolvidos, sendo conhecidas exclusivamente pela 

Ouvidoria ou por aqueles que, em função de condição pessoal, inerente ao efetivo 

exercício do cargo, função, emprego, atividade específica ou na qualidade de parte 
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interessada, tenham necessidade de conhecer o assunto, conforme legislação vigente 

sobre acesso à informação.

As partes afetadas poderão receber orientação e informação sobre o andamento 

do procedimento a qualquer tempo e terão acesso à documentação gerada no 

desenvolvimento do processo.

O Setor de Ouvidoria avaliará junto aos envolvidos a possibilidade da realização de 

mediação, hipótese em que denunciante e denunciado serão chamados a comparecer 

à Ouvidoria ou o setor pertinente de resolução para tentar compor o conflito.

A Ouvidoria, em conjunto com entes envolvidos irão traçar os métodos de resolução 

e de tratativas do devido caso, em benefício de sua saúde e melhoria das condições 

de trabalho.
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