
ASSÉDIO
MORAL NO 
TRABALHO 



O que é?
O assédio moral consiste na exposição dos trabalhadores a situações 
humilhantes e constrangedoras, repetitivas e prolongadas, durante o horário 
de trabalho e no exercício de suas funções, situações essas que ofendem a 
sua dignidade ou integridade física; cabe destacar que, em alguns casos, um 
único ato, pela sua gravidade, pode também caracterizá-lo. Pode-se dizer que 
o assédio moral é toda e qualquer conduta – que ocorre por meio de palavras 
ou mesmo de gestos ou atitudes – que traz dano à personalidade, à dignidade 
ou à integridade física ou psíquica do trabalhador, põe em risco seu emprego 
ou degrada o ambiente de trabalho.

Lembre-se, o assédio moral pressupõe conjuntamente:
- repetição (habitualidade)
- intencionalidade (fim discriminatório)
- direcionalidade (dirigida a uma pessoa ou  
a um grupo determinado)
- temporalidade (durante a jornada de trabalho)

Assédio Moral x Atos de Gestão
A prática de atos de gestão administrativa, sem finalidade discriminatória, não 
caracteriza assédio moral, tais como a atribuição de tarefas aos subordinados, 
a transferência de empregado para outra lotação ou alteração de jornada por 
interesse da empresa para atender demanda de trabalho, a destituição de 
funções de confiança etc.
Também não se caracterizam como assédio moral o exercício de atividade 
com características psicologicamente desgastantes e estressantes, as críticas 
construtivas, os atos disciplinares fundamentados, desde que não sejam 
realizados em público, e exponha o empregado a situações vexatórias.

Exemplos mais comuns de assédio moral
- Gritar, xingar, apelidar, contar piadas para denegrir, ridicularizar e humilhar; 
- Ordenar realização de tarefas impossíveis ou incompatíveis com a capacidade 
profissional; 
- Sonegar informações indispensáveis ao desempenho das funções; 
- Repetir crítica e comentários improcedentes que subestimem os esforços do 
empregado; 
- Isolar fisicamente o trabalhador, ou seja, colocar em local com dificuldade de 
se comunicar com os demais colegas;
- Retirar a autonomia do empregado; 
- Sobrecarregar o empregado com novas tarefas; 
- Retirar o trabalho que normalmente competia àquele empregado; 
- Não repassar trabalho, deixando o trabalhador ocioso, sem quaisquer tarefas 
a cumprir;
- Ignorar a presença do empregado, dirigindo-se apenas aos demais 
trabalhadores; 



- Passar tarefas humilhantes; 
- Impor condições e regras de trabalho personalizadas ao trabalhador, caso 
em que são exigidas, de determinada pessoa, tarefas diferentes das que são 
cobradas das demais, mais trabalhosas ou mesmo inúteis;
- Desconsiderar problemas de saúde ou não respeitar recomendações médicas 
na distribuição de tarefas; 
- Criticar a vida particular do empregado; 
- Rejeitar a comunicação direta, se comunicando com a vítima apenas por 
e-mail, bilhetes ou terceiros e outras formas de comunicação indiretas.

Consequências do assédio moral 
Psicológicos: depressão, angústia, estresse, vergonha, rejeição, sentimento 
de inferioridade, tristeza, crises de choro, irritação constante; diminuição da 
capacidade de concentração e memorização; sentimento de culpa e cogitação 
de suicídio. 
Físicos: Insônia, alterações no sono, pesadelos; cansaço exagerado, 
problemas digestivos, tremores e palpitações, alteração da libido, dores de 
cabeça, aumento da pressão arterial, aumento de peso ou emagrecimento 
exagerado; uso de álcool e drogas.
Profissionais: falta de interesse pelo trabalho,redução da  
produtividade; erros no cumprimento das tarefas.
Sociais: Isolamento, retraimento, redução da capacidade de 
se relacionar com outras pessoas e fazer amizades.

Formas de assédio
- O empregador contra o empregado (assédio moral vertical), como forma de 
dominação, abusando da autoridade inerente às funções;
- Entre colegas do mesmo nível hierárquico (assédio moral horizontal);
- Subordinados em relação ao super hierárquico.
Embora a situação mais comum seja a do assédio moral partir de um superior 
para um subordinado, muitas vezes pode ocorrer entre colegas de mesmo 
nível hierárquico, ou mesmo partir de subordinados para um superior. O que 
é importante para configurar o assédio moral, dessa forma, não é o nível 
hierárquico do assediador ou do assediado, mas sim as características da 
conduta: a prática de situações humilhantes no ambiente de trabalho, de forma 
repetida.

Existem leis para o assédio moral?
Não existem leis específicas em nível federal sobre este assunto, mas tramitam 
no Congresso Nacional projetos de leis. Embora não exista legislação, quem 
assedia pode ser responsabilizado na esfera administrativa (infração disciplinar) 
ou trabalhista (rescisão contratual), civil (danos morais e materiais) e criminal 
(dependendo do caso, os atos de violência podem caracterizar crime de lesão 
corporal, crimes contra a hora, crime de racismo etc)



Não se cale!
Se você é testemunha de cena(s) de assédio no trabalho, supere o seu medo, 
seja solidário com seu colega. Você poderá também sofrer futuramente e nesta 
hora o apoio dos seus colegas também será precioso. Não esqueça de que o 
medo reforça o poder do agressor.

O que a vítima deve fazer?
1) Saber distinguir entre assédio moral e outras tensões do trabalho, tais como 
desavenças eventuais, stress e contrariedades
2) Se constatado realmente o assédio, deve reunir provas para sua comprovação 
(testemunhas, documentos, filmagens etc)
3) Denunciar 

Onde denunciar?
A EMDEC repudia toda e qualquer prática de assédio moral ou sexual no 
ambiente de trabalho. Desta forma, caso você venha a sofrer ou observar a 
prática de assédio poderá denunciar através de preenchimento de formulário 
no link disponível na Intranet da EMDEC. 

http://10.20.4.46:8181/canalDenunciaPortal/

Ajude-nos para não ocorra a prática de assédio dentro da empresa.


