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Muitos profissionais sabem pouco 
ou nada de assédio moral, mesmo 
vivenciando ou já vivenciado situações 

de humilhações repetidas no ambiente 
de trabalho. Este grave problema leva ao 
adoecimento físico e psíquico da vítima, 
comprometendo relações com outros colegas 
de trabalho, amigos e até família.  

A fim de coibirmos tal prática em nossas 
relações trabalhistas por meio da informação, 
demos início a uma série de ações de 
conscientização acerca deste tema tão delicado 
e, infelizmente, cada vez mais comum.

Instituímos nossa campanha “Uma força 
que nos alerta, mas é preciso coragem”, iniciada com 
postagens de orientações em nossas redes 
sociais para refletirmos e compartilharmos.  

Nossa segunda frente de ação é 
esta publicação. Procuramos sintetizar 
informações relevantes de diversos órgãos 
oficiais relacionados ao tema como Ministério 
do Trabalho, Organização Internacional do 
Trabalho, Justiça do Trabalho e Corregedoria 
Geral da União. Assim, contaremos com 
um material rico em orientações para 

promovermos uma relação de trabalho 
ainda mais positiva, colaborativa e produtiva. 
Para ilustrar, exemplificamos situações mais 
correntes, prováveis motivações e impactos, 
diretrizes preventivas e de combate.  

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS ENGENHEIROS
E ARQUITETOS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Boa leitura! Curta, comente, envie 
sugestões, compartilhe e pratique. 

Vamos, juntos, construir um ambiente 
de trabalho cada vez mais saudável e 

amistoso a todos nós!
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Expor pessoas a situações de humilhação e 
constrangimento nas relações trabalhistas, 
de modo repetitivo e prolongado, no 

exercício de suas atividades, é assédio moral. 
Esta conduta abusiva, expressada por atitudes, 
palavras e/ou gestos degrada o ambiente de 
trabalho, fere a dignidade e a integridade da 
vítima, pondo a saúde física e psíquica dela em 
risco, a ponto de incapacitá-la ao trabalho, levando 
ao desemprego e, até mesmo, ao suicídio.  

Na empresa pública, por exemplo, o 
agente público se excede em suas funções, por 
ação ou omissão, com intenção ou implicação 
de afetar a autoestima e a estabilidade 
profissional e emocional do colega de trabalho.

Violências dessa natureza ocorrem de formas 
diretas (humilhações públicas, acusações, insultos, 
gritos, etc.) e veladas (boatos, isolamento social e 

recusa de contato). 

? ?
ASSÉDIO MORAL ???
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ASSÉDIO MORAL INSTITUCIONAL: a própria 
empresa permite e até estimula crian-
do uma cultura corporativa degradan-
te para aumentar a produtividade, 
como, pressões por metas inexequí-
veis, sendo co-autora do abuso.

ASSÉDIO MORAL VERTICAL: entre pesso-
as de diferentes níveis de hierarquia, 
como, gestores e subordinados. 

ASSÉDIO MORAL DESCENDENTE: o líder 
aproveita sua posição de autoridade 
para pressionar seus liderados e colo-
cá-los em circunstâncias de desconfor-
to, como desempenhar tarefa fora de 
seu escopo de atribuições e qualifica-
ção, como punição por falha. 

ASSÉDIO MORAL ASCENDENTE: subordina-
do ou equipe constrange seu superior 
hierárquico com ações ou omissões 
para prejudicá-lo, como cobranças 
públicas e frequentes e ameaças por 
promoção.

ASSÉDIO MORAL HORIZONTAL: entre pro-
fissionais de igual nível hierárquico, 
geralmente, motivado por clima de 
competição extrema por promoções, 
próxima do bullying.

ASSÉDIO MORAL MISTO: junção do verti-
cal e horizontal, isto é, a vítima é as-
sediada por superiores hierárquicos e 
colegas de trabalho. Geralmente, a 
equipe passa a agir como o primeiro 
assediador.  

Tipos deTipos deTipos de
:
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Retirar autonomia da vítima ou tarefa a 
ela competida, causando sentimento de 
incompetência e inutilidade; 

Retirar cargos e funções sem justificativa;

Sobrecarregá-la com acúmulo de novas 
atribuições;

Delegar tarefas impossíveis de serem 
realizadas e/ou estabelecer prazos 
incompatíveis para conclusão;

Atribuir atividades desnecessárias;

Gritar ou falar de modo grosseiro;

Advertir de modo arbitrário;

Impor condições de trabalho diferentes 
da equipe;

Ignorar a presença do assediado e se 
dirigir apenas aos demais colegas;

Segurar informações e repassá-las 
sem antecedência necessária para o 
profissional executar seu trabalho;

Vigiar excessivamente;

Determinar quantidade de idas ao toalete 
e monitorar o tempo de uso;

Impor a vigilância de um profissional 
sobre o colega dissociada à hierarquia 
estruturada;

Contestar as decisões dela em todo o 
tempo; 

Ironizar ou satirizar as opiniões da vítima 
sem justificativas;

Evitar contato direto com a vítima, 
mantendo somente via e-mail, bilhetes 
ou recados por terceiros; 

Isolar fisicamente a vítima impedindo que 
se comunique com a equipe;

Desconsiderar seus problemas de saúde;

Impor desafios vexatórios como 
pagamentos de passes, imitações e 
danças;

Publicar mensagens depreciativas nas 
redes sociais;

Difundir boatos ou rumores pejorativos 
sobre a vítima;

Apelidar de modo ofensivo;

Julgar a vida pessoal do assediado;
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?NÃO É
Mesmo causando dano moral, episódios isolados 
não caracterizam assédio. Para tanto, deve haver 

regularidade dos abusos por longo tempo e intenção 
de prejudicar a vítima profissional e emocionalmente. 

EXIGÊNCIAS PROFISSIONAIS
Exigir o cumprimento do trabalho com 

eficiência, estimular o alcance de metas e 
avaliar ações e resultados também não são 
assédio moral assim como críticas e cobran-
ças eventuais por atividades não realizadas 

ou executadas displicentemente.

CONTROLE POR DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS
O ponto eletrônico não é considerado 

mecanismo de domínio, pois é usado para 
gerir o expediente da equipe, como carga 

horária, pontualidade e assiduidade.  

AUMENTO DA QUANTIDADE DE TAREFAS 
Algumas atividades têm aumento de volume 

em certos períodos. A execução de traba-
lhos extras é possível nos limites da legisla-

ção. A sobrecarga de serviços é considerada 
assédio moral quando é aplicada para 

desqualificar a vítima ou puni-la por qual-
quer motivo.  

 CONDIÇÕES PRECÁRIAS DE TRABALHO 
Condições físicas inadequadas do local 

de trabalho, como salas pouco ventiladas 
e iluminadas, apenas configuram assédio 

moral se houver intenção de desqualificar o 
profissional diante da equipe. 
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Abuso de poder hierárquico; 

Liderança autocrática; 

Fatores econômicos, culturais e emocionais são os principais motivadores: 

O assédio moral acarreta danos físicos, psíquicos, 
profissionais e sociais à vítima, degradando o 

ambiente de trabalho e a empresa. 

Busca desmedida por metas;

Rivalidade entre profissionais. 
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Ansiedade;

Insônia;

Dores de cabeça;

Estresse;

Hipertensão arterial;

Depressão;

Síndrome do pânico;

Esgotamento físico e emocional ou 
síndrome de burnout;

Irritabilidade;

Crises de choro;

Isolamento;

Palpitações;

Dores generalizadas;

Distúrbios gástricos;

Problemas familiares;

Desmotivação no trabalho; 

Suicídio!
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Queda da produtividade;

Aumento de erros e acidentes;

Absenteísmo;

Licenças médicas;

Alta rotatividade de pessoal;

Exposição negativa da empresa;

Processos judiciais trabalhistas;

Multas administrativas.
10



Despesas com 
tratamentos médicos;

Custos com processos 
administrativos e 

judiciais;

Gastos com benefícios 
sociais.

11



Estimularmos a participação dos colegas 
na definição clara de atividades, atribui-
ções, condições de produção e metas;

Colaborarmos com relacionamentos inter-
pessoais amistosos no ambiente de traba-
lho, com respeito à diversidade; 

Concedermos autonomia para execução 
das tarefas orientando com informações 
necessárias; 

Aplicarmos práticas gerenciais e adminis-
trativas, justas, respeitosas e igualitárias a 
todos na empresa; 

Lermos e compartilharmos os normativos e 
código de conduta da empresa e da clas-

se, nos conscientizando de que o assédio 
moral contradiz aos princípios empresa-
riais, legais e sociais;

Avaliarmos os riscos psicossociais nas re-
lações trabalhistas;

Participarmos de lives, cursos e workshops; 
lermos livros, artigos, entre outros mate-
riais acerca do tema e compartilharmos 
informações;

Inspirarmos com condutas corretas e não 
nos omitirmos diante de episódios de as-
sédio;

Observarmos a elevação repentina de 
absenteísmo e tentarmos identificar a 
causa;

Apoiarmos psicologicamente e orientar-
mos os colegas vítimas de assédio na 
empresa;

Dispormos de canais para comunicação 
de casos. 

se, nos conscientizando de que o assédio Sim! O conhecimento é o principal 
meio de prevenirmos o assédio moral 
no nosso trabalho. Conscientizar sobre 

o conceito de assédio, motivações e 
implicações colabora para o combate 

dessa prática.  
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Reunirmos provas do assédio, anotan-
do detalhes das situações sofridas como 
data, hora, local e testemunhas;

Procurarmos auxílio de colegas, sobretu-
do, daqueles que presenciaram o fato ou 
vivenciaram a situação;

Buscarmos orientação com psicólogos 
sobre como enfrentarmos tais situações;

Oferecermos apoio à vítima;

Dispormo-nos a testemunhar;

sobre como enfrentarmos tais situações;

Na empresa pública, todo e qualquer empregado, ao se sentir ou testemunhar ações de assédio 
moral nas relações de trabalho, pode e deve formalizar denúncia ao superior hierárquico, à 

Ouvidoria, de acordo com a gravidade e as normas internas da empresa. As denúncias avaliadas 
procedentes poderão levar à abertura de sindicância e processo administrativo disciplinar.

Informamos o problema ao nosso superior 
imediato, do assediador ou setor responsável;

Se não obtivermos soluções, denunciarmos 
no órgão representativo da classe como 
associações e sindicatos profissionais;

Consultar advogado sobre ingresso de 
ação judicial para reparação de danos 
morais.

Relatar caso ao superior hierárquico da ví-
tima ou do assediador, setor responsável 
na empresa ou à entidade representativa 
da classe.
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A República Federativa do Brasil tem como fundamentos: a dignidade da 
pessoa humana e o valor social do trabalho (art. 1º, III e IV). É assegurado 

o direito à saúde, ao trabalho e à honra (art. 5º, X, e 6º).

Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, 
violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, 

comete ato ilícito (art. 186).

São deveres do servidor público, entre outros, manter conduta compatível com a 
moralidade administrativa, tratar as pessoas com urbanidade e ser leal às insti-

tuições a que servir (art. 116, incs. II, IX e XI, da Lei nº 8.112/1990).
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Combater o assédio moral nas relações trabalhistas é essencial para 
garantir a saúde física, emocional e psíquica do profissional, além de 
assegurar um ambiente de trabalho saudável.  Para o enfrentamento 

destes casos, a ANAEC criou um canal exclusivo para denúncia:

E-mail: denunciaam@aneac.org.br

15

FAÇA SUA SUA

Se presenciar ou perceber um quadro de assédio moral, denuncie!
Envie a sua denúncia, a ANEAC garante o seu sigilo. Encaminhe suas 

informações para nosso endereço eletrônico, lembrando que detalhes 
da situação, como citado na página 13 (provas) e ainda fotos, vídeos ou 

áudios embasam o ocorrido.

Lembre-se, denunciar é uma forma efetiva de combate ao assédio moral.

MAS QUE É PRECISO TER CORAGEM!

,



www.aneac.org.br

@ANEACOficial

@aneac_


