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RESUMO
O objetivo deste trabalho é a proposta da tipificação penal para o assédio moral, em especial nas relações familiares,
caracterizando-o como tipo legal e buscando a punição para essa prática. O assédio moral é a prática reiterada de uma
conduta abusiva, seja com atitudes ou palavras, que ofendem a dignidade ou integridade moral de alguém. Dentro do
ambiente familiar essa prática acontece de forma rotineira, diante da dependência emocional e o convívio, podendo se
passar por brincadeiras para quem ofende, porém são formas de anular moralmente a vítima, causando traumas e
problemas psicológicos como a depressão, já que o sentimento da vítima é de incapacidade, insegurança, menosprezo,
baixa estima e entre outros que a agridem moral e emocionalmente. O ordenamento jurídico brasileiro atualmente é
omisso quanto a criminalização do assédio moral, mesmo sendo uma forma direta de denegrir a dignidade da pessoa
humana, sendo esse um dos princípios basilares do ordenamento pátrio, bem como um dos fundamentos da República
Federativa do Brasil.

PALAVRAS-CHAVE: Criminalização; Dignidade da pessoa humana; Direito da personalidade; Intrafamiliar.

1 INTRODUÇÃO

Família no dicionário da língua portuguesa significa um grupo de pessoas que vivem sob o
mesmo teto ou que tenham ancestralidade em comum. Para Maria Helena Diniz no “sentido amplo
do  vocábulo  família  seria  aquela  em  que  os  indivíduos  estão  ligados  pelo  vínculo  da
consanguinidade ou da afinidade” (DINIZ, M. H., 2008, p.9).   No âmbito familiar é onde se inicia a
socialização do indivíduo, o primeiro contato com a sociedade, no qual são apresentados os valores
e regras sociais, iniciando-se a formação da identidade. Além do mais, é o local onde deve existir
proteção, afeto, segurança, confiança, harmonia, conforto, bem-estar e todo tipo de apoio entre os
membros. 

Já  o  assédio  no  dicionário  da  língua  portuguesa  significa  insistência  impertinente,
perseguição, sugestão ou pretensão constantes em relação a alguém, afetando a sua paz, dignidade
e liberdade. O assédio moral, no entanto, afeta diretamente a dignidade e a integridade moral e
emocional da vítima, pelo fato de ser uma conduta reiterada, causando danos e traumas.

O assédio moral no ambiente familiar pode se relacionar com a dependência ou até mesmo a
dominação,  o  poder  de  posse entre  os  cônjuges,  por  exemplo,  podendo ser  o  ponto  inicial  da
agressão emocional, mesmo que de forma inconsciente, desvalorizando o outro para não o perder e
“aprisionando” a relação, já que a vítima se sente tão oprimida e menosprezada que não consegue
se libertar do relacionamento, aquilo penetra dentro da mesma que acaba acreditando nas ofensas
do cônjuge agressor.

As vítimas se sentem culpadas das agressões e sentem vergonha, muitas vezes não por
terem sido  alvo  das agressões,  mas por  não serem amadas e  com isso  se  retraem tanto  nas
relações familiares como socialmente. Segundo Kenza Borges Sengik “quando o assédio moral é
em face de crianças e adolescentes, o sentimento de culpa é ainda maior, diante da ausência de
maturidade de reconhecer que o errado é o agressor” (SENGIK, Kenza Borges, 2015). 

Ainda, como exemplo de assédio moral em relação aos filhos a psicanalista Marie-France
aponta que mães infelizes no relacionamento conjugal tendem a descontar a angústia e a derrota
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nos filhos, anulando-os, assim como situações de divórcios podem gerar assédio moral tanto por
parte do pai como da mãe.

Portanto, o assédio moral é a conduta reiterada de um agressor, muitas vezes, em posição de
dominação  em relação  à  vítima,  que  por  meio  de  atitudes,  palavras  e  gestos  vai  afetando  as
particularidades da sua personalidade, minimizando as suas qualidades e passando a acreditar nos
insultos do agressor.

Diante da não existência de uma norma penal específica que traga o assédio moral como
crime, ela continuará sendo mais frequente face a sua impunibilidade. Mesmo que a dignidade da
pessoa  humana  seja  um  dos  princípios  mais  importantes  e  relevantes  do  nosso  ordenamento
jurídico, uma prática tão reiterada e que o afronta prontamente não é considerado um fato típico,
antijurídico e culpável.

2 METODOLOGIA 

Foram  essenciais  para  a  elaboração  deste  artigo  a  pesquisa  bibliográfica  e  o  estudo
psicológico dos efeitos do assédio moral nas pessoas e o no ambiente familiar.

3 DESENVOLVIMENTO

O objetivo  do presente  trabalho é observar  e  reconhecer  a necessidade de ser  criada a
tipificação penal para o assédio moral, que venha abranger todos os âmbitos sociais sejam eles
familiar, evitando os transtornos e traumas que essa conduta traz para a sociedade e principalmente
para o indivíduo, seja vítima ou agressor, tendo em vista que ambos sofrem com a prática de formas
diferentes, porém os efeitos atingem ambos.

Assim como já introduzido no presente trabalho, entende-se que família é a base da formação
do indivíduo, na qual lhe são apresentados os valores e regras sociais, local de segurança, conforto,
afeto e tantas outras características, sendo o lugar de refúgio para os seus membros .  Contudo, o
assédio moral mina todas essas características, tornando o ambiente familiar um lugar de medo,
vergonha,  culpa,  as  pessoas  não  se  sentem  mais  amadas,  mas  sim  dominadas,  oprimidas,
aprisionadas a uma família violenta.

As principais características do assédio moral, segundo Érika Mendes de Carvalho e Isadora
Vier Machado, são “a permanência no tempo (continuidade de agressões), sutileza (mecanismos de
comunicação que o agressor estabelece, para que os outros não percebam a violência dirigida à
vítima) e a bilateralidade (posição de dominação do agressor com relação à vítima) ” (MACHADO,
Isadora  Vier  e  CARVALHO,  Érika  Mendes,  2009,  p.5).  E  ainda,  dentre  as  diversas  formas  de
agressão,  as mais comuns são as  que ofendem a dignidade e a reputação da vítima,  como a
desvalorização, insultos e zombarias, a humilhação da vítima, frases que ditas repetitivamente como
exemplo “você não é capaz”; “você é burro”; “não faz nada direito” e até aquelas que não motivam a
pessoa abandonar certos vícios “você é um bêbado”,  “nunca vai  ser  nada”,  na agressão moral
aquele velho ditado que “as palavras têm poder é muito real”.

A dignidade da pessoa humana é inerente ao ser humano, sendo de responsabilidade de todo
poder público a sua proteção, como direito fundamental deve ser protegida contra atos degradantes
e  desumanos.  O  assédio  moral  relaciona-se  com  a  degradação  da  dignidade,  pois  o
agressor/ofensor desqualifica a vítima, atingindo a sua moral, suas qualidades inerentes a pessoa. A
ofensa a dignidade gera o dano moral, segundo o entendimento do Superior Tribunal da Justiça,
independente da demonstração da dor ou angústia. 
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O ordenamento jurídico brasileiro não traz uma legislação que tipifique especificamente o
assédio moral,  sendo que apenas a restituição econômica por  meio do dano moral  não é uma
punição efetiva para coibir a prática. A Lei nº 11.340/2006, a lei Maria da Penha, foi um marco na
defesa das mulheres brasileiras, tutelando a violência doméstica e coibindo a prática principalmente
da agressão física a mulher. Porém a lei foi omissa no que se refere a violência moral, configurando
a mesma apenas calúnia, injúria e difamação, não tipificando o assédio moral. Existe a necessidade
da criminalização, não só para punir, mas também amparar e conscientizar quanto aos efeitos das
ofensas.

Com a  prática  reiterada  e  abusiva,  a  vítima  nem  sempre  consegue  reagir  para  fazer  a
denúncia, os desgastes físicos e psicológicos acabam deixando a vítima estagnada, levando ao
estado de submissão, totalmente vulnerável ao agressor. A autora Marie-France Hirigoyen trata em
sua pesquisa quanto aos sintomas apresentados, a reação do organismo ao trauma, as vítimas
tendem ter fortes dores de cabeça, insônia, ansiedade, estresse, sensações de opressão e entre
outros (HIRIGOYEN, Marie-France, 2007.pg.172). 

Um dos fatores que colaboram para o assédio intrafamiliar é a personalidade deformada, ou
desestruturada do agressor em relação a família, não sabendo, por falta de maturidade a maioria
das vezes, lidar com o convívio e com os conflitos nela existentes, como não conseguir prover o
sustento da família. E ainda, segundo Jorge Luiz de Oliveira da Silva observa que o agressor ou
ofensor é destituído de ética moral, agindo por impulsos negativos e sem nenhuma nobreza de
caráter, revelando seu lado perverso ao ver a vítima sofrer diante de sua iniquidade (SILVA, Jorge
Luiz de Oliveira da. 2006).

O sofrimento moral da vítima traz a confusão, onde ela confunde o real e o imaginável, não
consegue diferenciar a realidade da ilusão. A partir  dessa confusão ela se culpa pela agressão,
ficando submissa ao agressor que se utiliza da vulnerabilidade emocional desta para justificar os
insultos/ofensas pela tristeza da vítima, ou até mesmo, usa a violência moral como ponto de fuga
das suas frustações.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

No presente trabalho foi  apresentado um tipo de violência no âmbito familiar  que não há
tipificação  penal,  o  assédio  moral,  diante  de  sua  ocorrência  ser  em  um  ambiente  privado  os
ofendidos ficam em silêncio, retraídos e camuflam o assédio, a sua difícil  percepção acarreta na
impunibilidade. O assédio moral  é uma prática corriqueira,  devendo haver medidas efetivas que
protejam a dignidade da pessoa, como a moral é algo inerente a pessoa, a sua punição é mais difícil
e relativa, depende de cada indivíduo. 

É importante a compreensão da sociedade em o que é assédio e que não é normal e nem
saudável  ser  ofendida.  Cabe  ao  Estado  proporcionar  essa  compreensão  seja  com  medidas
educativas nas escolas, propagandas na televisão, internet e entre outros. 

5 CONCLUSÃO

Diante de tudo que foi abordado, conclui-se que há necessidade de tutelar o assédio moral,
não com fim apenas punitivo, mas também como um meio de amparar as vítimas. Observa-se que
independente da classe social e do sexo a ofensa à integridade e a dignidade, todas as pessoas que
estão envolvidas no âmbito familiar estão suscetíveis a violência. 

Cabe a todo o poder público reconhecer, estudar e buscar medidas efetivas que coíbam a
prática do assédio moral, protegendo a dignidade das vítimas e ajuda-las a terem voz, rejeitando
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qualquer forma de violência. O silêncio das vítimas faz com que a impunidade cresça, deixando o
medo tomar conta e com o passar do tempo se acomoda a ela, não percebendo que está sendo
assediada. 

O assédio moral é uma prática reiterada com o fim de denegrir a vítima, humilhando-a. No
ambiente familiar, na maioria das vezes, ocorre por meio da posse entre os cônjuges, mantendo a
relação  de  submissão  e  dependência.  Diante  do  vínculo  de  segurança,  afeto  e  confiança  que
permeia a família, a conduta abusiva é mascarada pela sociedade, que entende que certas práticas
são normais que passam de geração em geração, até brincadeiras ou zombarias que denigrem a
moral da vítima.

O assédio moral no ambiente familiar sempre existiu, desde o surgimento da família, contudo,
a difícil percepção do que se passa dentro dessa entidade faz com que as condutas que violam a
integridade moral, a personalidade de um de seus membros se tornem toleráveis, pois há uma falsa
ilusão de perfeição dentro do ambiente familiar, gerando um ambiente de insegurança, medo, culpa
e abandono emocional.
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