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RESUMO 

 
O objetivo desse estudo é caracterizar o assédio moral no ambiente de trabalho, o qual está se tornando 
algo cada vez mais corriqueiro e um dos problemas mais sérios enfrentados na nossa sociedade atual. Nas 
atuais relações de trabalho, vem se tornando algo cada vez mais comum submeter o operário a situações 
constrangedoras como humilhações, perseguições e maus tratos, causando grande abalo físico e 
psicológico em sua saúde. Tem como objetivo ainda, valorizar o empregado frente ao empregador, sob a 
sua proteção jurídica nas relações empregatícias, para o fim de coibir, prevenir e informar o assédio moral 
no ambiente de trabalho. Defende-se a conservação de um ambiente de trabalho sadio, tanto para o 
trabalhador quanto para o empregado. Neste sentido, buscou-se, por meio desta pesquisar verificar o 
sujeito passivo (vitima) e o sujeito ativo (assediador), traçando as consequências do assédio moral na 
relação empregatícia. E ainda, demonstrar quais as espécies de assédio moral de modo horizontal e vertical 
e ainda suas subdivisões. Desta forma, a frente de uma problematização dessa magnitude que vem se 
desenvolvendo no ambiente de trabalho, faz-se necessária a criação de formas que possibilitem uma 
modificação na conduta perversa com o objetivo de minimizar os danos causados pelos agressores.  
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1 INTRODUÇÃO 
 

É possível observar em dados literários científicos que o assédio moral laboral é 
um problema antigo no ordenamento jurídico, tendo os primeiros relatos com a evolução 
da sociedade e com a intensificação nas relações de trabalho.  

Assédio moral significa perseguir com insistência, ou ainda, importunar com 
tentativas de contato ou relacionamento sexual (AURÉLIO, 2019). Além disso, o adjetivo 
moral situa-se como uma forma de algo relacionado à ética e oposto, em princípio, às 
moléstias físicas, adquirindo o significado de geração de sentimentos humilhantes, 
vexatórios e degradantes no sujeito assediado (MENDES et al, 2013). 

A classificação para as espécies de assédio moral sofrido está classificada em 
ascendente, descendente e horizontal onde são definidas conforme o número de pessoas 
que estão envolvidas na prática do ato e ainda é analisada a posição do ser humano que 
sofre o abuso e realiza o ato como, dominado e dominador (MENDES et al, 2013). 

Visando que a presente pesquisa se suprime a estudar o assédio moral nas 
relações de emprego envolvendo as mulheres, os sujeitos do assédio moral 
indispensavelmente serão das relações laborais e desta forma não poderão ser 
considerados terceiros. Os sujeitos da conduta de assédio moral são: sujeito passivo 
(vítima) e sujeito ativo (assediador).  

Ainda assim, é importante levar em consideração que o fenômeno do assédio 
moral não está restrito ao âmbito laboral, e sim, manifesta-se em diferentes esferas da 
vida familiar e social, ressaltando que todas as suas facetas merecem uma atenção 
especial, para que assim a sociedade possa em um futuro próximo combater a agressão 
moral. À luz do exposto, o presente trabalho tem como objetivo a realização de uma 
revisão bibliográfica acerca do tema assédio moral no ambiente de trabalho. 
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2 MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Trata-se de uma revisão bibliográfica com o tema: Assédio Moral no Ambiente do 
Trabalho. Como base para a pesquisa, utilizou–se as bases de dados Google Acadêmico 
e livros didáticos.  

Foram definidos como termos de busca: “assédio moral”, “assediador”, “espécies 
de assédio”, “perfil criminológico do assediador”, “assédio laboral”, “lesão cometidas pelo 
assediador”, “psicológico da vítima”, também pesquisados no idioma inglês. Para a 
seleção de inclusão dos trabalhos científicos, foram determinados: artigos revisados aos 
pares, com resumo e texto completo disponíveis nas bases de dados, publicados entre os 
anos 2000 e 2019.  

Os principais resultados e discussões teóricas encontrados nestes artigos e livros 
serão apresentados na sequência deste estudo.  

 
3 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 
As pesquisas realizadas através das bibliografias disponíveis no campus da 

universidade e na base de dados online para elaboração deste para trabalho trouxeram 
como resultado uma perspectiva mais ampla sobre o assédio moral, o qual as mulheres 
são submetidas em seu ambiente de trabalho. 

Diante da inexistência de legislação especifica sobre o assédio moral no âmbito da 
relação de trabalho, os elementos que caracterizam o ato são demonstrados através dos 
sujeitos ativos que são propriamente ditos o assediador, a sua conduta abrangendo 
também o comportamento e atos atentatórios aos direitos da personalidade, a reiteração 
e sistematização tendo como a consciência do agente. E ainda, temos o sujeito passivo, 
no caso: o empregado que sofre o dano (ALKIMIN, 2013). 

É neste contexto que surge a relação de assédio moral com a violação dos direitos 
da personalidade do assediado. A prática da conduta de assédio moral viola direitos 
essenciais à existência da pessoa, como a dignidade, a integridade física, psíquica e 
moral (BERALDO, 2012).  

A grande consequência que podemos analisar com a pesquisa realizada é que a 
pratica do assédio moral através de comportamentos, palavras, atos, gestos e escritos, 
além de degradar o ambiente de trabalho e desestabilizar a vítima, gera um grande abalo 
emocional, que evolui até causar prejuízos fortíssimos à saúde mental e física do 
trabalhador, marginalizando-o progressivamente no processo produtivo e na organização 
do trabalho (ALKIMIN, 2013). 

O assédio moral ofende diretamente a dignidade do trabalhador, agredindo 
diretamente seus direitos de personalidade, como a integridade física e moral, intimidade 
e privacidade, afastando a vítima do emprego, o que pode ser transformado em um 
problema social gerado pelo desgaste do trabalhador, consequentemente um 
desemprego forçado (ALKIMIN, 2013).  

Com a pesquisa conseguimos distinguir a configuração do que se caracteriza 
realmente o assédio moral, que é tratado como as reprimendas dos chefes, a exigência 
de produtividade e o controle sobre os empregados, desde que este poder disciplinar do 
empregador seja exercido de maneira adequada, visando ao correto encaminhamento a 
atividade produtiva, não sendo, porém admissível discriminação ou violação dos direitos 
da personalidade do empregado (LIPPMANN, 2005).  

Atualmente, a pratica do assédio moral implica a incidência no campo penal, desde 
que a conduta se molde a um dos tipos penais que são existentes na legislação brasileira 
e dentre as diversas temos que: quando o ato ferir a honra de uma pessoa poderá se 
enquadrar nos crimes contra a honra que são elencados no Código Penal (BERALDO, 
2012).  
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Quando se caracterizar por uma conduta assediante será caracterizado pelo crime 
de lesão corporal podendo ser leve, grave ou gravíssima e ainda, temos quando a 
conduta do assediante constranger a liberdade da vítima, obrigando – a praticar certos 
atos sem possuir meios de resistências, assim ficará qualificado no delito de 
constrangimento ilegal (BERALDO, 2012).  

Se verifica ainda que este trabalho é de grande importância social uma vez que há 
necessidade de trazer à tona e discutir o assédio moral sofrido pelo superior hierárquico, 
no âmbito do trabalho que a cada dia vem sendo cada vez mais repercutido e o qual 
ainda a legislação brasileira não tornou explicitamente o assédio moral como crime e sim 
um simples dano moral, o qual muitas vezes a vítima são as mulheres.   

No âmbito jurídico, os direitos da mulher vêm crescendo lentamente com a 
finalidade de punir e banir todos os atos criminosos contra a vida, a dignidade e moral da 
mulher. 

 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 
Conclui-se com a pesquisa realizada que o assédio moral laboral merece um 

tratamento especial não só na área médica e psicológica, a Justiça Brasileira não pode 
continuar tratando como um simples Dano Moral o qual a pessoa sofreu, necessita de 
uma lei específica.  

A Câmara de Deputados, em Brasília, já aprovou o projeto de lei que transforma 
em crime o assédio moral no trabalho, mas, ainda resta a aprovação do Senado e depois 
a sanção do presidente da República para entrar em vigor.  

Enquanto aguardamos a sanção da legislação do assédio moral as empresas 
deveriam criar centros de acompanhamento psicológico dentro das empresas públicas e 
privadas no qual, os empregados teriam um acompanhamento semanalmente com 
profissionais capacitados para a resolução dos conflitos que estejam ocorrendo e 
relatando os abusos que estão sofrendo.  

Ocorre que esse trabalho na empresa gera um custo e muitas empresas não 
querem arcar com essa sistemática. E ainda, gera uma desconfiança por parte do 
funcionário pois, estariam enfrentando ou denunciando muitas vezes o superior 
hierárquico. Nestes casos, o empregador deve levar em consideração conforme 
demonstrado na pesquisa que o empregado quando submetido a um ambiente de 
trabalho sadio possui mais disposição para trabalhar e menos propenso a doenças como 
a depressão.  

Outra problematização encontrada no decorrer da pesquisa foi a falta de clareza na 
legislação o que afeta as empresas também e a maioria prefere não se pronunciar sobre 
o assunto mas, para sanar os problemas que eventualmente poderiam estar ocorrendo 
dentro dos estabelecimentos é a criação de canais de comunicação anônima a fim de 
proteger a vítima e as empresas necessitam começar a pensar não somente em lucros e 
sim, no bem estar de seu funcionário.  

Para que os projetos ocorram necessitamos que a empresa esteja de acordo e com 
a finalidade de tomar providenciais necessárias para que melhore o ambiente de trabalho, 
solucionando os conflitos e tomando as medidas necessárias para que sessam os abusos 
que estejam ocorrendo dentro da empresa.  
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