
sindicato poderá interceder 
em favor dos que sofrerem 
assédio e interferir de forma a 
minimizar situações críticas e 
estressantes no ambiente de 
trabalho.

Vamos juntos conquistar um 
ambiente de trabalho decente, 
que não adoeça o trabalhador 
nem o deixe incapacitado.

Portanto, leia reflita, divul-
gue e discuta com seus cole-
gas de trabalho o inteiro teor 
deste boletim.
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DENÚNCIA DE ASSÉDIO MORAL
Acusação dessa prática é levada ao Ministério

Público do Trabalho por trabalhadores do
Colégio Axis Mundi Ltda. EPP

m bom ambiente de trabalho está relaciona-

Udo, entre outras coisas, a relações interpes-
soais baseadas no respeito e na justiça. 

Além disso, um bom ambiente de trabalho é aquele 
cuja cultura organizacional preza por valores voltados 
ao bem estar dos trabalhadores e empregadores. 
Embora se reconheça a importância desses valores, a 
violência no local de trabalho, como o ASSÉDIO 
MORAL, é uma realidade que não é recente.

Por falta de informação ou medo do desemprego 
muitos trabalhadores ainda se sujeitam a humilhações 
e agressões, com danos para a saúde e impacto na 
vida pessoal, familiar e social. A conscientização de 
empregadores e trabalhadores é o primeiro passo 
para combate ao Assédio Moral.

O ASSÉDIO MORAL É CRIME! O Código Civil 
trata do Dano Moral que é a consequência do Assédio 
Moral: diz o Artigo 186 desde Código, que “Aquele 
que, por ação ou omissão voluntária, negligência 
ou imprudência, violar direito e causar dano a 
outrem, ainda que exclusivamente moral, comete 
ato ilícito”.

Apesar da divulgação do Assédio Moral na mídia, 
muitas pessoas desconhecem ou têm uma compreen-
são errônea sobre o conceito.

O Sindicato vê com preocupação o crescente núme-
ro de denúncias pela prática do Assédio Moral no 
Trabalho. Tal situação, no universo do setor educacio-
nal é ainda mais grave porque acaba trazendo prejuí-
zos à sociedade como um todo.

A prática do Assédio Moral no ambiente de trabalho 
interfere na autoestima e na autodeterminação dos 
trabalhadores, bem como nas suas decisões e iniciati-
vas negando-lhes a condição de cidadão livre e igual 
como determina a Constituição Federal de 1988.

Esta semana recebemos correspondência 
do Ministério Público do Trabalho – Procurado-
ria Regional do Trabalho da 15ª Região – Cam-
pinas - informando que trabalhadores ou ex-
trabalhadores do Colégio Axis Mundi Ltda. 
EPP fizeram denúncia de que há prática de 
ASSÉDIO MORAL na Instituição.

Em que pese essa acusação, até o 
momento, nenhum departamento do Sindica-
to recebeu qualquer denúncia sobre esse 
assunto. Porém, considerando a gravidade 
da situação, a Diretoria da entidade solicita 
URGENTEMENTE que os funcionários mani-
festem-se.

Ao receber o relato dos trabalhadores que 
sofrem ou sofreram dessa prática, ou que até 
mesmo tenham presenciado o fato com algum 
colega, o SAAEC irá informar imediatamente o 
Ministério Público do Trabalho, que pediu que o 
SAAEC manifeste-se, no prazo de 30 dias, se 
tem conhecimento dessa queixa dos trabalha-
dores.

A denúncia poderá ser feita pessoalmente ou 
através de nosso e-mail (saaec@saaec.org.br).

É importante o relato desse crime para que o 
Sindicato e o Ministério Público do Trabalho 
tomem as providências cabíveis.

A DIRETORIA
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Se você é testemunha de uma cena de humilhação no trabalho supere seu medo, seja solidário com o seu colega. Você poderá ser a 

próxima vítima e nesta hora o apoio de seus colegas também será precioso. Não esqueça que o medo reforça o poder do agressor.

O Sindicato repudia qualquer ato que leve à exposição dos trabalhadores em seu local de trabalho a situações humilhantes!

Consequências do Assédio Moral na Saúde

Assédio 
Moral 

Entrevistas realizadas com 870 homens e mulheres vítimas de opressão no ambiente 
profissional revela, como cada sexo reage a essa situação (em porcentagem) *

Sintomas Mulheres Homens 

Crises de choro 100 - 

Dores generalizadas 80 80 

Palpitações, tremores 80 40 

Sentimento de inutilidade 72 40 

Insônia ou sonolência excessiva 69,6 63,6 

Depressão 60 70 

Diminuição da libido 60 15 

Sede de vingança 50 100 

Aumento da pressão arterial 40 51,6 

Dor de cabeça 40 33,2 

Distúrbios digestivos 40 15 

Tonturas 22,3 3,2 

Ideia de suicídio 16,2 100 

Falta de apetite 13,6 2,1 

Falta de ar 10 30 

Passa a beber 5 63 

Tentativa de suicídio - 18,3 
 *Fonte: Barreto, M. Uma Jornada de Humilhações, PUC/SP   

Saiba se você é vítima 
de Assédio Moral:

Se o seu chefe te sub-
mete a situações vexató-
r ias,  ex ige missões 
impossíveis ou alfineta 
sua autoestima com tra-
balhos inexpressivos, 
você pode estar sendo 
vítima de Assédio Moral.

O funcionário deve apre-
sentar o maior número 
possível de evidências 
que comprovem o assédio. 
As provas mais usadas 
nos processos são teste-
munhas e documentos.A prática desse crime efeti-

vamente fortalece a discrimi-
nação no trabalho, a manu-
tenção da degradação das 
relações do trabalho e a 
exclusão social.

Quer seja um ato ou a repe-
tição deste ato, devemos com-
bater firmemente por constituir 
uma violência psicológica, 
causando danos à saúde físi-
ca e mental, não apenas 
daquele que é excluído, mas 
de todas as pessoas que tes-
temunham esses atos.

Somente através da orga-
nização sindical é que os tra-
balhadores terão condições 
de reivindicar melhorias nas 
condições de trabalho, pois o 

Não Pratique.

Não sofra.
DENUNCIE!

Ministério Público do Trabalho 

entra  em contato com o SAAEC
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Além de fazer o levantamento de eventuais casos 
de Assédio Moral que possam ter sido cometidos 
nessa Instituição de Ensino para comunicar o Minis-
tério Público do Trabalho, o objetivo deste boletim 
também é fornecer aos trabalhadores informações 
básicas sobre a caracterização do assédio. E, con-
sequentemente, desmistificar esse problema tão 
frequente nos locais de trabalho; abordando causas 
e consequências para humanizar, ao máximo, as 
relações no ambiente de trabalho. Orientar, tam-
bém, os trabalhadores a tomarem atitudes para 
prevenir e combater o Assédio Moral no serviço, 
tornando o ambiente de trabalho saudável e fortale-
cedor da qualidade de vida.

A intenção, ainda, é que todos saibam que podem 
pedir ajuda ao Sindicato em caso de qualquer tipo de 
violência. E que os possíveis agressores vejam que 
estamos atentos.

ASSÉDIO MORAL*
Entenda o que é e como se proteger

desse tipo de situação
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Mais de 3,6 mil casos de Assédio Moral foram registrados em todo o 
Brasil no ano passado. Qualquer tipo de humilhação dentro do ambiente 
de trabalho pode ser caracterizado como Assédio Moral.

As denúncias por Assédio Moral cresceram 7%. As principais 
vítimas são mulheres, principalmente as grávidas e mães solteiras, 
pessoas mais velhas, obesas e negros.

Quem erra no diagnóstico erra no combate, por isso é de vital 
importância saber identificar situação que caracterize Assédio Moral; 
passo este necessário na construção de um mundo sem opressores nem 
oprimidos, em que o trabalho construa a vida e não seja sinônimo de 
adoecimento e morte. 

Assédio Moral é um crime e como tal 
deve ser prevenido e evitado.

São atos cruéis e desumanos que caracteri-
zam uma atitude violenta e sem ética nas relações 
de trabalho, praticada por um ou mais chefes 
contra seus subordinados. Trata-se da exposição 
de trabalhadoras e trabalhadores a situações 
vexatórias, constrangedoras e humilhantes 
durante o exercício de sua função. É o que chama-
mos de violência moral. Esses atos visam humi-
lhar, desqualificar e desestabilizar emocional-
mente a relação da vítima com a organização e o 
ambiente de trabalho, o que põe em risco a 
saúde, a própria vida da vítima e seu emprego. 

A violência moral ocasiona desordens emocio-
nais, atinge a dignidade e identidade da pessoa 
humana, altera valores, causa danos psíquicos 
(mentais), interfere negativamente na saúde, na 
qualidade de vida e pode até levar à morte. 

O assédio moral é um sofrimento solitá-
rio, que faz mal à saúde do corpo e da alma.

É no cotidiano do ambiente de trabalho que o 
assédio moral ganha corpo. Alguns comporta-
mentos típicos do(a) agressor(a) fornecem a 
senha para o processo de assédio moral nas 
empresas.

O assédio moral é uma relação triangular 
entre quem assedia, a vítima e os demais colegas 
de trabalho.

Após a confirmação de que está sendo vítima 
de assédio moral, não se intimide, nem seja 
cúmplice.

Denuncie! 

O assédio moral no trabalho não é um fato 
isolado. Como vimos, ele se baseia na repetição, 
ao longo do tempo, de práticas vexatórias e 
constrangedoras, explicitando a degradação 
deliberada das condições de trabalho.

Nessa luta, são aliados dos(as) trabalhadores-
(as) os Centros de Referência em Saúde dos 
Trabalhadores, Comissões de Direitos Humanos e 
Comissão de Igualdade e Oportunidade de Gêne-
ro, de Raça e Etnia, de Pessoas com Deficiência e 
de Combate à Discriminação nas Superintendências 
Regionais do Trabalho e Emprego.

Um ambiente de trabalho saudável é uma 
conquista diária possível. Para que isso aconteça, é 
preciso vigilância constante e cooperação. 

• Ministério do Trabalho e Emprego
• Superintendências Regionais do Trabalho e Emprego
• Conselhos Municipais dos Direitos da Mulher
• Conselhos Estaduais dos Direitos da Mulher
• Comissão de Direitos Humanos
• Conselho Regional de Medicina
• Ministério Público
• Justiça do Trabalho

• Resistir. Anotar, com detalhes, todas as 
humilhações sofridas: dia, mês, ano, hora, local 
ou setor, nome do(a) agressor(a), colegas que 
testemunharam os fatos, conteúdo da conversa e 
o que mais achar necessário;

• Dar visibilidade, procurando a ajuda dos 
colegas, principalmente daqueles que testemu-
nharam o fato ou que sofrem humilhações do(a) 
agressor(a);

• Evitar conversa, sem testemunhas, com 
o(a) agressor(a);

• Procurar seu sindicato e relatar o acontecido;
• Buscar apoio junto a familiares, amigos e 

colegas.

Perdas para a empresa

As perdas para o empregador podem ser:

• Queda da produtividade e menor eficiência, 
imagem negativa da empresa perante os consumi-
dores e mercado de trabalho;

• Alteração na qualidade do serviço/produto e 
baixo índice de criatividade;

• Doenças profissionais, acidentes de trabalho 
e danos aos equipamentos;

• Troca constante de empregados, ocasionando 
despesas com rescisões, seleção e treinamento de 
pessoal;

• Aumento de ações trabalhistas, inclusive com 
pedidos de reparação por danos morais.

• Ameaçar constantemente, amedrontando 
quanto à perda do emprego;

• Subir na mesa e chamar a todos de incom-
petentes;

• Repetir a mesma ordem para realizar 
tarefas simples, centenas de vezes, até desestabi-
lizar emocionalmente o(a) subordinado(a);

• Sobrecarregar de tarefas ou impedir a 
continuidade do trabalho, negando informações;

• Desmoralizar publicamente;
• Rir, a distância e em pequeno grupo, 

direcionando os risos ao trabalhador;
• Querer saber o que se está conversando;
• Ignorar a presença do(a) trabalhador(a);
• Desviar da função ou retirar material 

necessário à execução da tarefa, impedindo sua 
execução;

• Troca de turno de trabalho sem prévio aviso;
• Mandar executar tarefas acima ou abaixo 

do conhecimento do trabalhador.
• Dispensar o trabalhador por telefone, 

telegrama ou correio eletrônico, estando ele em 
gozo de férias;

• Espalhar entre os(as) colegas que o(a) 
trabalhador(a) está com problemas nervosos;

• Sugerir que o trabalhador peça demissão 
devido a problemas de saúde;

• Divulgar boatos sobre a moral do traba-
lhador.

Objetivo do(a) agressor(a)
• Desestabilizar emocional e profissionalmente;
• Livrar-se da vítima: forçá-lo(a) a pedir demissão 

ou demiti-lo(a), em geral, por insubordinação.
Estratégia do(a) agressor(a)
• Escolher a vítima e o(a) isolar do grupo;
• Impedir que a vítima se expresse e não 

explicar o porquê;
• Fragilizar, ridicularizar, inferiorizar, menos-

prezar em seu local de trabalho;
• Culpar/responsabilizar publicamente, levan-

do os comentários sobre a incapacidade da vítima, 
muitas vezes, até o espaço familiar;

• Destruir emocionalmente a vítima por meio 
da vigilância acentuada e constante. Ele(a) se isola 
da família e dos amigos, passa a usar drogas, 
principalmente o álcool, com frequência, desenca-
deando ou agravando doenças preexistentes;

• Impor à equipe sua autoridade para aumen-
tar a produtividade.

A vítima escolhida é isolada do grupo, sem 
explicações. Passa a ser hostilizada, ridiculariza-
da e desacreditada no seu local de trabalho. É 
comum os colegas romperem os laços afetivos 
com a vítima e reproduzirem as ações e os atos 
do(a) agressor(a) no ambiente de trabalho. O 
medo do desemprego, e a vergonha de virem a 
ser humilhados, associados ao estímulo constante 
da concorrência profissional, os tornam coniven-
tes com a conduta do assediador. 

• Mulheres
• Homens
• Raça/Etnia
• Orientação sexual
• Doentes e Acidentados

A maioria das vítimas é mulher e é negra.

O que é assédio moral?

Como identificar o assediador

O medo reforça o poder 
do(a) agressor(a)

O que a vítima deve fazer

Consequências do assédio moral

Confira alguns exemplos:

Instituições e órgãos que devem ser procurados:

Objetivos e estratégiasComo acontece

Alvos preferenciais

Como a vítima reage

Mulheres e homens reagem de maneira 
diferente, quando vítimas de assédio. O assédio 
moral desencadeia ou agrava doenças.

Mulheres:
• São humilhadas e expressam sua indig-

nação com choro, tristeza, ressentimentos e 

mágoas. Sentimento de inutilidade, fracasso e 
baixa autoestima, tremores e palpitações. Insônia, 
depressão e diminuição da libido são manifesta-
ções características desse trauma. 

Homens:
• Sentem-se revoltados, indignados, desonra-

dos, com raiva, traídos e têm vontade de vingar-se. 
Idéias de suicídio e tendências ao alcoolismo. 

Sentem-se envergonhados diante da mulher e dos 
filhos, sobressaindo o sentimento de inutilidade, 
fracasso e baixa auto-estima.

Não se intimide! Rompa o silêncio e 
busque apoio de colegas, familiares e dos 
orgãos públicos responsáveis pela proteção 
dos trabalhadores.

• Ouvidoria

0800 61 0101
(Região Sul e Centro-Oeste, Estados do Acre, 

Rondônia e Tocantins)

0800 285 0101
(Para as demais localidades)

• www.mte.gov.br/ouvidoria

Os problemas de relacionamento dentro do ambiente de trabalho e os prejuízos daí resultantes serão tanto 
maiores quanto mais desorganizada for a empresa e maior for o grau de tolerância do empregador em relação às 
praticas de assédio moral.

• Estabelecer diálogo sobre os métodos de organização de trabalho com os gestores (RH) e trabalhadores(as);
• Realização de seminários, palestras e outras atividades voltadas à discussão e sensibilização sobre tais 

práticas abusivas;
• Criar um código de ética que proíba todas as formas de discriminação e de assédio moral.

Ações preventivas da empresa

* Fonte: Cartilha Assédio Moral e Sexual do Trabalho do Ministério do Trabalho - 2013.


