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A organização da vida que se dá sob o modo de 
produção capitalista não só é violenta em si, como 
engendra diversas formas de violência, as quais se 

expressam de diversas maneiras. Estas formas guardam em 
comum o impacto que causam sobre a saúde da popu-
lação, com custos políticos, econômicos, sociais e éticos 
sobre o conjunto da vida societal. A violência que ocorre no 
universo do trabalho é constituída, neste início do século 
XXI, majoritariamente de violência moral e humilhação, 
fenômeno conhecido como Assédio Moral no Trabalho 
(AMT). 

Analisa-se a ocorrência do AMT como um modo de ges-
tão, uma forma de controlar a força de trabalho. Tal contro-
le é exercido por meio do exercício de violência, porém de 
maneira disfarçada, nem sempre explícita, mas profunda-
mente adoecedora.

Esta cartilha busca evidenciar como são constituídas e 
desenvolvidas algumas das formas de violência nos campos 
do trabalho e quais as suas repercussões sobre a saúde, 
objetivando tanto prevenir e evitar quanto denunciar a 
ocorrência do AMT. 

 Introdução
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 O que é assédio moral no trabalho (AMT)

O assédio moral no trabalho (AMT) é a exposição dos tra-
balhadores a situações humilhantes e constrangedoras, re-
petitivas e prolongadas ligadas ao trabalho (Barreto, 2000). 

O assédio moral no trabalho é uma forma de gestão do 
trabalho caracterizada por um conjunto de condutas pra-
ticadas por um chefe hierárquico ou pessoa detentora de 
poder que sistemática e repetitivamente atua sobre o fazer 
profissional do trabalhador. 

Tais pessoas praticam deliberadamente a humilhação 
contra o trabalhador ou grupo de trabalhadores, aplican-
do medidas que visam isolá-los de seus pares, fragilizá-los 
emocionalmente, atacando-os na sua integridade psíquica 
e minando as bases da sua competência. 

A humilhação no trabalho é chamada de assédio moral, 
porque a dimensão emocional é o indicador mais forte.

É preciso ressaltar que o assédio moral no serviço públi-
co tem uma peculiaridade: visto que os chefes não podem 
demitir seus subordinados, eles passam a humilhá-los, com 
o objetivo de levá-los a pedir exoneração ou removê-los de 
sua unidade.
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 Origem e características 
do assédio moral no trabalho

A reestruturação produtiva/acumulação flexível, ou seja, 
o modo como o trabalho está organizado na forma atual, 
produz um conjunto de circunstâncias que faz surgir o 
assédio moral no trabalho não como consequência inde-
sejável, mas como modo de gerir a força de trabalho. As 
razões objetivas que produzem o assédio moral é uma 
forma de os chefes e patrões implementarem uma gestão 
baseada no medo, que desune os trabalhadores, coibindo 
sua sindicalização e luta por direitos e melhores condições 
de trabalho. O AMT não é uma consequência indesejável 
da gestão do trabalho, é um modo de geri-la.

O enorme aumento no número de ocorrências de assé-
dio moral no trabalho reflete o momento atual do capitalis-
mo, na sua forma de acumulação flexível, que, para impedir 
as diversas reações que os trabalhadores possam criar para 
evitar o aprofundamento da bárbarie, provoca mais sofri-
mento e morte para os trabalhadores. Nesta tarefa de des-
truição e morte, o capitalismo no Brasil conta com o auxílio 
de um Estado frágil e golpeado em sua democracia.

O AMT tem como objetivo se livrar de trabalhadores 
que obstaculizam os planos do poder, sem que estes rea-
jam e sem despertar solidariedades. Ele visa atingir traba-
lhadores que contestam, consciente ou inconscientemente. 
O AMT é um meio, jamais um fim, isto é, um meio de se 
livrar de trabalhadores para que a política de quem está no 
poder seja implementada.
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Quando não encontra saída, quando seu sindicato não 

está organizado, o trabalhador se sente fragilizado e só, e 
sucumbe à grande opressão que sobre ele recai.

 Principais atos de assédio moral no trabalho

O assédio moral no trabalho é uma forma de gestão 
que se caracteriza por repetitividade e intencionalidade. 
Caracterizar sua ocorrência é possível, mas exige atenção, 
pois alguns atos se repetem e outros não, mas todos es-
tão inscritos no rol de ações humanas, que são diferentes 
entre si. É possível reconhecer o conjunto de atos de asse-
diadores que devem ser evitados nas relações de trabalho, 
mas, como cada local de trabalho tem especificidades, às 
vezes fica difícil identificá-los.
Desta forma, elencamos a seguir um conjunto de práticas 
que podem estar presentes no assédio moral no trabalho, 
alertando para o fato de que não é um receituário rígido, 
mas um guia que orienta nossas avaliações:

 − Retirar da vítima a autonomia;
 − Não lhe transmitir mais as informações úteis para a rea-

lização de tarefas;
 − Contestar sistematicamente todas as suas decisões;
 − Criticar seu trabalho de forma injusta ou exagerada;
 − Privá-la de acesso aos instrumentos de trabalho: inter-

net, telefone, computador, mesa, cadeira, entre outros;
 − Retirar o trabalho que normalmente lhe compete;
 − Dar-lhe permanentemente novas tarefas;
 − Atribuir-lhe sistematicamente tarefas superiores às suas 

competências;
 − Pressioná-la para que não faça valer seus direitos (férias, 

horários, prêmios);
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 − Agir de modo a impedi-la que obtenha promoção;
 − Atribuir-lhe trabalhos perigosos;
 − Atribuir-lhe tarefas incompatíveis com sua saúde;
 − Dar-lhe deliberadamente instruções impossíveis de 

executar;
 − Induzi-la ao erro;
 − Controlar sua ida ao médico, advertindo-a em razão de 

atestados médicos ou de reclamação de direitos;
 − Contar o tempo ou limitar o número de vezes em que 

permanece no banheiro.

• Isolamento e recusa de comunicação

 − Interromper a vítima constantemente;
 − Impedir que superiores hierárquicos e colegas dialo-

guem com ela;
 − Comunicar-se com ela unicamente por escrito;
 − Recusar todo contato com ela, mesmo o visual;
 − Separá-la dos outros;
 − Ignorar sua presença, dirigindo-se apenas aos demais;
 − Proibir os colegas de falar com ela;
 − Recusar qualquer pedido de entrevista;
 − Não lhe repassar o trabalho, deixando-a ociosa.

• Atentado contra a dignidade

 − Utilizar insinuações desdenhosas para desqualificar a 
vítima;

 − Realizar gestos de desprezo diante dela (suspiros, olha-
res desdenhosos, levantar de ombros);

 − Desacreditá-la diante dos colegas, superiores e 
subordinados;

 − Espalhar rumores a seu respeito;
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 − Atribuir-lhe problemas psicológicos, como afirmações 

de que ela possui distúrbios mentais;
 − Zombar de suas deficiências físicas ou aspectos físicos; 

ela é imitada ou caricaturada;
 − Criticar sua vida privada;
 − Zombar quanto à sua origem ou nacionalidade;
 − Provocá-la quanto às suas crenças religiosas ou convic-

ções políticas;
 − Atribuir-lhe tarefas humilhantes;
 − Dirigir-lhe injúrias, com termos obscenos ou degradantes.

• Violência verbal, física ou sexual

 − Ameaçar a vítima de violência física ou realizar agres-
sões físicas;

 − Falar com ela aos gritos;
 − Invadir sua vida privada através de ligações telefônicas 

ou e-mails;
 − Segui-la na rua ou espioná-la diante do domicílio;
 − Causar estragos em seu automóvel;
 − Assediá-la ou agredi-la sexualmente (gestos ou 

propostas);
 − Não levar em consideração seus problemas de saúde;
 − Agredi-la somente quando estiver a sós com ela.

 Como se dá o assédio moral no trabalho

Claramente identificável, o AMT é:

• a prática repetitiva de ridicularização no local de trabalho;
 
• a degradação deliberada das condições de trabalho; 
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• o isolamento, podendo ocorrer reprodução das agressões 
pelos próprios colegas;

• o sentimento de medo e vergonha;

• ocorre na relação e/ou situação de trabalho (é diferente 
de dano moral, que pode ocorrer em qualquer situação da 
vida cotidiana);

• envolve repetição no tempo, não é um fato isolado; en-
volve poder, como atitudes e condutas abusivas dos chefes 
em relação aos subordinados;

• utiliza gestos, não necessariamente obscenos, mas vexa-
tórios e humilhantes, de forma que o assédio sexual possa 
ser incluído no assédio moral no trabalho, porém não sen-
do o único fator. 

 Como reagem os assediados

Essas características de assédio moral no trabalho alcançam 
sujeitos com histórias de vida diferenciadas, que por isso 
reagem de modo diferente ao assédio. Essas reações vão 
desde a vivência de um profundo sofrimento psíquico até 
o  surgimento de uma doença mental e/ou o suicídio. 

 Quem é assediado

O assédio moral no trabalho constitui uma forma de res-
trição àqueles que, consciente ou inconscientemente – por 
escolha (militantes), por acaso (adoecidos do trabalho) e/
ou por serem “técnicos competentes”–, não obedeceram 
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às exigências formuladas por quem está no poder em 
determinado momento e desta forma se transformaram em 
obstáculo.

Qualquer trabalhador, independente do perfil psicoló-
gico ou características psicossociais, pode ser assediado, 
dependendo de que posição ocupa em determinado mo-
mento no seu local de trabalho.

Os perfis mais comuns dos assediados são:

• Militantes: aqueles que contestam, questionam e dão 
sinais de resistência passam a oferecer risco à seguran-
ça do assediador;

• Adoecidos do trabalho: aqueles que já não são produ-
tivos como antes;

• “Técnicos competentes”: aqueles que quanto mais 
competência têm, mais fazem sobressair a “não 
competência” do chefe. A exigência do cumprimento 
dos requisitos técnicos na execução de certas tarefas 
pode impedir o “jeitinho”, o mau uso dos recursos 
públicos, a improbidade, o favorecimento, a corrup-
ção etc. O técnico que zela pelo correto exercício das 
suas funções pode constituir-se no mais sério obstá-
culo aos planos de poder de setores encastelados no 
serviço público.

 Como ocorre o assédio

• O assediador ataca a materialidade do fazer profis-
sional (objetivamente). Os meios de exercer bem o 
trabalho vão sendo retirados de forma sutil, sorrateira, 
impedindo a comunicação entre os colegas de traba-
lho, dificultando o acesso a informações centrais para 
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a realização do trabalho, de forma que, após um deter-
minado período, a qualidade do trabalho apresentado 
decai, tornando o trabalho malfeito. Retirar os meios 
de executar o trabalho, impedindo que o trabalhador 
o desempenhe bem, exerce sobre este trabalhador um 
profundo impacto.

• O assediador ataca a pessoalidade (subjetivamente). 
Ao lado dessas medidas objetivas de construção da 
“incompetência” do trabalhador, no que concerne à 
sua identidade profissional, o assediador atua sobre 
sua pessoalidade, sobre seu psiquismo. Este processo 
se dá transformando as características de cada um em 
defeitos, e a partir desses defeitos o trabalhador passa 
a ser “xingado”.

 Quem são os mais assediados

Há diferenças na forma, conforme sexo, 
raça, etnia e orientação sexual

Em uma sociedade de classes, sexista e racista, os seres 
humanos portadores de determinadas características de 
sexo, cor de pele e orientação sexual – mulheres, negros, 
homossexuais – são mais facilmente assediados, posto que 
se torna mais fácil desqualificar alguém portador de carac-
terísticas que já são socialmente consideradas desvalori-
zadas. Desta forma, as mulheres, os negros e a população 
LGBTQ+ são mais rapidamente transformados em alvo, 
naturalizando o preconceito e transformando as caracterís-
ticas pessoais em “motivo” de humilhação.
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 Quem assedia

O assédio moral no trabalho envolve poder, e nem sem-
pre é sinônimo de hierarquia, especialmente no serviço 
público. No AMT, o controle que recai sobre trabalhado-
res é exercido por pessoas designadas para este fim, que 
estão em posição de mando. Nega-se aqui a existência 
do AMT horizontal e vertical ascendente e reconhece-se 
a existência do AMT vertical descendente: quem tem o 
poder assedia os subordinados. Os que “podem” assediar, 
que têm condições objetivas e subjetivas para tanto, são 
os que estão em posição de poder (chefes, supervisores, 
gerentes). 

Declarar que qualquer trabalhador pode assediar ou-
tro, como afirmam os teóricos, que dizem existir o assédio 
moral no trabalho vertical (trabalhador humilhando tra-
balhador) e vertical ascendente (subordinado humilhando 
superior hierárquico), se inscreve entre as práticas natura-
lizantes, conservadoras, que buscam situar no indivíduo, 
na sua organização psíquica/biológica, a causalidade dos 
fenômenos sociais. 

 Impactos sobre a saúde dos trabalhadores

O ser humano é uma totalidade, corpo e mente formam 
uma unidade, mas não são idênticos, de forma que o 
impacto da humilhação, da perseguição, é sobre a totali-
dade do ser, sobre a saúde como uma totalidade, mas se 
expressa de forma diversa. No que se refere aos aspectos 
psicobiológicos, a humilhação:

• atinge a autoestima do trabalhador;
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• faz com que ele se sinta indeciso, confuso e inseguro; 
• compromete sua dignidade; 
• provoca-lhe medo e/ou angústia; fragilização; depres-

são; desejo e tentativa de suicídio; 
• provoca-lhe consequências na sua vida afetiva, social 

e no seu trabalho; 
• desestabiliza-o aos poucos, e em alguns casos, não su-

portando a pressão, o assediador o faz sentir-se culpa-
do, levando-o a pedir transferência ou demissão. 

O assédio moral no trabalho provoca profundo im-
pacto sobre a identidade que a vítima tinha como tra-
balhador, sobre a imagem de si: como lhe retiraram os 
meios de executar suas tarefas, o resultado é um trabalho 
malfeito, que é visto como incompetência pelo próprio 
trabalhador e pelo grupo.

O isolamento provocado (intencionalmente) pelo con-
junto de ações assediadoras faz com que o trabalhador 
rompa os laços que mantinha com os colegas, afeta seu 
círculo de amizade, sua vida familiar (não há dicotomia 
entre a vida no trabalho e a vida fora dele). A perseguição 
deliberada e dissimulada, o cerco, a humilhação que recai 
sobre o trabalhador provocam três momentos de aliena-
ção: de si, do outro e do mundo (ausência de participação 
política).

O trabalhador assediado se culpa, não reconhece a 
gênese social do seu sofrimento, se retira, emudece, sofre, 
fica deprimido, desiste, enlouquece, se mata.
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 Atos que caracterizam o assédio moral

• Não repassar informações úteis para a vítima executar 
a tarefa;

• Contestar sistematicamente todas as suas decisões;
• Fazer-lhe críticas injustas ou exageradas;
• Privá-la de instrumentos de trabalho: computador, 

telefone, mesa, cadeira, entre outros;
• Passar-lhe novas tarefas a todo momento;
• Atribuir-lhe tarefas superiores à sua competência;
• Pressioná-la para que não cobre seus direitos (férias, 

prêmios);
• Agir para impedi-la que obtenha promoção;
• Passar-lhe trabalhos perigosos;
• Passar-lhe tarefas incompatíveis com sua saúde;
• Passar-lhe instruções impossíveis de se executar;
• Induzi-la ao erro;
• Contar o tempo ou limitar sua ida ao banheiro;
• Interromper sua fala cotidianamente;
• Recusar diálogo com ela;
• Comunicar-se com ela somente por escrito;
• Recusar contato com ela;
• Colocá-la separada dos seus colegas;
• Proibir os colegas de falar com ela;
• Deixá-la ociosa, não lhe repassando trabalho;
• Realizar gestos de desprezo diante dela (suspiros, 

olhares desdenhosos, levantar de ombros);
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• Espalhar boatos e rumores a seu respeito;
• Atribuir-lhe problemas psicológicos;
• Zombar de sua deficiência ou característica física;
• Criticar sua vida privada;
• Zombar de sua origem ou nacionalidade;
• Provocá-la em relação à sua religião ou convicção 

política;
• Atribuir-lhe tarefas humilhantes;
• Dirigir-lhe termos obscenos ou degradantes;
• Ameaçá-la ou agredi-la;
• Falar com ela aos gritos;
• Invadir sua vida privada (ligações telefônicas,          

e-mails, redes sociais);
• Segui-la ou espioná-la;
• Assediá-la ou agredi-la sexualmente;

• Não considerar seus problemas de saúde.

 Como combater o assédio moral no trabalho

• Produza provas: dirija-se ao assediador sempre por es-
crito para cobrar ou relatar acontecimentos, insistindo 
no pedido de resposta;

• Grave, sempre que possível, a conversa com o 
assediador;

• Reúna provas para a sua comprovação;

• Faça um “diário do assédio”: anote com detalhes todas 
as humilhações sofridas (dia, mês, ano, hora, local ou 
setor, nome do agressor, colegas que testemunha-
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ram, conteúdo da conversa e o que mais você achar 
necessário);

• Dê visibilidade ao fato, procurando ajuda dos colegas, 
principalmente daqueles que presenciaram o ocorrido 
ou que já sofreram humilhações do assediador;

• Evite conversar com o assediador sem testemunhas, 
buscando sempre que possível a presença de um cole-
ga de trabalho ou representante sindical;

• Procure seu representante sindical e relate os fatos.

 O assédio no serviço público e as soluções

Além da cobrança interna da instituição – que varia de 
acordo com o seu âmbito de atuação –, os trabalhadores 
do serviço público ainda sofrem cobrança por lidarem com 
a população, a coisa pública.  

Como nem sempre os servidores dispõem de condições 
adequadas para desempenhar suas funções e/ou atender o 
público de forma digna – o que tem a ver com o salário e a 
formação –, a cobrança dobra.

Neste caso, o importante é lutar para mudar as condi-
ções de trabalho dentro dos locais de atuação dos servi-
dores; é organizá-los, para fortalecer as representações de 
classe (sindicatos etc.); é conscientizá-los sobre a importân-
cia do trabalho que executam para o público interno e ex-
terno, despertando neles os laços de solidariedade e, assim, 
rompendo a alienação que muitas vezes se estabelece nas 
relações entre eles no ambiente de trabalho. 
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 Legislação

Defende-se que no combate a qualquer forma de ataque 
aos trabalhadores, todas as armas legítimas devam ser 
utilizadas, o que significa dizer que o sistema judiciário 
vai ser acionado sempre que se fizer necessário, mas não 
como arma principal. 

• Constituição Federal de 1988

Em seu artigo 1o, fixa os fundamentos da República, dentre 
eles: cidadania, dignidade da pessoa humana e os valores 
sociais da livre iniciativa (art. 1o, incisos II, III e IV).

Em seu artigo 3o, elenca os objetivos fundamentais da 
República: a construção de uma sociedade livre, justa e 
solidária e a promoção do bem de todos, sem preconceitos 
de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas 
de discriminação (art. 3o, incisos I e IV).

Em seu artigo 5o, diz que “todos são iguais perante a lei, 
sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos bra-
sileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilida-
de do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e 
à propriedade, nos termos seguintes: I – homens e mulhe-
res são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta 
Constituição; III – ninguém será submetido a tortura nem 
a tratamento desumano ou degradante” (art. 5o, incisos I e 
III).

Ainda em seu artigo 5o, afirma que “são invioláveis a in-
timidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, 
assegurado o direito a indenização pelo dano material ou 
moral decorrente de sua violação” (art. 5o, inciso X).
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• Código Civil (2002)

 − “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negli-
gência ou imprudência, violar direito e causar dano a 
outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato 
ilícito” (art. 186).

 − “Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano 
a outrem, fica obrigado a repará-lo” (art. 927, caput). 

 − “Parágrafo único – Haverá obrigação de reparar o dano, 
independentemente de culpa, nos casos especificados 
em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvi-
da pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco 
para os direitos de outrem” (art. 927, parágrafo único).

• Lei no 8.112/90, que rege o serviço público 

 − Embora a questão do AMT não seja diretamente abor-
dada, a conduta do/a assediador/a pode ser caracteri-
zada como afronta ao dever de moralidade, podendo 
constituir-se em incontinência de conduta. 

 − Em relação aos deveres impostos aos servidores, a práti-
ca do AMT viola o dever de manter conduta compatível 
com a moralidade administrativa (art. 116, inciso IX), de 
tratar as pessoas com urbanidade (art. 116, inciso XI) e 
de ser leal às instituições a que servir (art. 116, inciso II). 

 − A Lei no 8.112/90 prevê também que é proibido ao servi-
dor promover manifestação de apreço ou desapreço no 
recinto da repartição (art. 117, inciso V). 

 − O Decreto no 1.171, de 22 de junho de 1994, o qual apro-
va o Código de Ética Profissional do Servior Público Civil 
do Poder Executivo, versa sobre proibições às condutas 
dos/as servidores/as: “XV – É vedado ao servidor públi-
co: f) permitir que perseguições, simpatias, antipatias, 
caprichos, paixões ou interesses de ordem pessoal in-
terfiram no trato com o público, com os jurisdicionados 
administrativos ou com colegas hierarquicamente supe-
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riores ou inferiores” (Capítulo I, Seção III – Das Vedações 
ao Servidor Público).

• Sanções
 

 − Nos casos em que o servidor público assediado for vito-
rioso na ação contra danos morais e materiais sofridos, 
o Estado (a União – no caso do servidor público federal)  
pode ser responsabilizado, isto é, tem responsabilida-
de objetiva. Por sua vez, comprovado o fato e o dano, 
o Estado deverá indenizar o servidor, podendo proces-
sar o assediador, visando à reparação dos prejuízos que 
sofrer.

 − No serviço público, as medidas administrativas cons-
tituem o meio pelo qual o assediador pode receber 
punições disciplinares, tendo como referência a Lei no 
8.112/90. O artigo 127, incisos seguintes, estabelece 
quais penalidades disciplinares podem ser aplicadas aos 
servidores: advertência; suspensão; demissão; cassação 
de aposentadoria ou disponibilidade, destituição de car-
go em comissão; destituição de função comissionada. 

 − Na aplicação das penalidades, deverão ser considerados 
a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos 
que dela provierem para o serviço público, as circuns-
tâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes 
funcionais (art. 128, caput), conforme dispõe a lei. É ga-
rantida a apuração dos fatos por meio de sindicância e/
ou processo administrativo disciplinar, em que seja ga-
rantida a ampla defesa do servidor acusado de praticar 
o assédio moral no trabalho.
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 O assédio moral no trabalho
pode gerar indenizações?

Sim. Os danos sofridos pela vítima podem gerar direi-
tos a indenização por danos de caráter material e moral. 
Repudia-se quaisquer tentativas de mercantilizar/monetari-
zar o sofrimento dos trabalhadores, o que significa comba-
ter a afirmação cínica de que basta pagar uma indenização 
e continuar praticando o assédio moral no trabalho.  

Objetiva-se acabar com as situações que propiciam 
o AMT. No entanto, enquanto vigir essa prática, e como 
forma de inibir e penalizar sua ocorrência, defende-se que 
as vítimas do AMT recebam reparações pecuniárias pelos 
danos sofridos. Tais valores não reparam o sofrimento do 
trabalhador, mas provocam reação dos assediadores ao 
atacar seu principal valor, que é o financeiro. A criminali-
zação da prática do assédio, enquanto componente indis-
pensável para sua extinção, passa necessariamente pelo 
estabelecimento de sanções financeiras, sem as quais perde 
efetividade. 

Se o AMT se concretiza como práticas antiéticas de ges-
tão, de ataque aos sentimentos e valores morais do asse-
diado, apelar para a ética e os valores morais do assediador 
é (no mínimo) ingênuo e inócuo. Urge que se penalizem 
tais práticas com medidas que tenham efetividade.

No que se refere aos tipos de indenização que os servi-
dores públicos podem fazer jus, pode-se falar de dois, que 
abrangem:

Os danos emergentes – referentes ao que o assediado 
perdeu com gastos com a recuperação dos problemas de 
saúde surgidos em função do AMT;

Os lucros cessantes – referentes ao que o assediado 
deixou de ganhar, quando pede exoneração em razão do 
assédio, deixando, assim, de receber os seus vencimentos.



     assédio moral   |21

• Denúncia caluniosa

No caso de denunciação caluniosa, aquele que for falsa-
mente denunciado tem, além da ação cabível no âmbito 
penal, a possibilidade de ajuizar ação cível relativa aos 
danos morais sofridos contra quem o acusou falsamente. 
Note-se que a ação deve ser proposta contra quem pro-
moveu a ação indevida. A empresa ou a administração 
não responde pelos danos causados por esta ação. 

Caso a denúncia seja manifestamente improcedente, 
podem ser aplicadas as penalidades destinadas ao litigante 
de má-fé, em conformidade com o Código de Processo 
Civil: 

“Art. 17 – Reputa-se ao litigante de má-fé aquele que: 
II – alterar a verdade dos fatos; 
III – usar do processo para conseguir objetivo ilegal.
Art. 18 – O juiz ou tribunal, de ofício ou a requerimento, 

condenará o litigante de má-fé a pagar multa não exce-
dente a um por cento sobre o valor da causa e a indenizar 
a parte contrária dos prejuízos que esta sofreu, mais os 
honorários advocatícios e todas as despesas que efetuou.

§ 2o O valor da indenização será desde logo fixado pelo 
juiz, em quantia não superior a 20% (vinte por cento) sobre 
o valor da causa, ou liquidado por arbitramento.”

Isto sem considerar as ações penais, por calúnia, injúria 
e difamação, e a cobrança civil dos danos morais e mate-
riais contra quem alegou falsamente o assédio.
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 Conclusão

Procure o seu sindicato! 

Agora que você já sabe identificar o assédio moral nas 
suas mais diversas expressões, é hora de combatê-lo. A 
universidade precisa ampliar os canais de acolhimento e 
oferecer mais formação sobre o tema aos servidores, es-
pecialmente aos que ocupam funções de chefia. Mas é o 
sindicato o espaço solidário de acolhimento do trabalha-
dor, expressão da defesa dos seus direitos e de luta por 
melhores condições de trabalho.

Se você está sendo assediado no seu local de traba-
lho, procure o Sintufrj. Estamos a postos para receber as 
denúncias, mediar os conflitos e buscar soluções coletivas 
que combatam o assédio moral e promovam um ambien-
te de trabalho que respeite a dignidade do trabalhador. 
Juntos somos mais fortes! 
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