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A Declaração Universal dos Direitos do Homem, em seu preâmbulo, reconhece 
que a “dignidade inerente a todos os membros da família humana [...] é o fundamento da 
liberdade, da justiça e da paz no mundo”. No artigo 1º, declara que “Todos os homens nascem 
livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em 
relação uns aos outros com espírito de fraternidade.” No artigo 5º diz que “ninguém será 
submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante.” Tal 
declaração formalizou-se entre as Garantias Fundamentais, no art. 5º, inciso III, da 
Constituição da República Federativa do Brasil. 

O reconhecimento do dever de respeito à dignidade humana propõe ao 
indivíduo um comportamento moral, civilizado, de acatamento às diferenças individuais. A 
Constituição pátria, ao instituir o Estado Democrático de Direito no artigo 1º, assenta-o no 
princípio de dignidade da pessoa humana. 

 
Assédio moral ou psicoterrorismo no ambiente de trabalho é uma forma de 

violência que fere os preceitos de reconhecimento à dignidade humana e, por causar profundo 
abalo psicofísico às suas vítimas, e largos danos sociais, vem merecendo dos estudiosos de 
diferentes áreas profissionais (Direito, Medicina, Psicologia, Sociologia) pesquisas bem 
acuradas. 

 
Como conclusão dessas pesquisas, tem-se que o assédio moral é um 

fenômeno cuja execução sutil e dissimulada produz considerável prejuízo ao assediado, ao 
tomador do serviço (aquele que contrata alguém para realizar uma atividade) e ao Estado. 

 
O trabalhador é, seguidamente, submetido a chefias despreparadas e/ou a 

pessoas portadoras de distúrbios do comportamento que, escudadas na retórica da hierarquia 
e da disciplina, ou numa visão equivocada da discricionariedade administrativa (liberdade de 
decidir), prescindem da ética e da moralidade e praticam as mais absurdas arbitrariedades e 
ilegalidades.   

 
A tortura psicológica praticada pelo chefe assediador, ou por um servidor 

contra o outro, visa a esboroar a autoestima do assediado e, para tal, retrai a sua autonomia e 
criatividade na realização das tarefas, sonega condições funcionais e/ou materiais para 
executá-las, subestima-o, despreza o trabalho por este realizado ou impõe sobrecarga de 
tarefas, às vezes inúteis, e estabelece prazos exíguos, de modo que o subordinado não 
consiga vencê-los, sonega informações, transfere de atividade ou de setor inopinadamente, 
humilha em virtude de pequenas faltas, submete à jornada de trabalho exaustiva, sem qualquer 
finalidade ou necessidade, monitora constantemente os passos do chefiado, cria óbices para 
que este trate da própria saúde ou de familiar, faz comentários depreciativos e zombeteiros, 
entre outras mazelas.  

 
Evidentemente que essas indicações não são exaustivas; constituem apenas 

exemplos do comportamento que caracteriza o assédio moral, de ações e atitudes que expõem 
repetitiva ou continuadamente o assediado a situações vexatórias, as quais vão minando a sua 
autoestima, degradando o ambiente de trabalho e afetando suas relações familiares e sociais. 

 
Há direito à indenização por dano moral, porque ultrapassa o âmbito 

profissional, já que, solapando a autoestima da vítima, lesa a sua saúde física, mental e social. 
 
De acordo com a Médica do Trabalho Margarida Maria Silveira Barreto, "essas 

humilhações se caracterizam por relações hierárquicas desumanas e autoritárias onde a vítima 
é hostilizada e ridicularizada diante dos colegas e isolada do grupo". Menciona também que o 
assédio moral é consequência da rígida exigência de cumprimento de metas com diminuição 
de postos de trabalho, o que sobrecarrega quem permanece no emprego. “Esse trabalhador 
flexível é expropriado no seu saber fazer, no seu tempo. Ele é encarado como um indivíduo 
sem desejo, sem família, sem amigos, sem vida pessoal. Há um clima de desassossego, de 
insegurança, de medo, de incerteza acentuada e de submissão muito grande”.  



  
É praxe a alta hierarquia adotar uma atitude omissa, não dando atenção aos 

comentários ou queixas relatados. Há muitos que até admiram a capacidade de mando do 
chefe despótico, que quebra a autoestima dos subordinados. A atitude de indiferença ou o 
apoio das chefias superiores a essa espécie de comportamento acentua, no assediado, a 
sensação de desamparo. Há culpa in eligendo do empregador, público ou privado, e 
responsabilidade por omissão na vigilância sobre a atuação de seus prepostos no ambiente de 
trabalho. 

 
Assim, conceitua-se assédio moral, coação moral ou psicoterrorismo, tanto na 

empresa privada quanto no serviço público, com a brasileira, Médica do Trabalho e Mestra em 
Psicologia Social Margarida Barreto, com a francesa, Doutora em Medicina, Psiquiatria e 
Psicanálise Marie-France Hirigoyen e com o Psicólogo do Trabalho, o sueco Heinz Leymann, 
como sendo um comportamento hostil e abusivo que atenta, por sua repetição ou 
sistematização, e por sua falta de ética no relacionamento interpessoal, contra a dignidade e 
integridade psicofísica do trabalhador, que, exposto ao perigo na sua posição de trabalho e à 
deterioração do ambiente em que labora, apresenta, como reação, um quadro duradouro de 
miséria física, psicológica e social. 

Esse processo destruidor do sentimento de utilidade da pessoa humana 
desserve à sociedade. O sofrimento psicológico, consequente do tratamento humilhante e 
degradante a que é submetido o assediado, apresenta uma resposta orgânica, alterando o 
estado biológico, e essa somatização, que afeta a saúde, provoca desajuste familiar e 
desequilíbrio social.  

O assediado percebe a má intenção de que é alvo e, ferido em seu amor 
próprio, na sua dignidade, sente a perda da autoconfiança, passa a cultivar um sentimento de 
derrota e é acometido de depressão, pelo esgotamento psíquico e doenças psicossomáticas 
que caracterizam doenças do trabalho. 

 
ARILDO LOPER, Advogado, pós graduando em Direito Constitucional e 

Médico, especializado em Medicina do Trabalho, no texto “ASSÉDIO MORAL NO TRABALHO: 
O ILÍCITO SILENCIOSO”, afirma que “os sentimentos de fracasso, desonra e inutilidade 
afastam ambos os sexos de cônjuges, amigos e familiares. Somada a essas sensações a 
vergonha, que encaminha a vítima ao isolamento funcional, familiar e social. Ansiedade, 
irritabilidade, insônia, tremores, distúrbios do sono, hipertensão arterial, palpitações, 
taquicardia, queixas digestivas, dores generalizadas, alteração da libido e, perigosamente, 
pensamentos, tentativa ou consumação de suicídio configuram o quadro de baixa autoestima. 
Depressivo, o sofredor envereda para as conseqüências somáticas da patologia psíquica, mais 
comuns a úlcera péptica, o enfarte de miocárdio, a impotência sexual e o acidente vascular 
cerebral. Na mulher, é evidente a instalação ou o agravamento da tensão pré-menstrual e da 
frigidez. Independentemente de gênero, são referidos casos de síndrome do pânico, com 
enorme sofrimento para a vítima. A agressão psíquica, continuada e duradoura, leva o 
indivíduo finalmente a alterações imunitárias, que têm, por resultado, menor resistência a 
processos infecciosos e favorecimento do câncer. O acidente no trabalho cresce e agrava a 
questão social.” 

 
Assim, pode-se perceber o enorme prejuízo que o assédio moral causa ao 

servidor (perda da saúde e do equilíbrio social), ao tomador do serviço (empresa ou Estado, 
que perde em qualidade do serviço, em produtividade, em freqüência do servidor ao local de 
trabalho, em indenização por danos morais e outras perdas) e ao erário, que faz frente às 
despesas com saúde e com previdência.  

 
Diversos países já legislaram em favor das vítimas do assédio moral. A 

legislação pioneira sobre o assédio ou coação moral é da Noruega, em 1977, seguindo-se 
Suécia, França, Itália, Portugal, Alemanha, Estados Unidos, Austrália, Japão, entre outros. Em 
nível de serviço público brasileiro, a primeira lei aprovada foi uma iniciativa de Noel de 
Carvalho, deputado estadual pelo PSB-RJ. Vários municípios já instituíram em lei a 
penalização desse comportamento, inclusive o Município de Porto Alegre. 

 
No Brasil, devido ao autoritarismo social, as propostas de projeto de lei, que 

têm o fim de penalizar tal comportamento, arrastam-se através dos anos sem encontrarem 



guarida nas agendas das Casas Legislativas. Esse desinteresse pereniza a prática espúria e a 
estabelece como regra costumeira, indiferente ao sofrimento individual e suas consequências 
sociais. 
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