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RESUMO 
O objetivo principal deste trabalho é demonstrar como o assédio moral é praticado no âmbito do 
serviço público, em meio à aplicabilidade do Home Office, abordando a diferença entre o assédio 
no serviço público e no privado, entendendo o que pode ser feito para evitá-lo e às suas 
consequências. Iremos apresentar uma abordagem sobre o que configura o ato ilícito nas relações 
de trabalho, analisando os requisitos que caracterizam a prática, suas causas, a natureza jurídica 
e a tipicidade, identificando também os perfis das vítimas e dos agressores, bem como a legislação 
existente. Além disso, buscaremos descobrir maneiras para que o servidor público possa evitar as 
agressões ou se libertar delas, a fim de garantir os direitos dos trabalhadores e o cumprimento dos 
princípios constitucionais, em especial o princípio da dignidade da pessoa humana, utilizando 
conhecimento empírico através de pesquisa de campo realizada por meio de questionário 
eletrônico.  
 
Palavras-chave: Assédio Moral no serviço público. Home Office. Dignidade da Pessoa Humana. 
Saúde do Trabalhador.  
 
 
RESÚMEN 
El objetivo principal de este trabajo es demostrar cómo se practica el acoso dentro del servicio 
público, a través de la aplicabilidad del Ministerio del Interior, abordando la diferencia entre el 
acoso en el servicio público y privado, entendiendo qué se puede hacer para prevenirlo y sus 
consecuencias. Presentaremos un abordaje sobre qué constituye el acto ilícito en las relaciones 
laborales, analizando los requisitos que caracterizan la práctica, sus causas, la naturaleza jurídica 
y tipicidad, identificando también los perfiles de víctimas y agresores, así como la legislación 
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vigente. Además, buscaremos encontrar formas para que los servidores públicos eviten las 
agresiones o se liberen de ellas, con el fin de garantizar los derechos de los trabajadores y el 
cumplimiento de los principios constitucionales, en particular el principio de la dignidad humana, 
utilizando el conocimiento empírico a través de investigaciones de campo realizadas. a través de 
un cuestionario electrónico. 
 
Palabras clave: Acoso moral en el servicio público. Oficina en casa. Dignidad de la persona 
humana. Salud del trabajador. 
 
 
ABSTRACT 
The main objective of this work is to demonstrate how bullying is practiced within the public 
service, through the applicability of the Home Office, addressing the difference between 
harassment in public and private service, understanding what can be done to prevent it and its 
consequences. We will present an approach on what constitutes the illicit act in labor relations, 
analyzing the requirements that characterize the practice, its causes, the legal nature and 
typicality, also identifying the profiles of victims and aggressors, as well as the existing 
legislation. In addition, we will seek to find ways for public servants to avoid aggression or free 
themselves from them, in order to guarantee workers' rights and compliance with constitutional 
principles, in particular the principle of human dignity, using empirical knowledge through field 
research carried out through an electronic questionnaire. 
 
Keywords: Moral Harassment in public service. Home Office. Dignity of human person. 
Worker's health. 
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1. INTRODUÇÃO  

De início a pesquisa se vislumbra no estudo das relações de trabalho nos órgãos 

públicos, investigando o que é e como acontece o assédio moral no ambiente de trabalho, 

bem como o que fazer para lidar com as agressões sofridas pelos servidores e empregados 

públicos nas estatais, buscando suas causas e consequências, para assim entender melhor 

os fundamentos desses atos ilícitos, pois embora esse tema tenha sido bastante explorado, 

ainda há na atualidade muita discussão em torno desse assunto. 

Pesquisaremos também as diferenças entre assédio moral no serviço público e no 

privado e refletiremos sobre como o servidor pode lidar com as agressões e suas 

consequências, bem como em que situações sucedem, além de exemplificar as 

consequências que gera e as medidas a serem tomadas para evitar ou reprimir o assédio 
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moral, descobrindo como tem acontecido em tempos no Home Office, entendendo como 

lidar com os ataques sofridos e o que fazer para eliminar esse mal das empresas públicas. 

Também demonstraremos o que vem a ser o regime de Home Office e como tem 

se dado esse assédio inclusive nesse regime de trabalho, que já existia, mas aumentou 

sobremaneira devido à Pandemia de Covid-19 em regime de urgência e, por não ser 

planejado com antecedência, foi implantado sem dar a atenção necessária aos 

funcionários, sem os equipamentos e sem o devido preparo dos mesmos para lidar com 

tal situação. 

Através da pesquisa iremos conhecer o que vem a ser o serviço público e os 

princípios que o norteiam e estão contidos na Constituição da República Federativa do 

Brasil (CRFB) de 1988, bem como que tipo de legislação do país e dos Estados membros 

hodiernamente protege os servidores e empregados públicos, além de conhecermos os 

perfis dos assediadores e das vítimas, buscando assim que se possa traçar estratégias para 

coibir esse tipo de crime nos órgãos públicos. 

Outrossim, abordaremos qual o entendimento do Superior Tribunal de Justiça 

(STJ) diante dos muitos casos concretos que têm surgido na justiça brasileira, nos quais 

o Tribunal tem o dever de julgar, conforme o princípio da inafastabilidade do controle 

jurisdicional, que se encontra na CRFB/88 e no Novo Código de Processo Civil (CPC). 

Para chegar ao resultado esperado usaremos uma pesquisa empírica que foi 

respondida por 69 pessoas, entre servidores e empregados públicos através da internet, 

utilizando o site Survey Monkey, entre os quais 87% se encontram em regime de Home 

Office, verificando assim como acontece o assédio moral, quais as consequências para os 

servidores e para as empresas e quantos desses colaboradores utilizaram do direito de 

denunciar ou não, além de descobrirmos quais medidas foram tomadas pelas estatais. 

Por fim teremos relatos de servidores e empregados públicos que foram vítimas 

em seus locais de trabalho, demonstrando o quão danosas são as consequências na vida 

da vítima de assédio moral, bem como o desfecho das situações relatadas por eles 

anonimamente, assim teremos uma visão do que acontece e quais as medidas tomadas 

pelas vítimas para não mais serem importunadas e prejudicadas em sua vida profissional 

e até particular. 
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2. DO SERVIÇO PÚBLICO  

Antes de adentrarmos o estudo sobre o assédio moral no serviço público, temos 

que explicar o que é servidor/agente público. Segundo o jurista Celso Bandeira de Melo, 

são exigidos dois requisitos para caracterizar o agente público: desempenhar atividade de 

natureza estatal e investidura do cargo1.  

 

2.1. OS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  

O legislador dispôs para pautar o serviço público alguns princípios que 

corroboram para que os agentes públicos tenham base para exercer suas funções com 

primazia, esses princípios se encontram no artigo 37 da CRFB/88.2 

O Princípio da Legalidade rege que toda atividade administrativa deve ser 

autorizada por lei, se não há lei que autorize, é ilegal e não pode de maneira alguma ser 

feito no serviço público, isso gera segurança jurídica para os cidadãos e limita o poder 

dos agentes públicos, evitando assim, o abuso de poder. 

O Princípio da Impessoalidade trata da atuação impessoal, exige que nada seja 

feito para interesse pessoal do agente público, mas sim para o bem comum. 

No Princípio da Moralidade deve-se obedecer à ética, não realizando nada que 

seja considerado imoral, por mais que não seja proibido por lei, pois nem tudo o que é 

permitido, é moralmente aceito. 

Com o Princípio da Publicidade vemos que, com exceção dos que exigem sigilo, 

como nos casos de segurança nacional, investigações policiais ou interesse superior da 

administração, todos os atos administrativos devem ser tornados públicos. 

Nas estatais toda tarefa deve ser realizada da melhor maneira possível e no menor 

tempo possível, é o que diz o Princípio da Eficiência, buscando assim, a economia de 

gastos públicos. 

Quando qualquer um desses princípios é violado, poderá́ tornar nulos os atos 

administrativos provenientes deles. Também não podemos esquecer que a Constituição 

Federal elenca alguns direitos para todos os cidadãos, entre eles o direito à dignidade da 

pessoa humana, que se encontra em seu artigo 1º, inciso III, segundo o Professor José 

 
1 MELO, Celso Bandeira de, apud, MORAES, Walter Candido Borsato. Curso de Direito Administrativo 
e do Trabalho; Brasília; Universidade de Brasília, Centro de Educação a Distância, 2006. p. 112  
2 Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Artigo 37. A administração pública direta e 
indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá 
aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte.  
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Afonso da Silva, “esse é um princípio basilar e representa valor supremo que atrai o 

conteúdo de todos os direitos fundamentais do homem, desde o direito à vida.”3 

Esse artigo é pilar para o Estado Democrático de Direito e nele é baseada toda a 

Constituição Federal, pois a partir dele foi montada toda a legislação4. 

O assédio moral viola o princípio da dignidade humana e acaba com o senso de 

dignidade da vítima, trazendo inúmeras sequelas, físicas, psicológicas e causando  

também danos aos seus relacionamentos familiares e interpessoais.  

 

2.2. CONCEITO DE HOME OFFICE  

Também precisamos explicar do que se trata o trabalho em Home Office, de 

acordo com o site significados.com Home Office é uma expressão inglesa que significa 

“escritório em casa”, na tradução literal para a língua portuguesa. Também conhecido 

pela sigla SOHO (Small Office and Home Office), este método de trabalho normalmente 

é usado por trabalhadores independentes, também conhecidos por freelancers. 

O artigo 6º da Consolidação das Leis Trabalhistas (Decreto-Lei nº. 5.452 de 1º de 

maio de 1943), com a redação alterada pela Lei nº 12.551 de 2011, prevê que não há 

distinção entre o trabalho realizado no estabelecimento do trabalhador, no domicílio do 

empregado ou realizado a distância.  
Art. 6o Não se distingue entre o trabalho realizado no estabelecimento do 
empregador, o executado no domicílio do empregado e o realizado a distância, 
desde que estejam caracterizados os pressupostos da relação de 
emprego.  (Redação dada pela Lei nº 12.551, de 2011) 
Parágrafo único.  Os meios telemáticos e informatizados de comando, controle 
e supervisão se equiparam, para fins de subordinação jurídica, aos meios 
pessoais e diretos de comando, controle e supervisão do trabalho 
alheio.  (Incluído pela Lei nº 12.551, de 2011)5 

 

A Lei nº 13.467 de 2017, denominada “Reforma Trabalhista” introduziu o 

capítulo II-A com o título “Do Teletrabalho” o conceituando no artigo 75-B, Considera-

se teletrabalho a prestação de serviços preponderantemente fora das dependências do 

 
3 STEFANELLI, Carolina Block. Considerações sobre assédio moral como fator desencadeador para 
a Síndrome de Burnout no âmbito das relações de trabalho. Disponível 
em:<https://jus.com.br/artigos/26496/consideracoes-sobre-assedio-moral-como-fator-desencadeador- 
para-a-sindrome-de-burnout-no-ambito-das-relacoes-de-trabalho>. Acessado em 19/09/2020.  
4 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 Art. 1ºA República Federativa do 
Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em 
Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: [...] III - a dignidade da pessoa humana;  
5 BRASIL. Decreto-lei nº. 5.452 de 1 de maio de 1943. Consolidação das Leis do Trabalho. Disponível 
em: <planalto.gov.br>  Acessado em: 29 set 2020. 
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empregador, com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação que, por 

sua natureza, não se constituam como trabalho externo6. 

Hodiernamente muitas empresas têm adotado esse tipo de trabalho, visando a 

economia com transporte e com tempo de deslocamento, também proporcionando aos 

seus funcionários uma melhor qualidade de vida, pois o tempo que gastariam no trânsito, 

podem aproveitar para descansar e estar com a família. Mas o que parece um sonho, pode 

acabar se tornando um pesadelo, já que muitas empresas aumentam as cobranças de 

metas, além de não contribuírem financeiramente com os gastos que o funcionário tem 

para trabalhar em casa, inclusive com as ferramentas necessárias, como por exemplo 

cadeiras, mesas e iluminação que ajudem a amenizar o cansaço, equipamentos esses que 

seriam exigidos pela fiscalização num escritório, por exemplo, pelo técnico de segurança 

do trabalho. 

O trabalho em Home Office é muito procurado por mulheres que não têm com 

quem deixar os filhos, mas ultimamente, devido à pandemia de COVID-19, tem sido 

usado por quem pertence ou mora com alguém que tem doenças pré-existentes, ou seja, 

pertença um grupo de risco.  

 

2.2.1. Como acontece o assédio moral no Home Office?  

Do mesmo modo que no serviço presencial, quem está em regime de Home Office 

tem metas para cumprir e, como o funcionário está economizando tempo no trajeto de ida 

e volta para o trabalho, muitos empregadores se sentem no direito de aumentar as metas, 

porém na maioria das vezes a própria empresa não fornece equipamentos e materiais 

suficientes para que o funcionário consiga cumpri-las. Isso leva o colaborador a se sentir 

muito mais pressionado, e quase sempre trabalha muito mais do que nos dias normais, 

também costuma ser chamado em aplicativo de mensagens ou telefone em horários que 

deveria estar descansando. 

Por ser uma novidade, o assediado muitas vezes não percebe que está sofrendo 

assédio, inclusive até pensa que é normal exigir um pouco mais, visto que ele está na 

tranquilidade do lar, embora raramente seja tranquilo, pois envolve vários fatores, como 

trabalhar e ter que cozinhar e cuidar de crianças ao mesmo tempo. 

 
6 BRASIL. Decreto-lei nº. 5.452 de 1 de maio de 1943. Consolidação das Leis do Trabalho. Disponível 
em: <planalto.gov.br>  Acessado em: 29 set 2020. 
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Não existe apenas assédio moral vindo de superior hierárquico, mas também 

vindo de colegas de mesma hierarquia, observa-se que em grupos nas redes sociais de 

funcionários advindos de órgãos públicos, nos quais participam também vários 

funcionários em Home Office devido à pandemia, alguns dos funcionários que continuam 

trabalhando presencialmente acusam diariamente os que estão em casa de não estarem 

trabalhando, dizem que eles deveriam voltar para a empresa, não tendo nenhuma empatia 

com os demais, que são ou convivem com grupo de risco. 

Muitas empresas inclusive, estão antecipando férias não adquiridas para quem está 

em Home Office, somente para não arcarem com os custos de manter um funcionário do 

grupo de risco fora do trabalho presencial, isso pode ser considerado também assédio 

moral, por não dar a opção do colaborador aproveitar suas férias da melhor maneira 

possível, viajando ou podendo sair de casa, visto que nesse momento o empregado não 

pode gozar de férias para realmente distrair sua mente e descansar o corpo, afinal o 

empregado não está em casa por vontade própria, mas por risco de sua saúde.  

 

2.3. QUAIS OS REQUISITOS PARA SE CONSIDERAR QUE ESTÁ SOFRENDO 

ASSÉDIO MORAL?  

O Princípio da Isonomia/igualdade, elencada no caput do artigo 5º da CRFB/88, 

versa que todos são iguais perante a lei, o que também deve ser aplicado no serviço 

público, para que não haja tratamento diferenciado no trabalho, gerando problemas como 

o assédio moral por exemplo7. 

Mas como surgiu a definição do assédio moral? Nos anos 80, o pesquisador 

alemão Heinz Leymann, da Universidade de Estocolmo, na Suécia começou a estudar 

sobre ambiente de trabalho e saúde e a investigar o sofrimento no trabalho, os resultados 

foram tão preocupantes, que o levaram a continuar suas pesquisas a níveis nacionais e 

isso foi estendido a toda a região Escandinava e países de língua alemã. Sua pesquisa 

tinha objetivo de sensibilizar sindicalistas, administradores, médicos do trabalho e juristas 

para o quão grave era a situação, a fim de que eles tomassem medidas para prevenção 

desses processos que tanto faziam mal aos trabalhadores. Assim, ele desenvolveu um 

instrumento de pesquisa chamado LIPT (Leymann Inventory of Psychological 

 
7 Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem 
distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 
seguintes:  
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Terrorisation), no qual descreve atitudes e comportamentos que configuram o assédio 

moral8. 

O Ministério Público Federal, em sua cartilha sobre assédio, conceitua o assédio 

moral como:  
O assédio moral pode ser conceituado como “toda e qualquer conduta abusiva, 
manifestando-se, sobretudo por comportamentos, palavras, atos, gestos, 
escritos que possam trazer danos à personalidade, à dignidade ou à integridade 
física ou psíquica de uma pessoa, por em perigo o seu emprego ou degradar o 
ambiente de trabalho” (HIRIGOYEN, 2001, p. 65). Tais atitudes são 
normalmente expressas por condutas, sem conotação sexual, ligadas ao abuso 
de poder e caracterizadas por práticas de humilhação e intimidação ao 
assediado.9  

 

Nesta mesma cartilha constam vários requisitos que ajudam a definir o que é 

assédio moral. Como exemplo podemos citar: Retirar a autonomia do servidor, contestar, 

a todo momento, as decisões do colaborador, sobrecarregá-lo de novas tarefas, transferir 

para outro o trabalho que competia ao trabalhador, ignorar a presenciado mesmo, se 

dirigindo apenas aos demais trabalhadores, passar tarefas humilhantes, falar com o 

funcionário aos gritos, espalhar rumores a respeito da vítima, não levar em conta seus 

problemas de saúde, criticar a vida particular do trabalhador, evitar a comunicação direta, 

se comunicando somente através de e-mail ou ordens indiretas por exemplo, isolar 

fisicamente o funcionário no ambiente de trabalho para que este não se comunique com 

os outros colaboradores, desconsiderar injustificadamente as opiniões da vítima. 

Também são considerados requisitos que definem o assédio moral retirar funções 

gratificadas ou cargos em comissão sem motivo palpável ou inventando motivos 

esdrúxulos, impor condições ou regras de trabalho diferenciadas dos demais funcionários, 

delegar tarefas impossíveis de serem cumpridas ou determinar prazos curtos ou até 

impossíveis de serem cumpridos para realizá-las, deixar o colaborador sem nenhuma 

atividade para cumprir, provocando assim a sensação inutilidade ou incompetência, 

manipular informações, deixando de repassar com a antecedência necessária para que as 

tarefas sejam cumpridas, vigiar excessivamente apenas o funcionário assediado, limitar o 

número de vezes que o mesmo permanece no banheiro, fazer comentários indiscretos 

quando o funcionário falta ao serviço, advertir arbitrariamente, divulgar boatos 

 
8 DUARTE, Francisco Ricardo. et al. Diferentes olhares sobre a ética na administração pública no 
Brasil. Juazeiro: UNIVASF, 2019, p. 11. 
9 Conselho Nacional do Ministério Público. Assédio moral e sexual: previna-se. Brasília, CNMP, 2016. 
Disponível em: < https://site.mppr.mp.br/arquivos/File/Nupad/Assedio_Moral_e_Sexual_Previna-
se_CNMP.pdf> Acessado em: Acesso em 30 set 2020  
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inofensivos sobre a moral do servidor, instigar o controle do funcionário por outro de 

mesma hierarquia, espalhando assim a desconfiança e evitando a solidariedade entre 

colegas.10 

Observando esses requisitos, percebemos que muitas vezes a própria vítima não 

percebe que está sofrendo assédio moral, por achar que é um comportamento normal do 

superior hierárquico, porém, mesmo não observando, o funcionário acaba se retraindo ao 

chegar perto do assediador, muitos evitam ir ao médico ou até chegam ao ponto de passar 

mal só́ em pensar que terá́ que entregar o atestado médico para o chefe, pois sabe que 

sofrerá alguma retaliação, há relatos de funcionários que até tiveram queda de pressão e 

desmaio só́ em pensar no momento de entregar o atestado, outros têm aumento da pressão 

arterial quando vão entregar, principalmente se a chefia não recebe bem o atestado. 

Há relatos de chefes que proibiram os terceirizados até de falar com os 

funcionários assediados no horários de trabalho, outros cronometram as idas ao banheiro, 

reclamam em reuniões na frente de outros funcionários que a vítima vai muito ao 

banheiro, ignorando que o colaborador possui problemas de saúde que o levam a precisar 

ir mais ao banheiro do que os outros funcionários.  

 

2.3.1. Perfil das vítimas  

As vítimas de assédio moral, geralmente são pessoas que sabem seus direitos e 

querem que sejam respeitados, não só os seus, mas os direitos de todos os funcionários 

da instituição, eles têm coragem de expor suas opiniões, mesmo sabendo que podem e 

são perseguidos por isso, às vezes até tentam não se expor, porém não é de sua índole 

ficar calados ao ver e sofrer injustiças. Segundo Margarida Barreto, “eles chamam 

atenção ao reagir ao autoritarismo, mas são funcionários exemplares.”  
Os assediados são justamente aqueles que, de alguma forma, quebram a 
harmonia, porque questionam, sugerem e apontam problemas. São, 
geralmente, pessoas que buscam soluções para o coletivo, que se preocupam 
com os demais, ou seja, são os questionadores e, pasmem, os solidários.11 

 

 
10 Conselho Nacional do Ministério Público. Assédio moral e sexual: previna-se. Brasília, CNMP, 2016. 
Disponível em: < https://site.mppr.mp.br/arquivos/File/Nupad/Assedio_Moral_e_Sexual_Previna-
se_CNMP.pdf> Acessado em: Acesso em 30 set 2020  
11 BARRETO, Margarida apud PEREIRA, Claudia Costa Paniago. Assédio moral no serviço público. 
Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/68222/assedio-moral-no-servico- 
publico#:~:text=De%20acordo%20com%20a%20Lei,at%C3%A9%20a%20demiss%C3%A3o%20do% 
20servidor.> .Acesso em 30 set 2020  
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Infelizmente as vítimas acabam muitas vezes achando que há algo errado nelas 

quando mudam de emprego ou apenas de filial e continuam sofrendo perseguição, mas 

isso se explica pelo simples fato de que, em toda empresa existe alguém que não concorda 

em cumprir a legislação e acredita que quem exige cumprimento da mesma não serve 

para a empresa, ou, quando muda de filial, geralmente ela já chega com o estigma de 

funcionário questionador porque sua “fama” chega antes dela. Ressaltamos que para ser 

considerado assédio moral, os comportamentos devem ser repetitivos e não esporádicos, 

acontecendo quase que diariamente. 

Por vezes a vítima até chega a se filiar ao sindicato da categoria para se “proteger” 

dos abusos, mas os funcionários sindicalizados são os mais estigmatizados pelos chefes 

e até pelos outros funcionários, que acham que ela quer aparecer mais do que os outros, 

por isso nem todos os colaboradores têm coragem de se sindicalizar, por temerem 

represálias.  

 

2.3.2. Perfil dos agressores  

Existem várias espécies de agressores, são eles o invejoso, o sádico, o frustrado, 

o narcisista, o passivo, que age diferente pela frente e pelas costas, o obsessor e o 

carreirista, que para crescer profissionalmente utiliza-se até mesmo de meios ilegais para 

prejudicar o outro e evitar seu crescimento profissional.12 

Todos esses perfis podem se juntar ou agir em separado, mas o fato é que, o 

agressor não se satisfaz em galgar um lugar melhor na empresa por seus talentos, mas ele 

acha que precisa diminuir o outro para conseguir seu lugar ao sol.  

 

2.3.3. Tipos de Assédio Moral  

Muito se engana quem pensa que somente existe assédio moral de um chefe para 

um subalterno, o chamado assédio vertical, pelo contrário, embora seja em menor escala, 

há também o assédio moral horizontal. Há também subdivisões, no assédio vertical há o 

descendente (mais comum) e o ascendente, que geralmente acontece quando o superior 

hierárquico é cargo de confiança e nem sempre possui a capacitação necessária para 

ocupar essa colocação, mas foi colocado ali por alguém acima dele, provocando assim, a 

 
12 BARRETO, Margarida apud PEREIRA, Claudia Costa Paniago. Assédio moral no serviço público. 
Idem.  
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ira dos subordinados, que acabam o assediando, já no assédio horizontal existem o 

simples, o coletivo e o misto.  
Cabe destacar que, muitas vezes, o assédio moral vindo do superior em relação 
a um trabalhador pode acarretar mudanças negativas também no 
comportamento dos demais trabalhadores, que passam a isolar o assediado, 
com a finalidade de proteger seu próprio cargo, muitas vezes reproduzindo as 
condutas do agressor. Passa a haver, assim, uma rede de silêncio e tolerância 
às condutas arbitrárias, bem como a ausência de solidariedade para com o 
trabalhador que está exposto ao assédio moral.13 
 

Ressaltamos que o assédio moral horizontal só́ se torna possível ser continuado, 

caso pelo menos um superior hierárquico esteja de acordo, protegendo assim o agressor, 

perpetuando o assédio e se transformando assim em assédio moral misto.  

 

2.4. ASSÉDIO MORAL NO SERVIÇO PÚBLICO EXISTE?  

O assédio moral acontece muito no serviço privado, mas será́ que acontece 

também no serviço público? 

Com a finalidade de investigar essa questão, fizemos uma pesquisa pela internet, 

através do site de pesquisas Survey Monkey, que foi respondida no período de 17 a 19 de 

setembro de 2020, tivemos como público-alvo 69 empregados e/ou servidores públicos 

brasileiros. As perguntas e opções de resposta da pesquisa se encontram no Anexo I. 

Com essa pesquisa obtivemos resultados que demonstram que 59,42% dos 

entrevistados já́ sofreu algum tipo de assédio moral, sendo que 86,96% destes estão em 

regime de Home Office, a maioria devido à pandemia de COVID-19. Desse universo de 

trabalhadores, 88,52% sofreram assédio diretamente de seus superiores hierárquicos, mas 

11,48% foram assediados por colegas de trabalho de mesma hierarquia, o que é muito 

comum. 

A pesquisa mostrou também que 53,62% acham que estão sofrendo mais pressão 

por metas estando em Home Office do que quando estão em trabalho presencial, isso se 

dá porque por muitas vezes, a empresa não coloca à disposição do funcionário 

ferramentas para registrar o ponto, fazendo com que eles trabalhem por muito mais horas 

do que no serviço presencial, além de exigirem maior produtividade em contraponto com 

a economicidade de tempo de transporte. 

 
13 Conselho Nacional do Ministério Público. Assédio moral e sexual: previna-se. Brasília, CNMP, 2016. 
Disponível em: < https://site.mppr.mp.br/arquivos/File/Nupad/Assedio_Moral_e_Sexual_Previna-
se_CNMP.pdf> Acessado em: Acesso em 30 set 2020.  
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Essa pesquisa demonstrou também, que 66,67% dos entrevistados não 

comunicaram à empresa sobre o assédio sofrido, 30,00% comunicaram e a empresa não 

tomou nenhuma providência para punir o assediador e apenas 1,67% conseguiram que 

houvesse punição para o autor do assédio após comunicar à empresa. 

Isso demonstra o quanto ainda existe um tabu quanto a denunciar os criminosos, 

talvez por medo, ou porque 89,39% concordam que a legislação brasileira não é suficiente 

para reprimir o assédio moral. 

Segundo os resultados, 62,9% dos entrevistados adquiriram alguma doença 

devido ao assédio moral, sendo que 17,74% tiveram doenças físicas e 46,77% tiveram 

doenças psicológicas, apenas 32,26% conseguiram lidar com o assédio a ponto de não 

adquirirem nenhuma doença e 4,84% tiveram que mudar de emprego ou pelo menos de 

filial para que não adoecessem. Enfim, a presente pesquisa demonstrou que existe sim, e 

muito mais do que pensamos, Assédio moral no serviço público, inclusive no regime de 

Home Office.14 

 

2.4.1. Diferença entre assédio moral no serviço público e no privado  

No setor privado o funcionário tem medo de ser demitido, pois seu chefe tem 

poder para isso, porém, caso seja despedido, pode procurar a justiça trabalhista e a 

empresa pode vir a ter que pagar multas altas, assim o funcionário não precisa se submeter 

a esse tipo de tratamento por muito tempo, o que faz com que ele consiga lidar muito 

melhor com o assédio moral, pois pode trocar de emprego com mais facilidade, além é 

claro de sua chefia não precisar que o próprio peça demissão, visto que possui a 

prerrogativa de poder demitir sem justa causa. 

Já no serviço público, seja o regime celetista ou estatutário, após o período de 

estágio probatório, a possibilidade de demissão é menor, pois o funcionário passa a gozar 

de certa estabilidade, o que faz com que ele, que conhece seus direitos, se posicione contra 

o chefe, que muitas vezes é despreparado e, como não pode demiti-lo, passa a humilhá-

lo ou sobrecarregá-lo.15. 

 
14 ADRIANO, Sheila Leal de Paiva. 2020. Assédio Moral no serviço público em tempos de Home Office 
Disponível em: <https://pt.surveymonkey.com/analyze/ 
_2F4cdKJs76IqIZR5P5SOGLyIDzUSwnk1LJWMaK9lLlK8_3D ?tab_clicked=1>.  
15 CAVALCANTE, Elton Emanuel. Assédio moral nos setores privado e público. Disponível em: 
<https://jus.com.br/artigos/65379/assedio-moral-nos-setores-privado-e-publico>. Acesso em: 18 set. 20.  



 

Revista Controversia nº 2. (Año 2021) 
ISSN 1577-4090 
Ilustre Colexio da Avogacía de Ourense 13 

Esse é um dos motivos pelos quais é muito maior a taxa de assédio moral no 

serviço público do que no privado, outra causa é que no serviço público muitas vezes os 

chefes são escolhidos por indicações políticas e não por mérito, isso causa um desconforto 

entre os funcionários, além disso, como o chefe tem um “Q.I” (quem indica), ele crê̂ que 

pode tudo e que, quem não obedecer às suas ordens deve ser punido, todavia como os 

órgãos públicos não permitem as demissões sem justa causa, ele tenta fazer com que o 

próprio funcionário peça exoneração ou transferência e muitas vezes consegue, mas por 

incrível que parecia, a mudança de local de trabalho nem sempre acaba com o assédio, 

pois a chefia imediata já́ comunica ao novo chefe que o funcionário é “problemático”, 

como se ele fosse culpado pelos abusos sofridos.  

 

2.4.2. Consequências do assédio moral  

O assédio moral acaba provocando muitas reações físicas e psicológicas nas 

vítimas, principalmente quando o tempo de sofrimento é muito extenso, mas também 

afeta as empresas nas quais acontece. O fato é que esse tipo de violência psicológica tem 

gerado muitos estudos, através dos quais se observa as consequências advindas desse 

fenômeno. 

Esses estudos acerca dos efeitos do assédio moral evidenciam que a maioria das 

empresas finge não ver o que acontece, pois mesmo nas empresas onde existe um tipo de 

ouvidoria interna, um canal de denúncias, pouco se faz para evitar a proliferação de tal 

mal. 

Isso se dá porque geralmente os superiores são corporativistas e protegem-se 

mutuamente e, não somente eles, mas os próprios funcionários que possuem a mesma 

qualificação das vítimas protegem seus chefes, talvez por medo de represália ou por 

quererem se beneficiar, assim raramente as vítimas conseguem testemunhas que 

confirmem o que realmente acontece, muitos imaginam que o colaborador está 

supervalorizando os fatos, consideram exagero da vítima, mania de perseguição etc.  

 

2.4.3. Consequências físicas  

As vítimas muitas vezes sentem sintomas físicos, mas não sabem que provêm do 

assédio que estão sofrendo, acham que é porque têm trabalhado demais, assimilam ao 

cansaço ou ao estresse da vida moderna, mas muitos desses sintomas estão intimamente 

ligados ao que estão passando no trabalho, como por exemplo dores generalizadas, 
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palpitações, distúrbios digestivos, dores de cabeça, Hipertensão arterial (pressão alta) e 

até mesmo alguns podem chegar a cometer suicídio16. 

A vítima começa a se sentir sobrecarregada pelo aumento das metas ou uma inútil 

quando a deixam sem nenhuma tarefa para ser cumprida, podemos perceber no semblante 

da pessoa o cansaço físico, olheiras se formam devido a noites mal dormidas, há relatos 

de queda de cabelo e de automutilação.  

 

2.4.4. Consequências psicológicas  

Mas a maioria das vítimas sofrem consequências psicológicas como por exemplo 

crises de choro, alteração do sono, depressão, estresse e ficam altamente irritáveis ou 

esgotados emocionalmente, esses sintomas acarretam vários problemas familiares, levam 

a vítima ao isolamento e à perda do significado do trabalho, muitas vezes causa síndromes 

como do pânico e de Burnout. 

Sabemos que, geralmente, quem sofre de doenças psicológicas não tem suas 

limitações levadas a sério, para a maioria das pessoas acha que é “frescura” e não 

consideram depressão como doença, isso faz com que o sofrimento da vítima se torne 

maior, pois ela nem sempre tem com quem desabafar. 

Uma doença que é muito comum nas vítimas de assédio moral é a síndrome de 

Burnout, que possui boa parte dos sintomas acima descritos como psicológicos e mais 

alguns, como por exemplo: sentimentos de fracasso, insegurança, derrota, desesperança, 

incompetência e negatividade constante, mas também pode levar a sintomas físicos, como 

alteração dos batimentos cardíacos, desmaios, alterações gastrointestinais etc.  

 

2.4.5. Consequências para a empresa  

A empresa também acaba sofrendo consequências que prejudicam sua imagem e 

credibilidade, como redução da produtividade, afinal um funcionário insatisfeito não 

produz tanto quanto poderia, isso gera aumento de erros, acidentes de trabalho, do mesmo 

modo o absenteísmo e as licenças médicas crescem, além disso, o clima pode se tornar 

desfavorável para o trabalho, aumentando assim a rotatividade de pessoal, aposentadorias 

prematuras e demissões, gerando grandes passivos trabalhistas decorrentes de 

 
16 Universidade Federal de Santa Catarina. Possíveis consequências do Assédio moral. Disponível em: 
<http://www.assediomoral.ufsc.br/?page_id=442 >Acesso em: 19 set. 20.  
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indenizações e multas administrativas por manifestações de discriminação, o que pode 

acarretar uma exposição negativa da marca, trazendo prejuízo financeiro à mesma.17 

Uma empresa que permite que seus funcionários sofram abusos e assédio moral 

ou sexual não é bem-vista pelo mercado ou pela fiscalização, o que faz inclusive com que 

não haja muitos candidatos às suas vagas de emprego, correndo o risco de não cumprir 

com seus compromissos com os clientes e assim perdendo mercado. Há inclusive uma 

Lei que veda empréstimos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

(BNDES) a empresas que tenham prática de assédio moral (Lei no 11.948/2009)18. 

 

2.5. COMO A LEGISLAÇÃO PROTEGE O SERVIDOR  

Embora ainda seja omissa em muitos pontos, a legislação trabalhista trás no artigo 

483 da CLT e suas alíneas, motivos pelos quais o funcionário poderá́ rescindir o contrato 

de trabalho, essas cláusulas denotam o assédio moral sofrido pelos trabalhadores19. Já no 

serviço público, essa legislação somente pode ser utilizada para quem está no regime 

celetista, como é o caso dos empregados públicos, que trabalham em empresas públicas 

e sociedades de economia mista, por exemplo os funcionários da Petrobrás, da Caixa 

Econômica Federal e do Banco do Brasil. 

No serviço público, como a legislação praticamente inexiste em âmbito Federal, 

pode-se utilizar de analogia com a lei trabalhista ou a legislação vigente nos Estados e 

Municípios, no Rio de Janeiro por exemplo a Assembleia Legislativa do Estado do Rio 

de Janeiro (ALERJ) aprovou ainda em 2002, uma lei que coíbe o assédio moral no serviço 

público do Estado do Rio de Janeiro, por iniciativa do Deputado Estadual Noel de 

Carvalho do Partido Socialista Brasileiro (PSB). 

 
17 Universidade Federal de Santa Catarina. Possíveis consequências do Assédio moral. Disponível em: 
<http://www.assediomoral.ufsc.br/?page_id=442 >Acesso em: 19 set. 20. 
18 Lei Federal nº. 11.948 de 16 de junho de 2009. Art. 4º Fica vedada a concessão ou renovação de 
quaisquer empréstimos ou financiamentos pelo BNDES a empresas da iniciativa privada cujos dirigentes 
sejam condenados por assédio moral ou sexual, racismo, trabalho infantil, trabalho escravo ou crime 
contra o meio ambiente.  
19 Decreto-lei nº. 5.452 de 1 de maio de 1943. Consolidação das Leis do Trabalho. Art. 483. O empregado 
poderá considerar rescindido o contrato e pleitear a devida indenização quando:  
a) forem exigidos serviços superiores às suas forças, defesos por lei, contrários aos bons costumes, ou 
alheios ao contrato; b) for tratado pelo empregador ou por seus superiores hierárquicos com rigor 
excessivo; c) correr perigo manifesto de mal considerável; d) não cumprir o empregador as obrigações do 
contrato; e) praticar o empregador ou seus prepostos, contra ele ou pessoas de sua família, ato lesivo da  
honra e boa fama; f) o empregador ou seus prepostos ofenderem-no fisicamente, salvo em caso de legítima 
defesa,  
própria ou de outrem; g) o empregador reduzir o seu trabalho, sendo este por peça ou tarefa, de forma a 
afetar   sensivelmente a importância dos salários.  
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Há vários projetos de lei aguardando tramitação para alterar a lei 8.429/92 (Lei da 

Improbidade Administrativa), mas todos se encontram parados no Congresso Nacional, 

porém o projeto de lei (PL) nº. 8178/14 do Senado, que já foi aprovado na Comissão de 

Trabalho, de Administração e Serviço Público, e visa tipificar a conduta de um superior 

que assedie moralmente um funcionário, atingindo sua dignidade ou humilhando-o, com 

abuso de autoridade, por esse projeto de lei o condenado pelo crime pode perder o 

emprego e pagar multa de até 100 vezes o valor de seu salário. 

Em alguns países já́ há condenação a nível penal, como na Suíça, que foi o 

primeiro país a implantar práticas para combater o assédio moral nas relações de trabalho 

por meio de um ordenamento jurídico, conhecido como Lei da Seguridade Laboral, de 

21/09/93, em seguida a França promulgou a Lei Francesa de modernização Social, em 

17/01/2002, essa sim está presente no código penal20.   

Visto que a legislação brasileira ainda tem lacunas sobre o assunto e obedecendo 

ao princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, que está previsto no Artigo 5º, 

XXXV da CRFB e também no §3º do Novo Código de Processo Civil, Lei 13.105 de 

2015, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem afirmado reiteradamente em seus 

julgamentos que o assédio moral no serviço público pode ser considerado ato de 

improbidade administrativa. Esse vem ajudar a definir o destino de servidores e 

empregados públicos que são vítimas, mas não sabem a quem recorrer e acabem buscando 

a reparação dos danos sofridos na justiça. 

  

2.5.1. Como o servidor público pode lidar com o assédio moral e suas consequências?  

A primeira medida a tomar é criar a consciência de que a vítima não é culpada 

pelo assédio e sim o agressor, mas existem alguns passos que ajudarão a coibir o assédio 

e a punir o assediador, como por exemplo anotar tudo o que vem sofrendo, se possível 

com horários e testemunhas, gravar o que conseguir, pois hoje em dia é muito fácil obter 

gravações com o celular, já́ existe inclusive jurisprudência do Supremo Tribunal Federal 

(STF) que foi adotada pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região, 

para desprover o recurso extraordinário e manter o pagamento de dano moral para um 

trabalhador que provou ter sido humilhado em uma reunião, essa jurisprudência versa 

 
20 MELO, Raul Henrique Beserra, et al. A evolução histórica do assédio moral nas relações de trabalho 
no Brasil e no mundo. Disponível em: < https://jus.com.br/artigos/57476/a-evolucao-historica-do-assedio-
moral-nas-relacoes-de-trabalho-no-brasil-e-no-mundo> Acesso em 30 set 20  
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que, uma gravação escondida pode sim ser usada como prova, desde que tenha sido feita 

por um dos interlocutores da conversa21. 

É importante ressaltar que sempre que possível o funcionário deverá registrar tudo 

por e-mail, ou aplicativos de mensagens para se resguardar de qualquer tentativa do 

agressor de “virar o jogo” para o lado dele.  

Caso a empresa tenha um canal de ouvidoria, fazer a denúncia para a equipe de 

RH é um bom início para a resolução do problema, mas caso não resolva a vítima deverá 

acionar o sindicato de sua categoria ou até a polícia, partindo para a judicialização, 

existem também órgãos que protegem o trabalhador do assédio moral, como por exemplo 

a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e a justiça trabalhista. 

Para aprender a superar as consequências deve-se procurar um médico, fazer 

exames para prevenir ou tratar doenças provenientes do assédio e muitas vezes se faz 

necessário procurar ajuda psicológica, pois o assédio pode levar a consequências graves 

como o suicídio. 

É bom também o assediado procurar um Hobby, algo para se distrair, pode ser um 

trabalho manual ou aprender a tocar um instrumento musical, cabe ressaltar que nunca se 

deve sucumbir para os vícios como drogas ou bebida alcoólica, pois ao invés de resolver 

a tendência é piorar a situação, fazendo com que a vítima se torne dependente químico. 

É muito importante que a vítima não tente superar sozinha os abusos sofridos, ela deve 

ter com quem desabafar, ajudando assim a amenizar as consequências do assédio moral, 

tratamento psicológico ou psiquiátrico se fazem necessários, algumas vítimas também 

buscam a religião para ter um consolo e se sentir fortalecidos para enfrentar as batalhas 

diárias. 

Diante disso, temos que ser eloquentes ao debater o assunto e procurar alcançar 

os mais diferentes meios para divulgar as consequências e, principalmente maneiras de 

evitar o assédio moral, visto que fazendo isso podemos alertar as vítimas e punir os 

agressores, poderemos também extinguir esse tipo de comportamento, aumentando assim 

a eficiência nas estatais e, principalmente, melhorando a qualidade de vida dos 

trabalhadores que lá́ se encontram.  

 

 
21 BERSOT, Kaike. Assédio moral: como lidar no ambiente de trabalho? Disponível em 
<https://www.unasp.br/blog/assedio-moral-no-trabalho/>. Acesso em 30/09/2020  
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2.5.2. Relatos de assédio moral no serviço público  

Nesse tópico iremos exemplificar casos de assédio moral verídicos que ouvimos 

de funcionários e empregados públicos. Para evitar problemas com as empresas e órgãos 

públicos, além represália com os envolvidos, será́ mantido o anonimato e as vítimas serão 

representadas por letras do alfabeto. 

B.S é empregada pública, entrou na empresa através de concurso público, na 

primeira filial em que esteve foi muito bem recebida, tanto que em menos de um ano já́ 

foi promovida, por isso foi para outra filial, tudo ia bem até chegar uma chefe que quis 

que B.S. burlasse uma norma interna para atendê-lá, como B.S. não aceitou a chefe 

começou a persegui-la, tentava de todas as maneiras atrapalhar seu serviço, colocou 

outros funcionários contra B.S., gritava com ela, falava mal da funcionaria para o gerente 

geral, inclusive quando o gerente geral tirou férias, essa chefe ficou em seu lugar e tentou 

trocar B.S. com um funcionário de outra filial, mas como o outro funcionário não queria 

sair de lá, conseguiu um atestado de quinze dias, então a chefe de B.S. percebeu que seria 

um mal negócio fazer a troca, visto que B.S. não dava esse tipo de problemas, pouco 

depois disso a chefe de B.S. foi transferida e acabaram-se os problemas.  

C.R. trocou de filial para ficar mais perto de sua casa, chegando lá́ tudo corria bem 

até um dia o gerente geral deixá-lo responsável por terminar um trabalho, mas por 

questões operacionais, seguindo as normas internas, o superior hierárquico de C.R. teria 

que autorizar por meio de senha uma tarefa, mas ele não quis assumir o risco enquanto 

não se resolvia uma pendência, então C.R. continuou seu serviço aguardando que seu 

imediato autorizasse essa tarefa fazendo outro tipo de serviço, como a diligência demorou 

para ser solucionada, o horários permitido no sistema para fazer o trabalho acabou e C.R. 

não conseguiu concluir o serviço que seu gerente ordenou, isso gerou um aborrecimento 

com um dos melhores clientes da filial, pois o serviço era para ele.  

Então o gerente geral de C.R. o chamou para dar uma bronca, juntamente com o 

superior hierárquico dele, mas ao contrário do que aconteceu no dia anterior, o superior 

jogou toda a culpa em C.R, não contando para o gerente geral que não colocou sua 

autorização para que terminassem o trabalho, então o gerente geral transferiu C.R. e disse 

que se ele fosse seguir todas as normas, as colocaria debaixo do braço e não faria mais 

nada na empresa, mas já́ avisando ao gerente geral da nova filial que C.R. era um 

funcionário “problemático”.  



 

Revista Controversia nº 2. (Año 2021) 
ISSN 1577-4090 
Ilustre Colexio da Avogacía de Ourense 19 

Chegando na unidade C.R. avisou ao gerente que tinha horários para ir embora 

devido às aulas da faculdade, ele disse que tudo bem já́ que C.R. cumpriria sua carga 

horária normalmente. Um certo dia um cliente foi realizar um serviço, porém não poderia 

ser feito naquele momento por estar descumprindo normas internas, um colega de setor 

de mesmo nível hierárquico disse para C.R. que ele tinha que fazer e ponto, C.R. mandou 

que o cliente procurasse o gerente, o qual após negativa de C.R. de realizar o serviço sem 

o devido cumprimento das normas, perguntou se o colega de setor de C.R. poderia atender 

esse cliente, o outro funcionário já́ foi para cima de C.R. gritando que não faria o trabalho 

dele e que estava cansado porque C.R. tinha horários para sair e por isso trabalhava menos 

que ele. 

No dia seguinte C.R. abriu ouvidoria interna denunciando o assédio moral sofrido, 

o gerente geral foi avisado pelo RH e chamou C.R. e o colega de setor envolvido para 

conversar, perguntou se C.R. poderia retirar a denúncia caso o colega pedisse desculpas, 

mas isso não aconteceu, pois o colega de trabalho não se desculpou. A partir desse dia 

todos os outros colegas de setor de C.R. começaram a ignorá-lo por serem amigos do 

outro funcionário e por mais duas vezes o primeiro colega de setor gritou com C.R. em 

pleno horários de trabalho e na frente de clientes em razão do serviço. 

Os colegas de setor de C.R. começaram então a dividir mal os trabalhos, dando 

muito menos serviços para C.R. fazer, reclamavam com os chefes de C.R. dizendo que 

ele ia muito ao banheiro, isso foi inclusive citado em reunião, ao passo que C.R. enviou 

para o chefe um e-mail, com cópia de seus exames que comprovavam que ele tinha que 

ir ao banheiro com frequência devido a um problema de saúde, mas o tratamento que 

chefes e colegas de setor davam a C.R. não melhorou, continuaram ignorando C.R. e 

fazendo piadinhas por suas costas, C.R. se sentia muito mal e chegou a pensar que a culpa 

era sua pelo mau relacionamento que tinha na filial, mas não era com todos os 

funcionários. 

Os chefes de C.R. resolveram então dar uma advertência para ele por estar fazendo 

menos tarefas que os outros embora fosse uma pequena porcentagem a menos, pois 

mesmo eles diminuindo as tarefas distribuídas, C.R. continuava atendendo mais clientes 

do que os outros colegas, então prontamente C.R. enviou e- mail para os chefes contando 

que as tarefas estavam sendo mal divididas e explicando o que se passava. Como nada 

resolvia C.R. se viu obrigado a entrar em contato com o sindicato que interveio, mas não 

conseguiu que C.R. fosse para outra filial como era seu desejo, pois os chefes de C.R. 



 

Revista Controversia nº 2. (Año 2021) 
ISSN 1577-4090 
Ilustre Colexio da Avogacía de Ourense 20 

tinham espalhado mentiras pelas filiais ao redor para que ele não conseguisse se transferir, 

porém um dia C.R. não aguentou a pressão e acabou brigando com um dos colegas no 

grupo de mensagens por aplicativo da filial, no dia seguinte o chefe de C.R., que já́ era 

outro pois o primeiro havia sido transferido, chamou C.R. e informou que ele seria 

transferido, a saga de mais de um ano havia terminado. 

*L.P. era gerente geral em uma filial de banco público, mas recebeu a proposta de 

ir para uma filial de maior porte, onde seria subordinado a outro gerente, o trabalho era 

totalmente diferente do que ele estava acostumado, mas mesmo assim ele aceitou e 

começou a estudar as normas para aprender o serviço do novo setor, porém seu gerente 

geral tratava mal todos os funcionários e com L.P. não foi diferente, o gerente dizia que 

os funcionários eram lerdos, incompetentes e gritava com eles, L.P. trabalhava até 

dezesseis horas por dia para dar conta de entregar o serviço, mas o gerente não se sentia 

satisfeito. L.P. começou a sentir sintomas físicos e psicológicos, era Síndrome de 

Burnout, L.P. desmaiava só́ em pensar em entregar atestado médico para seu chefe, depois 

de quase dois anos L.P. conseguiu ir para outra filial, mesmo ganhando menos, voltou a 

ser gerente geral e está até hoje nessa função.  

*F.N. trabalhava num serviço técnico, mas devido ao local começou a ter 

problemas de coluna e hipertensão arterial, porém quando levava o atestado para o chefe 

voltava para casa muito pior, pois o mesmo gritava com ele, então passou a pedir para 

sua esposa levar o atestado quando estava em crise, mas o assédio era tão grande que o 

chefe do funcionário dizia para a esposa dele que a vítima não parecia doente, como se 

as todas as doenças fossem visíveis a olho nu. F.N. foi trocado de setor várias vezes, mas 

a chefia continuava a mesma, houve um tempo em que o colocaram numa escala em que 

ele tinha que cumprir horários de manhã, voltar à tarde e depois à noite, ou seja, ficava o 

dia inteiro à disposição da empresa, sem receber hora extra por isso, pelo contrário, ficava 

devendo horas porque não contavam os intervalos entre as idas e vindas como horas 

trabalhadas, F.N. acabou entrando para o auxílio doença do INSS e nunca mais voltou 

para a empresa, mesmo após a alta, pois o médico do trabalho não deixou F.N. voltar.  

*D.C. passou no concurso e foi para um setor em que a chefia gostou muito dela, 

tanto que em menos de um mês disse que ela a substituiria nas férias, mas o órgão estava 

com excesso de trabalho temporariamente e a chefe do setor combinou com os 

funcionários de não registrarem na folha de ponto as horas extras porque o órgão não 
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estava autorizando o pagamento, ficou combinado então que quando os funcionários 

precisassem chegar tarde ou sair cedo compensariam esses horários.  

Acontece que eles nunca eram autorizados a sair cedo, então um dia outro 

funcionário chamado A.M. chegou com 15 minutos de atraso mas anotou horários normal 

na folha de ponto, a chefe reclamou na frente dos clientes, então o funcionário disse que 

foi o combinado, sendo defendido por D.C., a partir desse momento a chefe do setor fez 

de tudo para transformar a vida dos dois funcionários num inferno, mandou que outra 

funcionaria terceirizada os vigiasse, proibiu os funcionários terceirizados de falarem com 

eles no horários de trabalho, alterou o tipo de serviço que eles faziam para que não dessem 

conta de concluir, até o tempo que eles ficavam no banheiro era praticamente 

cronometrado, essa perseguição somente acabou quando A.M. passou em outro concurso 

e D.C. conseguiu mudar de setor.  

 

3. CONCLUSÃO  

O tema do presente trabalho tem sido corriqueiramente debatido, embora na 

maioria das vezes priorizando o serviço privado, mesmo assim as discussões não se 

tornaram obsoletas, visto que em pleno século XXI as empresas ainda não foram capazes 

de acabar com o assédio moral em seu corpo funcional.  

As empresas públicas seguem o padrão da maioria das empresas privadas, com 

regime de trabalho presencial, no entanto as mudanças bruscas acontecidas recentemente 

devido à pandemia de COVID-19, fizeram com que essas empresas, assim como as 

privadas, tivessem que se adaptar à modernidade do regime de trabalho em Home Office. 

Mas o que deveria ser um sonho pode se transformar em pesadelo, levando a várias 

consequências físicas e psicológicas em servidores, como também nas empresas.  

Através de pesquisa empírica feita no site Survey Monkey com 69 servidores e 

empregados públicos das mais variadas instituições, chegou-se à conclusão de que o 

assédio moral no serviço público ainda está mais presente do que se imaginava, inclusive 

no âmbito do regime de trabalho de Home Office.  

A pesquisa revelou que mais de 59% dos entrevistados já sofreram assédio moral, 

sendo que quase 87% estão em regime de Home Office, muitos devido à pandemia de 

COVID-19. Verificou-se que, de acordo com mais de 50% dos entrevistados, o assédio 

moral aumentou após aderirem ao regime de Home Office.  
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Com o questionário chegou-se à conclusão de que nem todas as empresas pune 

exemplarmente os agressores como deveria, conforme 30% dos que responderam, mesmo 

após ser avisada, a empresa ignorou os pedidos de socorro das vítimas, todavia 67% dos 

entrevistados não avisaram à empresa sobre as agressões sofridas por medo de represália. 

Verificou-se pelas respostas que 63% dos entrevistados sofreram como 

consequência doenças físicas ou psicológicas que resultaram em traumas que nunca serão 

esquecidos, apenas 32% alegaram saber lidar com o assédio, sendo que 5% acabaram por 

mudar de emprego devido às agressões.  

Concluímos através da pesquisa empírica e da pesquisa em livros e sites, que a 

legislação brasileira ainda é muito omissa em relação ao assédio moral cometido no 

serviço público, pois a legislação vigente somente trata do assédio moral no serviço 

privado, que é regido pela CLT, no serviço público a lei somente protege servidores de 

alguns Estados e Municípios, mas no âmbito Federal faltam leis, o que gera falta de 

segurança jurídica. Confirmou-se também através da pesquisa, a tese de que existe 

assédio moral no serviço público e que esse assédio acontece também com os 

trabalhadores que se encontram no regime de Home Office.  
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- APÊNDICE A -  

Pesquisa Assédio Moral no serviço Público em tempos de Home Office – Questionário. 

Pesquisa científica empírica qualitativa, utilizada para a construção do Trabalho de 

Conclusão de Curso, encontra-se no link: 

https://pt.surveymonkey.com/analyze/_2F4cdKJs76IqIZR5P5SOGLyIDzUSwnk1LJW 

MaK9lLlK8_3D?tab_clicked=1>  

 

Perguntas da pesquisa:  

1. Você̂ está ou já esteve em regime de Home Office?  

1. Sim  

2. Não  

2. Você̂ já sofreu Assédio Moral? (Mesmo não sendo em home office)  

1. Sim  

2. Não  

3. Não tenho certeza  
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3. Estando em Home Office você̂ acha que tem mais ou menos cobrança por metas?  

1. Mais cobranças  

2. Menos cobranças  

3. Não vejo diferença  

4. Caso você̂ tenha sofrido Assédio moral no serviço público, a sua empresa fez algo para 

resolver seu problema?  

1. Não, pois não avisei à empresa.  

2. Não, a empresa não ajudou mesmo após ser avisada  

3. Sim, a empresa puniu o assediador  

5. Caso você̂ tenha sofrido assédio moral, teve alguma doença devido ao assédio sofrido?  

1. Não, eu lidei muito bem com o assédio  

2. Não, porque saí do emprego ou mudei de filial  

3. Sim, tive doenças físicas  

6. Você̂ acha que a legislação sobre assédio moral é suficiente para reprimir os 

assediadores?  

1. Sim, as leis atuais são suficientes  

2. Não, as leis atuais não são suficientes  

7. O assédio moral que você̂ sofreu foi de superior hierárquico?  

1. Sim, foi de superior hierárquico  

2. Não, foi assédio moral horizontal  

3. Foi de superior hierárquico, juntamente com colegas de mesmo nível hierárquico  

 


