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RESUMO

O presente estudo analisa diversos aspectos que manifestam angústias, medo,
sofrimento, emoções que afetam o psicológico dos empregadores nos mais diversos
níveis hierárquicos nas relações de trabalho, procurando ter mais conhecimento da
sua real origem e os sinais perceptíveis nas relações. A pesquisa realizada trouxe
evidências do quanto o sofrimento psíquico no ambiente de trabalho influencia na
saúde física e mental dos seres humanos, que diversas vezes acabam suportando
as agressões porque de fato precisam estar empregados e a forma mais
conveniente seria as práticas de treinamentos aos gestores dentro da organização
para estarem mais preparados para lidar com situações adversas.

Palavras-chave: Assédio moral nas relações. Violência. Saúde.

ABSTRACT

The present study analyzes several aspects that express anxiety, fear, suffering,
emotions that affect the psychological of the employers in the most diverse hierarchic
levels in the labor relations, seeking to have more knowledge of its real origin and the
perceptible signs in the relations. The research carried evidences of how much the
psychological suffering in the work environment influences in the physical and mental
health of the human beings, who at times end up supporting the aggressions
because in fact they need to be employed and the most convenient form would be
the practices of trainings to the managers inside To be more prepared to deal with
adverse.

Keywords: Harassment in relationships. Violence. Cheers.
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1 INTRODUÇÃO
O assunto abordado neste trabalho não é novidade é um tema bastante
instigante e muito importante na vida dos trabalhadores, atualmente o Assédio Moral
nas Relações de Trabalho está aumentando as incidências numa velocidade
preocupante.
O Assédio Moral nas Relações de Trabalho surgiu junto com o trabalho,
desde sempre existiu desrespeito, desvalorização, desmerecimento, ofensas, falta
de profissionalismo, atitudes desumanas, falta de ética, afrontas, rebaixamento,
humilhações, etc.
Vivemos num mundo globalizado, na qual a busca incansável pelo sucesso e
o lucro é propriamente forte, tornando a competitividade maior e mais presente nas
rotinas dos indivíduos e para evitar ficar para trás se atualizam. E muitas vezes com
processos seletivos de uma nova forma, colocação e observação do colaborador na
empresa, realizado uma reorganização nas relações do trabalho. Essa nova forma
gerou o assédio moral, ou seja, um conjunto de comportamentos abusivos. Por isso,
é preciso estar ciente de todas as possibilidades de ofensas para não cair na cilada
dos transtornos emocionais que afetam a vida profissional, pessoal e familiar.
Comprovado que enfrentar seriamente o assédio moral como um transtorno
da atualidade é admitir que os valores não podem ser inseridos na mesma barema
de outrora, em consequência que a sociedade mudou a forma de perceber as
mudanças da responsabilidade dos direitos da personalidade.
Muitas vezes o empregado se sujeita a diversos tratamentos desagradáveis
no ambiente de trabalho porque precisam de fato do emprego e não querem correr o
risco de enfrentar a competitividade num mercado tão escasso, por isso aguentam
firme para garantir o sustento da família e o cumprimento das obrigações diárias e
corriqueiras.
Os colaboradores vítimas de abusos no ambiente de trabalho são
extremamente humilhados isso acaba atingindo fortemente o seu estado psicológico,
fazendo sofrer pelas mudanças de sua própria personalidade, prejudicando o
indivíduo em vários sentidos, afetando a criatividade, competência, motivação,
autoestima, talento e a predisposição para o trabalho. Em casos extremos podendo
ocorrer a dependência de vícios e até mesmo ao suicídio.
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À frente dessas circunstâncias a maior parte dos pesquisadores acredita que
o assédio moral pode acontecer por diversas direções, ou seja, entre subordinados a
gestores, de gestores a subordinados, e também no mesmo nível hierárquico.
O mau comportamento acontece por diferentes motivos e se o âmbito
organizacional não estiver totalmente alinhado, se a gestão não souber fazer uma
boa gestão de pessoas é mais uma preocupação, é o começo de uma grande
concentração de desrespeito que muitas vezes acontecem aos poucos e vai
tomando proporção ao longo do tempo. Muitas empresas acabam negligenciando
esses casos quando o controle da situação já se perdeu.
Muitas ocorrências acontecem e faz o Direito do Trabalho acolher os
colaboradores vítimas do Assédio Moral, para que de alguma forma a empresa ou
os empregadores compreendam que essas atitudes de desrespeito não podem mais
ser toleradas e não podem mais fechar os olhos para esse tipo de violência.
Evidencia também para cada ocasião, que o Direito do Trabalho tem se
modificado de acordo com a realidade para melhor se adaptar às situações
econômicas e sociais, sempre priorizando a figura do trabalhador que deve ser
amparado.
Por tanto, o objetivo principal do presente estudo é analisar as dificuldades
que são enfrentadas constantemente pelo Assédio Moral e certamente lembrar-se
que o respeito é indispensável e serve sempre como base nas relações humanas.
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2 METODOLOGIA CIENTÍFICA

O presente trabalho acadêmico constitui-se em um artigo de conclusão de
curso de graduação, o estudo é preponderantemente “bibliográfico”, pois terá o
intuito de trazer algumas das principais contribuições literárias sobre o tema
proposto. O presente artigo buscará identificar, selecionar, analisar e interpretar as
contribuições teóricas já existentes sobre o referido tema.
Sobre o presente assunto, Gil (1989, p. 48) entende que:
A pesquisa bibliográfica é desenvolvida a partir de material já elaborado,
constituído principalmente de livros e artigos científicos. Embora em quase
todos os estudos seja exigido algum tipo de trabalho desta natureza, há
pesquisas desenvolvidas exclusivamente a partir de fontes bibliográficas.
Boa parte dos estudos exploratórios pode ser definida como pesquisas
bibliográficas.

A partir desta citação, podemos entender que os estudos acadêmicos podem
ser desenvolvidos exclusivamente com base na pesquisa bibliográfica. O presente
trabalho utilizará desta compreensão e os seus precedentes explicam essa decisão.
Artigo científico, segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas (2003,
p. 2), é parte de "uma publicação com autoria declarada, que apresenta e discute
ideias, métodos, processos, técnicas e resultados nas diversas áreas do
conhecimento."
Segundo Lakatos e Marconi (2001, p. 105): “A metodologia de pesquisa é a
que abrange um maior número de itens e deve responder, a um só tempo, as
questões como?, com?, onde?, quanto? Assim, fundamental a pesquisa bibliográfica
na construção do referido artigo.”
Já segundo Trujillo (1974, p. 230): “A pesquisa bibliográfica não é mera
repetição do que já foi dito ou escrito sobre certo assunto, mas propicia o exame de
um tema sob novo enfoque ou abordagem, chegando a conclusões inovadoras.”
Os conceitos metodológicos também são fundamentais no processo de
disseminação da produção científica, na medida que ordenam e formalizam os
métodos utilizados, de modo a facilitar o entendimento de todo o processo utilizado
na sua elaboração.
O trabalho científico, propriamente dito, é avaliado, segundo Demo (1991),
pela sua qualidade política e pela sua qualidade formal. Qualidade política refere-se
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fundamentalmente aos conteúdos, aos fins e à substância do trabalho científico.
Qualidade formal diz respeito aos meios e formas usados na produção do trabalho.
Refere-se ao domínio de técnicas de coleta e interpretação de dados, manipulação
de fontes de informação, conhecimento demonstrado na apresentação do referencial
teórico e apresentação escrita ou oral em conformidade com os ritos acadêmicos.
Além disso, segundo Eco (2000, p. 22): “O estudo científico deve dizer do
objeto algo que ainda não foi dito ou rever sob uma óptica diferente o que já se
disse, bem como, ser útil para os demais estudiosos ou profissionais que atuam
nessa área do conhecimento.”
A revisão bibliográfica, que servirá como suporte e fundamentação teórica ao
estudo, será efetuada por intermédio de livros, códigos, dicionários, artigos, jornais,
revistas, informativos e pesquisa na internet, com dados pertinentes ao assunto.
Entende-se que este estudo sobre o Assédio Moral nas Relações de Trabalho,
poderá proporcionar um maior nível de conhecimento sobre o tema.

3 REFERENCIAL TEÓRICO

O referencial teórico desempenhado nesse capítulo foi constituído por
temáticas de excelente apoio para o desenvolvimento da pesquisa com maior
magnitude e clareza para contribuir de forma sensata e compreender melhor a
realidade das vítimas do Assédio moral nas Relações de Trabalho.

3.1 Conceito

Assédio Moral nas Relações de Trabalho não é uma ocorrência isolada
podemos dizer que tudo teve início desde que o homem passou a viver em
sociedade. Um ato lamentável que é expor os colaboradores em situações
humilhantes e desagradáveis são repetitivas e constantes durante o período
trabalhado, sendo mais comuns em relações hierárquicas autoritárias e sem
harmonia, que acabam prevalecendo comportamentos negativos.
Tudo começou através do estudo sobre a oposição no ambiente de trabalho,
do ponto de vista organizacional, foi concedido ao psicólogo alemão Henz Leymann
(1996), responsável pela introdução do termo mobbing (derivado de “mob”, horda,
bando ou plebe, referenciando - se a uma conduta agressiva, rústica) que se tornou
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popular na Europa nas décadas de 80 e 90, do século passado.
Leymann (2000) qualifica o mobbing como terror psicológico ou psicoterror, no
qual a vítima é submetida a um processo de invasão sistemática de seus direitos,
conduzindo-a a exclusão do mercado de trabalho, pois torna a vítima incapaz de
encontrar um emprego, devido aos desgastes psicológicos suportados no ambiente
de trabalho anterior.
No Brasil a nomenclatura adotada foi Assédio Moral (AM). O fenômeno surgiu
inspirado na pesquisa realizada por Marie-France Hirigoyen (1998), na França, cuja
tradução foi publicada, em 2000, no Brasil, sob o título: “Assédio moral: a violência
perversa no cotidiano”.
Até o momento não existe uma explicação específica sobre o assédio moral
na legislação trabalhista, mas, na literatura científica, o assunto representa como
sendo um comportamento abusivo e sistemático dentro das organizações,
sucedendo de forma progressiva. Consiste em diversas ocorrências repetitivas de
humilhações, perseguições e agressões, com o objetivo de descontrolar a vítima
emocionalmente (FREITAS, 2001; BARRETO, 2003; HIRIGOYEN, 2002, 2005;
GUIMARÃES; RIMOLI, 2006; SILVA et al., 2011). O assédio moral pode envolver
duas grandes perspectivas: a do assédio pessoal, relacionado às questões de
relações interpessoais; e a do assédio organizacional, associado a demandas do
contexto, processo e da gestão do trabalho (SOBOLL, 2008).
O assédio moral pode acontecer inicialmente de forma leve, de uma forma
que não apareça ser tão ofensivas, e devido a isso muitas pessoas não dão
importância aos ataques. Entretanto, depois de algum tempo, ele tende a ganhar
força e a vítima acaba sofrendo cada vez mais humilhações (HELOANI, 2008). É
caracterizado pela intencionalidade, sendo que a vítima sofre desqualificação como
intuito de fragilizá-la para que perca o seu poder (HELOANI, 2008; FERREIRA,
2008). Para Jacoby et al (2009), a sutileza de muitas ações abusivas que
caracterizam o assédio moral dificulta a reunião de provas e a mensuração dos fatos
para confirmação do mesmo, uma vez que as agressões ocorrem de uma maneira
global.
A saúde mental faz diferença na vida das pessoas, principalmente se
tratando de profissionais da moderna organização, sendo o assédio moral
um dos maiores motivos do stress profissional que, por sua vez pode afetar
de forma severa que pode acontecer o desenvolvimento de doenças no
trabalhador como (melancolia, depressão, problemas no sistema nervoso,
no aparelho digestivo, enxaqueca, etc) podendo trazer consequências
traumáticas e até mesmo um descontrole permanente. (ALKIMIM, 2013,
p.83).
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O autor demonstra de fato o quanto é possível encontrar em seu estudo o
estrago gradual do ambiente de trabalho, na qual trazem muitos reflexos negativos
que se competem com a história de vida das pessoas, seja na vida pessoal, na vida
financeira do trabalhador, bem como na sua saúde física e mental. Certamente as
pessoas que se tornaram vítimas dessa violência tinham, em seus perfis,
competência, conhecimento, dinamismo, honestidade, ética e comportamentos que
lhes confirmavam reconhecimento e admiração em seus locais de trabalho.
Lamentavelmente um dos principais motivos que podem fazer os assediadores
cometer esse crime, é a inveja de assistir a vitória ou sucesso do próximo e acabam
cometendo com o intuito de afastá-las do ambiente organizacional. (JACOBY et al,
2009).
Na visão da autora Sônia Aparecida Costa Mascaro Nascimento, que abona
que o “assédio moral se caracteriza por ser uma conduta abusiva, de natureza
psicológica, que atenta contra a dignidade psíquica, de forma repetitiva e
prolongada, e que expõe o trabalhador a situações humilhantes e constrangedoras,
capazes de causar ofensa à personalidade, à dignidade ou à integridade psíquica, e
que tenha por efeito excluir a posição do empregado no emprego ou deteriorar o
ambiente de trabalho, durante a jornada de trabalho e no exercício de suas funções”.
Fonseca (2003, p. 675), lembrando Fernando Vicente Pachés, sugere a
aplicação de um regulamento nas empresas, definindo-se o que é assédio moral,
vedando-se sua prática e criando procedimento de apuração sigilosa e segura sobre
as denúncias referentes ao assunto, mediante tratamento sério da questão frente ao
caso em concreto, com a preservação da vítima, do agressor e das testemunhas,
mas com conseqüências severas, para servir de referência a todos na empresa.
É necessário a intervenção o mais ágil possível pela empresa para prevenção
e o impedimento desse mal comportamento, inclusive por ser esta uma prerrogativa
do seu poder de direção, ela sempre será a mais prejudicada, pois claro está que as
conseqüências sobre a empresa comprometem a atividade empresarial. “Portanto,
o fundamento principal na eliminação do assédio moral é do próprio empregador.”
(PAMPLONA FILHO, 2006, p. 1088).
Para Guedes (2003, p. 151) “os sindicatos têm um papel importante e decisivo
na defesa dos trabalhadores relacionado ao assédio moral.” Acreditam que o
marketing social ainda é a grande arma dos sindicatos para combater essa conduta
perversa. Percebe-se o engajamento de alguns sindicatos no combate a esse mal,
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em cartilhas por eles elaboradas e distribuídas, objetivando informar, orientar e dar
visibilidade ao tema, explicando de forma simples como prevenir e evitar esse tipo
de comportamento abusivo.
Na lição de Marie-France Hirigoyen (2010, p. 65), por assédio em um local de
trabalho temos que entender toda e qualquer conduta abusiva manifestando-se,
sobretudo por comportamentos, palavras, atos, gestos, escritos que possam trazer
dano à personalidade, à dignidade ou à integridade física ou psíquica de uma
pessoa, pôr em perigo seu emprego ou degradar o ambiente de trabalho.
O assédio moral caracteriza-se pela perseguição a um trabalhador. Seus
objetivos até variam: forçar estável a se demitir, eliminar sem custo trabalhador por
algum outro motivo indesejável, dar vazão a preconceitos diversos. Contudo, seu
modus operandi possui sempre uma nota invariável, que é a individualização da
vítima. Mesmo naqueles casos em que o assédio é de certa forma coletivo, como
nas campanhas motivacionais, existe momento em que, aferidos os desempenhos,
alguém é punido/humilhado. E é precisamente neste momento que o ilícito se
configura, pois é a partir daí que a vítima passa a experimentar as repercussões de
ordem física, psicológica e social. É a partir daí que ela começa a introjetar as ideias
pejorativas a respeito de si que são veiculadas através do assédio. (TRT da 04ª
Região,

10a.

Turma,

0001218-84.2012.5.04.0332

RO,

em

18/09/2014,

Desembargadora Maria Helena Mallmann - Relatora. Participaram do julgamento:
Desembargador Luiz Alberto de Vargas, Desembargadora Vania Mattos).
Maria Celina Bodin de Moraes:
[...] com poucas variações, podem ser considerados aceites os seguintes
dados para a avaliação do dano moral: (i) o grau de culpa e intensidade do
dolo do ofensor (a dimensão da culpa); (ii) a situação econômica do ofensor;
(iii) a natureza, a gravidade e a repercussão da ofensa (a amplitude do
dano); (iv) as condições pessoais da vítima (posição social, política,
econômica) e; v) a intensidade de seu sofrimento. (MORAES, 2005 p. 296297).

Para Soboll (2008) o assédio organizacional, por sua vez, é um processo no
qual a violência está inserida nos aparatos, nas estruturas e nas políticas
organizacionais ou gerenciais, que são abusivas e inadequadas. O propósito é
exercer o gerenciamento do trabalho e do grupo, visando produtividade e controle
organizacional. O assédio organizacional é também processual e agressivo - como
no assédio moral - mas não é pessoalizado e nem mal-intencionado (no sentido de
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querer prejudicar ou destruir). O objetivo do assédio organizacional não é atingir
uma pessoa em especial, mas sim controlar todo o grupo indiscriminadamente.
Alguns exemplos de práticas de assédio organizacional: gestão por estresse, gestão
por injúria, gestão por medo, exposições constrangedoras de resultados, premiações
negativas, ameaças, cobranças exageradas.
Cabe esclarecer que assédio organizacional é diferente de uso adequado do
poder diretivo do empregador; reconhecemos este último como legítimo no que se
refere a certas exigências de desempenho e produtividade. Tais atitudes deixam de
ser legítimas quando permeadas de condutas abusivas e que atentam contra a
dignidade humana.

3.2 Elementos que Caracterizam o Assédio Moral

Relacionado às informações nesta pesquisa podemos demonstrar alguns
elementos nas quais caracterizam essa violência:
- Comportamento abusivo;
- Intenção de afastar a vítima no local de trabalho.
- Natureza psicológica que possa ferir a dignidade psíquica do indivíduo;
- Reiteração da conduta.
Na moderna organização, se houver atitudes de poderes excedidas e interferir
no comportamento entre os níveis hierárquicos, caracteriza-se a conduta abusiva
como ato ilícito, nos termos do artigo 187 do código Civil Brasileiro.
Existem manifestações do assédio moral nas relações de trabalho dos mais
variados tipos como, atitudes concretas, atribuições de atividades inúteis, até
acontecer a falta de comunicação com o intuito de isolar a vítima do âmbito de
trabalho. (ALKIMIN, 2006).
Conforme Flerker (2006) diversas situações que ocorrem em uma relação de
emprego podem configurar o dano moral, entre elas pode-se listar o proferimento de
ofensas, falsas informações, revista pessoal são alguns exemplos de condutas que
agridem a integridade física e moral do empregado.
Dependendo das políticas de gestão pode acontecer de fato o assédio moral,
normalmente é um conjunto de pessoas com cargos de confiança. Se houver
negação em aceitar alguém com personalidade diferenciada, pode ocorrer essa
separação de origem sexual, racial, cultural e religiosa. Ou a relação entre os
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empregados, ou seja, ocorrem rivalidade com os funcionários mais antigos com os
novos empregados fazendo com que aconteça pedidos de demissão. (FERREIRA,
2004).
Heloani (2004) define o assédio moral a partir da intencionalidade do
agressor. Com o intuito de anular a vontade daquele que representa para o agressor
uma ameaça, este age desqualificando a vítima constante e deliberadamente,
fragilizando-a sob o ponto de vista psicológico, podendo levá-la a uma paulatina
despersonalização. Na área médica, destaca-se Barreto que define assédio moral
no trabalho enfocando o caráter perverso que o ato representa:
Assediar moralmente envolve atos e comportamentos cruéis e perversos
perpetrados frequentemente por um superior hierárquico contra uma
pessoa, com o objetivo de desqualificá-la, desmoralizá-la profissionalmente
e desestabilizá-la emocionalmente. O ambiente de trabalho torna-se
insuportável e hostil, e a vítima sente-se forçada a pedir demissão.

Menezes (2004, p. 10) refere ainda que o assédio moral afronta tanto o
princípio constitucional fundamental da dignidade da pessoa humana preconizado
no artigo 1º, inciso III, da CF/88 como o preceito constitucional que assegura o meio
ambiente de trabalho sadio conferido no artigo 225 do mesmo diploma legal, direito
fundamental também apoiado nos preceitos do Capítulo V, do Título II da CLT, que
tratam da segurança e medicina do trabalho.

3.3 Intencionalidade, Duração e Dano

Através da intencionalidade é possível distinguir as ocorrências do assédio
moral e, saber de fato os tipos de agressões, sendo psicológica, ou com os conflitos
nas relações interpessoais.
Podem acontecer erros e confusões na definição de ser realmente assédio,
caso ocorra algum comportamento faltando com educação e o agressor ter
consciência da tal falha humana e humildemente pedir as devidas desculpas, não é
considerado uma violência, apenas um desentendimento casual.
É necessário ter atenção ao pensar no que pode ser assédio moral, pois
todos aqueles que afirmam serem vítimas nem sempre realmente são. Normalmente
definidas pelo nível de semelhança e diferenças tanto na forma de ocorrência como
nas consequências. Podemos entender que o descontrole emocional da pessoa tem
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como semelhança a permanência da vergonha, do desconforto diário e humilhações,
e a diferença acontece quando a vítima de fato é afastada do ambiente de trabalho.
Existem casos que os colaboradores mesmo afastados do trabalho se tornaram
pessoas estressadas, mudando sua personalidade e atitudes, gerando medo de
sofrer humilhações novamente.
A palavra “assédio” pode ser lembrada como repetição, de pequenos
acontecimentos comprovados, pareciam ser casos inocentes. O fundamental para a
caracterização do assédio são atitudes repetitivas de agressões. Não tendo
determinação de tempo ou duração, mas o Prof. Leymann afirma que se torna
assédio moral quando ocorrem ofensas uma vez na semana no período superior a 6
meses.
Responsabilidade corporativa e que se caracteriza pela atitude insistente e
pela ação reiterada, por período prolongado, com ataques repetidos, que
submetem a vítima a situações de humilhação, de rejeição, vexatórias,
discriminatórias e constrangedoras com o objetivo de desestabilizá-la
emocional e psiquicamente, quase sempre com severos reflexos na saúde
física e mental. (PELI, 2006, p. 27).

3.4 Tipos de Assédio

Assédio Moral Vertical, Horizontal e Misto.
Assédio Moral Vertical Descendente - acontece pelos níveis hierárquicos
superior, são praticados com intuito de ferir o subordinado.
Assédio Moral Vertical Ascendente - acontece pelos níveis hierárquicos
inferior, com objetivos de assediar o seu superior, sendo mais difícil ocorrer.
É ser um correspondente de toda uma equipe para se libertar de um superior
hierárquico que lhe foi imposto, mas não aceito por todos. É realizada uma
combinação relacionado à direção para inteirar os executivos que vieram de outras
empresas, e a definição dos cargos é feita através de critérios estratégicos, sem
qualquer consulta aos colaboradores. De forma automática se unem para se libertar
do intruso. (HIRIGOYEN; HIRIGOYEN, 2002, p. 116).
Assédio Moral Horizontal - O assédio horizontal é aquele que ocorrem entre
os funcionários do mesmo nível hierárquico. Infelizmente os tipos de assédio
acontece por diversos motivos: busca de uma promoção, intolerância religiosa,
racial, ética, política, discriminação sexual, dentre outros. Lembra a figura do
Bullying (no Brasil usado também como sinônimo de Assédio Moral). “E o que se
tem notado é que as empresas observam esse tipo de assédio e se mantêm inertes
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acreditando que esse tipo de assédio estimula a produtividade. Mas se esquecem
que a empresa também terá responsabilidade pelo ocorrido, na medida em que o
assédio persiste em razão da omissão, da tolerância ou até mesmo do estímulo da
empresa em busca de competitividade interna.” - Luciana Santos Trindade Capelari,
junho de 2013.
Assédio Misto – O assédio misto é o envolvimento dos dois assédios acima,
vertical e o horizontal, ou seja, acontece nas relações dos colaboradores da mesma
hierarquia. (SUGUIMATSU, 2006).

3.5 Reparação do Assédio

A esfera particular, os patrimônios individuais é imensamente violentada com
a prática do assédio. O efeito dessa situação atinge os princípios da dignidade e da
liberdade, magoa intensamente a personalidade do indivíduo que não pode ser
reduzido pecuniariamente.
A melhor forma encontrada pelas regras jurídicas para reparar tal dano foi a
possibilidade jurídica de estipulação de uma compensação, não necessariamente
pecuniária (mesmo sendo frequente, a mais adotada), para tentar diminuir o
sofrimento da vítima. Este corretivo pelo dano moral poderá, até mesmo, insistir em
uma retratação ou desagravo público, o que, de certa forma, também equilibra a dor
sentida pela vítima. Sendo dessa forma, a reparação civil por danos morais é
frequentemente irritante quando se fala em assédio moral, havendo, inclusivamente,
quem denuncie a existência de uma "indústria" de milionárias indenizações por
danos morais.
Vale destacar, porém, que o pleito poderá versar tanto pelo dano moral,
quanto o material, com fundamento em violação do direito à intimidade, assegurado
no art. 5°, X, da Constituição Federal de 198825. Designamos o sub-tópico do dano
moral relacionado aos itens que foram citados, pela importância do mesmo poder
decorrer não somente do assédio moral propriamente, mas também das
eventualidades represálias perpetradas pela recusa da vítima (sem aceitação de
promoções, transferências de função ou local de trabalho, despedida etc.), e se
torna uma situação complexa quando, em que pese ser denunciada o mal
comportamento e repetição de natureza psicológica, não são adotadas, em troca,
quaisquer medidas, durante a relação em vigor de direito material, contra o ofensor.
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4 CONCLUSÃO

Através das contribuições de alguns autores importantes relacionado ao tema
“Assédio Moral nas Relações de Trabalho”, foi possível realizar essa pesquisa com
maior gosto e relatar algumas posições fundamentais para evitar que pessoas se
tornem vítimas de tal violência.
Apesar do assédio moral ser existente há muito tempo, infelizmente é uma má
conduta nítida nas organizações que atinge fortemente tanto os empregados quanto
aos

empregadores

que

muitas

vezes

se

submetem

a

certas

situações

constrangedoras por não saberem administrar os comportamentos das pessoas
independentemente dos níveis hierárquicos, por essa razão as empresas precisam
levar em consideração todos os fatores de assédio.
Lamentavelmente é um assunto que desperta um sentimento desconfortável e
visível aos olhares das pessoas, por tanto compreender as condutas inaceitáveis é
um facilitador para estar sempre alerta para enxergar soluções ágeis para evitar
diversos constrangimentos, sofrimentos. Também podendo transformar os âmbitos
de seus serviços melhores e conscientes dos seus valores, não deixando afetar a
sua própria personalidade.
Fico imensamente satisfeita pela realização desta pesquisa, acredito que
todos os processos de conhecimento foi fundamental para mostrar o quanto uma
boa conduta faz total diferença nas relações humanas e no ambiente de trabalho.
Tornando um âmbito empregatício harmonioso com condutas saudáveis sem
competições e agressões.
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