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INTRODUÇÃO
Na administração pública, a prática de assédio moral é

recorrente. Esse quadro ainda é mais preocupante, devido
ao desejo de manter a carreira pública estabelecer um
quadro de longa duração do assédio, que pode se prolongar
por anos e incapacitar o servidor.

No serviço público de educação, a prática de assédio
moral se torna ainda mais dramática, tendo em vista o
caráter de sociabilidade intenso dos profissionais dessa área
(docentes, pedagogos, psicólogos, etc.).

No IFPB, não se dispõe de dados sistematizados que
permitam delinear um quadro de assédio moral na instituição.
Entretanto, são frequentes os relatos de afastamento para
tratamento de saúde mental, que podem ou não estar
relacionados ao ambiente de trabalho. O que se tem de
concreto é que o objetivo de todo assédio moral é afastar a
vítima de suas funções. O adoecimento mental é a forma
mais perversa de atingir tal objetivo.

Diante disso, essa cartilha visa trazer um quadro geral
sobre práticas de assédio moral, a fim de orientar o servidor
para garantia de sua saúde ocupacional e, indiretamente, a
qualidade do serviço público prestado.

Combater o assédio moral é beneficiar a comunidade
do IFPB e toda a sociedade no entorno.

Essa cartilha é uma iniciativa do
Manifesto Ana Virgínia, estabelecido em
memória da Profa. Ana Virgínia Moura
Ramos que, na sua atuação no IFPB foi
vítima de assédio moral, mas que, contra
este, lutou diuturnamente.

Ana Virgínia, presente!



DEFINIÇÃO DE ASSÉDIO MORAL

O Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP, 2016)
traz a seguinte definição de assédio moral:

“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, pôr em
perigo o seu emprego ou degradar o
ambiente de trabalho” (HIRIGOYEN, 2001, p.
65).

O assédio moral é uma prática que incapacita o
trabalhador para o trabalho, para vida social e para a
pessoal. Isso ocasiona danos ao indivíduo, ao serviço e a
sociedade como um todo. Na administração pública, o
assédio moral se dá em função de perseguição política,
cobrança para atendimento de metas ou manutenção do
controle, majoritariamente (CNMP, 2016).



ASSÉDIO MORAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Em setembro de 2013, a 2ª turma do Superior Tribunal de
Justiça reconheceu o assédio moral como crime de
improbidade administrativa, quando praticado por agente
público no exercício de sua função (CONJUR, 2013).

Frequentemente, o assédio moral no serviço
público se estabelece em função de perseguições políticas
ou carreirismo. Uma vez que o rompimento do vínculo
institucional, jurídico e afetivo é extremamente penoso às
vítimas - em virtude do investimento pessoal no engajamento
na carreira pública, o assédio moral pode perdurar por anos,
findando por incapacitar os servidores vítimas de assédio
moral. Aliado a isso, no serviço público esse tipo de assédio
pode se estabelecer em função das vítimas apresentarem
posturas contrárias a atos aéticos (prevaricação, corrupção,
etc.) que testemunham serem praticados por grupos ou
servidores pertencentes a grupos majoritários. Este passam,
então, a oprimi-las (TRT-MT, 2017).

O CNMP (2016) lista algumas características que tornam
o ambiente mais propício ao assédio moral:

 estrutura hierarquizada;
 burocracia excessiva;
 regulamentação

insuficiente;
 falta de compromisso com

o serviço público;
 alta competitividade.

É importante mencionar que a categoria de servidor
público engloba qualquer trabalhador da administração
pública, seja este efetivo, temporário ou estagiário.



CARACTERIZAÇÃO DO ASSÉDIO MORAL

Mas quais seriam as condutas que que põem em risco a
personalidade, a dignidade ou a integridade física ou
psíquica do servidor? O CNPMP (2016) listou as seguintes
ações:

 limitação da autonomia;
 contestação rotineira das decisões do servidor;
 sobrecarga de tarefas;
 supressão de tarefas usuais para o servidor;
 ignorar sua presença, dirigindo-se apenas aos demais servidores;
 atribuição de tarefas humilhantes;
 comunicação agressiva para com o servidor (gritos, xingamentos,

etc.);
 espalhar rumores a seu respeito;
 ignorar seus problemas de saúde;
 críticas a vida privada do servidor;
 dificultação na comunicação direta entre o assediado e o

assediador;
 isolamento físico do servidor no ambiente de trabalho, de modo a

dificultar a comunicação com os colegas;
 desconsideração - com ironias de modo injustificado, às opiniões do

servidor;
 retirar funções gratificadas ou cargos em comissão do servidor, sem

motivo justo;
 impor condições e regras de trabalho personalizadas, diferentes das

que são cobradas dos demais, mais trabalhosas ou mesmo inúteis;
 delegação de tarefas impraticáveis ou desprezadas pelos demais;
 determinação de prazos desnecessariamente curtos para

finalização de um trabalho;
 não atribuição de atividades ao servidor, a fim de provocar a

sensação de inutilidade e de incompetência, colocando-o em uma
situação humilhante no ambiente de trabalho;

 manipulação de informações ou atraso em seu repasse, a fim de
comprometer a execução das atividades pelo servidor;

 vigiar excessivamente apenas o servidor;



 limitar o número de vezes e monitorar o tempo em que o servidor
permanece no banheiro ou nos períodos de descanso;

 fazer comentários indiscretos em caso de falta do serviço;
 advertir arbitrariamente o servidor;
 divulgação de boatos ofensivos sobre a moral do servidor;
 instigar o controle de um servidor por outro, determinando que um

trabalhador tenha controle sobre outro, fora do contexto da estrutura
hierárquica, espalhando, assim, a desconfiança e buscando evitar a
solidariedade entre colegas.

Diante dessas situações, que se estabelecem de modo
prolongado e reiterado, mesmo que haja manifestação de
desconforto por parte do servidor, podem-se desencadear os
seguintes danos:

 comprometimento da identidade, dignidade e relações afetivas e
sociais do servidor;

 danos à saúde física e psicológica, com possível desencadeamento
ou agravamento quadros de estresse, depressão, irritabilidade e
ansiedade;

 fadiga crônica, insônia, dores musculares, hipertensão arterial,
aumento ou perda demasiados de peso, redução da libido, entre
outros;

 abuso de substâncias psicoativas (álcool, drogas, etc.);
 esgotamento profissional.



TIPOS DE ASSÉDIO MORAL

O assédio moral pode ser classificado pela fonte
de assédio e pela hierarquia.

Com relação a fonte, pode se dá de forma interpessoal,
entre dois servidores específicos, ou organizacional quando o
propósito é atingir o trabalhador por meio de estratégias
organizacionais de constrangimento com o objetivo de
melhorar a produtividade e reforçar o controle (UFSC, 2020).

Com relação a hierarquia, pode ser:

Vertical
descendente

Do superior para
o trabalhador

Vertical
ascendente

Do trabalhador
para o superior.

Horizontal

Entre os colegas
de trabalho.

Misto

Horizontal e
vertical.

Muito embora traga essas classificações, o CONJUR
(2013) destaca que:

“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.”

Desse modo, independentemente da origem do assédio
moral, há uma triangulação realizada: o assediado, o
assediador e os cúmplices.



VÍTIMAS DE ASSÉDIO MORAL

De acordo com o Núcleo de Estudos do Trabalho e
Constituição do Sujeito, da Universidade Federal de Santa
Catarina (UFSC, 2020), não existe um perfil pré determinado
para vítimas de assédio moral. Essas vítimas, frequentemente,
são servidores que podem ser encarados como
ameaçadores do poder estabelecido, portanto, podem ser
pessoas com posicionamento firme ou, ainda, com trabalho
diligente. Frequentemente, também pertencem a minorias
historicamente excluídas (mulheres, homossexuais, pessoas
com deficiências, idosos, minorias étnicas, etc.).



COMO AGIR EM CASO DE ASSÉDIO MORAL

A medida principal a ser tomada ao ser vítima de
assédio moral é não se calar. A vítima de assédio moral
passa por processos internos que podem paralisá-la. No
ambiente profissional, o trabalhador foi capacitado a lidar
com situações de conflito de forma dialógica. Sobretudo, em
se tratando do serviço público, que tem a urbanidade uma
obrigação em sua prática.

Desse modo, a vítima demora a se convencer que, em
um ambiente profissional, haja pessoas ou grupos propensos
a importuná-la moralmente. Ao constatar os impactos
negativos dessa interação, a vítima frequentemente se sente
culpada por não conseguir se defender e há um resgate de
situações traumáticas da infância ou juventude, tais como
maus-tratos ou bullying. Isso fragiliza ainda mais o servidor
vítima de assédio moral.

Não perca sua voz!



Abaixo, damos uma sugestão de passo-a-passo a ser
seguido em caso de identificação de importunação moral no
ambiente de trabalho ou a serviço do IFPB.

1 – ao constatar práticas que tornem seu trabalho
negativamente impactante, de modo a perturbar a
qualidade deste, sua motivação para o trabalho, o descanso
e recreação, faça o alerta pessoalmente ao suposto
assediador ou ao grupo sobre a prática de assédio ou registre
via e-mail institucional, deixando claro que se sente vítima de
assédio moral;

2 - comunique aos superiores do suposto assediador/prática
de assédio sobre a situação que está desencadeando essas
alterações, pessoalmente, via e-mail institucional ou via
requerimento, deixando claro que se sente vítima de assédio
moral;

3 - questione o setor de gestão de pessoas sobre os
mecanismos de amparo e denúncia existentes em sua
unidade específica;

4 - passe a realizar registros (relatos
escritos, fotos, vídeos, áudios, cópias,
etc.) das situações que estão
desencadeando essas alterações;

5 - cientifique as associações ou
entidades de classe (sindicato, etc.)
sobre a ocorrência das práticas de
assédio, por meio dos mecanismos
disponibilizados por estas;

6 – de posse de provas e relatos,
utilize os canais de denúncia
existentes para registrar o assédio
moral.



CANAIS DE DENÚNCIA DE ASSÉDIO MORAL

1 - COMISSÃO DE ÉTICA PÚBLICA: no âmbito da administração
pública federal, de acordo com o Decreto 6.029/2007,
qualquer cidadão, agente público, pessoa jurídica de direito
privado, associação ou entidade de classe poderá provocar
a atuação da CEP visando à apuração de infração ética
imputada a agente público, órgão ou setor específico de
ente estatal a alguma das autoridades submetidas ao
Código de Conduta da Alta Administração Federal. No IFPB,
o contato com a Comissão, qualquer que seja a sua
finalidade, deve ser feito por meio do endereço eletrônico:
etica@ifpb.edu.br. As denúncias, também, podem ser
encaminhadas por meio do Sistema Unificado de
Administração Pública (SUAP), via processo eletrônico,
diretamente para o usuário da comissão (COMIS-ETICA-RE). O
denunciante pode ter sua identidade preservada.

2 - CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO (CGU): também é
possível denunciar atos de improbidade administrativa por
meio da CGU, através da PLATAFORMA INTEGRADA DE
OUVIDORIA E ACESSO À INFORMAÇÃO (FalaBR). O assédio
moral se configura dentre esses atos. O denunciante pode ter
sua identidade preservada.

3 - MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (MPF): devido ao fato que o
assédio moral pode comprometer a prestação de um serviço
público e o direito individual à saúde, pode-se realização
uma denúncia de assédio moral ao MPF. Para isso, o MPF
dispõe da plataforma Sala de Atendimento ao Cidadão
(Cidadão MPF). O denunciante pode ter sua identidade
preservada.

4 - JUSTIÇA FEDERAL: a vítima pode abrir processo
diretamente junto a justiça comum.

mailto:etica@ifpb.edu.br


Aliado a isso, o servidor pode - e deve - exercer seu
direito à liberdade de expressão, estabelecendo grupos de
discussão e ação sobre o assédio moral no ambiente de
trabalho, autônomos na insti

tuição (BEI, 2010). No IFPB, isso pode ser estabelecido por
meio de núcleos de estudo, pesquisa e extensão, dentre
outros mecanismos.

É importante pontuar que, ao ser vítima de assédio
moral, o servidor necessita ter a clareza que este pode estar
estabelecido fortemente em função de uma cultura
organizacional informal de silenciamento. Desse modo, muitos
desses canais podem ser obstruídos por burocracia excessiva,
aparelhamento ou inoperância. Por isso, o servidor precisa ter
a clareza de que, embora esses canais possam estar
obstruídos, são legítimos para garantia da qualidade de vida
do trabalhador e do serviço público. Além disso, o uso de tais
canais permite o mapeamento do assédio moral na
instituição e são passos importantes antes da abertura de
processo na justiça comum.

Em uma instituição de ensino, como o IFPB, denunciar o
assédio moral é, também, uma forma de buscar uma
educação pública de qualidade, um exemplo de cidadania
e a proteção da comunidade contra quaisquer ações de
autoritarismo por parte de qualquer poder estabelecido.

MODELO DE DENÚNCIA DE ASSÉDIO MORAL

Em si configurando a prática repetida e prolongada da
exposição do servidor a situações humilhantes e constrangedoras no
ambiente de trabalho ou em função deste, a vítima pode, de posse de
todos os registros, apresentar denúncia de assédio moral, por via
administrativa ou judicial.

Em anexo, sugerimos um modelo para apresentação por via
administrativa, que pode ser usada junto a Comissão de Ética do IFPB, a
CGU ou ao MPF. Em caso de processo judicial, a vítima deve procurar
orientação jurídica.



Eu, [nome], [nacionalidade], [estado civil], [profissão], portador(a) do CPF
de nº [ . . - ] e matrícula institucional perante o IFPB nº [ ]. Domiciliado(a)
à [endereço], [município], [estado], venho respeitosamente apresentar

DENÚNCIA DE ASSÉDIO MORAL [INTERPESSOAL/INSTITUCIONAL]

pelas razões fáticas relatadas a seguir.

[Fazer uma descrição cronológica dos episódios que estabeleceram situações
humilhantes ou constrangedoras, a fim de tornar evidente que se trata de uma série
reiterada de abusos. Apresentar nome(s) e/ou cargos do(s) suspeito(s) de assédio,
cúmplices e testemunhas. Apresentar as medidas que tomou a fim de que os
episódios de abuso tivessem fim (alertas ao(s) suposto(s) assediador(es),
comunicações com este(s), com os superiores ou com o setor de gestão de pessoas,
etc.) e a resposta a essas medidas. Apresentar a motivação que julga ser a causa do
assédio (perseguição política, competição, pressão para o atendimento de metas,
discriminação, etc.). Por fim, descrever os danos emocionais, psicológicos ou físicos
decorrentes desses episódios, bem como as consequências para seu trabalho e vida
pessoal.]

Diante do exposto, peço, mui respeitosamente, investigação da presente
denúncia.

[Município] (PB), dia de mês de ano.

Nome completo

Função – CPF/Matrícula institucional

ANEXOS
[ADICIONAR, EM ORDEM DE CITAÇÃO NA DENÚNCIA, AS EVIDÊNCIAS (FOTOS,

DOCUMENTOS, ETC. ) DO ASSÉDIO MORAL]
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Para Entoar e Ressoar

Puxando um bloco das cores

mais diversas,

Seu carnaval entoava canções,

seu carnaval entonava reações.

Canções para provocar,

canções para bagunçar,

canções para balançar,

canções para instigar.

Reações para apoiar,

reações para defender

reações para protestar,

reações para reestabelecer.

Um coração que guiava

uma razão que afirmava.

Na lucidez o destino,

E na liberdade um grito.

Lutar contra desiguadade,

conscientizar para mudar,

colaborar para transformar,

festejar para aliviar,

amar para conviver e viver.

Aninha, uma voz que não se calou.

Suas dores, uma voz

que não se cala!

Ana Virgínia, presente!
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