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RESUMO 
 
Este estudo tem por objetivo construir e sugerir a padronização de um formulário de 
entrevista para caracterização de assédio moral, bem como sugerir a criação de um 
fluxo de atendimento para possíveis vítimas de assédio moral dentro de um sindicato 
de categoria diferenciada, para tanto, buscou-se verificar na percepção de atores 
sindicais quais as informações relevantes para caracterizar o assédio moral e como 
operacionalizar e registrar precisamente a denúncia realizada pela vítima. Quanto a 
metodologia, realizou-se uma pesquisa de campo investigativa, com objetivo 
descritivo, e abordagem dos dados de forma qualitativa. Em relação aos 
procedimentos técnicos são do tipo pesquisa-ação colaborativa. Foram 
entrevistados cinco Advogados e quatro Enfermeiros dirigentes sindicais de uma 
entidade sindical de primeiro grau que representa os Enfermeiros do estado de São 
Paulo. Os dados foram processados por analise de conteúdo. Os resultados 
apontaram que na caracterização do assédio é necessário buscar da vítima 
informações como duração, frequência e repetição das agressões, o tipo do assédio, 
relações de hierarquia, se ela possui provas, entre outras. A partir das informações 
de como operacionalizar e registrar precisamente a denúncia, elaborou-se um 
fluxograma de atendimento e um instrumento para caracterização do assédio moral, 
para serem usados no atendimento as vítimas de assédio moral na entidade 
pesquisada. 
 
Palavras-chave: Assédio Moral. Caracterização. Atendimento à vítima. Enfermeiros. 
Sindicato. 
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ABSTRACT 

 
This study aims to build and suggest the standardization of an interview form for the 
characterization of moral harassment, as well as to suggest the creation of a flow of 
care for possible victims of bullying within a union of differentiated category, It was 
verified in the perception of union actors what information relevant to characterize the 
moral harassment and how to operationalize and register precisely the complaint 
made by the victim. Regarding the methodology, a research field was carried out, 
with a descriptive objective, and qualitative data approach. In relation to technical 
procedures are collaborative research-action type. Five Lawyers and four Nursing 
union leaders were interviewed from a first-class union entity representing the Nurses 
of the state of São Paulo. Data were processed by content analysis. The results 
pointed out that in the characterization of harassment it is necessary to seek from the 
victim information such as duration, frequency and repetition of aggressions, type of 
harassment, hierarchy relations, if it has evidence, among others. Based on the 
information on how to accurately operationalize and register the complaint, a flow 
chart and an instrument for the characterization of moral harassment were prepared 
to be used to assist victims of moral harassment in the entity under investigation. 

 
Keywords: Moral Harassment. Description. Assistance to the victim. Nurses. 
Syndicate. 
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RESUMEN 

 
Este estudio tiene por objetivo construir y sugerir la estandarización de un formulario 
de entrevista para caracterización de acoso moral, así como sugerir la creación de 
un flujo de atención para posibles víctimas de acoso moral dentro de un sindicato de 
categoría diferenciada, para ello, Se verificó en la percepción de actores sindicales 
qué informaciones relevantes para caracterizar el acoso moral y cómo 
operacionalizar y registrar precisamente la denuncia realizada por la víctima. En 
cuanto a la metodología, se realizó una investigación de campo investigativa, con 
objetivo descriptivo, y abordaje de los datos de forma cualitativa. En cuanto a los 
procedimientos técnicos son del tipo investigación-acción colaborativa. Se 
entrevistaron cinco Abogados y cuatro enfermeros dirigentes sindicales de una 
entidad sindical de primer grado que representa a los enfermeros del estado de São 
Paulo. Los datos fueron procesados por análisis de contenido. Los resultados 
apuntaron que en la caracterización del acoso es necesario buscar de la víctima 
informaciones como duración, frecuencia y repetición de las agresiones, el tipo del 
acoso, relaciones de jerarquía, si ella posee pruebas, entre otras. A partir de las 
informaciones de cómo operacionalizar y registrar precisamente la denuncia, se 
elaboró un diagrama de flujo de atención y un instrumento para caracterización del 
acoso moral, para ser usados en la atención a las víctimas de acoso moral en la 
entidad investigada. 
 
Palabras clave: Acoso moral. Caracterización. Atención a la víctima. Enfermeros. 
Sindicato. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 O tema em estudo 

 

O assédio moral configura-se como uma conduta violenta e ao mesmo tempo 

sutil, que causa sofrimento psicológico, violando os direitos a saúde e ao trabalho, e 

o princípio da dignidade humana. Tem por objetivo oprimir a vítima a tal ponto que 

esta não seja capaz de reagir, aniquilando-a do ambiente laboral. Caracteriza-se por 

elementos tais como: repetição, periodicidade, duração e a relação entre a conduta 

abusiva e o dano gerada por ela. (1) 

Dentre as diversas abordagens que podem ser realizadas no mundo do 

assédio moral, encontram-se as dificuldades vivenciadas pela vítima no momento da 

denúncia, mais especificamente, o seu desconhecimento e/ou desentendimento em 

relação ao assédio e aos fatores que o cercam, fazendo-se necessário a criação de 

artifícios que facilitem o entendimento e esclareça o assunto para a vítima, essa 

abordagem é representativa do tema que se pretende investigar nesta pesquisa. 

Tal desconhecimento e/ou desentendimento pode gerar na vítima uma 

sensação de dúvida, sem saber se o que vivenciou ou está vivenciando pode 

realmente ser entendido como assédio moral. Essa sensação, potencializada pela 

dificuldade de configurar a materialidade da prova, pode causar confusão à vítima, 

dificultando seu relato no momento da denúncia. 
(2)

 

 

1.2 Justificativa 

 

Minha aproximação com o tema ocorreu através de vivências em diferentes 

contextos até o momento, sendo que já presenciei colegas de trabalho que sofreram 

com esta violência, e até mesmo minha irmã que sofre calada, sem coragem de 

tomar qualquer atitude, na incerteza se realmente é uma vítima de assédio moral.  

Diante desta situação e após conversa com o orientador desta pesquisa, 

procurei buscar sistematicamente informações sobre o assunto, e acabei verificando 

nas produções científicas a descrição de como é difícil para vitima denunciar o 

agressor. Frente a esta construção inicial, surgiu a ideia de investigar in loco como é 

o atendimento dessas vítimas, e consegui uma visita técnica em uma entidade 

sindical representativa dos enfermeiros, onde observei a dificuldade que os 
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Advogados e os diretores enfermeiros têm para caracterizar durante o atendimento 

da suposta vítima, a existência e materialidade de prática de assédio moral, por 

conta de que os denunciantes não tinham informações completas, bem como não 

existia uma padronização de condutas para a abordagem. 

Considerando que esta prática imoral e danosa de violência laboral se 

apresenta como uma ação sorrateira, duradoura e sistemática, o assédio moral, 

incita repercussões maléficas para quem o vivencia, porém os efeitos negativos 

causados por este mal, não se limitam apenas a vítima, vão além; pois atingem a 

própria organização através de gastos com as indenizações, absenteísmo e baixa 

produtividade; afeta ainda o Estado Brasileiro por meio de tratamentos médicos, 

internações, afastamentos e até mesmo antecipação de aposentadorias; e ainda 

repercute indiretamente em toda a sociedade que arca com os problemas 

decorrentes desse processo. (3) 

O assédio moral configura-se como uma realidade que aterroriza 

descontruindo a identidade de inúmeros trabalhadores que embora vivam a 

experiência da violência laboral, não conseguem na maioria dos casos perceberem 

o que está ocorrendo em seu ambiente de trabalho, pois não o identificam devido a 

invisibilidade causada pela forma sutil como age o assediador, e por muitas vezes, 

quando o reconhecem, ficam na dúvida se realmente aquilo é assedio. O 

desconhecimento sobre o que realmente pode ser entendido como assédio, aliado a 

outros fatores, como a dificuldade de caracterização do assédio moral, que constitui 

dificuldades na formulação de prova, pode fazer com que o assediado se sinta 

confuso e desalentado para denunciar o ocorrido. (2,3) 

Frente a esta situação apresentada, é possível notar a relevância de se 

aprofundar em pesquisas que busquem meios para facilitar a denúncia pela vítima, 

ajudando consequentemente na caracterização do assédio moral. 

 

1.3 Problema 

 

Com a intensificação do trabalho, em mundo onde se exige cada vez mais e 

se oferece cada vez menos, com alto índice de desemprego e grande concorrência, 

é fato que o trabalhador fique cada vez mais fragilizado, tornando-se alvo fácil para o 

assédio moral, que embora seja uma pratica realizada há séculos “[..] só começou a 

ser visibilizada recentemente, à medida que a emergência das noções de direitos 
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humanos e cidadania permitiram perceber sua recorrência no mundo do trabalho 

[...]”. (4) 

Uma das principais preocupações de quem pesquisa está temática, gira em 

torno de sua prevenção e combate, para tanto, torna-se imprescindível que não só 

quem o estuda, mas também quem o vivencia, ou melhor, dizendo, que toda a 

sociedade possa “[...] inicialmente entender sua correta identificação, saber de suas 

graves consequências e, ante a ausência de normas legais expressas, conhecer as 

ferramentas jurídicas já existentes e que podem ser utilizadas para o seu 

enfrentamento [...]”. (5)    

Identificar o assédio moral não é tarefa fácil, porém necessária. Defini-lo, 

diante das diversas formas em que pode se apresentar, é ainda mais complexo. 

Todavia, é possível compreende-lo através do reconhecimento de suas 

características. Diante disso, embora não se limite a isto, podemos entender o 

assédio moral no trabalho como uma conduta abusiva, importuna, perseguidora, 

humilhante, manipuladora e antiética, direcionada a um indivíduo ou coletivo, 

podendo causar danos ao equilíbrio biopsicossocioespiritual deste. Diferencia-se de 

outros tipos de violência por sua repetitividade ou permanência, periodicidade e 

prolongamento. Podendo ser realizada por qualquer pessoa do ambiente laboral, ou 

seja, hierarquicamente falando, o assediador pode ser alguém acima da vítima, do 

mesmo nível, ou abaixo. (2,5)  

 
No entendimento da maioria dos estudos jurídicos atuais e das 
decisões da Justiça do Trabalho, o assédio moral no cenário 
laboral é visto pelo resultado que provoca, pelo dano que 
efetivamente venha a causar na vítima, no caso, a doença 
psíquica emocional. (5)  

 

Embora o nexo causal seja indispensável na esfera jurídica da 

responsabilidade civil, nem sempre o assédio moral irá causar danos à saúde mental 

ou física da vítima, visto que cada ser é único e, portanto, cada qual possui um grau 

de resistência. (5)  

Portanto configura-se como falácia, como engano o entendimento alegado por 

alguns profissionais das ciências jurídicas que dizem que o dano à saúde é 

indispensável para que se caracterize o assédio moral. 
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Vale ressaltar que o assédio moral causa dano à imagem, devido a 

maculação que o mesmo pode causar à imagem da vítima perante as outras 

pessoas. (5) 

 As características repetição, frequência e duração que em muitos artigos 

científicos são definidas pelos autores com exatidão, embora essenciais para 

diferenciar o assédio moral, devem ser analisadas com maior flexibilidade, porque 

“nem todos os gestos associados ao assédio moral são de natureza episódica. Por 

exemplo, um rumor pode circular e destruir ou ameaçar a carreira ou a reputação da 

vítima e não necessita de se repetir semanalmente”. (6)  

 Ou seja, neste caso a ação não se repetiu, porém permaneceu causando 

danos a vítima, tornando o assédio moral “um estado permanente ao invés de uma 

série de eventos ou gestos episódicos”. (6) No tocante a duração, “muitos 

pesquisadores estabelecem um período de seis meses para que se considere 

assédio moral”, (6) mas será que a vítima precisa sofrer por todo esse tempo, para só 

então pedir ajuda? 

 A respeito de tais características pode-se notar que, assim como no nexo 

causal (vinculado à saúde), há divergências referente aos seus entendimentos. 

Portanto, todo esse contexto complexo e relativo, pode dificultar o momento da 

denúncia pela vítima, fazendo por muitas vezes que ela se sinta confusa para relatar 

o ocorrido, por não saber se o que realmente viveu é assedio ou não. (5,6) 

 Face ao exposto, questiona-se: Como facilitar o relato de assédio moral 

pela vítima no momento da denúncia? Quais informações devem ser coletadas 

durante a denúncia, para que se possa facilitar a caracterização do assédio 

moral? 

 

1.4 Pressuposto Teórico. 

 

 Tem-se como pressuposto teórico, após levantamento da produção científica, 

que para facilitar o relato de uma vítima de assédio moral, às entidades sindicais, 

bem como os órgãos de assistência ao trabalhador deveriam sistematizar e 

padronizar através de um roteiro de entrevista, questões norteadoras que levassem 

a vítima a lembrar de situações/ações/evidências que pudessem caracterizar ou não 

o assédio moral. 
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Acredita-se ainda que para facilitar o relato da vítima durante a denúncia é 

fundamental o acolhimento destas vítimas de assédio moral, com um atendimento 

especializado por parte de Enfermeiros, advogados e psicólogos. 

 

1.5 Referencial Teórico 

 

Embora o trabalho tenha adquirido relevância econômica e social com o 

decorrer do tempo, o mesmo existe desde a presença do homem no mundo. 

Inicialmente como forma de sobrevivência (defesa pessoal e alimentação), e 

posteriormente no regime de trabalho escravo. É nessa fase de escravidão que se 

iniciam as relações de poder, e com elas, as humilhações, constrangimentos, 

torturas, entre outros tipos de violência. (7)  Com base nisso, é possível notar-se que: 

 

As situações de violência nas relações institucionais são problemas 
presentes em todas as épocas, porém o tipo de violência no trabalho 
tem se alterado e intensificado, acompanhando a configuração das 
relações econômicas e sociopolíticas, como a competição intensa 
favorecida pela globalização. (8) 

 

 Esse ambiente competitivo deu espaço ao assédio moral, que embora 

presente na antiguidade, se fez perceber na atualidade a partir do momento que a 

sociedade começou a repugnar atos tidos como desumanos. Sua visibilidade e 

consequente enfrentamento se iniciaram ao final do século XX na Europa, onde em 

1980, o pesquisador alemão Heinz Leymann tornou conhecido o termo mobbing, 

que começou a ter maior repercussão a partir de 1990, depois de um estudo 

realizado pelo mesmo. Vale ressaltar que tal termo já havia sido utilizado 

anteriormente por outros autores, para designar atitudes hostis entre animais, e 

entre crianças. (9,10) Já em 1998, a vitimóloga francesa Marie France Hirigoyen apud 

Soares (6) publicou um livro onde ficou conhecido o termo “assédio moral”, sendo 

definido pela mesma como:  

 

[...] toda conduta abusiva que se manifesta por comportamentos, 
palavras, atos, gestos e escritos que podem atingir a personalidade, 
a dignidade ou a integridade física ou psíquica de uma pessoa, 
colocar em perigo o trabalho desta pessoa ou degradar o clima de 
trabalho.  
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 No Brasil o assunto teve mais notabilidade em 2000, após pesquisa realizada 

pela médica Margarida Barreto (9) e, a partir de então, vem sendo vasculhado por 

diversas áreas do conhecimento, na tentativa de se fazer compreende-lo. 

 Nessa tentativa incessante de compreender o assédio moral e os aspectos 

que o cercam, manifestam-se constantemente, novos conceitos sobre as 

características desse fenômeno, dificultando assim, um consenso sobre o mesmo. 

Talvez seja essa diversidade de conceitos, o fomento do empecilho para formulação 

de uma legislação federal especifica para esse evento que aterroriza a vida de 

inúmeros trabalhadores. 

 Tal diversidade de pensamento pode ser evidenciada na leitura de artigos que 

tratam sobre o tema. Os autores normalmente divergem seus conceitos no momento 

de interpretar aspectos como a repetição, duração e frequência da conduta abusiva. 

Alguns deles embasados em estudos e literaturas antigas, acabam por delimitar um 

espaço de tempo para que tais condutas sejam consideradas como assédio moral. 

Soares et. al. (6) destaca que “muitos pesquisadores estabelecem um período de seis 

meses para que se considere assédio moral, fazendo uma referência ao trabalho de 

Leymann”, como acontece com Bobroff et. al. (4) ao afirmar que “para caracterizar a 

frequência, inerente ao assédio moral, a repetição deve ocorrer ao menos uma vez 

por semana; caso contrário, o episódio não será considerado assédio moral [...]”. 

Sobre essa questão Soares et. al. (6) salienta que “limitar o assédio a esse espaço 

temporal é um erro [...]”.  

Portanto, para se entender tais aspectos, julga-se necessário que os mesmos 

estejam situados em um contexto e não sejam avaliados isoladamente, como se 

fossem características independentes uma da outra, e como se a intensidade da 

agressão não interferisse sobre elas. Bobroff et. al. (4) comenta que “[...] a repetição 

não deve ser considerada de forma isolada, pois pode haver a repetição de atos 

sem a frequência ou a duração, que também são aspectos fundamentais na 

caracterização do assédio.” Ele também destaca que “é fundamental ressaltar que 

em situações nas quais a violência da agressão é muito intensa não se faz 

necessário comprovar se o sofrimento da vítima perdurou por um período de seis 

meses” (4), ou seja, existem condutas que são tão intensas, que conseguem 

provocar péssimas repercussões na vida da vítima em pouquíssimo tempo. 

É notório que tais características são indispensáveis para diferenciar outros 

tipos de violência do assédio moral, bem como para prova-lo em juízo, mas é 
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necessário entender que cada caso é único, e que, portanto, as condutas abusivas 

são diferentes, com intensidades diferentes, e tempo de ação diferente. Soares et. 

al(6) destaca que: 

 

Ao mesmo tempo em que a frequência e a duração do assédio moral 
são dimensões importantes a serem consideradas, elas devem ser 
tratadas com cuidado e, considerando-se a própria dinâmica que 
pode existir entre essas duas dimensões, por exemplo, se os gestos 
do assédio acontecem diariamente, talvez após um mês os efeitos 
sobre a saúde já possam ser observados. 

 

“A duração é um aspecto muito importante no que tange à prevenção, pois o 

estudo de vários casos demonstrou que nenhum deles teria se transformado em 

assédio se tivessem sido tomadas medidas de intervenção ou prevenção.” (4) 

Portanto, não se pode esperar que o tempo passe, achando que tudo irá se resolver 

sozinho, tão pouco esperar, achando que só porque tem pouco tempo, não é 

assédio o que o agressor está praticando. 

Bobroff et. al. (4) enfatiza que “a repetição pode referir-se ao mesmo ato ou à 

mesma omissão ou, então, a atos e omissões diferenciados. O que importa perceber 

é se há uma atitude hostil, de abuso ou agressão recorrente, implícita ou explícita.” 

O que faz entender que, o que realmente importa, é verificar se realmente há a 

conduta abusiva, que por mais invisível que ela possa se apresentar, é necessário 

investiga-la. 

É importante deixar claro, que não é toda e qualquer conduta, que deve ser 

entendida como assédio moral. Como já dito anteriormente, tais características são 

importantes sim, mas devem ser avaliadas com maior cautela e flexibilidade para 

que não se cometam injustiças a quem realmente sofreu o assédio, bem como não 

se banalize o assunto dizendo que tudo é assédio moral. 

No que concerne a intencionalidade, alguns autores preferem não inclui-la 

como elemento indispensável para caracterização do assédio moral, dada a 

dificuldade de prova-la por conta de sua subjetividade, já outros, afirmam ser 

essencial a sua inclusão, alegando que é perceptível a intenção do agressor em 

prejudicar a vítima por conta do prolongamento e repetitividade da conduta abusiva, 

e pelo direcionamento que tal ato apresenta. (2,6,11) Em uma pesquisa realizada com 

37 sujeitos, foi identificado na fala de 20 deles, a intencionalidade maldosa como um 

indicativo de assédio moral. Eles “reconhecem tratar-se de uma violência que 
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presume o propósito consciente de praticá-la” (11), bem como possuem o 

discernimento de que: 

 

Esse tipo de comportamento não é uma reação impulsiva, ocasional, 
diante de um problema vivenciado no trabalho, eles reconhecem um 
comportamento voluntário, que surge da vontade do assediador de 
causar dano a uma determinada pessoa, por isso se reproduz 
reiteradamente. (11) 

 

Sobretudo, Soares et. al. (6) enfatiza que “[...] o assediador nem sempre tem a 

intenção de assediar, mas, com ou sem intenção, essa violência pode existir e 

causar dano.” 

O assédio moral pode ser classificado em: vertical ascendente e 

descendente, horizontal, misto e organizacional. Diversos autores e pesquisas 

evidenciam o vertical descendente como o mais frequente, (5,11) porém “vale observar 

que os distintos contextos podem alterar as direções mais registradas.” (7)  No 

assédio moral vertical descendente as agressões são realizadas por um superior 

hierárquico direcionadas a um (individual) ou mais subordinados (coletivo). No caso 

dele serem coletivos, alguns autores o classifica como organizacional ou estratégico, 

dado o caráter da manipulação realizada pela organização e/ou superiores, que é 

direcionada à um grupo de trabalhadores com o propósito de alcançar maior 

produtividade em curto prazo, é como se o assédio fosse um estilo de 

gerenciamento da organização. 
(12)

 

No vertical ascendente, um ou mais subordinados se unem para 

desestabilizar ou excluir algum dos seus superiores hierárquicos. Esse tipo de 

assédio “é comum em disputas por promoções e cargos, onde aqueles não 

contemplados pela oportunidade de ascensão oferecem naturalmente resistência às 

decisões do promovido ou empossado.” (12) 

O horizontal ocorre entre colegas, ou seja, tanto o assediador quanto o 

assediado possuem o mesmo nível de hierarquia “As motivações para esse tipo de 

assédio são variadas, podendo esconder atitudes homofóbicas, preconceitos de 

gênero, inclusive, aqueles de natureza racial e de classe social.” (12) Quando o 

assediado é atacado por um ou mais colegas, em conjunto com seu superior 

hierárquico, denomina-se assédio moral misto. (5) 

 Independente de qual seja o tipo de assédio moral, é importante destacar que 

em toda relação interpessoal pode haver conflitos, que surgem através de 
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“posicionamentos e opiniões divergentes”, fazendo-se necessário entender que nem 

todo conflito pode ser caracterizado como assédio moral. Os conflitos inerentes das 

relações de trabalho são realizados de forma direta e franca, os envolvidos na 

situação sabem que ele está acontecendo, existe diálogo entre as partes, e acima 

de tudo, eles ocorrem de forma ocasional, não prolongada e não existe o objetivo de 

prejudicar uma das partes. (8)  No entanto, é fundamental que os conflitos sejam 

resolvidos, para que com o passar do tempo eles não se transformem em assédio 

moral. 

 Outro ponto importante a ser diferenciado do assédio moral, é o poder de 

mando do empregador. Toda relação de trabalho requer uma hierarquização, que 

por sua vez dá aos superiores/empregadores, dentro dos limites legais, o poder de 

direcionar e controlar essa relação. Desta forma, fazem parte desse poder de 

direção: 

 

A organização do trabalho com o poder disciplinar sobre o 
trabalhador; o poder de organização das atividades do empregado 
em consonância com os demais fatores de produção relacionados 
aos objetivos da empresa; e o poder de controle do empregador, que 
lhe confere o direito de fiscalizar o trabalho do empregado (sanções 
disciplinares) (4) 

 

Em uma pesquisa onde foram analisados 243 processos de assédio moral, 

80% desses foram julgados como improcedentes. Dentre as razões para não 

caracterizarem tais casos como assédio moral, encontram-se “as ações que, por si 

só, não caracterizam” assédio moral, como “[...] as condutas legítimas do 

empregador sem abuso do poder diretivo, como, por exemplo: suspensões 

justificadas, rigor ao aplicar penalidades, transferência de funcionário de setor e 

alteração de jornada de trabalho.” (7)  . Com isso, é possível notar que “quando o 

trabalhador desconhece seus deveres e obrigações, bem como o poder de direção 

do empregador, situações normais de um processo de trabalho podem ser 

erroneamente interpretadas como sendo assédio moral.” (4) . Portanto, o poder de 

mando do empregador é um direito legal, e só pode ser visto como assédio, quando 

o empregador abusar desse poder, ultrapassando os limites presentes no contrato 

de trabalho, acordo coletivo e direitos fundamentais do indivíduo. (12) 

Relacionar todos os comportamentos que podem ser considerados como 

assédio moral é complicado, dado a extensa possibilidade de atitudes que podem 
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ser consideradas como tal. Contudo, é possível exemplificar alguns 

comportamentos, tais como: boatos que se espalham difamando a reputação da 

vítima, piadinhas indesejáveis sobre a aparência, falar sempre aos gritos, atribuir 

atividades em excesso ou deixar a vítima sem atividades com o objetivo de 

desestabiliza-la, violências físicas como empurrar, esbarrar de proposito, bater porta 

na cara, entre outras. (1) 

Entretanto, é necessário enfatizar que essas e outras condutas abusivas, 

quando ocorrem de forma isolada, casual e facultativa, não caracterizam assédio. 

No assédio moral, o assediador se apresenta insistente em suas atitudes, que 

podem ser diversificadas, até que ele consiga o que deseja, o que normalmente, é 

excluir a vítima do ambiente de trabalho. Mas normalmente, antes que ele consiga o 

que deseja, o assediado começa a sentir os efeitos dessa violência, tais como 

estresse, insônia, crises de choro, medo, dores generalizadas, alterações no sistema 

cardiovascular, mudanças de humor, isolamento, depressão, perda do proposito da 

vida, entre outros. 

Embora não haja uma lei federal especifica contra o assédio moral, existe 

amparo ao trabalhador na Constituição Federal, que dentre seus artigos, defende o 

princípio da dignidade humana, garantindo entre outras coisas, um ambiente de 

trabalho saudável, o que, portanto, reprime o assédio moral no trabalho, já que é 

impossível a coexistência desses dois fatores no mesmo espaço. A Constituição 

Federal garante ainda, indenização por danos morais e materiais, quando violado a 

honra, a imagem das pessoas, a intimidade e a vida privada. O dano moral é uma 

das consequências do assédio moral, e esse atenta contra dignidade humana. 

O trabalhador tem amparo ainda, na Consolidação das Leis do Trabalho e no 

Código Civil, que garante reparação dos danos causados por ato ilícito, sendo o 

assédio moral um ato ilícito por atentar contra os direitos de personalidade, porém, 

para indenização no âmbito da responsabilidade civil, é necessário que haja o dano 

e a relação de causalidade com a conduta. “A responsabilidade civil pelo assédio 

moral é em regra subjetiva, ou seja, deve ser avaliada a culpabilidade do agente, 

porém, em certos casos excepcionais, poderá ser objetiva, ou seja, independente de 

dolo ou culpa”. (5) 

Embora haja previsão em lei para que o assédio moral seja punido até 

mesmo como crime em algumas circunstâncias (como no caso de calunia, injuria ou 

difamação), o transtorno está na seguinte questão: quem move a ação é quem deve 
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provar o que alega, ou seja, a vítima fica com a obrigação do ônus da prova, o que 

por diversas vezes é uma dificuldade dado a invisibilidade do assédio e o pacto de 

silêncio que ele instaura entre as testemunhas, reduzindo assim, a oportunidade de 

provas contra o agressor. (5)  

A questão acima referenciada, quando aliada ao fato de que a vítima, por 

muitas vezes, não sabe se o que está vivendo é realmente assédio moral, pode 

desencoraja-la a denunciar o agressor. Este drama, pode ser observado no relato 

abaixo: 

 

Eu entendo que é uma prática em que tem que haver certa 
reincidência, em que há uma relação de trabalho e uma outra pessoa 
tenta te diminuir, te prejudicar, e você se sente, é constrangido, em 
situações constrangedoras, mas que requer uma prática, como eu 
posso dizer, uma frequência, foi o que ficou mais claro pra mim, 
agora o que é complicado é o como se provar e como ter certeza 
que realmente isso é um assédio moral? [grifo próprio] (11) 

 

O indivíduo pode ter uma base do que é o assédio, mas por muitas vezes não 

tem a certeza do que realmente caracteriza o assédio moral, sem contar que, a 

pessoa pode desenvolver um estresse pós-traumático, e quando isso ocorre ela 

pode “[...] evitar tudo aquilo que possa lembrar o assédio, e desenvolve várias 

estratégias de evitação do problema”, (6) o que dificulta mais ainda o seu relato por 

extenso, no momento da denúncia. 

Encontrar meios para facilitar a denúncia é uma forma de quebrar este ciclo 

de humilhações, visto que somente a partir dela que a vítima irá ter a chance de 

reparação dos danos sofridos, e assim, irá ocorrer a penalização dos responsáveis 

por fazerem e/ou permitirem a prática do assédio moral dentro da atividade laboral 

da empresa envolvida. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Geral 

 

Verificar na percepção de atores sindicais envolvidos no registro formal de 

episódios de assédio moral por parte dos Enfermeiros, como operacionalizar e 

registrar precisamente a denúncia pela vítima. 

 

2.2 Específicos 

  

Identificar através destes atores sindicais, quais são as informações relevantes 

para caracterizar a ocorrência de assédio moral, devem ser inquiridas na 

formalização de uma denúncia de assédio moral a Entidade Sindical. 

Construir e sugerir a padronização de um formulário de entrevista para 

caracterização de assédio moral. 

Sugerir a criação de um fluxo de atendimento para possíveis vítimas de assédio 

moral dentro de um Sindicato de categoria diferenciada. 
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3 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

3.1 Tipo de estudo 

 

 Trata-se de uma pesquisa de campo investigativa, com objetivo descritivo, e 

abordagem dos dados de forma qualitativa. Em relação aos procedimentos técnicos 

são do tipo pesquisa-ação colaborativa. 

A pesquisa de campo focaliza uma comunidade e se desenvolve por meio da 

observação direta das atividades dessa, bem como por meio de entrevistas para que 

possa ser interpretado e explicado o que ocorre com o grupo. Esse tipo de pesquisa, 

exige que o pesquisador tenha uma experiência direta com a situação de estudo. 
(13)

.  

 Descritivo por ter como objetivo levantar, registrar e analisar as opiniões sobre 

os fenômenos estudados, buscando descreve-los através da interpretação, 

possibilitada pelo método qualitativo. (13) 

 

O método qualitativo é o que se aplica ao estudo da história, das 
relações, das representações, das crenças, das percepções e das 
opiniões, produtos das interpretações que os humanos fazem a 
respeito de como vivem, constroem seus artefatos e a si mesmos, 
sentem e pensam. (14) 

 

Ou seja, esse método foca no subjetivo, algo que não é capaz de ser 

quantificado, permitindo assim a exploração de algo já conceituado, ou investigação 

de novos conceitos. A abordagem dos dados realizada de forma qualitativa é melhor 

empregada para amostras menos numerosas, embora possa ser usada também 

para grupos maiores. (14) 
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 A pesquisa-ação é um tipo de pesquisa social com base empírica, que é 

realizada em conjunto com uma ação ou resolução de um problema coletivo. Para 

tal realização é necessário que participantes e pesquisadores estejam envolvidos, 

participando e colaborando para a transformação. Dentre suas classificações 

encontra-se a pesquisa-ação colaborativa, que é quando o grupo de referência 

solicita a transformação para o grupo de pesquisadores, que neste caso terá o papel 

de dar caráter cientifico ao processo de mudança já desencadeado. (15) 

Destaca-se que um dos aspectos positivos da pesquisa-ação se deve 

principalmente ao caráter participativo, impulso democrático e contribuição à 

mudança da realidade estudada. 

3.2 O local de estudo 

 

A pesquisa foi realizada em uma entidade sindical de primeiro grau com 

abrangência estadual, que engloba em seu estatuto Enfermeiros do Estado de São 

Paulo, localizado no município de São Paulo, estado de São Paulo. 

 Esta entidade de classe representativa, fundada a mais de 30 anos, age em 

prol dos mais de 115 mil enfermeiros presentes no estado de São Paulo até janeiro 

de 2017. 

 

3.3 População e amostra 

 

 A população pesquisada foi constituída por Advogados e Enfermeiros 

dirigentes sindicais, independente do gênero, que estavam envolvidos no 

atendimento das vítimas de assédio moral. 

 Devido às características de uma pesquisa-ação, que determina que quando 

a população a ser estudada for concentrada e pouco numerosa, é melhor que se 

pesquise todos os elementos envolvidos; (14) a amostra final desta pesquisa foi 

constituída por 05 Advogados e 04 Enfermeiros dirigentes sindicais que constituem 

todo o departamento responsável em atender essas vítimas da Entidade Sindical 

referida. 

 

3.4 Coleta de dados 
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3.4.1 Procedimentos 

 

 Após aprovação desse projeto de pesquisa pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

(ANEXO A), foram agendados as datas e os horários no sindicato, conforme 

disponibilidade dos dirigentes e advogados, para realização da coleta de dados. 

 Foi feito uma reunião com todos os participantes do setor jurídico para 

explicar os objetivos da pesquisa e para coletar as percepções do grupo quanto as 

dificuldades no atendimento das supostas vítimas de assédio moral e sua 

caracterização. 

Foi realizado um acompanhamento de três dias do funcionamento do setor 

jurídico da referida instituição sindical, para se observar a dinâmica de trabalho no 

que se refere ao atendimento da possível vítima de assédio moral. 

Posteriormente os dados também foram coletados da população pesquisada 

de forma individual, para que se pudesse levantar as informações necessárias ao 

planejamento da ação, e coletiva para que se pudesse apresentar e discutir as 

mudanças a serem implementadas. 

 

3.4.2 Instrumento de coleta de dados 

 

 O instrumento de coleta de dados (APENDICÊ A) foi elaborado de maneira 

semiestruturado, constituído de duas partes distintas, sendo a primeira para 

caracterização da amostra e a segunda parte para o norteamento do levantamento 

das informações durante as entrevistas que foram gravadas em áudio digital. 

 

3.4.3 Aspectos éticos 

 

Considerando a resolução nº 466 de 12 de dezembro de 2012, foram 

adotados os critérios previstos para garantir o anonimato do sujeito de pesquisa e a 

utilização do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE B), o qual foi 

explicado pelo pesquisador e assinado pelos sujeitos da pesquisa, antes de iniciar a 

coleta dos dados. 

No momento da abordagem para a coleta dos dados, foram explicados os 

objetivos da pesquisa, bem como foi explicado que os participantes poderiam 

desistir de participar da pesquisa em qualquer etapa da mesma. 
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Adotou-se ainda o termo de compromisso do pesquisador (ANEXO B), que 

assegura a utilização dos dados coletados apenas para uso desta pesquisa e 

garante por parte dos pesquisadores o sigilo frente às informações confidenciadas. 

 

3.4.4 Critérios de exclusão 

 

 Foram considerados como critérios de exclusão para esta pesquisa, os 

advogados e dirigentes sindicais que não estivessem envolvidos de alguma forma, 

no atendimento das vítimas de assédio moral, bem como aqueles que não 

aceitassem assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

 

3.5 Tratamento e análise dos dados 

 

Para uma interpretação efetiva dos dados coletados, os mesmos foram 

transcritos na íntegra e submetidos à ciência dos entrevistados, para efetiva 

transparência da transcrição. 

Posteriormente a esta transcrição, os dados foram novamente lidos, 

analisados e sistematizados em categorias de análise.  

A categoria de análise se refere a um conjunto que abrange elementos ou 

aspectos com características comuns ou que se relacionam entre si. As categorias 

são empregadas para estabelecer classificações e, visa extrair informações, ideias, 

expressões dos discursos dos indivíduos, demonstrando as dimensões como a 

categoria e/ou fatores que podem servir de base para o estudo de determinado 

fenômeno (14).  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Após análise dos dados coletados, configurou-se uma amostra final 

constituída por nove profissionais que atuam em atendimento a vítimas de assédio 

moral, sendo cinco Advogados que trabalham na área jurídica do sindicato e quatro 

Enfermeiros que atuam como dirigentes sindicais. 

 Na amostra há uma predominância do gênero feminino em detrimento ao 

masculino, e em relação a idade, a mesma variou de 26 anos a mais de 51 anos, 

sendo predominante a idade entre 31 a 35 anos. 

 Em relação ao tempo de graduação, a maioria possui mais de 10 anos na 

profissão. Em termos de titulação acadêmica, apenas dois sujeitos da amostra não 

possuem alguma titulação, mas um deles está cursando a pós-graduação Latu-

Sensu.  Em relação ao Mestrado e Doutorado, nenhum deles possui essas 

titulações, mas um dos sujeitos está cursando o Mestrado. 

Quanto ao tempo de atuação na instituição sindical e consequentemente 

tendo contato com supostas vítimas de assédio moral, os entrevistados possuem de 

dois a mais de dez anos de atuação na mesma instituição, sendo, entretanto 

predominante a o tempo de atuação superior a dez anos. 

No início da entrevista, quando questionados se o sindicato possui uma rotina 

formal/escrita de atendimento às vítimas de suposto assédio moral, os participantes 

foram unanimes em dizer que NÃO; a maioria tentou explicar que eles sabem o que 

devem fazer no processo de atendimento à vítima, mas que realmente não possuem 

um fluxo de atendimento formalizado/escrito. 
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Embora todos os profissionais tenham respondido que SIM quando 

questionados se haviam recebido algum tipo de treinamento da instituição para o 

atendimento as vítimas de assédio moral, a maioria ficou na dúvida no momento de 

responder que sim, sendo que alguns relataram não entender bem como um 

treinamento e outros afirmaram não ser um treinamento especifico de como abordar 

a vítima, e quando questionados sobre qual o tipo de treinamento, eles apontaram 

como treinamento: palestras ministradas pela presidente nos hospitais, experiências, 

orientações dos diretores mais antigos e da presidência, seminários, simpósios e 

congressos que ocorrem pelo sindicato. 

A seguir inicia-se a discussão dos resultados, obtidos através das questões 

norteadoras utilizadas durante a entrevista que foi gravada em áudio digital. 

Utilizou-se como metodologia para esta pesquisa, a análise de conteúdo. 

Durante esse processo de análise e interpretação do conteúdo obtido através das 

entrevistas, emergiram-se três categorias de análise, a saber: 

 Categoria de análise 1: Entendendo a rotina de atendimento à vítima de 

Assédio Moral 

 Categoria de análise 2: Percepção dos advogados e enfermeiros dirigentes 

sindicais, quanto as informações relevantes para caracterizar o Assédio Moral 

 Categoria de análise 3: Construindo um fluxo adequado para atendimento 

sindical de possíveis vítimas de Assédio Moral 

 Para facilitar o entendimento do leitor, adotou-se neste estudo, a utilização de 

abreviações das profissões (ADV para os Advogados e ENF/DS para os Enfermeiros 

Dirigentes Sindicais) seguidas por um número para representar cada sujeito da 

pesquisa. 

 

Categoria de análise 1: Entendendo a rotina de atendimento à vítima de 

Assédio Moral 

 

 Nesta categoria encontram-se as narrativas dos entrevistados que apontaram 

para como é a atual rotina de atendimento às vítimas de assédio moral na instituição 

pesquisada.  

 Realiza-se aqui um diagnóstico situacional acerca da rotina atual de 

atendimento as supostas vítimas de assédio na instituição participante, procurando 

comparar esta rotina ao recomendado pelos especialistas. 
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 A vítima de assédio moral é uma pessoa que torna-se fragilizada ao decorrer 

do terror psicológico praticado pelo agressor. Geralmente, ela desconhece sobre o 

assédio moral e está bastante abalada para ter reações contra o agressor, 

procrastinando dessa forma a denúncia e prolongando o sofrimento. Quando essas 

vítimas conhecem e/ou sabem reconhecer que estão sofrendo o assédio, 

normalmente, não sabem como agir e como reunir provas, (16) e é nesse momento 

que as entidades credenciadas e respaldadas por lei que recebem as denúncias de 

assédio moral devem entrar em ação, orientando os assediados, encorajando-os a 

prosseguir com a denúncia e dando-lhes o amparo suficiente para tal. É importante 

que os profissionais saibam como e onde pedir ajuda, ou seja, os locais que 

recebem denúncias de assédio moral. Sendo assim, os trabalhadores que se 

sentem assediados devem procurar apoio em Centros de Referência em Saúde do 

Trabalhador (CEREST), Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), Comissão de 

Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Conselhos Regionais 

das diversas profissões, Conselhos municipais e estaduais dos direitos, Ministério 

Público do Trabalho, Ministério Público Estadual, Justiça do Trabalho e nos 

Sindicatos de cada categoria, (17) que é uma entidade de classe representativa de 

cada profissão. 

Cada local, possui sua rotina de atendimento a essas vítimas, no caso da 

entidade sindical de primeiro grau que representa os Enfermeiros do estado de São 

Paulo, local de investigação desta pesquisa, os entrevistados (advogados e 

enfermeiros dirigentes sindicais) afirmaram que o primeiro passo na rotina de 

atendimento às vítimas é realizar uma triagem inicial, ouvindo a vítima e procurando 

identificar em seu relato indícios que comprovem que realmente ela está sendo 

assediada moralmente, como expressa a narrativa de ADV1 [Então primeiro a 

gente faz uma triagem, conversa com a pessoa, entende o que está 

acontecendo, colhe algumas informações, para partir dali a gente ver qual a 

conduta que o sindicato pode fazer...] e ENF/DS4 [Na verdade quando eles 

chegam você tem que escuta-los e tentar entender se realmente é assédio 

moral ou não e tentar explicar para eles da melhor forma possível.]. Outro ponto 

importante nesse primeiro contato, é mostrar para este trabalhador o que realmente 

caracteriza o assédio, como reforça a narrativa de ENF/DS1 [... Então na realidade 

quando elas vêm, a gente precisa de ouvir todo o relato, e mostrar para esse 

profissional aonde é, e como é, caracterizado o assédio, que isso vá fazer mal 
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ao indivíduo como assédio, ao enfermeiro no caso... Então a gente começa a 

mostrar pra essa pessoa que nem tudo é assédio! Quando é realmente 

assédio, a gente diz para ela: olha! isso é assédio, a gente tem esse e esse 

caminho, qual a sua escolha?]  

Essa triagem inicial realizada por esses profissionais é essencial tanto para 

que não se banalize o assédio, levando aos tribunais casos que não se caracterizem 

como assédio moral, quanto para que os verdadeiros casos de assédio não fiquem 

impunes, porque nem todos os trabalhadores entendem o que é assédio moral, e 

portanto “o profissional tanto pode achar que está sendo assediado e tratar-se 

apenas de um desajuste nos processos de trabalho, que requer medidas simples 

para sua resolução, como pode estar sendo assediado e não saber identificar o 

fato”(18), como reforça a narrativa de ADV1 [Muita gente tem banalizado, como eu 

falei pra você no começo, infelizmente muita gente acha que qualquer coisa 

agora é assédio. Você falou comigo é assédio! Mas tem muita gente que de 

fato sofre bastante.]. Sendo exemplificado pela narrativa de ADV5 [... Uns já 

chegam e falam: eu sofri assédio moral! Aí você explica, os requisitos do 

assédio moral, aí eles veem, alguns percebem que não foi, mas a grande 

maioria é, infelizmente é!], e de ENF/DS1 [Veio uma enfermeira pra redução de 

carga horária, eu estava numa reunião e um dos advogados veio atendê-la. 

Atendeu e tal, aí ele percebeu que tem aí algum problema, ele não sabia qual 

era o problema, e como ele é funcionário e advogado, ele fez exatamente 

assim: espera aí, que eu vou chamar uma diretora. Me chamou, eu desci e 

conversei com ela, aí ela me mostrou um atestado que já tinha mostrado para 

ele, me mostrou um atestado, mostrou as medicações, mostrou e tal, e no 

mostrar, no falar, ela disse: depois que aquela mulher foi, a coisa ficou difícil! 

Foi essa a frase dela, e essa frase fez com que a gente tivesse todo o 

encaminhamento voltado para o assédio.]  

Geralmente, a vítima de assédio moral sente-se acuada por toda agressão 

moral sofrida, encontrando-se abalada, ansiosa e deprimida, como expõe (19) ADV5 

[... muitas se emocionam quando falam, começam a chorar, aquilo afeta tanto 

que muitos falam até inclusive de abandonar a enfermagem por causa disso.]. 

Portanto, é fundamental que o profissional saiba como abordar essa vítima para que 

ela se sinta acolhida para expor seus sentimentos, relatando com detalhes todo 

sofrimento que ela tem enfrentado, assim como ocorre em grupos de apoio, onde “o 
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compartilhamento das experiências, a conscientização de que o trabalhador não é o 

responsável pelo ocorrido, o reconhecimento da agressão e a modificação de 

comportamentos por parte das vítimas para lidar com a situação” (19) reduz a 

negação da vítima diante da agressão. Através das narrativas dos entrevistados é 

possível perceber que eles entendem essa necessidade: [... Então o primeiro 

contato é mais ou menos esse, uma conversa procurando deixar a pessoa bem 

tranquila pra ela explicar de forma detalhada todo tipo de constrangimento que 

ela está sentindo e a gente conseguir ter o máximo de informação possível 

para dar andamento no processo... então inicialmente é esse procedimento 

que eu adoto.] AVD3 [... primeiro você tem que atendê-lo, acolher esse 

trabalhador aqui dentro de maneira privativa... deixar que esse trabalhador ele 

coloque as suas angústias pra fora, que ele coloque toda essa situação que ele 

tem vivenciado dentro do ambiente de trabalho dele, deixar ele expor todo 

aquele sentimento de negatividade, aquele sentimento de agressão verbal, 

agressão psicológica, essa agressão moral também, deixar ele falar.] ENF/DS2. 

Apesar de entenderem a necessidade do acolhimento a essas vítimas, ADV5 relata 

que não existe uma forma de aborda-las: [...elas falam muito, geralmente, elas 

começam a falar, falar, falar, nervosas... não tem uma forma assim de abordar, 

mas eles mesmo que começam a falar.]  

 Primeiramente, a abordagem a essas vítimas deve ser realizada em um 

ambiente que propicie o acolhimento, um local onde elas possam expor seus 

sentimentos sem que sintam vergonha; o profissional que as atende deve realizar 

uma escuta qualificada levantando as informações necessárias e também sanando 

suas dúvidas em relação aos fatores que cercam o assédio moral, bem como os 

procedimentos que serão realizados. É um momento para construção do vínculo 

entre a vítima e quem a atende, para que ela possa se sentir segura e confiante para 

relatar tudo que aconteceu, todo sofrimento que ela vivenciou.  Deve-se explorar a 

fala da vítima quanto ao seu ambiente de trabalho e as relações interpessoais dentro 

dele.(20) 

 Através da narrativa a seguir, é possível perceber que durante a conversa, as 

vezes a vítima esquece de passar algumas informações importantes que, talvez pela 

falta de um roteiro de entrevista, os profissionais também não se recordem de 

perguntar logo após a conversa. [... Porque as vezes na hora do nervoso para 

conversar com a gente, acaba esquecendo algum detalhe que as vezes ela 
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pode achar que não é tão relevante, mas pra gente pode ser, aí gente pede pra 

ela relatar numa folha a parte...] ADV1 Um outro ponto que chama atenção em 

relação ao atendimento realizado por esses profissionais que se pode notar é o fato 

deles solicitarem para que a vítima preencha uma ficha relatando o ocorrido, como 

podemos observar na narrativa de ADV3 [Ah, e eu também esqueci de uma 

questão, além da nossa anotação, a gente pede pra pessoa fazer um relatório 

também. Porque as vezes na conversa que a gente está tendo as vezes a 

pessoa esquece de pontuar algo que seja importante ou coisa parecida, então 

a gente faz a nossa ficha de entrevista com base no depoimento que a gente 

colheu da pessoa, e orienta ela também mandar pra gente um relatório, 

colocando a termo tudo aquilo que ela... todo constrangimento, toda 

humilhação que ela sofreu, e com base na nossa ficha de entrevista e no 

relatório da pessoa que a gente consegue montar a ação.] Com vista a esse 

ponto, é possível questionar-se como a vítima vai saber o que é importante conter 

nesse relatório, se por muitas vezes ela não sabe como caracterizar o assédio e 

muito menos o que ela precisa ter de provas?! Porém, é necessário ressaltar que 

alguns entrevistados relataram anotar o que é dito pela vítima, quando eles 

percebem a incapacidade da vítima de fazer o relato escrito, como é possível 

observar na narrativa de ENF/DS2 [Essa denúncia quando chega aqui, ela pode 

fazer uma carta do próprio punho contando ou fazer através de relato. O 

diretor que estiver atendendo aqui, vai estar pegando todo relato, vai estar 

anotando. Às vezes as pessoas não têm nem condição de fazer um relato 

escrito, ela só verbaliza, a gente aqui tem que ter o bom senso de ir fazendo as 

anotações, anotando as coisas mais relevantes e importantes pra que depois 

façamos um relatório de tudo que foi dito, sentamos com a diretoria, sentamos 

com departamento jurídico, e aí nós vamos tomar a linha para fazer a denúncia 

do campo de vista jurídico, da justiça.]  

 Após todo esse processo de escuta e constatação do assédio, os advogados 

e dirigentes se reúnem para que seja proposto a melhor solução para cada caso. [... 

a gente tem sim um consentimento interno, aqui nosso, quando chega um 

caso mais complexo, a equipe para, a gente passa a informação pra todas as 

pessoas, todo mundo dá opinião sobre aquele caso, nós levamos para a 

diretoria, explicamos para a diretoria o que é aquele caso, porque trouxe 

aquele caso pra cá, pra gente poder ter uma linha de raciocínio que seja o mais 
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protecionista possível do enfermeiro, porque a nossa intenção aqui é proteger 

o enfermeiro.] ADV2.  

 Eles expõem para a vítima as opções que ela tem, e obviamente que só 

tomam qualquer decisão depois da escolha e autorização da vítima. [Então, nós 

temos algumas atitudes: o assédio moral pode ser denunciado no Ministério 

do Trabalho e Emprego, no Ministério Público do Trabalho, e ou entrar com a 

ação. Muitos não querem entrar com ação, não querem essa atitude. O 

sindicato também marca reuniões no hospital. Então assim, tá detectando 

assédio moral, a gente marca a reunião no hospital para ver o quê que tá 

acontecendo, para tentar coibir o assédio moral no hospital.] ADV5 Vale 

ressaltar que quando o sindicato identifica a ocorrência de assédio moral coletivo, 

ele poderá entrar com a ação mesmo sem autorização da vítima, como relata ADV1 

[Então a gente pega a autorização do trabalhador para ou fazer uma reunião 

com a instituição ou fazer um pedido de mesa redonda ou até mesmo as vezes, 

existe também o assédio coletivo, então pode também o sindicato entrar com 

uma ação de dano moral coletivo... aí nesse caso, quando é algo coletivo, 

quando não é algo individual, o sindicato até pode entrar com um processo 

sem autorização do trabalhador, mas porque é algo coletivo que não vai ser 

identificado.]  

Algumas vítimas desistem de prosseguir com a denúncia, ou seja, elas 

preferem que o sindicato não tome atitude alguma, o que expressa o medo de 

reagir, de perder o emprego, a vergonha de se expor. Como explicita a narrativa de 

ADV5 [Só que assim, muitos não querem! Então assim, esperam sair do 

hospital para entrar com o processo. Muitos falam assim: não, não quero que 

mexe. Por que? Porque o assédio moral às vezes é só com aquela pessoa. 

Então assim, vai saber que foi aquela pessoa, e aí eles não querem, alguns não 

querem.] 

 É importante frisar que é muito importante que a vítima tenha provas caso ela 

queira entrar com uma ação na justiça contra o assediador, mas mesmo sem provas 

ela pode procurar o sindicato para que ele interfira por ela e tente cessar esse 

assédio moral que ela está vivenciando no local de trabalho. As provas são 

solicitadas caso a vítima queira entrar com a ação. [... se de repente ela acaba a 

convencendo que deve entrar com a ação, com uma ação de assédio moral no 

caso... obviamente que a gente orienta ela em relação também a questão da 
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prova do assédio moral.] AVD3 Quando a vítima pretende entrar com uma ação 

judicial, mas ela não possui provas, a maioria dos entrevistados relatam que explica 

para ela como reunir provas e aguarda que assim ela o faça. Como expressa a 

narrativa de AVD3 [... atendi recentemente uma enfermeira recentemente que 

ela não tinha nenhuma forma de provar, falou: doutor eu não consigo 

testemunha, não tem nada por escrito... o que eu orientei ela? Falei: olha! Se 

grampeia, costuma a gravar... pelo menos a gente tem alguma prova para 

entrar com a ação... Então se não tem prova, eu oriento a pessoa, suportar 

mais um pouco, ser forte e pensar em algum meio de conseguir uma prova, 

nem que seja a gravação, o grampeamento, a gente precisa pelo menos de 

algo para juntar na ação, não dá para entrar com uma ação.]  

Como visto, existe a necessidade que todos saibam como abordar/acolher 

essas vítimas que já chegam por muitas vezes ansiosas ou depressivas, bem como 

a necessidade de algum instrumento que direcione os questionamentos realizados a 

vítima de assédio moral após a escuta. 

Antes de realizar a síntese do fluxo de atendimento, vale ressaltar que 

existem duas situações para o atendimento: 

Situação 1: quando a vítima chega no sindicato para outras demandas (ex.: 

homologação) ela será atendida pelo advogado ou outro profissional habilitado e 

caso durante o atendimento seja identificado a suspeita de assédio, ele encaminhará 

a suposta vítima para o dirigente sindical que estiver presente no momento. 

 Situação 2: quando a vítima procura o sindicato exatamente para denunciar 

possível situação de assédio moral, ela será atendida inicialmente pelo Enfermeiro 

dirigente sindical que estiver no momento. 

Em ambas as situações, caso não tenha algum dirigente sindical presente no 

local, o próprio advogado realizará todo atendimento inicial focado no assédio moral. 

Quando a suposta vítima liga no sindicato, geralmente é o advogado que 

escuta ela e pede para que ela compareça ao sindicato. 

 Em síntese, o atual fluxo de atendimento a supostas vítimas de assédio moral 

na entidade sindical de primeiro grau que representa os Enfermeiros do estado de 

São Paulo consiste em: 

 Atendimento pelos advogados: 

1. O advogado conversa com a vítima para identificar se realmente ocorreu o 

assédio moral. 
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2. Durante essa conversa, o advogado solicita para que a vítima preencha uma 

ficha de atendimento (ANEXO C) relatando o ocorrido; caso ela se recuse, ele 

próprio tentará preencher a ficha através do relato da vítima, e então, ele 

solicita a ela que faça um relatório em casa, descrevendo o ocorrido e envie 

por e-mail ou traga pessoalmente até o sindicato. 

3. Através das informações coletadas, o advogado passa o caso para os 

dirigentes, ou ambos se reúnem, para verificar se realmente está ocorrendo 

assédio moral. 

4. Constatado as premissas da caracterização do assédio, os dirigentes 

verificam quais as opções de solução para o caso. 

5. Então os dirigentes chamam a vítima para expor a melhor opção e verificar se 

ela autoriza o sindicato a tomar uma atitude. 

6. Nesse momento, caso a opção seja entrar com uma ação judicial, os 

dirigentes encaminham essa vítima novamente para o setor jurídico. 

7. Nesse segundo momento com a vítima, os advogados realizam sua própria 

ficha de entrevista e anexam o documento escrito pela vítima (o documento 

escrito pela vítima não será usado no processo). Então o advogado explica 

para vitima como ela poderá provar o caso, e aguarda que ela traga as provas 

para que eles possam entrar com o processo. 

 Atendimento pelos dirigentes sindicais 

1. O dirigente conversa com a vítima para identificar se realmente ocorreu o 

assédio moral. 

2. Explica para a vítima o que caracteriza o assédio, coleta as informações e 

pede para que a vítima faça um relato escrito; se a vítima não quiser fazer no 

momento, o dirigente solicita que ela faça em casa e mande por e-mail para o 

jurídico, ou faça a próprio punho e traga depois. 

3. Os dirigentes realizam uma reunião com o departamento jurídico. 

4. Decidem o que será feito. 

5. Chamam a vítima novamente, e caso seja uma ação, encaminham ela para o 

setor jurídico. Caso seja reunião com a instituição, os próprios dirigentes 

procuram a instituição. 

Fica evidente que na atual rotina, não existe uma preocupação formal e 

sistematizada de buscar elementos que caracterizem dentro da queixa do 
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enfermeiro, a prática de assédio moral ou a ocorrência de atos hostis isolados. 

Necessário se faz buscar/estimular/capturar nos relatos dos reclamantes 

elementos fundamentais que tragam à tona a caracterização do assédio moral, com 

identificação de que a conduta do agente agressor seja praticada de forma reiterada 

e habitual. 

O atendimento deve sempre buscar elementos caracterizadores do assédio 

moral, tais como conduta degradante, reiteração e sistematização da conduta, 

consciência do agente agressor, finalidade da conduta, que é o objetivo maior do 

assediador e a existência de dano psíquico-emocional. 

 

Categoria de análise 2: Percepção dos advogados e enfermeiros dirigentes 

sindicais, quanto as informações relevantes para caracterizar o Assédio Moral 

 

 Nesta categoria encontram-se as narrativas dos entrevistados que, direta ou 

indiretamente, buscaram pontuar quais as informações relevantes para caracterizar 

o assédio moral que devem ser reunidas durante uma denúncia. 

 Realiza-se aqui uma abordagem sobre o que caracteriza o assédio na 

percepção de especialistas, e quais as informações relevantes para que se chegue a 

tal ponto na percepção dos entrevistados. 

 Embora não haja ainda, uma lei federal especifica para punir a pratica de 

assédio moral, é fato a existência de amparo à vítima através da Constituição 

Federal, Código Civil e Consolidação das Leis Trabalhistas. Obviamente, que a falta 

de uma lei especifica de abrangência Federal para os casos de assédio moral, 

dificulta a compreensão singular do que seria o assédio moral. (21) É diante dessa 

dificuldade que os órgãos que recebem denúncias de assédio necessitam 

caracteriza-lo, para que seja possível requerer em juízo a reparação dos danos 

gerados a vítima. 

 O assédio moral pode ser praticado por uma ou mais pessoas, e uma das 

características dessa pratica é a direcionalidade, ou seja, ele pode ser direcionado a 

uma pessoa (individual) ou a um grupo de pessoas (coletivo). (22) Quanto a isso, os 

entrevistados entendem que uma das informações relevantes, é saber quem 

realizou o assédio e se o fato é direcionado somente à vítima ou se existem outras 

pessoas sendo assediadas moralmente, como podemos observar nas narrativas de 

ADV2 [A informação que não vai poder faltar de forma alguma, é que assim, o 
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dano moral vai ser causado por alguém, por um ser humano, então você 

precisa do nome daquela pessoa...] e ADV5 [Tem que ser na verdade, com uma 

pessoa, ou grupo de pessoas, tem que ser reiterado... Então assim, eu na 

verdade, quando chega, eu vou perguntando: se o gestor faz com todo mundo, 

se aquilo é específico, o que está acontecendo...]  

 Em todo local de trabalho existem relações de hierarquia, portanto, além do 

assédio moral ter a característica de ser individual ou coletivo, existe também a 

diferenciação de ser descendente, ascendente ou horizontal. Os entrevistados 

entendem ser importante questionar a vítima qual a relação de hierarquia 

estabelecida entre ela e o agressor, como é possível reparar nas narrativas de 

ADV5 [Pergunto mudança de gestão, de gerência! Começo a conversar, as 

características mesmo. Pergunto quem que é, quem que está fazendo, se é o 

chefe, se é outro colega, se é auxiliar, se é médico. Porque tem todos os tipos, 

enfim.] e ENF/DS3 [... a forma vertical, a forma horizontal, há então gente de 

hierarquias diferentes que fazem o assédio moral em cima daquele 

trabalhador, ou da mesma hierarquia também, ou de uma hierarquia superior. 

Então primeiro a gente detecta isso.]  

 Embora alguns estudiosos tenham “definido um período mínimo de 6 meses 

de duração e frequência mínima de pelo menos 1 vez na semana” (22) para que as 

agressões sejam caracterizadas como assédio moral, esse período mínimo ainda é 

muito debatido entre estudiosos. A maioria dos entrevistados relatam que para se 

caracterizar o assédio moral é necessário que as atitudes sejam reiteradas e 

prolongadas no tempo, como relata ADV1 [... A gente vai tentar descobrir o que? 

Se aquilo foi só uma vez ou se é algo constante; o assédio moral são práticas 

reiteradas... não é um único fato que vai caracterizar o assédio moral, então 

primeiro isso, é algo ser reiterado.] e ADV3 [... olha que interessante! Hoje a 

jurisprudência trabalhista entende que para caracterizar o assédio moral, o 

assédio ele tem que ser repetitivo, prolongado no tempo, não dá um caso, por 

exemplo, isolado, individual, hoje a justiça do trabalho não entende como 

assédio moral.] e também, que elas possuam uma certa frequência, como 

podemos observar na narrativa de ENF/DS3 [... E também, o assédio moral tem 

que ser detectado sobre períodos, ele é recorrente e acontece continuamente, 

ele não é uma brincadeira hoje e daqui sete meses uma brincadeira, ele é um 
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período que ele começa a ser recorrente, e aí ele pode se transformar, se 

caracterizar num assédio moral...]  

 Como pudemos observar, a maioria dos entrevistados concordam que a 

vítima deve ser questionada sobre quantas vezes ocorreram as agressões, se elas 

eram frequentes ou facultativas e se houve um prolongamento, ou seja, há quanto 

tempo ela sofre essa agressão.  

 ADV2 expressa a importância de saber se a vítima tentou procurar alguém da 

instituição para relatar o ocorrido, ou até mesmo se ela tentou conversar com o 

agressor sobre as suas atitudes, e assim tentar cessar o assédio [Tem juiz que fala 

assim: você poderia sair, você poderia falar com quem, você tentou falar com 

quem? Porque assim, o juiz vai querer entender isso, ele vai querer entender 

se você realmente ficou ruim, porque você não foi atrás de alguém...] Podemos 

entender que tais tentativas quando realizadas e não se obtém sucesso, podem 

demonstrar a intenção do assediador na realização do assédio moral. Por outro lado, 

em um estudo realizado com vítimas de assédio moral, dois entrevistados afirmaram 

que “tiveram uma dificuldade em comunicar tal violência a um superior imediato.” (23) 

O que demonstra que as vezes a comunicação não é possível. 

 O assédio moral pode causar danos a integridade física ou psíquica do 

assediado. (23) Porém, Araújo et.al (21) destaca que: 

 

[...] o assédio moral não deve ser apenas avaliado através de uma 
visão subjetiva, isso quer dizer que não se pode se prender aos 
danos cometidos ao psicológico da pessoa, já que o mais importante 
é a forma como foi empregado e não o fim que foi proporcionado [...] 
É verdade que o assédio moral é um fenômeno subjetivo por 
natureza, mas isso não lhe retira os aspectos objetivos. Aferir o 
assédio moral tendo-se em mente somente os danos causados, isto 
é, as consequências geradas no trabalhador que dele foi vítima, seria 
demasiado injusto, visto que nem todas as pessoas reagem da 
mesma forma diante das situações hostis, humilhantes e 
degradantes. 

 

 E isso corrobora com a narrativa de ADV1 [Tem gente que o assédio é tão 

grande, que a pessoa começa a passar em tratamento psicológico... É que são 

vários tipos de assédio, tem assédios que a pessoa não chega a ter esse 

tratamento psicológico... A maioria, quando a gente pensa no assédio, a gente 

pensa que é algo que afetou/abalou e por conta disso me afetou mesmo, mas 

por exemplo, teve um caso aqui, esse rapaz não chegou a passar em 
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tratamento psicológico, então não precisou é, foi fato o nexo. O nexo, o que 

aconteceu algo no trabalho, isso tem que ter, fato, o nexo, o link com o 

trabalho para determinar o assédio no ambiente de trabalho ele tem que ter, 

tem que ser algo decorrente do trabalho...] Entretanto, podemos refletir sobre a 

necessidade de saber se a vítima está passando em tratamento psicológico, se 

iniciou algum tratamento medicamentoso ou se desenvolveu alguma doença depois 

do assédio. 

 Diante do exposto até aqui, é fato a dificuldade de se fixar um padrão para o 

assédio, e por isso é unanime a opinião dos entrevistados de que: cada caso é único 

e portanto devem ser avaliados a partir desse ponto de vista, porque as vezes as 

atitudes que caracteriza o assédio para um caso, pode não caracterizar para outro 

caso, como expressa as narrativas de ADV1 [... depende muito do caso pra eu 

saber qual tipo de pergunta que eu vou fazer... o tipo de pergunta varia muito 

do caso em si, pra como eu vou desdobrar ele... Uma pessoa ser tratada de 

forma humilhante, é fácil de ser constatado um assédio... então por isso tem 

que avaliar o ambiente, a forma com que... ] e ADV4 [Então, na minha 

percepção o assédio moral ele é muito íntimo, ele é muito particular... são 

casos semelhantes que talvez pra uma pessoa... ah se ela vim falar alto, eu falo 

alto também; se ela vim falar alto para mim eu me encolho e isso é uma forma 

de ter assédio, então assim... o assédio ele é muito particular, é muito da 

pessoa... eu não vejo um padrão assim: ah! tem que falar alto, tem que gritar, 

não, eu acho que o mínimo que tira da coisa da pessoa, que ela tenha esse, 

que ela saia do padrão dela e passa a ver a sentir o repúdio, acho que ela já 

está se sentindo assediada.]  

 Apesar dos entrevistados identificarem que não é possível estabelecer um 

padrão das atitudes que configuram o assédio moral, ADV3 destaca que é muito 

importante saber qual o tipo de atitude humilhante que a vítima está sofrendo. Como 

se pode observar por sua narrativa: [... Então a pessoa tem saber definir pra 

gente qual é o tipo de situação humilhante, vexatória, constrangedora, qual é o 

tipo de perseguição que ela está sofrendo; se ela conseguir liquidar pra gente 

uma dessas situações, entendo que fica fácil de caracterizar o assédio.]  

 Por todo o exposto, podemos observar que realmente o assédio moral não é 

algo fácil de ser caracterizado, entretanto, na percepção dos entrevistados o maior 

problema do assédio é a prova, porque quem deve provar o ocorrido é a vítima e 
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geralmente ela não detém provas. [A prova é essencial nesse caso, não adianta a 

vítima contra o autor, não adianta simplesmente só a palavra de um contra o 

outro, a prova é essencial nesse caso.] ADV4 [... inicialmente a gente explica 

pra pessoa a questão da prova, que por mais que tenha dificuldade, o ônus da 

prova é de quem entra com a ação, então ela precisa provar...] ADV3 

 Os entrevistados destacam que um dos problemas para obter provas é a 

invisibilidade de como geralmente os atos são praticados, como podemos observar 

nas narrativas de ADV1 [O grande problema do assédio moral infelizmente hoje 

é esse, é você provar. Quando você entra com um processo, geralmente quem 

assediou, ou já faz isso numa sala fechada sem a presença de ninguém, ou 

quem presenciou está trabalhando na instituição, então ela não vai querer ir 

ser testemunha contra a empresa porque ela pode se prejudicar.] e ADV5 [O 

assédio moral é difícil caracterizar... Porque assim, é uma pressão psicológica 

que a pessoa sofre, e isso não tem como, e até para provar mesmo, como que 

se prova?! A pessoa é chamada numa sala, ofendida...] Esse ponto é 

corroborado por Heloani (24) ao afirmar que “[...] a maior dificuldade no que concerne 

à penalização do assédio moral é justamente a sua “invisibilidade” e, portanto, o alto 

grau de subjetividade envolvido na questão.” 

 Um outro problema é o individualismo de quem presencia o fato, como 

expressa o narrado por ENF/DS2 [... todas as informações são importantes, 

tanto a informação escrita como as provas também materiais, e as provas 

também documentais, e as testemunhas também que realmente presencia. As 

testemunhas são mais difícil porque nem todo trabalhador ele quer se 

envolver...] Alguns entrevistados justificam esse individualismo destacando que as 

pessoas evitam ser testemunha por medo, como podemos observar nas narrativas 

de ADV3 [... o assédio moral hoje, um problema dele é a questão da prova; 

porque? Porque geralmente quem trabalha com a pessoa que sofre o assédio 

moral, por estar trabalhando na empresa as vezes não quer ser uma 

testemunha, com medo de, de repente, sofrer represália e até perder o 

emprego...] e ADV2 [... Porque a gente questiona quais testemunhas viram 

como foi a situação, porque o assédio moral é esse o grande problema que a 

gente sempre fala, você comprovar... pode ser que eles tenham alguma 

perspectiva de crescimento na empresa, e elas não vão depor em seu favor. 

Esse é o grande problema, de você poder fazer essa caracterização, mas a 



40 

 

gente tenta.] Geralmente as testemunhas só aceitam depor em favor da vítima 

quando já saíram da empresa, assim como expressa ADV1 [... ele está sendo 

perseguido, porque além dele ser homossexual, ele é portador do HIV e 

descobriram; depois que descobriram que ele é portador, o assédio tem 

crescido ainda mais com relação a chefia dele, e ela disseminou isso para todo 

mundo lá, e isso tem crescido cada vez mais. Tem pessoas que presenciou 

essa perseguição e que já foram demitidas, então com certeza essas pessoas 

vão ser testemunhas dele.]  

 Portanto, outra informação importante na visão dos entrevistados é saber se a 

vítima possui provas; eles citam como exemplos de provas os e-mails, documentos 

como os livros de passagem de plantão, bilhetes escritos pelo assediador, câmeras 

que tenham gravado as agressões, testemunhas, o depoimento da própria vítima e 

laudos médicos caso ela esteja passando por acompanhamento, como podemos 

observar nas narrativas a seguir:  

 [... tudo que tiver de provas em cadernos, em livros de passagem de 

plantão você tirar cópia, tirar foto.] ENF/DS3  

 [Para um processo, todo tipo de prova vai ser válida, vai ter que ser 

analisada, seja e-mail, seja bilhetinhos que as vezes o pessoal faz e pode 

colocar também, seja as vezes num hospital pode ser que tenha câmera, então, 

vai ser importante pode ser que solicitar essa câmera também no processo, as 

testemunhas, é o depoimento da própria pessoa que vai ser importantíssimo 

no processo porque você está sendo assediado, aquilo te abala 

emocionalmente, então o testemunho dessa pessoa também é importante, 

todo tipo de documento, tudo que ele tiver de prova, seja documental, seja 

pessoal, o relato da própria pessoa dizendo de forma detalhada o que 

realmente aconteceu, tanto que hoje aqui a gente costuma pedir quando é 

assédio, pra própria pessoa relatar...] ADV1  

 [... quando a pessoa começa a ter problemas de disfunção social, de 

problemas dentro do trabalho, não conseguir mais realizar o seu trabalho por 

conta desse assédio, começa a ter mania de perseguição, começa a frequentar 

psicólogo e psiquiatras e começa a tomar medicação, isso pra nós também é 

prova, se ela está frequentando psicólogo e psiquiatra e tomando medicação 

por um tempo, a gente também pede laudos médicos...] ENF/DS3  
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 Os entrevistados expressam que outro fator importante é que a vítima anote 

tudo que ocorrer em relação ao assédio, para que no momento do depoimento ela 

possa se recordar dos fatos exatamente como eles ocorreram e consiga reviver 

aquele sentimento perante o juiz, assim como relata ADV1 [O que a gente sempre 

fala? Anota tudo que está acontecendo, hoje dia cinco de maio, a chefia me 

chamou de incompetente na presença de tal e tal pessoa, anota tudo... 

detalhes o que aconteceu, então a gente vai precisar dos fatos certinho, 

exatamente o que aconteceu pra eu ver o que é importante ou não pra eu 

colocar no processo...] e ENF/DS3 [... depende do tipo de assédio, as 

informações essenciais são: eu ter notificado data, hora, lugar, pessoas em 

volta e descrição do assédio e do meu sentimento depois. Porque que a gente 

pede para fazer descrição do sentimento na hora que você está fazendo o seu 

relatório? Porque quando você chegar na hora de um processo jurídico, já 

tiver em audiência com o juiz... você leia de novo e você reviva aquele 

sentimento, e na hora que for pro juiz, você mostre pro juiz o que você sentiu 

de fato quando ele perguntar.]  

 Outro tipo de prova é a gravação das conversas entre a vítima e o agressor, 

mas referente a isso existe uma discordância entre os entrevistados. Alguns dizem 

que pode gravar, como relata ENF/DS3 [... quando a gente precisar levar pro juiz, 

precisa de testemunha também. Outra coisa, a gente orienta a pessoa a 

começar a gravar. É lógico que ela nunca sabe quando o assediador vai 

assediar ela. Primeiro que ela não vai avisar o assediador que ela vai gravar, 

porque a única vez que você pode gravar sem autorização de alguém é quando 

você está sendo assediado, é única gravação que o juiz aceita, em outro tipo 

de processo ele não aceita...]. E outros dizem que não, como relata ADV5 [Então 

assim, você escrevendo, você tem um relatório, a gente fala, tem o relatório, 

tentar gravar, não pode gravar! Mas é uma arma que você tem...] e ADV4 [... 

são as testemunhas, as oculares e as auditivas, e-mail, o que não pode é 

gravação, desde que tenha autorização judicial, mas todas que são admitidas 

em direito, que ela consiga fazer prova do que houve, a gente usa.] 

 Os magistrados da 5º turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2º Região 

julgaram os recursos de um processo trabalhista e aceitaram como prova o uso da 

gravação em um CD-R onde constava uma conversa gravada entre o trabalhador e 

seu representante. Na ementa do acórdão relatado pelo desembargador José 



42 

 

Ruffulo consta que: “O material em destaque contém gravação de conversa em que 

o autor é um dos interlocutores, situação que afasta a possibilidade de configuração 

de prova ilícita quando não há reserva legal de sigilo da conversação. ” (25) 

 Portanto, a gravação sonora pode ser usada como prova lícita, desde que a 

conversa seja gravada por um dos interlocutores, e não por terceiros, bem como não 

haja reserva legal de sigilo da conversação. 

 Baseado nos levantamentos realizados nessa categoria, foi criado um 

instrumento de atendimento para caracterização do assédio moral (APÊNDICE C) 

para sugestão de utilização na fase inicial do atendimento nesta instituição 

pesquisada. 

 

 

Categoria de análise 3: Construindo um fluxo adequado para atendimento 

sindical de possíveis vítimas de Assédio Moral 

 

 Nesta categoria encontram-se as narrativas dos entrevistados que 

propuseram mudanças para adequação do atual fluxo de atendimento às vítimas do 

assédio moral na entidade sindical pesquisada. 

 Quando questionados sobre um fluxo adequado para atendimentos a 

supostas vítimas de assédio moral no sindicato pesquisado, alguns entrevistados 

referiram como proposta a inserção de um psicólogo no atendimento a vítimas, 

como podemos observar na narrativa de ADV1 [Acho que a opinião de 

praticamente todo mundo daqui, seria de fato ter um psicólogo para fazer um 

atendimento...], de ADV3 [Conversei recentemente com uma das diretoras... eu 

acho que seria um diferencial do sindicato, de repente, nem que seja uma vez 

por semana um psicólogo para atender a categoria...], de ADV4 [Ah, eu acho 

que um acompanhamento psicológico em tese, pra as pessoas eu acho que 

também seria interessante...] e de ADV5 [Olha! Eu vou falar isso, você vai até 

gravar, não tem problema. Eu sou uma das pessoas que já pedi para ter uma 

psicóloga aqui dentro...] 

 Eles não só sugeriram a inserção do psicólogo no atendimento as supostas 

vítimas, como também justificaram o porquê: 

  ADV1 percebe que muitos enfermeiros procuram o sindicato somente para 

expor o que estão sentindo; e apesar dos advogados realizarem o atendimento a 
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essas pessoas, ADV1 sente que o advogado não é o profissional mais indicado para 

essa situação: [... como eu falei pra você, muita gente as vezes acha que é 

assédio, muita gente liga aqui as vezes querendo conversar e nem é nada, 

então um psicólogo seria muito importante... nós enquanto advogados a gente 

tenta fazer a nossa parte, mas nada melhor do que um psicólogo formado pra 

trabalhar com isso, com o emocional da pessoa, de fato acho que seria uma 

das coisas mais indicadas, conversar com a gente e também passar por... às 

vezes a gente não é a melhor pessoa pra falar disso, tem gente que se formou 

pra isso, então eu acho super importante. Tem gente que vem aqui e tem muita 

gente que liga, então seja por telefone ou atendimento pessoal aqui mesmo, 

seria muito importante.]  

 ADV2 apesar de não deixar explícito o interesse pela inserção do psicólogo 

no atendimento as vítimas, reforça o que foi dito anteriormente, ao afirmar que: [...É 

difícil falar que nós aqui como advogados vamos ser as pessoas mais 

perfeitas do mundo para ouvir um caso de assédio moral, porque nós somos 

entendidos da parte técnica...] 

 ADV3 destaca que a presença de um psicólogo, seria um diferencial para o 

sindicato, e que seria muito interessante que o enfermeiro pudesse ter um amparo 

psicológico do sindicato. Ele não vê a participação do psicólogo como uma ajuda 

para o departamento jurídico e sim como um auxilio as vítimas: [... é uma categoria 

que trabalha num ambiente de trabalho tenso, e por isso obviamente que fica 

propensa a ter problemas psicológicos, problemas de ordem emocional, então 

eu acho que seria um diferencial do sindicato se tivesse um profissional dessa 

área para atender os enfermeiros que procura a gente com esse tipo de 

problema... eu acho que seria mais interessante não para ajudar o 

departamento jurídico em si, porque são questões técnicas diferentes, um 

cuida da saúde mental, outro cuida da questão legal, mas eu acho que pra o 

enfermeiro seria interessante sim, ele está sendo acompanhado por um 

psicólogo do sindicato, caso ele não tenha um psicólogo particular ou não 

tenha convenio médico ou alguém que possa atende-lo.] 

 ADV5 explica que apesar de tentarem ouvir os enfermeiros que procuram o 

sindicato com esse abalo psicológico, os advogados não possuem tempo, devido à 

alta demanda do trabalho que eles realizam: [Eu tinha uma pessoa que me ligava, 

ele estava afastado, depois eu descobri que ele estava afastado. Ele me ligava 
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todos os dias, ele ficava 40 minutos no telefone! Depois eu descobri que ele 

estava afastado por depressão, por causa de assédio moral, depois ele falou... 

precisaria ter alguém específico para atender, porque assim, as pessoas às 

vezes só querem falar... se tivesse alguém aqui que pudesse ouvir! Os 

advogados conseguem, mas assim, com a demanda que a gente tem, é muito 

complicado... infelizmente a gente tem uma demanda muito alta, é 

extremamente alta a demanda...] 

 ADV4 reforça o que foi dito anteriormente, ao afirmar que o atendimento por 

um psicólogo seria interessante porque as vezes os enfermeiros só querem falar: 

[...porque muitas das vezes elas vêm aqui elas só querem falar, e aí elas 

deixam o assunto, então eu acho que um acompanhamento psicológico seria 

interessante para esse tipo de, que o sindicato poderia fornecer, no caso. 

Durante esse processo] 

 Como sabemos, o assédio moral pode gerar diversos transtornos psicológicos 

na vítima. Após analisar diversos estudos realizados por outros autores, Mesquita et. 

al. (26) destaca que “[...] com muita frequência, o indivíduo que é vítima de algum 

comportamento agressivo ou inadequado tende a sofrer com isto, o que pode causar 

danos à sua saúde física e principalmente mental.” Barion et. el. (27) enfatiza que “[...] 

o psicólogo é o profissional historicamente reconhecido por se engajar em promover 

saúde mental [...]” Barp et.al. (28) diz que: 

 

O papel do psicólogo no atendimento a vítimas de todos os tipos de 
violência é fundamental. Geralmente a intervenção inicial com as 
vítimas é no atendimento psicológico individual, neste momento 
busca-se com base no apoio psicológico acolher, proporcionar uma 
escuta qualificada, firmar vínculos e tornar o ambiente o mais 
receptível possível para que ela se sinta confiante para falar. Estes 
casos exigem um acompanhamento mais seguido com intervenções 
no intuito de acolher, fortalecer, preservar e valorizar a autoestima da 
vítima. 

 

 `Portanto, a presença de um psicólogo no sindicato seria de grande valia, 

tanto para o acompanhamento/apoio a vítima de assédio moral quando identificado 

o dano psicológico, quanto para inserção dele, como parte da equipe multidisciplinar, 

no atendimento inicial a suposta vítima. A presença desse psicólogo no sindicato 

poderia servir também de apoio aos trabalhadores que buscam o sindicato apenas 

para desabafar. 
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Vale destacar que o sindicato em questão possui convênio/parceria com 

consultórios de psicologia, o que também poderia facilitar para a construção de um 

acordo de cooperação entre o sindicato e os psicólogos parceiros, para realizarem 

atendimento com preços mais acessíveis, com encaminhamento formal do 

departamento jurídico ou do dirigente sindical que atendeu esta suposta vítima de 

assédio moral. 

  ADV4 acredita que além da inserção do psicólogo, o sindicato deveria 

realizar um pós-atendimento as vítimas de assédio moral. Ele destaca que após a 

suposta resolução do caso, eles não sabem se ocorreu alguma reincidência ou até 

mesmo se o caso se resolveu de verdade, como podemos observar através de sua 

narrativa: [O principal acolhimento maior que teria que ser, teria que ter a maior 

chance de ouvir mesmo a pessoa e depois o acompanhamento... o quê que 

sucedeu? Se melhorou no trabalho, se não melhorou. Eu acho que não tem 

essa pós, como se fosse uma pós-venda, num pós-atendimento. É feito o 

relatório, é feito o atendimento, é feito a resolução, e não tem o pós-

atendimento, não tem o acolhimento de chamar aqui novamente e perguntar se 

teve reincidência, se teve alteração, se ela teve que sair do trabalho. Não tem 

mais contato, se a pessoa não voltar a entrar em contato para falar que 

resolveu o problema, a gente não tem um pós-atendimento, depois que a 

pessoa teve o atendimento, que ela se viu livre ou não, a gente não sabe o quê 

que aconteceu, se ela voltou a ser assediada ou não, só se ela procurar a 

gente.] 

 Baseado em outros fluxogramas de atendimento, (20, 28, 29) bem como nas 

necessidades destacadas acima pelos entrevistados, foi criado um fluxograma de 

atendimento à vítima de assédio moral para a entidade sindical pesquisada 

(APÊNDICE D). Segue descrição do fluxograma de atendimento à suposta vítima de 

assédio moral: 

1. O fluxo é iniciado pela recepção da demanda. 

2. Quando há suspeita de assédio moral, o trabalhador será acolhido pela equipe 

multidisciplinar – enfermeiro dirigente sindical e advogado (psicólogo caso seja 

aceito a proposta da inserção dele no sindicato) – que irão escuta-lo, realizando 

uma triagem do caso com a aplicação do instrumento de atendimento para 

caracterização do assédio moral (APÊNDICE C). Caso durante a conversa, seja 

identificado a presença de um abalo psicológico no trabalhador, mesmo que não 
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seja pelo assédio, ele será encaminhado para acompanhamento psicológico, 

mediante aceitação do mesmo. 

3. Se não caracterizado o assédio moral, o trabalhador receberá orientações quanto 

ao que é o assédio moral, como identifica-lo no ambiente de trabalho e como 

reunir provas caso seja vítima. O caso será registrado como “suspeita não 

confirmada” e será arquivado. 

4. Caso seja caracterizado o assédio moral, os dirigentes irão se reunir para 

verificar as opções de solução para o caso. 

5. Serão expostas as opções para o trabalhador. Ele pode autorizar ou não a ação 

do sindicato. 

6. Se não autorizado, o trabalhador receberá orientações de como identificar o 

assédio moral no ambiente de trabalho, como reunir provas caso seja vítima, e 

principalmente, que caso ele queria dar continuidade na denúncia ele poderá 

procurar o sindicato novamente. O caso será registrado como “vítima não 

autoriza intervenção” e será arquivado. 

7. Se autorizado, as opções podem ser mediação (reunião com a instituição; ou 

mesa redonda com a instituição no Ministério do Trabalho e Emprego ou no 

Ministério Público Trabalho) ou ação judicial. 

8. Caso seja mediação, se o caso se mostrar como resolvido, deverá ser realizado 

contato com a vítima após três meses para saber se não houve recidivas de 

assédio moral, caso não haja o caso será registrado como “caso resolvido 

através de mediação" e arquivado. Se o caso não for resolvido, averiguar 

possibilidade de entrar com ação judicial. 

9. Caso seja ação judicial, o trabalhador será encaminhado ao setor jurídico. Após a 

ação judicial o caso deverá ser registrado como “caso resolvido através de ação 

judicial” ou “ação judicial indeferida” e arquivado. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O assédio moral como um fenômeno multifacetado evidenciou a dificuldade 

de sua caracterização. Os entrevistados demonstraram que encontram muita 

dificuldade em caracterizar o assédio moral devido seu alto grau de subjetividade. 

Outro ponto importante destacado por eles é a deficiência das provas apresentadas 

pela vítima, devido à dificuldade de reuni-las, e isso infere diretamente na dificuldade 

de penalização do assédio moral. 

 Em relação ao atendimento das vítimas de assédio moral que procuram o 

local para denunciar essa violência, encontrou-se uma deficiência no que concerne a 

padronização do processo, portanto, assim como proposto no objetivo dessa 

pesquisa, construiu-se um fluxograma de atendimento, bem como formulou-se um 
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instrumento para atendimento à vítima de assédio moral com a pretensão de facilitar 

a caracterização do mesmo. É necessário destacar que ambos foram criados com a 

colaboração dos entrevistados através das informações prestadas durante a 

pesquisa. 

 Vale ressaltar que os entrevistados destacaram que grande parte das vítimas 

que procuram o local referindo assédio moral, na verdade querem expor seus 

sentimentos, e decidem por não formalizar a denúncia. Portanto, fica como proposta, 

que o sindicato pesquisado inicie um trabalho de acompanhamento psicológico a 

essas vítimas. 

 Tendo observado durante as entrevistas que a maioria dos sujeitos apontaram 

a falta de conhecimento pelos enfermeiros sobre o que é o assédio e os fatores que 

o cercam, e que alguns relacionaram esse problema a falta de abordagem do 

assunto na graduação acadêmica de maneira satisfatória, fica como sugestão, que 

as Entidades de classe sugiram aos órgãos educacionais competentes a 

possibilidade da ampliação da abordagem do tema assédio moral na estrutura 

curricular dos cursos de graduação em Enfermagem. Bem como sugere-se que seja 

realizada uma campanha intensiva de divulgação da temática nas semanas de 

prevenção e acidentes de trabalho –SIPAT, obrigatórias por lei nas empresas. 
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APÊNDICE A - INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

PARTE l – CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA. 

 

ICD Nº ______   Gênero: (   ) M    (   ) F 

Idade: (   ) 21 a 25 anos     (   ) 26 a 30 anos     (   ) 31 a 35 anos     (   ) 36 a 40 anos   
(   ) 41 a 45 anos     (   ) 46 a 50 anos      (   ) 51 ou + anos.                  

Graduado em: (   ) Enfermagem  (    ) Direito  

Graduado há: (   ) 1 a 3 anos    (   ) 4 a 6 anos    (   ) 7 a 9 anos   (   ) 10 anos ou 
mais. 

Possui pós-graduação Lato Sensu? (   ) Sim    (   ) Não       (  ) Cursando  

Possui Mestrado? (   ) Sim    (   ) Não       (  ) Cursando  

Possui Doutorado? (   ) Sim    (   ) Não       (  ) Cursando  

Quantos anos trabalha/atua neste sindicato: (   ) 1 a 3 anos        (   ) 4 a 6 anos        
(   ) 7 a 9 anos     (   ) 10 anos ou mais. 

Existe neste sindicato rotina formal /escrita de atendimento de vítimas de 
suposto Assédio Moral? (   ) Sim    (   ) Não       (  ) Desconheço  

Você recebeu algum tipo de treinamento da Instituição para este tipo de 

atendimento? (   ) Sim    (   ) Não        

Se sim qual? ________________________________________________________ 

 

 

PARTE ll – QUESTÕES NORTEADORAS 

 

1. Como você procede o atendimento de suposta vítima de assédio moral na 

instituição que representa? 

2. Em sua percepção quais são as informações relevantes e essenciais para 

caracterizar a ocorrência de assédio moral, devem ser inquiridas na formalização 

de uma denúncia de assédio moral a Entidade Sindical? Como registrar 

precisamente a denúncia realizada pela vítima? 

3. Em sua opinião qual seria o fluxo adequado de atendimento para possíveis 

vítimas de assédio moral dentro do Sindicato que atua? 
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APÊNDICE B - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
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ANEXO B - TERMO DE COMPROMISSO DO PESQUISADOR PRINCIPAL 
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ANEXO C - FICHA DE ATENDIMENTO ATUAL 
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APÊNDICE C - INSTRUMENTO DE ATENDIMENTO PARA CARACTERIZAÇÃO 

DO ASSÉDIO MORAL – SUGESTÃO PARA IMPLANTAÇÃO 
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APÊNDICE D - FLUXOGRAMA DE ATENDIMENTO À VITIMA DE ASSÉDIO 

MORAL – SUGESTÃO PARA IMPLANTAÇÃO 

 


