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RESUMO

A personalidade pode ser conceituada como um direito da pessoalidade de cada indivíduo, adquiridos a partir do nascimento com vida, uma soma 
de características intrínsecas e fundamentais à condição humana. Os direitos da personalidade são inalienáveis e essenciais à preservação da 
existência e dignidade da pessoa humana, sendo dever do Estado assegurar mecanismos de efetivação e aplicabilidade desses direitos. No 
ambiente de trabalho ainda se presencia inúmeras situações de abusos e violações a estes direitos personalíssimos. Essas situações hostis atingem 
a personalidade e dignidade humana, violadas de maneira tão desonrosa e ignóbil. O presente trabalho objetiva explicitar como o assédio moral é 
fato gerador para a violação dos direitos personalíssimos, inalienáveis e intransmissíveis atinentes à condição humana, bem como as 
consequências jurídicas desta violação. Será realizada uma pesquisa bibliográfica na primeira fase da pesquisa, a fim de compreender os aspectos 
teóricos do assédio moral. Na segunda fase, após o embasamento teórico e a necessária submissão ao comitê de ética, far-se-á entrevistas com 
pessoas que já foram vítimas de assédio moral, a fim de verificar os impactos psíquicos que lhes foram gerados, bem como com profissionais da 
área de Recursos Humanos nas organizações, para identificar que medidas são tomadas no sentido de prevenir e combater o assédio moral. No 
ambiente laboral a vítima se torna presa fácil do agressor, que a submete a situações constrangedoras, dolorosas e intimidadoras. Está vítima, 
muitas vezes, mantem-se numa condição de inércia, decorrente, entre outras coisas, da vergonha ou do medo de perder o emprego. O fator 
característico do assédio é a sua frequência, com atitudes que podem surgir em forma de comentários impertinentes e repetitivos, a fim de 
desestabilizar o colaborador. Tais condutas são, em sua maioria, causadoras de sintomas psicológicos devastadores para a vítima, podendo 
ocorrer de forma: a) velada, atingindo a imagem do indivíduo, denegrindo a sua autoimagem, fazendo-o acreditar na ineficiência de suas ações; 
ou b) explícita, através de humilhações em público, insinuações e brincadeiras de caráter pejorativo. Em contextos atuais, existem indivíduos que 
não identificam as características do assédio e o vivenciam de forma nociva sem de fato entender como se imergiram naquela situação. As vítimas 
de assédio, em geral, são pessoas que estão em cargos que necessitam de acompanhamento de gestores e, com essa exposição, tornam-se alvos 
fáceis ao assediador. Ressalte-se que o assédio pode se dar em caráter vertical (superior hierárquico) ou horizontal (companheiros de trabalho). 
Em algumas organizações pode ser comum o estímulo a essa prática, de forma distorcida, acreditando-se que é fruto de uma competição positiva 
entre colaboradores. Contudo, tais jogos de poder podem conduzir o indivíduo a acreditar e aceitar a condição de que seria menor em qualidades, 
desestabilizando-o emocionalmente. Ante o exposto, necessita-se de um olhar mais aproximado da alta gestão nas organizações. Este papel, que 
tem sido desempenhado pelos profissionais de Recursos Humanos (RH), pode ser cumprido em forma de palestras abordando o tema, com o 
intuito de esclarecer os motivos que levam ao assédio e como evitá-lo e combatê-lo. Para a vítima desse transtorno, muitas vezes é difícil assumir 
sua condição e se irresignar, reportando-se a quem possa ajudá-lo a se desvincular dessa situação. Daí a importância do RH dentro das 
organizações, não se resumindo a prover novos profissionais, mas dedicando atenção aos colaboradores já existentes. Com o suporte da CIPA 
(Comissão Interna de Prevenção de Acidentes) e do SESMT (Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho), o RH 
pode bem desempenhar seu papel de levar o agressor a reavaliar sua conduta, sem prejuízo da devida sanção, ofertando apoio médico e 
psicológico ao empregado assediado.
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