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Ementa
PROPOSITURA — ASSEMBLEIA LEGISLATIVA —
VEDACAO DA PRATICA DE ASSEDIO MORAL
NA ADMINISTRACAO PUBLICA ESTADUAL
DIRETA E INDIRETA — INTERESSE PUBLICO
— COMPETENCIA DO CHEFE DO PODER
EXECUTIVO. 1. 0 assedio moral nada mais 6 do que um
género da discriminacdo, devendo ser duramente coibido
pelo Estado Democratic° de Direito. 2. Iniciativa de lei
exclusiva do Chefe do Poder do Executivo Estadual.
3. Responsabilidade objetiva do Estado. 4. Direito de
regresso em face do agente causador do assedio moral.
5. Assedio moral 6 falta grave. 6. Necessidade de fixacdo
de sancoes disciplinares. 7. Fixacdo de medidas a serem
adotadas pelos Orgdos corn a finalidade de coibir a pratica
de assedio moral na administracdo.

PARECER-PA/2008. 1. Tratam os autos da Proposicao n.
XXX, que versa sobre a vedacao da pratica de assedio moral no ambito
da administracao publica estadual direta e indireta.
Encontram-se os autos instruidos com anteprojeto
de lei (fl. 5 e 6), justificativa (fl. 7 e 8) e nota tecnica (fl. 9 a 34).
Remetidos os autos ao Gabinete Civil seu Secretario
solicitou pronunciamento desta Casa acerca da vertente proposicdo.
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Procuradora do Estado de Goias.
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E o relatOrio, segue apreciacdo do merit°.
Primeiramente é de se realizar algumas ponderaci3es
acerca da proeminencia do tema assedio moral. A Constituicao Federal,
em seu art. 1° elege como fundament° do Estado Democratic° de
Direito a dignidade da pessoa humana (inciso III) e os valores sociais
do trabalho (inciso IV), bem como assegura que a ordem social tern
como base o primado do trabalho e como objetivo o bem-estar e a
justica social (art. 193).
0 texto constitucional valorou sobremaneira a
dignidade da pessoa humana, bem como enalteceu o valor social
do trabalho e, nesse contexto, consagrou o principio da ndodiscriminacao, a fim de coibir qualquer distincao, exclusdo ou
restricão corn o objetivo de prejudicar ou anular o reconhecimento, o
gozo ou exercicio, em igualdade de condicaes, dos direitos humanos
e liberdades fundamentais, seja na esfera politica, econOmica, social,
cultural e civil ou mesmo no ambiente de trabalho (cf. ASSE, 2004:
p. 822).
Nesse contexto, enquanto conduta repudiada pelo
Estado Democratic° de Direito encontramos o assedio moral:
Assedio moral é tambem conhecido como violéncia
moral ou psicoterrorismo no trabalho. Pode-se dizer que
ndo é urn fenOmeno novo, muito pelo contrario, ele é tdo
antigo quanto o pr6prio trabalho. A novidade reside na
intensificacdo da gravidade, amplitude e banalizacdo do
fenOmeno que hoje é destaque tanto no Brasil quanto no
plano internacional. (ASSE, 2004: p.819)

0 assedio em local de trabalho tem aumentado
estatisticamente, ou, pelo menos, tern aumentado seu registro, isso
porque procedimentos antes considerados naturais e inevitaveis, dada
a atual ordem juridica sdo agora reconhecidos como inconvenientes e
humilhantes, portanto, inaceitaveis (cf. BRASIL, 2003: p. 27).
Assedio moral pode ser entendido como a exposicao
8.
dos trabalhadores a situaceies humilhantes e constrangedoras, repetitivas
e prolongadas, durante a jornada de trabalho e no exercicio das funciies
profissionais (cf. ASSE, 2004: p. 819).
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De outra sorte, o assedio moral nada mais é do que
urn genero da discriminacao, eis que o seu prOprio conceito dispele que
a finalidade maior de tais condutas é a exclusao da pessoa do ambiente
de trabalho, de modo que se expOe a vitima a situaceies de desigualdade
propositadamente e, o que é mais importante, sem motivo legitimo (cf.
NASCIMENTO, 2004: p. 922).
Para a OIT — Organizacao Internacional do Trabalho,
identifica-se o assedio
quando a vitima tern razodvel motivo para crer que
sua recusa resultaria ern desvantagem em relacdo ao
acesso ou manutencão do emprego, corn reflexos em
sua progressdo dentro da organizacdo ou ainda que dal
resultaria urn ambiente de trabalho hostil (BRASIL,
2003: p. 29).

E de se observar que a humilhacao repetitiva e
de longa duracao, interfere na vida do assediado de modo direto,
comprometendo sua identidade, dignidade e relacOes afetivas e sociais,
ocasionando graves danos a satde fisica e mental, que podem evoluir
para a incapacidade laborativa, desemprego ou mesmo a morte, sendo
que as principais doencas causadas pelo assedio moral sao: depressao,
hipertensao, dores generalizadas pelo corpo, tensao no pescoco, gastrite
e disttrbios do sono (cf. ASSE, 2004: p. 820).
De todo o exposto, salta aos olhos o interesse e
relevancia na adocao de medidas tendentes a coibir todas as condutas
que possam ser interpretadas como assedio moral no ambito da
administracao pUblica estadual direta e indireta, vez se tratar tambthn
de ambiente de trabalho suscetivel a pratica de assedio moral.
13.
Volvendo os olhos para a preambular de competencia,
é de se destacar que o cerne do presente expediente junge-se a materia de
interesse privativo do Estado de Goias, enquanto ente federado, vez que
recai sobre a vedacao de conduta no ambito da administracao palica
estadual, bem como a fixacao de procedimentos a serem adotados pelos
servidores estaduais (art. 20 da Constituicao Estadual de Goias). feita,
sob o ponto de vista da legitimidade para a edicdo do ato normativo em
comento ndo se afigura nenhum &ice.
14.

Superadas as questOes preliminares de competencia
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e interesse pAblico para a edicäo do normativo em comento, passemos
a analise da minuta de f. 5 e 6.
0 art. 1° do anteprojeto apresentado declara, em seu
a proibicdo de assedio moral no ambito da administracão pfiblica
estadual direta e indireta, sendo que seu paragrafo iinico fixa o alcance
da expressão assedio moral para os fins dessa lei:

caput,

Art. 1° - Fica proibida a pratica de assedio moral no ambito
da administracdo pUblica estadual direta e indireta.
Paragrafo itnico. Para os fins dessa lei, entende-se como
assedio moral a exposicdo de servidor pfiblico a situacCies
de constrangimento, humilhacâo, desqualificacdo e
degradacdo de sua dignidade, desde que caracterizadas por
repeticdo sistematica, intencionalidade, direcionalidade,
temporalidade e degradacdo deliberada de suas condiceies
de trabalho.

Destaco que a presente definicão encontra-se
consentanea com a escola sueca do professor Leymann que, do
estudo de infimeros casos de pacientes em tratamento por problemas
psicolOgicos em razao das dificuldades nas relacOes pessoais no local
de trabalho, elaborou o conceito do mobbing, 34° teorizando o assedio
moral e obtendo o reconhecimento da comunidade internacional (cf.
NASCIMENTO, 2004: p. 927).
Assim é que a conformacao do assedio moral
17.
perpassa pela verificacào dos seguintes elementos:
naturezapsicolOgica: o assedio moral pode concretizar-se de diversas
formas, sendo que o elemento comum, alem da finalidade de exclusào,
é a modalidade da conduta, a qual sempre se verifica agressiva e
vexatOria, capaz de constranger a vitima, trazendo nela sentimentos de
humilhacao e inferiorizacdo, afetando essencialmente sua auto-estima.
conduta repetitiva, prolongada ofensiva ou humilhante: em sendo o
assedio moral urn fen8meno de natureza psicolOgica, rid° ha de ser um
ato esporadico capaz de trazer lesOes psiquicas a vitima. Assim, o arco
340
Expressao que denomina o assedio moral, tal como bullying, haracêlement moral, manipulacäo
perversa, ou ainda, terrorismo psicolOgico.
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temporal deve ser suficientemente longo para que cause um impacto
real e de verdadeira perseguiedo pelo assediador.
finalidade: o assedio moral ocorrido dentro do ambiente de trabalho,
doutrinariamente considerado, configura-se pela deliberada degradacdo
das condiciies de trabalho, corn o objetivo principal de exclusão da
vitima, seja pela pressdo deliberada para exonerar-se ou demitir-se, para
que se aposente precocemente ou ainda obtenha licenca para tratamento
de sande, bem como pela construed° de urn clima de constrangimento
para que a vitima, por si mesma, julgue estar prejudicando o Orgdo ou
o prOprio ambiente de trabalho, pedindo para ausentar-se ou para sair
definitivamente (cf. NASCIMENTO, 2004: p. 924 e 925).
necessidade do dano psiquico-emocional: o assedio moral configura
uma situacdo de violacdo grave em que a vitima experimenta uma
experiencia subjetiva que causa prejuizos praticos e emocionais, eis
que mina sua sande fisica e mental e corrOi sua auto-estima (cf. ASSE:
2004, p. 824).
Na seqiiencia, o art. 2° prevé a responsabilidade
objetiva do Estado nos casos de assedio moral contra seus servidores,
ressalvada a acdo de regresso contra seu causador.
Primeiramente, verifica-se que a adocdo da expressOo
"servidor" parece ndo ser consentOnea corn o alcance pretendido pela
norma. Isso porque, na sua acepcdo juridica, tal designacdo compreende
aquela gama de pessoas fisicas que se ligam, sob um regime de
depenancia, a Administracdo Pnblica direta, indireta, autarquica e
fundacional palica, mediante uma relacdo de trabalho de natureza
profissional e perene para the prestar servicos. Vale dizer, a expressdo
designa os que prestam servico sob o regime estatutdrio ou celetista
e abarca tanto os que se ligam as entidades pnblicas como os que se
vinculam as entidades privadas criadas pelo Poder Paha), estando
excluidos os agentes politicos (cf. GASPARINI, 1995: p. 116), por
exemplo. Nesse contexto, a fim de compreender os agentes politicos da
Administracdo Pnblica Estadual, é de se alterar a redacdo do art. 3° a
fim de substituir a expressdo "servidores" por "agentes palicos", dado
o caster mais abrangente desta Ultima.
20.
A pratica do assedio moral resultard numa obrigacdo
de reparar os danos materials e morais causados pelo ato discriminatOrio
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violador de urn direito personalissimo. 34' De fato, sao inviolaveis,
enquanto bens tutelados juridicamente, a honra, imagem, intimidade
e dignidade da pessoa, dal porque a violacao a qualquer desses bens
juridicos importa indenizacao pelos danos dela decorrentes.342
No caso da Administracao PUblica e preciso
considerar que o art. 37, § 6° da CF dispOe que o Estado e civilmente
responsavel pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, venham a
causar a terceiros.
Aqui vale lembrar que a relacao entre a vontade e
a acao do Estado e de seus agentes e uma relacao de imputacao direta
dos atos dos agentes ao Estado, de forma que o que o agente faca na
qualidade funcional e o que o Estado fez. Portanto, na hipOtese de
pratica de assedio moral no ambito da administracao pUblica estadual
por qualquer agente pitblico, tal conduta sera havida pelo Estado como
pertinente a si prOprio (cf. MELLO, 2001: p. 850).
Alem disso, acarretam responsabilidade do Estado
nao so os danos produzidos no pr6prio exercicio da atividade pAblica
do agente, mas tambem aqueles que so puderam ser produzidos gracas
ao fato de o agente prevalecer-se da condicao de agente pAblico (cf.
MELLO, 2001: p. 851).
De conseguinte, para configurar-se a aludida
responsabilidade, bastam trés pressupostos, quais sejam, a ocorrencia
do fato administrativo, assim entendido como qualquer forma de
conduta; o dano experimentado pela vitima, seja ele patrimonial ou
moral; e, por fim, o nexo causal entre o fato administrativo e o dano (cf.
CARVALHO FILHO, 2006: p. 458).
25.
A parte final da redacao do art. 2° sugerido faz mencao
a relacao juridica pertinente ao direito de regresso, dela fazendo parte o
Estado e seu agente pUblico — o causador do assedio moral. Isso porque
no tema da responsabilidade civil do Estado existem duas relaceies
341
Cite-se, neste sentido, decisks dos Egregios Tribunais do Trabalho, bem como do Egregio
Tribunal Superior do Trabalho, em que foi estipulada a indenizaeAo por dano moral em caso de assedio
moral: TRT 15' Reg. N. 01711-2001-111-15-00-0 RO 20534/2002-R02; TRT 17' Reg. Ac. N. 8532/03,
Proc. n. 1294.2002.7.17.0.9; TST P T., Ac. 3.879, RR 7.642/86, Rel. Min. Marco Aurelio Mendes de Farias
Mello.
342

TRT 3' Reg., RO 00317-2003-092-03-00-9 — Ac. 5' T., 35.5.2004.
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juridicas diversas — uma que liga o lesado ao Estado e outra que vincula
o Estado a seu agente. Essa Ultima relacao é que consubstancia o direito
de regresso do Estado, estando prevista na parte final do art. 37, § 6° da
Constituicdo Federal.
Com relacdo ao dispositivo sob exame, sugiro a
substituicdo da palavra "causador" por "agente pUblico causador",
vez que esta ultima é mais consentanea corn o texto constitucional
supracitado.
0 art. 3° do anteprojeto de f. 5 preve que a apuracdo
da prkica de assedio moral sera feita por meio do procedimento
administrativo disciplinar:
Art. 3° - Para a apuracdo do que trata o art. 1° sera()
utilizados os procedimentos ja previstos em lei que
regulamenta a infracdo disciplinar no ambito do Estado,
assegurado a ampla defesa e o contraditOrio.

0 Estatuto dos Funciondrios Pirblicos Civis do
Estado de Goias, Lei n. 10.460/1988, corn as modificaciies trazidas pela
Lei estadual n. 14.678/2004, em seus artigos 303 a 345, consubstancia
o arcabouco normativo vigente que fixa as infraceies disciplinares e,
ainda, o procedimento a ser adotado para a sua apuracdo.
No entanto, é de se ressalvar que aludido diploma
juridico tern sua aplicabilidade restrita aos ocupantes de cargo de
provimento efetivo e em comissão do Estado de Goias, de modo que,
a principio, sua aplicacao aos agentes politicos e empregados pUblicos
configuraria desborde de competencia.
Assim, a fim de que eventual pratica de assedio
moral por parte de empregado pUblico ou de agente politico possa ser
apurada atraves de processo administrativo disciplinar é preciso que o
anteprojeto ern questa° expressamente preveja que a Lei n. 10.460/1988,
apenas no que pertine ao procedimento para a apuracao das infracifies
disciplinares, tenha sua aplicacao estendida tambem Aqueles agentes
pUblicos.
0

art. 4°, por sua vez, estabelece que
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Art. 4° - Constitui-se em falta grave a pratica de assedio
moral no ambito da administracdo

Da leitura do dispositivo transcrito conclui-se que
o mesmo encontra-se incompleto, eis que foi estabelecida uma falta
grave sem a fixacao da correspondente sancao. Recomendo, destarte,
que sua redacao seja revista de forma a contemplar, em seu bojo, as
sanceies disciplinares aplicaveis ao agente de assedio moral, dada a
imprescindibilidade de observancia do principio da tipicidade.
A titulo de sugestao, para fins da modificacao da
redacao dos artigos 3° e 4°, transcrevo, respectivamente, excertos da
Lei n. 422/2001 do Estado de Sao Paulo, que veda o assedio moral no
ambito da Administracao Palica Estadual Direta, Indireta e FundacOes
e da Lei do Estado do Rio de Janeiro n. 3.921/2002, que veda o
assedio moral no trabalho, no ambito dos organs, reparticaes ou entidades
da administracao centralizada, autarquias, fundacOes, empresas pfiblicas
e sociedades de economia mista, do poder legislativo, executivo ou
judiciario do Estado do Rio de Janeiro, inclusive concessionarias e
permissiondrias de servicos estaduais de utilidade ou interesse
Lei n. 422/2001

Artigo 4° - 0 assedio moral praticado pelo agente,
servidor, empregado ou qualquer pessoa que exerca
funcdo de autoridade nos termos desta Lei, é infracdo
grave e sujeitard o infrator as seguintes penalidades:
1. advertencia; suspensdo; demissdo.
§ 1° - Na aplicacdo das penalidades sera() considerados os
danos que dela provierem para o servidor e para o servico
prestado ao usuario pelos Orgdos da administracdo direta,
indireta e fundacional, as circunstancias agravantes ou
atenuantes e os antecedentes funcionais.
§ 2° - A advertencia sera aplicada por escrito nos casos
que tido justifique imposicdo de penalidade mais grave.
A penalidade de advertencia podera ser convertida
em freqiiencia a programa de aprimoramento e
comportamento funcional, ficando o servidor obrigado a
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dele participar regularmente, permanecendo em servico.
§ 3° - A suspensdo sera aplicada em caso de reincidência
de faltas punidas corn adverténcia. Quando houver
conveniéncia para o servico, a penalidade de suspensao
podera ser convertida em multa, em montante ou
percentual calculado por dia a base dos vencimentos ou
remuneracao, nos termos das normas especificas de cada
Orgao da administracdo direta, indireta e fundacional,
ficando o servidor obrigado a permanecer em servico.
§ 4° - A demissao sera aplicada em caso de reincid8ncia
das faltas punidas corn suspensao.
Artigo 5° - Por provocacao da parte ofendida, ou de
oficio pela autoridade que tiver conhecimento da pratica
de assedio moral, sera promovida sua imediata apuracão,
mediante sindicancia ou processo administrativo.
Paragrafo anico - Nenhum servidor podera sofrer
qualquer especie de constrangimento ou ser sancionado
por ter testemunhado atitudes definidas neste artigo ou
por to-las relatado.
Artigo 6° - Fica assegurado ao servidor acusado da pratica
de assedio moral direito de ampla defesa das acusacties
que the forem imputadas, nos termos das normas
especificas de cada Orgdo da administracao ou fundacão,
sob pena de nulidade (Lei n. 422/2001 do Estado de Sao
Paulo).
Lei n. 3.921/2002

Artigo 4° - 0 assedio moral no trabalho praticado por
agente, que exerca funcão de autoridade, nos termos desta
Lei, é infracdo grave e sujeitard o infrator as seguintes
penalidades:
1. adverténcia; suspensdo; e/ou demissdo;
§ 1° - Na aplicacão das penalidades, sera() considerados os
danos para a Administracao, ficando o servidor obrigado
a permanecer em servico.
§ 2° - A adverténcia sera aplicada por escrito, nos casos
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em que ndo se justifique imposicdo de penalidade
mais grave, podendo ser convertida em frequéncia
obrigat6ria a programa de aprimoramento, e melhoria do
comportamento funcional, corn infrator o compelido a
dele participar regularmente, permanecendo em servico.
§ 3° - A suspensdo sera aplicada em caso de reincidéncia
de faltas punidas corn adverténcia.
§ 4° - Quando houver conveniencia para o servico,
a penalidade de suspensdo poderd ser convertida em
multa, em montante ou percentual calculado por dia, a
base dos vencimentos ou remuneracdo, nos termos das
normas especificas de cada Orgao ou entidade, sujeitando
o infrator a receber informacOes, atribuicaes, tarefas e
outras atividades.
§ 5° - A demissdo sera aplicada em caso de reincidéncia das
faltas punidas corn suspensao, nos termos regulamentares
e mediante processo administrativo prOprio.
Artigo 5° - Por provocacdo da parte ofendida, ou de
oficio pela autoridade que tiver conhecimento da pratica
de ass6dio moral no trabalho, sera promovida sua
imediata apuracdo, mediante sindicancia ou processo
administrativo.
Paragrafo anico - Nenhum servidor ou funcionario
podera sofrer qualquer especie de constrangimento ou ser
sancionado por ter testemunhado atitude definidas nesta
Lei ou por to-las relatado.
Artigo 6° - Fica assegurado ao servidor ou funcionario
acusado da pratica de ass6dio moral no trabalho o
direito de ampla defesa das acusacOes que the forem
imputadas, nos termos das normas especificas de cada
Orgdo ou entidade, sob pena de nulidade (Lei Estadual n.
3.921/2001 do Rio de Janeiro).

0 art. 5° do anteprojeto em apreciacdo preve que
34.
os representantes legais dos Orgdos da administracao pUblica estadual
direta e indireta ficam obrigados a tomar as medidas necessarias para
prevenir o assedio moral.
35.

Acerca de tal dispositivo e preciso ponderar que a
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mera previsao ampla e gen6rica da obrigacao de adocao das medidas
necessarias carece de qualquer eficacia pratica. Assim, sugiro que
algumas medidas ou diretrizes sej am de pronto fixadas nesta Lei de
forma que o artigo em questa° ndo se transforme em letra morta. Trago
novamente a colacao parte da Lei Estadual n. 422/2001 de Sao Paulo a
titulo de ilustracky
Artigo 7° - Os Orgdos da administracao pUblica estadual
direta, indireta e fundacOes pUblicas, na pessoa de seus
representantes legais, ficam obrigados a tomar as medidas
necessarias para prevenir o assedio moral, conforme
definido na presente Lei.
§ 1° - Para os fins de que trata este artigo serdo adotadas,
dentre outran, as seguintes medidas:
o planejamento e a organizacao do trabalho:
I. levard em consideracdo a autodeterminacdo de cada
servidor e possibilitard o exercicio de sua responsabilidade
funcional e profissional; dard a ele possibilidade de
variacdo de atribuicOes, atividades ou tarefas funcionais;
assegurard ao servidor oportunidade de contatos corn
os superiores hierarquicos e outros servidores, ligando
tarefas individuais de trabalho e oferecendo a ele
informaciies sobre exigéncias do servico e resultados;
garantird a dignidade do servidor.
o trabalho pouco diversificado e repetitivo sera
evitado, protegendo o servidor no caso de variacão de
ritmo de trabalho; as condicties de trabalho garantirao ao
servidor oportunidades de desenvolvimento funcional e
profissional no servico.

Conclusio

Diante do exposto, opino pela relevancia e interesse
da edicdo de lei que coiba o assedio moral no ambito da administracão
pAblica goiana, entretanto, entendo pertinente que o anteprojeto em
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foco tenha seus termos adequados as orientaciies ora perfiladas e passe a
contemplar os contornos tecnico-juridicos necessarios a regulamentacao
da materia.
E o parecer.
Procuradoria Administrativa, em Goiania, aos 21 de
novembro de 2008.
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E o relatOrio, segue apreciaedo do merit°.
Primeiramente é de se realizar algumas ponderaeOes
acerca da proeminéncia do tema ass&lio moral. A Constituiedo Federal,
em seu art. 1° elege como fundamento do Estado Democrkico de
Direito a dignidade da pessoa humana (inciso III) e os valores sociais
do trabalho (inciso IV), bem como assegura que a ordem social tern
como base o primado do trabalho e como objetivo o bem-estar e a
justica social (art. 193).
0 texto constitucional valorou sobremaneira a
dignidade da pessoa humana, bem como enalteceu o valor social
do trabalho e, nesse contexto, consagrou o principio da ndodiscriminaed. o, a fim de coibir qualquer distincao, exclusdo ou
restriedo corn o objetivo de prejudicar ou anular o reconhecimento, o
gozo ou exercicio, em igualdade de condieOes, dos direitos humanos
e liberdades fundamentais, seja na esfera politica, econOmica, social,
cultural e civil ou mesmo no ambiente de trabalho (cf. AS SE, 2004:
p. 822).
Nesse contexto, enquanto conduta repudiada pelo
Estado Democratic° de Direito encontramos o assddio moral:
Assedio moral é tambem conhecido como violencia
moral ou psicoterrorismo no trabalho. Pode-se dizer que
nao é um fenOmeno novo, muito pelo contrario, ele é tdo
antigo quanto o prOprio trabalho. A novidade reside na
intensificacdo da gravidade, amplitude e banalizacao do
fenOmeno que hoje é destaque tanto no Brasil quanto no
piano internacional. (ASSE, 2004: p.819)

0 assedio em local de trabalho tem aumentado
estatisticamente, ou, pelo menos, tem aumentado seu registro, isso
porque procedimentos antes considerados naturais e inevitaveis, dada
a atual ordem juridica sac, agora reconhecidos como inconvenientes e
humilhantes, portanto, inaceitaveis (cf. BRASIL, 2003: p. 27).
8.
Ass6dio moral pode ser entendido como a exposiedo
dos trabalhadores a situaeCies humilhantes e constrangedoras, repetitivas
e prolongadas, durante a jornada de trabalho e no exercicio das funeOes
profissionais (cf. ASSE, 2004: p. 819).

Emilia Munhoz Galva

283

De outra sorte, o assedio moral nada mais e do que
um genero da discriminacao, eis que o seu pr6prio conceito dispeie que
a finalidade maior de tais condutas e a exclusao da pessoa do ambiente
de trabalho, de modo que se expae a vitima a situacOes de desigualdade
propositadamente e, o que e mais importante, sem motivo legitimo (cf.
NASCIMENTO, 2004: p. 922).
Para a OIT — Organizacao Internacional do Trabalho,
identifica-se o assedio
quando a vitima tern razoavel motivo para crer que
sua recusa resultaria ern desvantagem em relacao ao
acesso ou manutencdo do emprego, corn reflexos em
sua progressão dentro da organizacdo ou ainda que dai
resultaria urn ambiente de trabalho hostil (BRASIL,
2003: p. 29).

E de se observar que a humilhacao repetitiva e
de longa duracao, interfere na vida do assediado de modo direto,
comprometendo sua identidade, dignidade e relaciies afetivas e sociais,
ocasionando graves danos a saixle fisica e mental, que podem evoluir
para a incapacidade laborativa, desemprego ou mesmo a morte, sendo
que as principais doencas causadas pelo assedio moral sao: depressao,
hipertensao, dores generalizadas pelo corpo, tensao no pescoco, gastrite
e distilrbios do sono (cf. ASSE, 2004: p. 820).
De todo o exposto, salta aos olhos o interesse e
relevancia na adocao de medidas tendentes a coibir todas as condutas
que possam ser interpretadas como assedio moral no ambito da
administracao pithlica estadual direta e indireta, vez se tratar tambem
de ambiente de trabalho suscetivel a pratica de assedio moral.
Volvendo os olhos para a preambular de competencia,
13.
e de se destacar que o cerne do presente expediente junge-se a materia de
interesse privativo do Estado de Goias, enquanto ente federado, vez que
recai sobre a vedacao de conduta no ambito da administracao piiblica
estadual, bem como a fixacao de procedimentos a serem adotados pelos
servidores estaduais (art. 20 da Constituicao Estadual de Goias). feita,
sob o ponto de vista da legitimidade para a edicao do ato normativo em
comento Tido se afigura nenhum Obice.
14.

Superadas as questhes preliminares de competencia
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e interesse ptiblico para a edicao do normativo em comento, passemos
a analise da minuta de f. 5 e 6.
0 art. 1° do anteprojeto apresentado declara, em seu
caput, a proibicao de assedio moral no ambito da administracao

estadual direta e indireta, sendo que seu paragrafo fink° fixa o alcance
da expressao assedio moral para os fins dessa lei:
Art. 1° - Fica proibida a prkica de assedio moral no ambito
da administracao pfiblica estadual direta e indireta.
Pardgrafo imico. Para os fins dessa lei, entende-se como
assedio moral a exposicdo de servidor pablico a situacties
de constrangimento, humilhacdo, desqualificacão e
degradacao de sua dignidade, desde que caracterizadas por
repeticao sistematica, intencionalidade, direcionalidade,
temporalidade e degradacdo deliberada de suas condiceies
de trabalho.

Destaco que a presente definicao encontra-se
consentanea corn a escola sueca do professor Leymann que, do
estudo de inUmeros casos de pacientes em tratamento por problemas
psicolOgicos em razao das dificuldades nas relace•es pessoais no local
de trabalho, elaborou o conceito do mobbing,34° teorizando o assedio
moral e obtendo o reconhecimento da comunidade internacional (cf.
NASCIMENTO, 2004: p. 927).
17.
Assim e que a conformacao do assedio moral
perpassa pela verificacao dos seguintes elementos:
natureza psicolOgica: o assedio moral pode concretizar-se de diversas
formas, sendo que o elemento comum, alem da finalidade de exclusao,
é a modalidade da conduta, a qual sempre se verifica agressiva e
vexatOria, capaz de constranger a vitima, trazendo nela sentimentos de
humilhacao e inferiorizacao, afetando essencialmente sua auto-estima.
conduta repetitiva, prolongada ofensiva ou humilhante: em sendo o
assedio moral um fenOmeno de natureza psicolOgica, nao ha de ser um
ato esporadico capaz de trazer leseies psiquicas a vitima. Assim, o arco
340
Expressäo que denomina o assedio moral, tal como bullying, haraMement moral, manipulacao
perversa, ou ainda, terrorismo psicolOgico.
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temporal deve ser suficientemente longo para que cause urn impacto
real e de verdadeira perseguicão pelo assediador.
finalidade: o assedio moral ocorrido dentro do ambiente de trabalho,
doutrinariamente considerado, configura-se pela deliberada degradacOo
das condiceies de trabalho, corn o objetivo principal de exclusdo da
vitima, seja pela pressdo deliberada para exonerar-se ou demitir-se, para
que se aposente precocemente ou ainda obtenha licenca para tratamento
de saUde, bem como pela construcào de um clima de constrangimento
para que a vitima, por si mesma, julgue estar prejudicando o Orgdo ou
o prOprio ambiente de trabalho, pedindo para ausentar-se ou para sair
definitivamente (cf. NASCIMENTO, 2004: p. 924 e 925).
necessidade do dano psiquico-emocional: o assedio moral configura
uma situacdo de violacao grave em que a vitima experimenta uma
experiencia subjetiva que causa prejuizos praticos e emocionais, eis
que mina sua saiide fisica e mental e corr6i sua auto-estima (cf. ASSE:
2004, p. 824).
Na seqUéncia, o art. 2° prevé a responsabilidade
objetiva do Estado nos casos de assedio moral contra seus servidores,
ressalvada a acdo de regresso contra seu causador.
Primeiramente, verifica-se que a adocao da expressdo
"servidor" parece nab ser consentanea corn o alcance pretendido pela
norma. Isso porque, na sua acepcâo juridica, tal designacao compreende
aquela gama de pessoas fisicas que se ligam, sob um regime de
dependência, a Administracao Piiblica direta, indireta, autarquica e
fundacional piiblica, mediante uma relacdo de trabalho de natureza
profissional e perene para the prestar servicos. Vale dizer, a expressão
designa os que prestam servico sob o regime estatutdrio ou celetista
e abarca tanto os que se ligam as entidades pUblicas como os que se
vinculam as entidades privadas criadas pelo Poder PUblico, estando
excluidos os agentes politicos (cf. GASPARINI, 1995: p. 116), por
exemplo. Nesse contexto, a fim de compreender os agentes politicos da
Administracdo Piiblica Estadual, é de se alterar a redacao do art. 3° a
fim de substituir a expressao "servidores" por "agentes piiblicos", dado
o carater mais abrangente desta Ultima.
20.
A pratica do assedio moral resultard numa obrigacao
de reparar os danos materiais e morais causados pelo ato discriminatOrio
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violador de um direito personalissimo. 341 De fato, sao inviolaveis,
enquanto bens tutelados juridicamente, a honra, imagem, intimidade
e dignidade da pessoa, dai porque a violacao a qualquer desses bens
juridicos importa indenizacao pelos danos dela decorrentes.342
No caso da Administracdo Pfiblica é preciso
considerar que o art. 37, § 6° da CF dispeie que o Estado é civilmente
responsavel pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, venham a
causar a terceiros.
Aqui vale lembrar que a relacao entre a vontade e
a acdo do Estado e de seus agentes é uma relacao de imputacao direta
dos atos dos agentes ao Estado, de forma que o que o agente faca na
qualidade funcional é o que o Estado fez. Portanto, na hipOtese de
pratica de assedio moral no ambito da administracao publics estadual
por qualquer agente pAblico, tal conduta sera havida pelo Estado como
pertinente a si pr6prio (cf. MELLO, 2001: p. 850).
Alan disso, acarretam responsabilidade do Estado
nao so os danos produzidos no pr6prio exercicio da atividade pUblica
do agente, mas tambem aqueles que so puderam ser produzidos gracas
ao fato de o agente prevalecer-se da condicao de agente pUblico (cf.
MELLO, 2001: p. 851).
De conseguinte, para configurar-se a aludida
responsabilidade, bastam tres pressupostos, quais sejam, a ocorrência
do fato administrativo, assim entendido como qualquer forma de
conduta; o dano experimentado pela vitima, seja ele patrimonial ou
moral; e, por fim, o nexo causal entre o fato administrativo e o dano (cf.
CARVALHO FILHO, 2006: p. 458).
25.
A parte final da redacdo do art. 2° sugerido faz mencao
a relacao juridica pertinente ao direito de regresso, dela fazendo parte o
Estado e seu agente paha) — o causador do assedio moral. Isso porque
no terra da responsabilidade civil do Estado existem duas relacOes
341
Cite-se, neste sentido, decisbes dos Egregios Tribunais do Trabalho, bem como do Egregio
Tribunal Superior do Trabalho, em que foi estipulada a indenizacao por dano moral em caso de assedio
moral: TRT 15' Reg. N. 01711-2001-111-15-00-0 RO 20534/2002-R02; TRT 17 Reg. Ac. N. 8532/03,
Proc. n. 1294.2002.7.17.0.9; TST 1' T., Ac. 3.879, RR 7.642/86, Rel. Min. Marco Aurelio Mendes de Farias
Mello.
342
TRT 3' Reg., RO 00317-2003-092-03-00-9 —Ac. 5a T., 35.5.2004.
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juridicas diversas — uma que liga o lesado ao Estado e outra que vincula
o Estado a seu agente. Essa ultima relacâo a que consubstancia o direito
de regresso do Estado, estando prevista na parte final do art. 37, § 6° da
Constituicâo Federal.
Com relacao ao dispositivo sob exame, sugiro a
substituicdo da palavra "causador" por "agente publico causador",
vez que esta Ultima a mais consentanea corn o texto constitucional
supracitado.

0 art. 3° do anteprojeto de f. 5 preve que a apuracdo
da pratica de assedio moral sera feita por mein do procedimento
administrativo disciplinar:
Art. 3° - Para a apuracao do que trata o art. 1° sera()
utilizados os procedimentos ja previstos em lei que
regulamenta a infracao disciplinar no ambito do Estado,
assegurado a ampla defesa e o contradit6rio.

0 Estatuto dos Funcionarios Publicos Civis do
Estado de Goias, Lei n. 10.460/1988, corn as modificacOes trazidas pela
Lei estadual n. 14.678/2004, em seus artigos 303 a 345, consubstancia
o arcabouco normativo vigente que fixa as infracOes disciplinares e,
ainda, o procedimento a ser adotado para a sua apuracao.
No entanto, e de se ressalvar que aludido diploma
juridico tem sua aplicabilidade restrita aos ocupantes de cargo de
provimento efetivo e em comissâo do Estado de Goias, de modo que,
a principio, sua aplicacdo aos agentes politicos e empregados pAblicos
configuraria desborde de competéncia.
Assim, a fim de que eventual pratica de assddio
30.
moral por parte de empregado pfiblico ou de agente politico possa ser
apurada atraves de processo administrativo disciplinar e preciso que o
anteprojeto em questdo expressamente preveja que a Lei n. 10.460/1988,
apenas no que pertine ao procedimento para a apuracão das infraceies
disciplinares, tenha sua aplicacao estendida tambem aqueles agentes

31.

0 art. 4°, por sua vez, estabelece que
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Art. 4° - Constitui-se em falta grave a pratica de assedio
moral no ambito da administracao pAblica.

Da leitura do dispositivo transcrito conclui-se que
o mesmo encontra-se incompleto, eis que foi estabelecida uma falta
grave sem a fixacao da correspondente sancao. Recomendo, destarte,
que sua redacao seja revista de forma a contemplar, em seu bojo, as
sanceles disciplinares aplicaveis ao agente de assedio moral, dada a
imprescindibilidade de observancia do principio da tipicidade.
A titulo de sugestao, para fins da modificacao da
redacao dos artigos 3° e 4°, transcrevo, respectivamente, excertos da
Lei n. 422/2001 do Estado de Sao Paulo, que veda o assedio moral no
ambito da Administracao Publics Estadual Direta, Indireta e Fundaceies
pAblicas, e da Lei do Estado do Rio de Janeiro n. 3.921/2002, que veda o
assedio moral no trabalho, no ambito dos Orgaos, reparticeles ou entidades
da administracao centralizada, autarquias, fundacOes, empresas
e sociedades de economia mista, do poder legislativo, executivo ou
judiciario do Estado do Rio de Janeiro, inclusive concessionarias e
permissiondrias de servicos estaduais de utilidade ou interesse
Lei n. 422/2001

Artigo 4° - 0 assedio moral praticado pelo agente,
servidor, empregado ou qualquer pessoa que exerca
funcao de autoridade nos termos desta Lei, é infracao
grave e sujeitard o infrator as seguintes penalidades:
1. adverténcia; suspensao; demissao.
§ 1° - Na aplicacao das penalidades serao considerados os
danos que dela provierem para o servidor e para o servico
prestado ao usuario pelos Orgaos da administracao direta,
indireta e fundacional, as circunstancias agravantes ou
atenuantes e os antecedentes funcionais.
§ 2° - A advertencia sera aplicada por escrito nos casos
que nao justifique imposicao de penalidade mais grave.
A penalidade de advertencia podera ser convertida
em freqUencia a programa de aprimoramento e
comportamento funcional, ficando o servidor obrigado a
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dele participar regularmente, permanecendo em servico.
§ 3° - A suspensdo sera aplicada em caso de reincidencia
de faltas punidas corn advertencia. Quando houver
conveniencia para o servico, a penalidade de suspensdo
podera ser convertida em multa, em montante ou
percentual calculado por dia a base dos vencimentos ou
remuneracao, nos termos das normas especificas de cada
Orgao da administracdo direta, indireta e fundacional,
ficando o servidor obrigado a permanecer em servico.
§ 4° - A demissao sera aplicada em caso de reincidência
das faltas punidas corn suspensào.
Artigo 5° - Por provocacdo da parte ofendida, ou de
oficio pela autoridade que tiver conhecimento da pratica
de assedio moral, sera promovida sua imediata apuracao,
mediante sindicancia ou processo administrativo.
Paragrafo anico - Nenhum servidor podera sofrer
qualquer especie de constrangimento ou ser sancionado
por ter testemunhado atitudes definidas neste artigo ou
por to-las relatado.
Artigo 6° - Fica assegurado ao servidor acusado da pratica
de assédio moral direito de ampla defesa das acusacCies
que the forem imputadas, nos termos das normas
especificas de cada Orgdo da administracao ou fundacao,
sob pena de nulidade (Lei n. 422/2001 do Estado de Sao
Paulo).
Lei n. 3.921/2002
Artigo 4° - 0 ass6clio moral no trabalho praticado por
agente, que exerca funcao de autoridade, nos termos desta
Lei, é infracdo grave e sujeitara o infrator as seguintes
penalidades:
1. advertência; suspensao; e/ou demissao;
§ 1° - Na aplicacdo das penalidades, sera° considerados os
danos para a Administracao, ficando o servidor obrigado
a permanecer em servico.
§ 2° - A adverténcia sera aplicada por escrito, nos casos
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em que no se justifique imposicao de penalidade
mais grave, podendo ser convertida em frequencia
obrigatOria a programa de aprimoramento, e melhoria do
comportamento funcional, corn infrator o compelido a
dele participar regularmente, permanecendo em servico.
§ 3° - A suspensao sera aplicada em caso de reincidencia
de faltas punidas corn advertencia.
§ 4° - Quando houver conveniencia para o servico,
a penalidade de suspensao podera ser convertida em
multa, em montante ou percentual calculado por dia, a
base dos vencimentos ou remuneracao, nos termos das
normas especificas de cada Orgao ou entidade, sujeitando
o infrator a receber informacOes, atribuicOes, tarefas e
outras atividades.
§ 5° -A demissao sera aplicada em caso de reincidencia das
faltas punidas corn suspensào, nos termos regulamentares
e mediante processo administrativo pr6prio.
Artigo 5° - Por provocacao da parte ofendida, ou de
officio pela autoridade que tiver conhecimento da pratica
de assedio moral no trabalho, sera promovida sua
imediata apuracao, mediante sindicancia ou processo
administrativo.
Paragrafo finico - Nenhum servidor ou funcionario
podera softer qualquer especie de constrangimento ou ser
sancionado por ter testemunhado atitude definidas nesta
Lei ou por to-las relatado.
Artigo 6° - Fica assegurado ao servidor ou funcionario
acusado da pratica de assedio moral no trabalho o
direito de ampla defesa das acusacOes que the forem
imputadas, nos termos das normas especificas de cada
Orgao ou entidade, sob pena de nulidade (Lei Estadual n.
3.921/2001 do Rio de Janeiro).

0 art. 5° do anteprojeto em apreciacdo prevé que
os representantes legais dos Orgdos da administracdo publica estadual
direta e indireta ficam obrigados a tomar as medidas necessarias para
prevenir o assedio moral.
Acerca de tal dispositivo é preciso ponderar que a
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mera previsao ampla e generica da obrigacao de adocao das medidas
necessarias carece de qualquer eficacia pratica. Assim, sugiro que
algumas medidas ou diretrizes sejam de pronto fixadas nesta Lei de
forma que o artigo em questao nao se transforme em letra morta. Trago
novamente a colacao parte da Lei Estadual n. 422/2001 de Sao Paulo a
titulo de ilustracao:
Artigo 7° - Os Orgaos da administracao publica estadual
direta, indireta e fundaceies pUblicas, na pessoa de seus
representantes legais, ficam obrigados a tomar as medidas
necessarias para prevenir o assedio moral, conforme
definido na presente Lei.
§ 1° - Para os fins de que trata este artigo sera() adotadas,
dentre outras, as seguintes medidas:
o planejamento e a organizacdo do trabalho:
I. levard em consideraedo a autodeterminacao de cada
servidor e possibilitard o exercicio de sua responsabilidade
funcional e profissional; dard a ele possibilidade de
variacao de atribuicifies, atividades ou tarefas funcionais;
assegurard ao servidor oportunidade de contatos com
os superiores hierarquicos e outros servidores, ligando
tarefas individuais de trabalho e oferecendo a ele
informacties sobre exigéncias do servico e resultados;
garantird a dignidade do servidor.
o trabalho pouco diversificado e repetitivo sera
evitado, protegendo o servidor no caso de variacao de
ritmo de trabalho; as condicties de trabalho garantirdo ao
servidor oportunidades de desenvolvimento funcional e
profissional no service,.

Conclusäo

Diante do exposto, opino pela relevancia e interesse
da edicao de lei que coiba o assedio moral no ambito da administracao
pAblica goiana, entretanto, entendo pertinente que o anteprojeto em
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foco tenha seus termos adequados as orientaceies ora perfiladas e passe a
contemplar os contornos tecnico-juridicos necessdrios a regulamentacdo
da materia.
E o parecer.
Procuradoria Administrativa, em GoiAnia, aos 21 de
novembro de 2008.
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