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Apresentação

Conforme definição utilizada pelo Su-

perior Tribunal de Justiça em recurso 

especial de relatoria da ministra Elia-

na Calmon (REsp 1.286.466), o assé-

dio moral é uma campanha de terror 

psicológico. Os indivíduos alvos do 

assédio são reiteradamente submeti-

dos a abusos verbais, comportamento 

agressivo, constrangimentos e ame-

aças, o que configura um ataque de-

liberado à estabilidade emocional das 

vítimas. Tal definição adotada pelo STJ 

diz respeito especialmente ao assédio 

interpessoal, isto é, aquele identificado 

entre indivíduos.

Procuradoras e procuradores da Fa-

zenda Nacional, no entanto, não so-

frem unicamente com essa agressão: 

os PFNs são vítimas principalmente de 

um tipo de assédio generalizado, sis-

temático, institucionalmente aceito. 

Trata-se do assédio moral institucional 

ou organizacional, que se dá quando a 

própria instituição tolera e corrobora 

com a prática do assédio – por exem-

plo quando impõe carga de trabalho 
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invencível e exerce pressão desmedida sobre a coletividade 

dos Membros. A assediadora, nesse caso, é a própria insti-

tuição.

A essa realidade estão associados muitos casos que, por meio 

de relatos informais e cada vez mais frequentes, chegam ao 

conhecimento do Sindicato Nacional dos Procuradores da 

Fazenda Nacional - SINPROFAZ. Como será demonstrado 

adiante, distúrbios como a distribuição desigual de trabalho, 

a ausência de carreira de apoio, a imposição de atividades 

meramente administrativas e, consequentemente, a sobre-

carga extrema são problemas estruturais que já integram a 

rotina de procuradoras e procuradores da Fazenda Nacional.

A gravidade do cenário – cujos piores reflexos incidem sobre 

a saúde da Carreira – impulsionou o SINPROFAZ a agir. Esta 

cartilha faz parte de uma campanha pioneira do Sindicato 

que visa à conscientização sobre o que é o assédio moral 

– nas vertentes interpessoal e institucional – e quais as con-

sequências dele para as vítimas. Assim como nas iniciativas 

do SINPROFAZ que levaram a Carreira a pensar sobre saú-

de mental, esta campanha objetiva descortinar o tema do 

assédio moral e, sobretudo, incitar o debate. Afinal, apenas 

quando a prática do assédio moral for reconhecida, discuti-

da, combatida e definitivamente erradicada, a Procuradoria 

da Fazenda Nacional será capaz de oferecer um ambiente de 

trabalho e convivência realmente sadio para seus Membros.
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Como reconhecer o assédio moral

Quanto ao assédio moral interpessoal, sabe-se que ele não ocorre apenas 

em situações verticais, de subordinação. Ele também aparece em relações 

horizontais, isto é, entre indivíduos de mesmo nível hierárquico, como no 

caso dos procuradores da Fazenda Nacional. Nessa relação entre PFNs, 

o assédio moral pode ser identificado em diferentes circunstâncias e 

ser resultado, por exemplo, da falta de liderança ou de conhecimento 

técnico daquele que exerce determinada função. Podem caracterizar 

assédio moral:

• Imposição de tarefas que representem desvio de função

• Atribuição de volume desigual de trabalho

• Acionamento do PFN em horários inapropriados ou aos 
finais de semana

• Exposição pública de determinado trabalho do PFN

• Falta de empatia com relação a situações próprias da 
vida pessoal do PFN

• Estímulo à competição e à rivalidade entre Colegas

• Imposição de decisões arbitrárias, tomadas sem 
transparência ou diálogo

• Imposição de regras descabidas e desiguais

• Cobrança exacerbada por resultados inalcançáveis

• Intolerância com relação a falhas
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• Vigilância excessiva e privação da autonomia

• Questionamento recorrente das decisões tomadas 
pelo PFN

• Imposição de tarefas desnecessárias ou impossíveis

• Avocação de competências relevantes do PFN

• Humilhações implícitas ou ostensivas, em tom irônico 
ou de chacota

• Ridicularização e “piadas” de cunho discriminatório e ofensivo

• Insinuação de distúrbios psicológicos

• Retaliações e ameaças em razão de críticas recebidas

• Promoção de intrigas baseadas em mentiras sobre Colegas

• Pressão para que o PFN não tire férias ou licenças de direito

• Realização de avaliações de desempenho injustas e 
parciais

• Recusa a dar orientações técnicas ou a prestar 
esclarecimentos necessários

• Indução do PFN ao erro

• Restrição a comentários ou opiniões antagônicas

• Menosprezo e isolamento do PFN em relação ao 
restante da equipe
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• O desequilíbrio na alocação de recursos humanos entre 
unidades e grupos de atuação

• A distribuição desigual da carga de trabalho

• A ausência de carreira de apoio

• A imposição de atividades meramente administrativas

• O desvio de função

• A alimentação de sistemas informatizados desconexos e 
obsoletos

• A exigência de prazos processuais inexequíveis 

• E, como consequência inevitável, o acúmulo de processos 
atribuídos aos PFNs.

Peculiaridades da PGFN

O assédio moral organizacional integra o cotidiano das instituições nas 

quais o modelo de gestão é o da administração por estresse, baseado 

na tensão permanente, no terror psicológico, no constrangimento, na 

intimidação. Esse tipo de assédio tem caráter despersonalizado, porque 

seu alvo não é um indivíduo específico, mas o todo. Logo, ele resulta em 

um dano psíquico coletivo, como o que se observa na Procuradoria da 

Fazenda Nacional, da qual cotidianamente uma expressiva quantidade de 

Colegas se afastam em virtude de enfermidades mentais e físicas.

Como bem sabem os PFNs, existe uma relação direta entre sobrecarga 

de trabalho e assédio moral. Caracterizam o assédio organizacional na 

Procuradoria da Fazenda Nacional:



9

Paralelamente ao volume de trabalho muito acima do tolerável, aos PFNs 

são impostas metas inalcançáveis e cobranças diuturnas. Esses históricos 

desafios estruturais forçam, nas procuradoras e nos procuradores da 

Fazenda Nacional, um constante “estado de alerta”. O assédio moral 

na PGFN, portanto, decorre em grande parte de transtornos há muito 

conhecidos pela Carreira. Apesar de antigos na instituição, tais problemas 

parecem distantes das respectivas soluções e perpassam as diferentes 

gestões sem, no entanto, serem superados. 

Tendo em conta essa realidade, em que os adoecimentos e os afastamentos 

há muito ultrapassaram o razoável, é possível afirmar que existe, no 

órgão, um quadro de assédio moral institucionalizado. Questões como 

a precariedade da estrutura física e tecnológica, a ausência de apoio 

administrativo e a constante pressão configuram o assédio, que culmina 

na desumanização do ambiente de trabalho – é como se, por detrás 

das centenas de processos diários, existissem máquinas, não pessoas. O 

assédio moral na Procuradoria da Fazenda Nacional, enfim, vai muito além 

de um problema individual: a condescendência da instituição fez dele um 

problema geral, coletivo.
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Consequências do assédio moral 
O assédio moral, em ambas as vertentes, tem graves repercussões. O 

PFN assediado pode demonstrar improdutividade, incapacidade de 

integração e interação com os Colegas, desmotivação, desconcentração, 

entre outros reflexos. A queda na qualidade do clima organizacional e o 

aumento da quantidade de licenças por motivo de saúde – seja física, 

seja mental – também podem ser consequências do assédio moral. Em 

uma análise ampla, é possível dizer que o assédio moral colide com os 

princípios da impessoalidade e da moralidade, que regem a Administração, 

e que vai de encontro ao interesse público.

Mas a vítima direta do assédio é, sem dúvidas, a maior prejudicada. De 

forma pessoal e individual, podem ser consequências do assédio moral:

• Estresse, ansiedade, depressão 

• Distúrbios psicossomáticos

• Alterações no sono

• Insegurança na realização de atividades importantes

• Medo de tomar decisões

• Dúvidas a respeito do próprio conhecimento

• Sentimento de fracasso

• Complexo de inferioridade 

• Queda da autoestima

• Vergonha e tendência ao isolamento

• Irritabilidade ou completa apatia
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•  Problemas familiares

• Desilusão com relação ao futuro

• Profunda insatisfação com a vida

• Ideação suicida

Relevante, ainda, é ressaltar a relação entre gênero e assédio moral 

interpessoal, que coloca as procuradoras da Fazenda Nacional em um 

lugar de vulnerabilidade ainda mais severa.
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Saúde Mental
O tema do assédio moral foi contemplado no Diagnóstico Epidemiológico 

de Saúde Mental e Qualidade de Vida e de Trabalho na PFN. Realizada 

de forma pioneira pelo SINPROFAZ, a análise foi concluída em 2021 e 

revelou grandes desafios institucionais relacionados à saúde mental 

da Carreira. Na pesquisa, o “fim do assédio moral” foi considerado por 

10% dos PFNs uma das dimensões necessárias à melhoria do trabalho 

na Procuradoria da Fazenda Nacional. Outro dado de destaque revelado 

pelo estudo foi que 31% já sofreram constrangimento, intimidação ou 

ameaça no desempenho do trabalho a ponto de sentirem medo, ódio ou 

horror à situação.

A pesquisa do SINPROFAZ questionou os Membros da Carreira sobre 

sentimentos de perseguição e discriminação por parte da chefia imediata: 

em uma escala de 0 a 10, 2,8% revelaram se encontrar em grau máximo 

de assédio moral. Segundo o psicólogo Cristiano Costa, responsável 

pelo Diagnóstico, 8,45% se posicionaram acima do ponto 5 da escala. 

“Essas ocorrências podem ter desfechos imprevisíveis e consequências 

críticas. É preciso levar em conta o valor do caso individual e pessoal. 

Cada situação é única e absolutamente relevante.” De acordo com Costa, 

o assédio moral é capaz de desencadear síndromes psíquicas graves, 

como a ansiedade, a depressão e o burnout – o qual se relaciona com o 

esgotamento, a estafa, a perda da energia vital.

Para saber mais sobre os resultados do Diagnóstico 

Epidemiológico de Saúde Mental e Qualidade de 

Vida e de Trabalho na PFN, acesse:

https://bit.ly/DiagnosticoRelatorioFinal
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Ao responderem ao Diagnóstico, 7,16% afirmaram já terem sofrido 

significativo constrangimento, intimidação ou ameaça no ambiente de 

trabalho por questões ligadas a gênero, cor, classe social, crença religiosa e/

ou posição política. Entre os dados concretos revelados pelo Diagnóstico, 

esteve ainda a informação de que 67% se sentem nervosos, tensos ou 

preocupados; 47% dormem mal e 34% precisam de acompanhamento 

médico ou medicação para levar a vida no dia a dia. Ademais, 29% afirmaram 

ter enfrentado algum problema no trabalho, no período de 90 dias anterior 

à pesquisa, em decorrência do estado de saúde – entre as procuradoras da 

Fazenda Nacional, esse percentual foi de 38%.
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No caso do assédio interpessoal, a primeira medida recomendada é o reporte 

da situação à chefia imediata do assediador. Respaldado pelo SINPROFAZ, o 

Colega deverá relatar, preferencialmente via e-mail, a agressão sofrida dentro da 

PGFN. É fundamental que, sempre que possível, a queixa seja acompanhada por 

documentos comprobatórios, a exemplo de mensagens em que a vítima é exposta 

a situação vexatória ou a pressão desproporcional. Se o assédio aconteceu contra 

mais de um PFN, as ocorrências podem ser relatadas conjuntamente.

Como esfera de apoio, o Sindicato acompanhará o caso, tomando conhecimento 

das medidas adotadas pela instituição para interromper o assédio e prevenir novas 

ocorrências. O amparo sindical visará, ainda, à proteção da vítima, tendo em conta 

que muitas queixas deixam de acontecer devido ao receio de retaliações. Para 

evitar esse tipo de represália, também é importante que o PFN, ao reprimir uma 

agressão, se faça acompanhar por testemunhas. 

Como visto, o assédio moral pode se dar com a exposição da vítima a hostilidades 

e a situações vexatórias que, isoladamente, parecem insignificantes, mas que 

são capazes de efeitos psicológicos devastadores. Embora não exista legislação 

federal que trate especificamente do assédio moral, a prática pode caracterizar 

afronta aos direitos da personalidade e ofensa ao princípio constitucional da 

dignidade da pessoa humana, podendo ser tipificada, no caso concreto, como 

abuso de poder e improbidade administrativa.

Como denunciar
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Existem medidas capazes de fazer com que a assédio moral interpessoal diminua 

e, com o tempo, desapareça do ambiente institucional. A primeira dessas 

medidas é certamente o conhecimento – por meio desta cartilha, o SINPROFAZ 

propõe iniciar essa fase de esclarecimentos e debates. A criação de políticas 

organizacionais de prevenção que levem em conta todos os recursos humanos 

da PGFN – isto é, procuradores, servidores, estagiários, terceirizados – também 

é medida altamente recomendável. Importante é lembrar que a cooperação e 

o respeito são valores que norteiam a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, 

em cujo planejamento estratégico consta o objetivo de promover a saúde física e 

mental de seus integrantes.

Como prevenir
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Silenciar-se diante de situações de assédio moral entre PFNs não é 

uma opção para a Carreira. Se você tomou conhecimento de um caso, 

apresente esta cartilha ao Colega agredido, solidarize-se e auxilie quanto 

às medidas cabíveis – é possível que a vítima se sinta impotente e incapaz 

de agir sozinha contra o agressor. Avalie também a possibilidade de 

compartilhar o ocorrido com outros Colegas e organizar uma mobilização 

em defesa da vítima. O SINPROFAZ estende o amparo àquelas e àqueles 

que se colocarem sob o risco de retaliações por testemunharem ou 

por simplesmente apoiarem PFNs alvos de assédio moral dentro da 

instituição. Lembre-se: a impunidade do agressor pode intensificar, na 

vítima, os prejuízos emocionais já provocados pela agressão. Ademais, 

eliminar o assédio moral do ambiente organizacional é a única garantia 

de que você não será a próxima vítima.

Considerando o incontestável reflexo do assédio moral sobre a saúde 

da Carreira, o SINPROFAZ retoma uma sugestão já feita à Administração: 

a implementação, na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, de uma 

Unidade SIASS – Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor 

Federal – com ênfase no serviço de assistência à saúde mental. A Unidade 

deve ter como propósitos a prevenção e o diagnóstico de transtornos 

psíquicos, os quais, quando frequentes em meio organizacional, podem 

ser indícios de assédio moral. A promoção da saúde integral na PGFN 

deve ser outro propósito da Unidade, cuja implementação vincula-se, 

entre outros, à contratação de profissionais capacitados em áreas como 

psicologia e psiquiatria e ao desenvolvimento de ações preventivas, 

educativas e de apoio aos quadros de sofrimento emocional.

Ressalta-se que o Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor 

Público Federal foi instituído pelo Decreto nº 6.833, de 29 de abril de 

2009, segundo o qual o Subsistema tem por objetivos coordenar e 

Como apoiar a vítima
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integrar ações e programas nas áreas de assistência à saúde, perícia oficial, 

promoção, prevenção e acompanhamento da saúde dos servidores da 

Administração federal direta, autárquica e fundacional, em consonância 

com a política de atenção à saúde e segurança do trabalho do servidor 

público federal estabelecida pelo governo. A proposta do SINPROFAZ, 

portanto, vai ao encontro da necessidade de acolhimento das vítimas do 

assédio moral na instituição, da qual esse mal somente será extirpado 

quando combatido de maneira efetiva e responsável.
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