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"Assédio moral interpessoal é toda e qualquer conduta
abusiva e reiterada, que atente contra a integridade do
trabalhador com intuito de humilhá-lo, constrangê-lo, abalá-
lo psicologicamente ou degradar o ambiente de trabalho. É o
assédio de pessoa para pessoa, em que o assediador objetiva
minar a autoestima, desestabilizar, prejudicar ou submeter a
vítima emocionalmente para que ceda a objetivos, como
pedido de demissão, atingimento de meta, perda de
promoção, por exemplo.” (OIT)

No serviço público, caracteriza-se por condutas repetitivas do
agente público que, excedendo os limites das suas funções,
por ação, omissão, gestos ou palavras, tenham por objetivo
ou efeito atingir a autoestima, a autodeterminação, a
evolução na carreira ou a estabilidade emocional de outro
agente público ou de empregado de empresa prestadora de
serviço público, com danos ao ambiente de trabalho
objetivamente aferíveis. (TST)

 

Decreto nº 
42.375/2021

• Institui os princípios e as 
diretrizes gerais para 

concepção, implantação e 
promoção

• Políticas e Programas de QVT

• Servidores da Administração 
direta, autárquica e 
fundacional do DF.
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 Fatores geradores de bem-estar individual e coletivo 
no contexto laboral, 

 a partir de uma gestão organizacional humanizada e

 da promoção à saúde e segurança no trabalho,

tendo como foco

 as relações socioprofissionais,

 reconhecimento e desenvolvimento profissional e

 o elo entre trabalho e vida social.

 

SAÚDE E 
BEM-ESTAR

PROFISSIONAL

ESTRUTURA

ESTIMA

PESSOAL Interações sociais 

estabelecidas      

no ambiente 

de trabalho, 

abrangendo 

as relações entre 

os pares, 

os subordinados 

e os chefes, 

que influenciam 

no ambiente         

de trabalho.

 



4 
 

 

 Art. 5º As Políticas de Qualidade de Vida no 
Trabalho no âmbito da Administração direta, 
autárquica e fundacional do Distrito Federal 
devem orientar-se pelos seguintes princípios:

I – promoção da humanização do 
ambiente e das relações de trabalho, 
com o fortalecimento dos princípios 
da dignidade da pessoa humana, 
da valorização social do trabalho, 
dos valores institucionais, da não 
discriminação, do acolhimento das 
diversidades, da isonomia e da equidade;

V – relações socioprofissionais pautadas 
na moralidade, na lisura, na civilidade, 
na proporcionalidade, na liberdade de 
expressão, na dignidade humana, 
no respeito e na cooperação mútua.

 

 Abuso do poder diretivo;

Busca incessante do cumprimento de metas;

Cultura autoritária;

Despreparo do chefe para o gerenciamento de pessoas;

Inveja

Rivalidade no ambiente de trabalho; e
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PAPEL DA 
LIDERANÇA

DAS COMPETÊNCIAS E 
RESPONSABILIDADES

 Art. 8º Cabe aos dirigentes dos órgãos e
entidades da Administração pública do
Distrito Federal, em conformidade com
as diretrizes gerais estabelecidas:

II – determinar, com base em estudos e
pesquisas, o planejamento e a execução
de ações para promoção de qualidade de
vida no ambiente de trabalho, especial-
mente as que visem promoção de saúde,
humanização das relações e a gestão
participativa;

 

Incentivar a efetiva participação de
todos os colaboradores na vida da
empresa, com definição clara de tarefas,
funções, metas e condições de trabalho;

Instituir e divulgar um código de ética
da instituição, enfatizando que o assédio
moral é incompatível com os princípios
organizacionais;

Promover palestras, oficinas e cursos
sobre o assunto;

Incentivar as boas relações no
ambiente de trabalho, com tolerância
à diversidade de perfis profissionais e
de ritmos de trabalho;

Ampliar a autonomia para organização
do trabalho, após fornecer informações e
recursos necessários para execução de
tarefas;

Reduzir o trabalho monótono e
repetitivo;

Observar o aumento súbito e
injustificado de absenteísmo (faltas ao
trabalho);

Realizar avaliação de riscos
psicossociais no ambiente de trabalho;

Garantir que práticas administrativas e
gerenciais na organização sejam
aplicadas a todos os colaboradores de
forma igual, com tratamento justo e
respeitoso;

Dar exemplo de comportamento e
condutas adequadas, evitando se
omitir diante de situações de assédio
moral;

Oferecer apoio psicológico e orientação
aos colaboradores que se julguem
vítimas de assédio moral; e

Estabelecer canais de recebimento e
protocolos de encaminhamento de
denúncias.
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 É você acreditar que não será punido ou humilhado por expressar de
forma aberta e honesta suas ideias, questionamentos, preocupações ou
erros.

 Compaixão, respeito, empatia, engajamento, empoderamento, humildade,
coragem, responsabilização, autoconhecimento, agilidade cultural, abertura
para diferentes pontos de vista, habilidade para motivar e inspirar equipes
e atender grupos minoritários.

 Sem segurança psicológica, a diversidade não pode traduzir-se em
inovação e melhores resultados.

 Cultura na qual uma pequena falha ou um lapso momentâneo não é uma
grande coisa, na qual erros reais são assumidos e corrigidos e na qual a
próxima ideia diferente pode ser o próximo grande acontecimento.

 

trabalho = aprendizagem

incerteza + interdependência

 Abertura para expressão

Reconheça que pode falhar

 Segurança para se expressar

modele curiosidade = faça muitas perguntas

 Expressão
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Maviane Ribeiro
COAQVT@ECONOMIA.DF.GOV.BR
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