
Você sabe identificar situações e atitudes 
que caracterizam o assédio moral?
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Aniversariantes
Hoje: Anderson Santos da Conceição (Feira de Santana), Carmen Valéria Boulhosa 
Dominguez dos Santos (8ª Vara), Katia Victor Alves (5ª Vara), José Marcelo da Sil-
va (Irecê), Laíze Chaves Correia (Outros Órgãos). Amanhã: Claudia Ferreira Rivera 
Duran (Numan). 

Parabéns!

As causas do assédio moral no am-
biente de trabalho estão ligadas a fato-
res econômicos, culturais e emocionais. 
Algumas das principais causas são: 
abuso do poder diretivo; busca inces-
sante do cumprimento de metas; cultura 
autoritária; despreparo do chefe para o 
gerenciamento de pessoas; rivalidade no 
ambiente de trabalho, dentre outras. 

O assédio moral traz consequências 
psíquicas, físicas, sociais e profissionais 
para o assediado e prejudica o ambiente 
de trabalho, as organizações e o Estado. 
Existem várias formas de prevenir o as-
sédio moral no trabalho, mas a principal 
é a informação. Garantir que todos sai-
bam o que é assédio moral e quais são 
os comportamentos e ações aceitáveis 
no ambiente de trabalho contribui para 
a redução e até para a eliminação dessa 
prática.  

Mês do Servidor
“Tomei pos-

se no dia 13 de 
agosto de 1992, 
aos 26 anos, há 
pouco mais de 
29 anos, tem-
po que tenho 
como servidor 
público. 

Naquele dia 
14 de agosto, 
data da entrada em exercício na 
sede, tudo era muito diferente dos pa-
drões atuais: o silêncio nos corredores, 
devido à pequena quantidade de servi-
dores; o barulho do telex e do carrinho 
que circulava nos corredores carregando 
as pilhas de diários oficiais para entrega 
nas unidades; as máquinas de escrever 
(uma delas era muito disputada, porque 
tinha memória e era possível imprimir 
uma cópia do texto). 

O cenário descrito pouco se asse-
melha com o atual momento de traba-
lho remoto, menor contato pessoal e 
maior interatividade virtual. Asseme-
lham-se, infelizmente, no que se refe-
re às iterativas campanhas de desvalo-
rização do serviço público, atualmente 
sem seu nível máximo. 

As experiências vividas em mo-
mentos distintos ao longo desses 29 
como servidor público trazem algo de 
positivo: a constatação de que valeu/
vale a pena pertencer ao quadro de 
servidores dessa nossa querida Justi-
ça Federal”.

 Zacarias Vitorino de Oliveira Filho, 
servidor lotado no Nuaud/SJBA. 

O Presidente do Tribunal Regional 
Federal da 1ª Região (TRF1), desem-
bargador federal I’talo Fioravanti Sabo 
Mendes, transferiu, por meio da Por-
taria PRESI 346/2021, as comemora-
ções alusivas ao Dia do Servidor Pú-
blico, de 28 (quinta-feira) para 29 de 
outubro de 2021 (sexta-feira), em toda 
a Justiça Federal da 1ª Região. 

A transferência levou em conside-
ração, dentre outros motivos, o bene-
fício referente ao bom andamento dos 
serviços prestados, já que a suspensão 
do expediente será realizada de forma 
contínua e não intercalada. Além disso, 
será feriado na Justiça Federal, inclu-
sive nos Tribunais Superiores, os dias 
1º e 2 de novembro (art. 62, IV, da Lei 
5.010 de 30 de maio de 1966). 

Nesta data haverá suspensão do ex-
pediente e dos prazos processuais no 
Tribunal, nas Seções e Subseções Ju-
diciárias da 1ª Região, contudo, será 
mantida a apreciação de ações, proce-
dimentos e medidas de urgência que 
visem a evitar perecimento de direito.

A íntegra da Portaria PRESI 
346/2021 pode ser verificada por meio 
do link: https://bit.ly/3CaRVj7

Atenção! Situações 
isoladas podem causar 
dano moral, mas não 
necessariamente con-
figuram assédio mo-
ral. Para que o assédio 
seja caracterizado, as 
agressões devem ocor-
rer repetidamente, por 
tempo prolongado, e 
com a intenção de pre-
judicar emocionalmen-
te a vítima.

Veja algumas situa-
ções e atitudes que ca-
racterizam o assédio: 

- Retirar a autono-
mia do assediado(a) ou contestar, a todo o 
momento, suas decisões;  

- Impor sobrecarrega com novas tare-
fas ou retirar o trabalho que habitualmente 
competia a ele/ela executar, provocando a 
sensação de inutilidade e de incompetên-
cia e/ou passar tarefas humilhantes;

- Ignorar a presença do assediado(a), 
dirigindo-se apenas aos demais colabo-
radores e/ou evitar a comunicação direta, 
dirigindo-se à vítima apenas por e-mail, 
bilhetes ou terceiros e outras formas de co-
municação indireta; 

- Gritar ou falar de forma desrespeitosa 
e/ou atribuir apelidos pejorativos; 

- Espalhar rumores ou divulgar boatos 
ofensivos a respeito da pessoa e/ou impor 
punições vexatórias; 

- Não levar em conta seus problemas 
de saúde e/ou criticar a vida particular 
da vítima; 

TRF1 transfere feriado do Dia do 
Servidor Público, de 28 para 29/10/21

- Postar mensagens depreciativas em 
grupos nas redes sociais;  

- Isolar fisicamente para que não haja 
comunicação com os demais colegas; des-
considerar ou ironizar, injustificadamente, 
as opiniões da vítima;  

- Retirar cargos e funções sem motivo 
justo;  

- Impor condições e regras de trabalho 
personalizadas, diferentes das que são co-
bradas dos outros profissionais;  

- Delegar tarefas impossíveis de serem 
cumpridas ou determinar prazos incompa-
tíveis para finalização de um trabalho;  

- Manipular informações, deixando de 
repassá-las com a devida antecedência 
necessária para que o assediado(a) realize 
suas atividades;  

- Limitar o número de vezes que a pes-
soa vai ao banheiro e monitorar o tempo 
que lá permanece e/ou vigilância excessiva; 

- Advertir arbitrariamente e/ou instigar 
o controle de um colega por outro, criando 
um controle fora do contexto da estrutura 
hierárquica, para gerar desconfiança e evi-
tar a solidariedade entre colegas. 

Busque ajuda e denuncie o caso ao 
núcleo de acolhimento da sua instituição. 
Lembrando que existe a Comissão de En-
frentamento e Prevenção ao Assédio Moral 
e Sexual no âmbito da JFBA, cujo contato 
de e-mail é: combateaoassedio.ba@trf1.
jus.br.

Esta matéria está associada ao ODS 3 
(Saúde e Bem-Estar) e 16 (Paz, Justiça e 
Instituições Eficazes). 

OUTUBRO ROSA: TRF1 promove Live 
“#perguntaprodoutor – Respostas 

que salvam”
No próximo dia 21 de outubro, às 

17h, o Tribunal Regional Federal da 1ª 
Região (TRF1), por meio da Seção de 
Promoção da Qualidade de Vida (Sevid), 
promoverá, a Live “#perguntaprodoutor 
– Respostas que salvam”. O evento será 
transmitido via aplicativo Microsoft Te-
ams e está relacionado à campanha do 
Outubro Rosa. 

O palestrante será o médico Paulo 
de Sousa, mastologista e Ginecologista 
da Clínica da Mama de Brasília. Para se 
inscrever e mandar perguntas prévias ao 
especialista envie e-mail para o endere-
ço: sevid@trf1.jus.br. 

Durante o evento será realizado o sor-
teio de um voucher para a aula de vinhos 
on-line, da especialista e sommelier Etie-
ne de Carvalho, do @blogvinhotinto. 

A campanha Outubro Rosa acontece 
anualmente e é celebrada com o objeti-
vo de compartilhar informações e pro-
mover a conscientização sobre o câncer 
de mama, proporcionar maior acesso 
aos serviços de diagnóstico e de trata-
mento, e contribuir para a redução da 
mortalidade pela doença.

https://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/comunicacao-social/imprensa/avisos/portaria-transfere-as-comemoracoes-alusivas-ao-dia-do-servidor-publico-de-28-para-29-de-outubro-de-2021-em-toda-a-justica-federal-da-1-regiao.htm

