Aproveitamos o dia do servidor público, comemorado em 28 de outubro, para mais uma
vez divulgarmos o trabalho da Comissão Permanente de Combate ao Assédio Moral – CPCAM,
que foi instituída a partir da RESOLUÇÃO/PRES/DIREX n. 02/2019, que regulamenta a Lei
Municipal 845/2019.
O objetivo da CPCAM é a prevenção e o combate ao Assédio Moral nos domínios do
IPASG para que um ambiente saudável de trabalho seja preservado. Uma das atribuições da
Comissão é receber as denúncias de ocorrência de assédio moral através do endereço
eletrônico: cpcam@ipasg.rj.gov.br , que originará processo administrativo para análise de uma
das turmas da comissão. De acordo com o artigo 5º da Resolução citada, será respeitado o sigilo
absoluto das informações durante todo o trâmite do processo.
Com intuito de prevenir e combater a prática do assédio moral foi oferecido uma palestra
aos servidores municipais de São Gonçalo no dia 31/10/2019 no auditório do Ministério Público.
O encontro com os servidores do Instituto que seria realizado em maio de 2020 foi suspenso
devido à pandemia de Covid 19. Tão logo a situação se normalize e haja autorização, novos
eventos serão programados pela Comissão.
Foi elaborado pela equipe e distribuída aos servidores uma cartilha que aborda o tema
através do conceito; dos elementos que configuram o assédio; dos tipos de assédio e orienta o
servidor a buscar ajuda através da Comissão, caso seja vítima de assédio moral.
Segundo Hirigoyen, “O assédio moral caracteriza-se pela repetição. São atitudes,
palavras, comportamentos, que, tomados separadamente, podem parecer inofensivos, mas cuja
repetição e sistematização os tornam destruidores”. “...é toda e qualquer conduta abusiva
manifestando-se sobretudo por comportamentos, palavras, atos, gestos, escritos que possam
trazer dano à personalidade, à dignidade ou à integridade física ou psíquica de uma pessoa, pôr
em perigo seu emprego ou degradar o ambiente de trabalho”. (2006, p.65, apud GARCIA, 2019,
p.12,19)
A CPCAM se coloca à disposição dos servidores do Instituto para dirimir quaisquer
dúvidas a respeito do tema, assim como disponibiliza seu e-mail para eventuais denúncias.

Equipe CPCAM 2019/2020
1ª Turma
Adriana Cardoso Soares de Oliveira
Débora Neves Gonçalves dos Santos
Rosana Paula Fernanda Gutierrez
2ªTurma
Marcelo de Moraes Freitas
Paola Figueiredo dos Santos Souza
Rodrigo dos Santos Bezerra
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