
Livro sobre assédio moral na administração pública será lançado em abril 

Obra conta com a participação de pesquisadores que são referência no tema 

 O livro Estado, Poder e Assédio: Relações de Trabalho na Administração Pública, que será 

lançado em 24 de abril, é um conjunto de pesquisas de estudiosos do assunto que explicam, 

debatem e exemplificam o assédio moral no serviço público. 

Qualquer violência realizada por superiores de forma constante e repetitiva cujo objetivo seja 

desestabilizar emocional e profissionalmente o indivíduo, pressioná-lo a pedir demissão e/ou a 

se sujeitar passivamente a determinadas condições é considerada assédio moral. 

Após muito estudo, os autores estruturaram o livro para ser uma referência para 

pesquisadores e estudantes, principalmente para o campo do direito. 

Com o aumento dos casos de assédio moral na administração pública e sem uma lei específica 

para atuar e combater essa violência, a obra irá colaborar com a justiça ao ser um manual de 

jurisprudência. Ainda, será uma forma de dar conhecimento aos trabalhadores sobre o que é o 

assédio, como ocorre e quais são as medidas a serem tomadas nesses casos. 

Entre os autores do livro estão nomes como Margarida Barreto, Roberto Heloani, Luis Allan 

Künzle, Fernanda Zanin, Ricardo Tadeu, José Antonio Peres Gediel, Lawrence Estivalet, João 

Arzeno, Andressa Szesz, José Henrique Faria, Roger Raupp Rios, Bruno Chapadeiro, Jorge Souto 

Maior, Eduardo Faria, Marystela Bischof e Giovanni Alves. 

A iniciativa de reunir artigos para tratar do tema é do Núcleo de Direito Cooperativo e 

Cidadania (PPGD/UFPR), da Associação dos Professores da Universidade Federal do Paraná 

(APUFPR-SSind), do Sindicato dos Engenheiros do Estado do Paraná (Senge-PR), juntamente a 

diversas outras entidades que promoveram o seminário Estado, Poder e Assédio, realizado em 

27 de março. 

Lançamento 

Para celebrar a publicação do livro sobre assédio moral na administração pública, será 

realizado o lançamento em 24 de abril, às 19h, no salão nobre do prédio histórico da 

Universidade Federal do Paraná (UFPR). 

Antes da sessão de autógrafos, o juiz federal do Tribunal Regional Federal (TRF) da 4ª Região, 

doutor em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (URGS) e colaborador da 

obra, Roger Raupp Rios, fará uma palestra sobre a violência no servidorismo. 

O lançamento será aberto ao público e contará com personalidades ilustres que estarão 

prestigiando o trabalho dos autores. 

 Em detalhe 

Lançamento do livro Estado, Poder e Assédio: Relações de Trabalho na Administração Pública 

Data: 24 de abril 

Horário: 19h 

Local: Salão nobre do Prédio Histórico da UFPR – Praça Santos Andrade 

 


