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 Tem crescido o número de processos judiciais em que a atuação do perito 
psicólogo é solicitada, inclusive nas varas e tribunais do trabalho. Geralmente nos casos 
em que há possibilidade de danos morais e/ou psicológicos, a avaliação psicológica é 
um meio de averiguação que traz elementos muito importantes para o entendimento dos 
casos, como veracidade, nexo de causalidade, intensidade e extensão do dano. No 
entanto, estas avaliações não são fáceis de serem realizadas pela natureza litigiosa e 
ganhos secundários que se tem com o processo e o curto tempo para a realização de 
avaliação psicológica. Neste sentido, os testes e inventários contribuem como 
instrumentos que auxiliam na avaliação, trazendo à luz dados e informações que de 
outra maneira seriam difíceis de serem obtidos. A avaliação de assédio moral no 
trabalho é especialmente complexa por se tratar de situações que ocorrem nas relações 
interpessoais entre pessoas que trabalham na mesma empresa com níveis hierárquicos 
iguais ou diferentes. O assédio moral é caracterizado como uma forma de violência 
psicológica no contexto ocupacional em que uma pessoa ou grupo de pessoas exerce 
violência psicológica extrema, de maneira sistemática e recorrente sobre outra pessoa ou 
grupo de pessoas com o objetivo de destruir sua rede de comunicações, sua reputação e 
seu exercício profissional, trazendo serias conseqüências às vitimas. O assedio 
manifesta-se sobretudo por comportamentos, palavras, atos, gestos, escritos que possam 
trazer dano à personalidade ou à integridade física ou psicológica de uma pessoa. A 
partir de um estudo de assedio moral no local de trabalho, Einarsen e Raknes 
desenvolveram em 1997 o “Negative Act Questionnaire” – NAQ. O questionário foi 
composto por 22 itens, cada um escrito em forma de comportamento, sem referencia ao 
termo “assedio”. O NAQ foi obtido a partir de duas fontes distintas de informação: 
estudo de literatura e de relatos feitos pelas vitimas de assedio de longa duração. A 
escala mede quantas vezes o entrevistado, durante os últimos 6 meses foi submetido a 
uma serie de atos negativos e comportamentos ofensivos. Os autores descobriram que a 
agressão e o assedio são problemas significativos em contextos organizacionais uma vez 
que foram encontradas fortes correlações entre a exposição ao assedio e insatisfação 
com a co-interacão do trabalhador. A analise fatorial do NAQ identificou os seguintes 
fatores: atacar a pessoa privada, o isolamento social, as medidas relacionadas com o 
trabalho e violência física. O instrumento posteriormente foi revisado em 2001 e 
denominado NAQ-R. O NAQ-R foi traduzido para varias línguas e adaptado para vários 
países do mundo. Atualmente está sendo adaptado e validado para ser utilizado n o 
Brasil pelo Grupo de Pesquisa Avaliação e Intervenção em Saúde Mental da PUCRS.     
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