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Estamos muito preocupados com o 
grande número de casos de abuso e 
assédio nas empresas. As denúncias 
aumentaram assim como a demanda por 
informação sobre os direitos do trabalhador 
vítima deste tipo de violência. Publicamos 
esta cartilha com o intuito de instrumentar a 
categoria, a fim de combater os abusos e 
assédios e informa-la sobre seus direitos 
legais. insistimos para que o trabalhador 
denuncie ao seu sindicato qualquer forma 
de assédio ou abuso nos locais de trabalho.

humilhado
ameaçado 

constrangido 

Você não é pago para ser 

Não se intimide com o chefe, gerente ou patrão agressor. Procure 
o seu sindicato para que possamos tomar providências contra a 

empresa e o assediador .FOI ASSEDIADO?
LIGUE 3321 6674



O medo  
do poder

O poder
do medo

Se o chefe submete qualquer 
de seus subordinados a 

situações vexatórias, exige 
missões impossíveis ou 

promove tratamento 
desigual, ele está praticando 

assédio moral. Tudo que 
foge às regras sociais de 

convívio, respeito e 
cordialidade ou às práticas 

definidas em contrato de 
trabalho pode ser 

considerado assédio moral.

O Assédio Moral é todo 
comportamento abusivo 
(gesto, palavra e atitude) 
que ameaça, por sua 
repetição, a integridade 
física ou psíquica de uma 
pessoa, degradando o 
ambiente de trabalho. Por 
vezes, são pequenas 
agressões, geralmente 
pouco graves, se tomadas 
isoladamente, mas por 
serem sistemáticas, tornam-
se muito destrutivas. Trata-
se de algo que causa 
vergonha e constrangimento 
às pessoas que preferem 
ficar caladas para não sofrer 
mais um constrangimento. 
O medo do desemprego 
também contribui para o 
silêncio

O MEDO - Porta dos Fundos

Parker
Seu inútil

Bah...
Vou ter que

procurar o meu
sindicato



Homer Simpson e o Assédio Moral

Vídeo do CNJ sobre assédio moral

Documentário do MPT sobre assédio

Os métodos de assédio e suas 
motivações são diversos, mas a 
perversidade é a mesma em todos 
os casos. Tem chefe que estipula 
m u i t a s  t a r e f a s  e  m i s s õ e s 
impossíveis de cumprir e tem outros 
que fazem o oposto, dão tarefas 
inexpress ivas  ou  aquém da 
capacidade do trabalhador, a fim de 
pressioná-lo psicologicamente.

CARACA!!!

Já viu 

DESEMPREGO

como o

tá alto?

Va de retro 

As empresas gostam de designar 
tarefas com prazos apertados, 
impossíveis de cumprir. Isso obriga o 
trabalhador a jornadas de trabalho 
mais extensas, por vezes, em sua 
própria casa e sem remuneração extra

ISSO É ASSÉDIO

Muitos gerentes e 
supervisores têm prazer em 
criticar com persistência 
determinado trabalhador, 
além de subestimar suas 
habilidades e competências

ISSO É
ASSÉDIO

Tem chefe que 
adora praticar a 

desestabilização 
emocional, a fim de 

diminuir a 
autoestima do 

trabalhador

assediador



ISSO É
ASSÉDIO

Tem gerente ou supervisor, 
principalmente na área de 
vendas, que têm métodos 
bizarros de motivação, 
humilhando publicamente os 
trabalhadores que não 
cumprem metas FOI ASSEDIADO?

LIGUE 3321 6674

Às vezes, o Assédio Moral só pode ser resolvido com a intervenção da Justiça, 
mas um julgamento só se estabelece a partir de provas concretas. Para denunciar 
o assédio moral na Justiça é necessário a obtenção de comprovações, tais como: 
comprovantes de trocas de correspondências, e-mail's, testemunhas na empresa, 
a gravação de conversas entre a vítima e o agressor. Denunciar é o único meio 
para acabar com o assédio moral. Como se trata de um enfrentamento com a 
empresa e o agressor por ela representada, o trabalhador tem que estar convicto. 
Além de estar sujeito a retaliações, esse tipo de processo tem um custo emocional, 
uma vez que revive-se os momentos de dor e humilhação no decorrer do 
processo. Mas a recuperação da autoestima e do respeito próprio passa 
necessariamente por este enfrentamento. Somente encarando o problema sem 
medo, o trabalhador pode ficar livre dessas agressões. A justiça prevê acusação 
penal para esse tipo de delito e o trabalhador não deve hesitar em processar seus 
agressores.

Na Justiça

Assédio Moral na 
nova legislação trabalhista

Empresas que tratam bem 
trabalhadores têm mais retorno 

O trabalhador que recusa 
a fazer horas-extras com 
freqüência ou prefere ficar 
com a família nos fins de 
semana é acusado de 
fazer corpo mole.

ISSO É 

ASSÉDIO



FOI ASSEDIADO?
LIGUE 3321 6674

A CLT não contém muitas regras a respeito do assédio, de modo que toda questão era 
julgada com base na aplicação análoga de outras leis ou através de decisões judiciais 
baseadas na extensão do dano, na razoabilidade e na proporcionalidade. A reforma 
trabalhista criou normas específicas para o julgamento das indenizações decorrentes da 
relação de emprego. A nova lei acrescentou o Título II-A na CLT, que aborda e regulamenta 
o dano extrapatrimonial no direito do trabalho. Deixa claro, ainda, que causam dano a ação 
ou omissão que ofenda a pessoa física nos seguintes aspectos :

Assédio e a nova CLT

Imagem

Intimidade SaúdeIntegridade física

AutoestimaHonra

Liberdade de ação

LazerSexualidade

Você não pode ser ofendido em sua:



• Ameaça constante de demissão
• Preconceito contra trabalhadores doentes ou acidentados;
• Constrangimento e humilhação públicas;
• Autoritarismo e intolerância de gerências e chefias;
• Imposição de jornadas extras de trabalho;
• Espionagem e vigilância de trabalhadores;
• Desmoralização e menosprezo de trabalhadores;
• Assédio sexual;
• Isolamento e segregação de trabalhadores por parte de gerências e 

chefias;
• Desvio de função;
• Insultos e grosserias de superiores;
• Demissões por telefone, telegrama e e-mail;
• Perseguição através da não promoção de trabalhadores;
• Calúnias e inverdades dissimuladas no ambiente de trabalho por 

chefias;
• Negação por parte da empresa de receber Laudos ou Atestados 

Médicos ou emitir Comunicações de Acidente de Trabalho (CAT);
• Processos disciplinares sumários;
• Estímulo por parte da empresa à competitividade e ao individualismo 

entre os trabalhadores;
• Omissão de informações sobre direitos do trabalhador e riscos de 

sua atividade;
• Discriminação salarial segundo sexo e etnia;
• Ameaça a trabalhadores sindicalizados;
• Punição aos trabalhadores que recorrem à Justiça;
• Dificultar ou protelar a entrega de documentos ao trabalhador.

IS
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O Assédio Sexual é considerado a pior forma de Assédio Moral e 
sempre foi combatido duramente pelo Sinttel-DF. Se a companheira, 
ou o companheiro, estão sendo vítimas de cantadas e convites 
indecorosos ou brincadeiras rasteiras de superiores ou colegas, 
procure o seu sindicato. Aqui a gente sabe o que fazer com esse tipo 
mau caráter

Nossa intenção é encorajar os trabalhadores a ter 
uma posição mais ativa nesse assunto, que  
saiba reconhecer o seu agressor e que não tenha 
medo de denunciar os casos de assédios sexual.
Não se intimide com o chefe, gerente, patrão ou 
mesmo um colega assediador. Procure o seu 
sindicato para que possamos dar queixa crime  
contra o agressor e  também tomar providências 
contra a empresa. 

Tira a mão, Sem Noção

Não se intimide 

FOI ASSEDIADO?
LIGUE 3321 6674



Para caracterizar o 
assédio sexual é 
necessário o contato 
físico?
Não, pois várias condutas 
podem configurar assédio, 
mesmo sem contato físico. Essa 
prática pode ser clara, como 
expressões verbais ou escritas, 
ou de formas mais sutis, como 
comentários, gestos, imagens 
enviadas por e-mails, entre 
outros.

Assédio só é ilícito 
se for praticado 
no local de trabalho?
Não, mas exige-se que o 
assédio sexual tenha relação 
com o trabalho, para que a 
Justiça do Trabalho possa 
interferir. No caso do assédio 
sexual praticado na rua ou em 
casa, a víitima deve se dirigir 
diretamente a delegacia da 
mulher

Vídeo de assédio 
se torna viral na 
Internet. Veja o 
inferno que é para 
uma mulher 
simplesmente 
andar sozinha 

Primeiramente, o assédio sexual 
é definido em lei (artigo 216- A do 
Código Penal), o que não ocorre 
com o assédio moral.  Para 
ocorrer a tipificação do assédio 
sexual não é necessária a 
repetição nem a  sistematização 
da conduta, basta um único ato 
de assédio sexual.

Combate ao assédio 
moral no local de 
trabalho deve ser 
constante. Veja 
vídeo do TST

Art. 216-A. Constranger 

alguém com o intuito de obter 

vantagem ou favorecimento 

sexual, prevalecendo-se o 

agente da sua condição de 

superior hierárquico ou 

ascendência inerentes ao 

exercício de emprego, cargo 

ou função. Pena – detenção, 

de 1(um) a 2 (dois) anos.

O que  difere 
o assédio sexual 
do assédio moral?



A reação do empregado contra chefes assediadores 
pode começar dentro da própria empresa. Em um 

primeiro passo, o funcionário deve procurar o setor de 
recursos humanos e fazer uma reclamação sigilosa da 

postura do chefe ou superior hierárquico.  Se a 
empresa não tomar providências contra o chefe 

agressor, o trabalhador deve procurar a proteção de 
seu sindicato. A Justiça do Trabalho tem se posicionado 

claramente contra o assédio moral e temos vários 
exemplos de trabalhadores que receberam reparações 

da empresa e também do assediador  

Tempos Modernos
Charlie Chaplin

Busque proteção
Não aceite o inaceitável

Tem patrão na nossa categoria que 
parece se divertir dando broncas ou 
reprimendas públicas nos seus 
subordinados. Isso é assédio moral 
tanto para o trabalhador que recebe 
a bronca, como para os outros 
trabalhadores que são obrigados a 
assistir esse espetáculo deprimente. 

Existem empresas que estabelecem 
regras absurdas do tipo: hora 
predeterminada para ir ao banheiro, 
proibição de colocar bolsa sobre a 
mesa, interdição de conversar com o 
colega ao lado e outras sandices que 
só podem ser classificadas como 
assédio moral. 

ISSO É 
ASSÉDIO

ISSO É 
ASSÉDIO



Para diferenciar o assédio moral das demais situações que podem acontecer no dia a dia do 
ambiente de trabalho, é fundamental saber que ele não se caracteriza por um fato isolado. É 
necessário que as práticas sejam repetidas ao longo de um período significativo. Dissabores 
eventuais — como uma discussão mais 
acalorada ou uma repreensão aplicada pelo 
superior — não configuram assédio moral. 

Da mesma forma, exigências profissionais como 
a imposição de metas factíveis, fiscalização, 
crítica construtiva e cobrança de comporta-
mento do empregado, por serem inerentes à 
própria relação laboral, não configuram assédio.

O fato de trabalhar em instalações modestas, ou 
que não este jam completamente bem 
estruturadas, por si só não significa que o 
operário está sofrendo assédio moral. A conduta 
se tipifica caso o trabalhador seja desmerecido 
ou exposto a condições degradantes em 
relação aos companheiros.

Assim como também não configura assédio o 
remanejamento do empregado de setor, cargo 
ou função quando realizado por necessidade da instituição. O que não pode ocorrer são 
mudanças repetidas de sua rotina para forçá-lo a pedir demissão.

Atenção: nem tudo é assédio



• Restringir o uso do banheiro;
• Discriminar grávidas, mulheres com 
filhos e mulheres casadas;
• Permitir cursos de aperfeiçoamento 
preferencialmente aos homens em 
detrimento das mulheres;
• Ser hostilizado por colegas por se tornar 
mais produtiva;

si  aa lp vi oc snir
p

 Ridicularizar o enfermo e sua doença;
• Controlar as consultas médicas;
• Substituir o posto do obreiro em licença 
médica, a fim de constrangê-lo em seu 
retorno, quando, muitas vezes, o 
substituto é deslocado sem necessidade, 
apenas evidenciando a ausência do 
colega;
• Estimular a discriminação em relação 
aos adoecidos ou acidentados, 
colocando-os, sem necessidade, em 
locais diferentes dos colegas;
• Ser colocado em local sem função 
alguma;
• Não fornecer ou retirar instrumentos de 
trabalho;
• Dificultar entrega de documentos à 
concretização de perícia médica;

Mulheres

Os alvos frequentes das condutas de assédio são 
as mulheres e os trabalhadores enfermos, ou que 
sofreram acidente de trabalho, que são 
discriminados e isolados. O homem, entretanto, 
não está livre do assédio,particularmente quando 
professar determinadas religiões, podendo ser 
vítima também conforme sua opção sexual, 
aparência, idade, origem ou, ainda, por possuir 
algum tipo de limitação física ou de saúde.

Trabalhadores Acidentados

Veja o que dizem os 
peritos sobre a 

Diferença entre Auxilio-
Doença Acidentário e 

Auxilio-Acidente



VOCÊ É CÚMPLICE
Se você viu e não fez nada Se você é testemunha de cena(s) de humilhação no trabalho supere o  

seu medo, seja solidário com seu colega. Você poderá ser “a próxima 
vítima” e, nesta hora, o apoio dos colegas também será precioso. Não 
esqueça que o medo  reforça o poder do agressor!  Você pode cooperar 
das seguintes formas:
• Oferecer apoio à vítima;
• Disponibilizar-se como testemunha;
• Procurar o sindicato e relatar o acontecido;
• Apresentar a situação a outros colegas e solicitar mobilização;
• Comunicar ao setor responsável ou ao superior hierárquico do 
assediador

O assédio moral causa a perda de 
interesse pelo trabalho e do prazer de 
trabalhar. Além disso, as perdas se 
refletem no ambiente de trabalho, 
atingindo, muitas vezes, os demais 
trabalhadores, com a queda da 
produtividade e da qualidade, a 
ocorrência de doenças profissionais e 
acidentes de trabalho. Isso causa a 
rotatividade de trabalhadores e o 
aumento de ações judiciais pleiteando 
direitos trabalhistas e indenizações 
em razão do assédio sofrido.

• Gerenciamento proativo;
• Espaços de confiança;
• Código de ética;
• Processo de educação de 
todos na empresa.

caro 
para empresas

Assédio custa 

A empresa não ignorar os indícios que lhe permitam 
reconhecer  o  prob lema.  O pr imei ro  passo é a 
disponibilização de canais de comunicação com os 
trabalhadores, por meio dos quais eles possam informar a 
existência do assédio. Também é necessário fomentar um 
processo de educação de todos para uma plena e 
satisfatória convivência no trabalho, pautada na ética

Empresa que tolera assédio
É empresa assediadora

Medidas a serem adotadas pelas empresas



Resumão Assédio
O que é? 
É toda ação repetitiva ou sistematizada, que objetiva 
afetar a dignidade da pessoa, criar ambiente humilhante, 
desestabilizador, degradante e hostil. 
Quem Pratica? 
O empregador contra o empregado (assédio moral 
vertical), como forma de dominação, abusando da 
autoridade inerente às suas funções. - Entre colegas do 
mesmo nível hierárquico (assédio moral horizontal). - 
Subordinados em relação ao chefe. 
Principais Vítimas - Mulheres em geral. - Pessoas com 
idade mais avançada. - Pessoas em situação de 
estabilidade provisória: gestantes, membros de Comissão 
Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa), dirigentes 
sindicais que recebem auxílio-doença do INSS. - 
Homossexuais. - Portadores de HIV ou doenças graves. - 
Pessoas obesas ou com sobrepeso. - Mães solteiras. - 
Negros - ambos os sexos. 
Exemplos
Gritar, xingar, apelidar, contar piadas para denegrir, 
ridicularizar e humilhar. - Ordenar realização de tarefas 
impossíveis ou incompatíveis com a capacidade 
profissional. - Sonegar informações indispensáveis ao 
desempenho das funções. - Repetir críticas e comentários 
improcedentes ou que subestime os esforços do 
empregado. - Isolar a pessoa no corredor ou em sala 
apenas com uma cadeira, sem móvem ou telefone. 

Provas 
Testemunhas. - Gravar as agressões e xingamentos. - 
Usar filmes de circuito internos de TV. - Documentos 
(advertências, excesso comprovado de carga horária, 
entre outros.inserir a família em programas sociais. 
Motivos 
Desejo sexual não correspondido. - Competição 
exage rada  e  necess idade  de  aumen ta r  a 
produtividade. - Definir metas difíceis de se alcançar. - 
Tentativa de forçar pedido de demissão. - Necessidade 
de auto-afirmação do chefe. - Demonstração de 
autoridade. - Chefe que se sente profissionalmente 
ameaçado por subordinado mais capacitado
Perfil do Agressor - 
Hábil em humilhar sem perder a pose. - Agressivo e 
perverso com palavras. - Sempre acha que tem razão. - 
A violência é consciente e estratégica. - Inseguro, 
complexado e intolerante. - Tipo carrasco, bajula os 
superiores e adora castigar os subordinados. - Falso 
'bonzinho', que ganha confiança do subordinado para 
depois rebaixá-lo, demiti-lo ou exigir produtividade 
excessiva. - Incapaz de liderar e de se relacionar com 
subordinados. - Incompetente, que usa de grosserias 
para se fazer respeitar, gosta de contar vantagem e 
colhe sozinho os louros de projetos bem-sucedidos. 
Estratégias de Defesa 
Anotar detalhes das humilhações (dia, mês, ano, local, 
nome do agressor e testemunhas). - Pedir ajuda no 
trabalho e fora da empresa. - Recorrer a centros de 
referência em saúde do trabalhador. - Buscar apoio da 
família e dos amigos - Procurar o seu sindicato.



O Ministério Público do Trabalho aconselha 
os trabalhadores a adotarem algumas 
estratégias de defesa. Veja abaixo algumas 
delas:
• Anotar detalhes das humilhações (dia, mês, 

ano, local, nome do agressor e testemunhas);
• Pedir ajuda no trabalho e também fora da 

empresa;
• Recorrer a centros de referência em saúde do 

trabalhador;
• Buscar o apoio da família e dos amigos.

Empresas livres dos

ASSEDIADORES

A fim de auxiliar o trabalhador a reconhecer 
a agressão e a levar o agressor a responder 
pelos seus atos, o MPT exemplifica alguns 
procedimentos e atitudes úteis para 
estabelecer as provas do assédio moral. 
Veja abaixo:
• Conseguir testemunhas;
• Gravar as agressões;
• Usar filmes de circuitos internos de TV;
• Juntar documentos, como advertências por 

escrito, excesso comprovado de carga etc.

Ministério Público do Trabalho
SEPN 513 - Ed. Imperador, bloco D, 4º andar
Telefone: (61) 3307 7299
e-mail: www.prt10.mpt.gov.br

FOI ASSEDIADO?
LIGUE 3321 6674
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Tira a mao das 
minhas conquistas

Quer trocar 
seus direitos
por 1 pastel da 
rodoviária?
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