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Quando nada parece dar             
certo, vou ver o cortador  

de pedras martelando sua rocha 
talvez 100 vezes, sem que uma 

única rachadura apareça.
Mas na centésima primeira 

martelada a pedra se abre em duas, 
e eu sei que não foi aquela que 

conseguiu isso, mas todas 
as que vieram antes.

“

”
JACOB RIIS 

1849-1914
Dinamarquês naturalizado 

norte americano
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APRESENTAÇÃO

 A convite de entidades sindicais e 
do movimento social, tenho  ido a vários            
municípios do Estado para debater o tema 
do assédio moral na administração públi-
ca e no ambiente privado. Trata-se de um    
problema cada vez mais atual e presente no 
cotidiano dos trabalhadores.   
 Esta cartilha, que editamos des-
de 2006, é uma contribuição do nosso 
mandato na formação de uma consciência                         
coletiva de combate a todas as manifes-
tações de assédio moral, nas diferentes 
relações de trabalho.  Da primeira versão até 
esta, a mais recente, estamos atualizando a                            
legislação e os casos julgados até agora para 
que possamos acompanhar a evolução da 
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Justiça no  tratamento deste sério problema. 
Ao lado da apresentação de projeto 
punindo a prática na administração pública, 
buscamos com esse material levar in-
formações que possam servir à so-
ciedade para identificar o problema e                                                                       
encaminhar soluções. Conhecer as situações 
que desencadeiam esse mal é o primeiro 
passo para que possamos bani-lo do mundo                                 
do trabalho.
 Até há pouco tempo, reclamar sobre 
condições degradantes de trabalho, abusos, 
humilhações e cargas horárias extenuantes 
eram atitudes vistas como insubordinação, 
despreparo, desrespeito às chefias ou falta 
de interesse no “emprego”.  Essa mentalidade 
está mudando e, aos poucos, o trabalhador 
vai tendo a possibilidade de se expressar e 
defender sua dignidade e saúde.
 Fruto de uma cultura autoritária, 
o assédio moral foi e ainda é entendido
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como forma de aumentar a produtivi-
dade desmoralizar liderança, desqualificar   
reivindicações. Não por acaso são                                 
as mulheres, os sindicalistas, “cipeiros”,              
estagiários, os mais atingidos. Por desco-
nhecerem os mecanismos de defesa, de           
registros de abusos, muitas pessoas que se 
viam nessa situação achavam que havia 
alguma coisa errada com elas. Mas, 
a abertura do debate sobre o tema,                           
os constantes seminários e as propostas de 
leis estão ajudando a construir uma nova 
cultura.

A mais eficaz forma 
de combater 

o assédio moral 
é conhecer 

seus mecanismos.
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 Esta cartilha pretende contribuir 
para ampliar o debate, somando-se a                                   
inúmeras outras iniciativas que entendem 
ser possível outra sociedade e outra forma 
de conviver no mundo do trabalho, 
com solidariedade e respeito.

Deputado Estadual Tadeu Veneri
Presidente da Comissão de Direitos Humanos 

e Cidadania da Assembleia Legislativa
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ABRINDO O DEBATE
SOBRE ASSÉDIO MORAL

 
 A discussão do tema assédio moral 
no Paraná teve como pioneiro o então        
vereador Tadeu Veneri, quando apresentou 
o primeiro projeto de lei na Câmara 
Municipal de Curitiba, em 2001.
 Desde então, outros vereadores 
em diferentes municípios, inclusive                                        
Curitiba, apresentaram projetos semelhantes. 
Em alguns municípios paranaenses foram 
aprovadas leis inserindo nos estatutos dos 
servidores públicos regras de combate à 
prática de assédio moral no âmbito da                   
Administração Pública, pois esse é o limite da 
competência legislativa das câmaras munici-
pais. Nesse contexto, e com o fortalecimento 
do debate nacional sobre o tema, iniciativas 
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novas foram sendo tomadas para que                  
a tirania no trabalho fosse suprimida, 
para preservar a saúde dos trabalhadores,                 
a dignidade da pessoa humana e os 
princípios fundamentais das boas relações 
de trabalho. Dentre as novas iniciati-
vas que se verificaram no âmbito do 
movimento sindical podemos destacar a
realização de debates e seminários sobre o 
tema, elaboração de materiais informativos,                                             
judicialização de casos de assédio moral e a 
criação de espaços de acolhimento e ajuda às  
vítimas desse tipo de abuso.  Hoje, o debate 
permeia as instâncias das entidades sindicais,                                                                                              
os departamentos de pessoal de em-
presas que se preocupam com as boas 
relações de trabalho, mesmo que para 
garantir a produtividade, departamentos 
de saúde do trabalhador e Cipas, órgãos                          
responsáveis pela defesa dos interesses                  
coletivos dos trabalhadores, como é o caso
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do Ministério Público Estadual, Procurado-  
ria Regional do Trabalho, e o próprio Poder 
Judiciário, onde muitos trabalhadores têm 
recorrido. O número de pesquisas acadêmi-
cas e publicações de livros sobre o tema se 
avolumaram e, aos poucos, são alcançados 
aqueles segmentos que ainda não deram a 
devida importância para o tema ou querem 
negar sua existência, mesmo verificando que 
os trabalhadores, vítimas dos assediadores 
que violam a dignidade no trabalho estão 
adoecendo, aposentando-se por invalidez ou 
morrendo.
 O Deputado Tadeu Veneri, com 
mais uma edição da cartilha sobre o                                
assédio moral, dá importante contribuição 
para o enfrentamento do fenômeno e com-
bate às práticas tirânicas que estão muito 
associadas ao capitalismo selvagem nas 
relações de trabalho nos setores públicos e 
privados e à exploração capitalista dos traba-
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Ludimar Rafanhim
Advogado
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lhadores.
 Os trabalhadores precisam aumentar 
os laços de solidariedade  no enfrentamento  
dessa manifestação do capitalismo selvagem, 
instrumento de opressão e dominação,         
exploração  dos trabalhadores e destruição 
de suas vidas.  
 O assédio moral nas relações              
de trabalho é tão cruel que não pode ser                  
enfrentado de forma individualizada, pois 
é um problema coletivo e assim, deve ser 
enfrentado pelos trabalhadores do setor 
privado  e público.
 Esperamos que aquele trabalhador 
que receber esta cartilha faça dela um                   
instrumento de enfrentamento diário dos   
tiranos e suas práticas selvagens.



O
QUE É 

ASSÉDIO 
MORAL

?
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 O assédio moral, no Brasil, ainda 
não foi tipificado como crime ou inserido 
na Consolidação das Leis do Trabalho, em 
que pese tramitarem projetos no Congresso 
Nacional com vistas a modificar o Código 
Penal e a CLT.
 Mesmo não integrando o ordena-
mento jurídico-pátrio, a doutrina jurídica 
e a jurisprudência têm sistematicamente 
tratado da matéria. Em diversos municípios 
e estados, há leis punindo administrativa-
mente a prática do assédio moral no âmbito 
da Administração Pública.
 Em praticamente todas as leis          
municipais e estaduais, tem-se adotado                    
a seguinte definição de assédio moral:

“Para fins do disposto nes-
ta lei, considera-se assé-
dio moral todo tipo de ação,                 
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gesto ou palavra que atinja, 
pela repetição, auto-estima e 
a segurança de um indivíduo, 
fazendo-o duvidar de si e de 
sua competência, implicando 
em dano ao ambiente de tra-
balho, à evolução da carreira 
profissional ou à estabilidade 
do vínculo empregatício do 
funcionário, tais como: marcar 
tarefas com prazos impossíveis; 
passar alguém de uma
área de responsabilidade  
para funções triviais; 
tomar crédito de idéias de 
outros; ignorar ou excluir 
um funcionário só se dirigin-
do a ele através de terceiros; 
sonegar informações de forma 
insistente; espalhar rumores 
maliciosos; criticar com per-
sistência; subestimar esforços”.
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“Assédio moral, ou violên-
cia moral do trabalho, é a 
exposição de trabalhadores a 
situações    vexatória, constrange-
doras e humilhantes durante o 
exercício de sua função, de forma 
repetitiva o que caracteriza uma 
atitude desumana, violenta e 
antiética nas relações de                   
trabalho”.
 
“Em nosso entender, o assé-
dio moral caracteriza-se pela 
intencionalidade; consiste na 
constante e deliberada desquali-
ficação da vítima, 

   A literatura a respeito da matéria tem 
como pioneira no Brasil a médica do                                       
trabalho Doutora Margarida Barreto, que 
conceitua o assédio moral nos termos a 
seguir  transcritos:

20Assédio Moral - Tadeu Veneri



seguida de sua consequente     
fragilização, com intuito de 
neutralizá-la em termos de 
poder. Este enfraquecimento 
psíquico pode levar o indivíduo 
vitimizado a uma paulatina des-
personalização. Sem dúvida, 
trata-se de um processo dis-
ciplinador em que se procura     
anular a vontade daquele que, 
para o agressor, se apresenta  
como ameaça.”

 Os conceitos que anteriormente 
apresentamos são ainda genéricos, mas a 
forma como o assédio moral se mostra nas 
relações de trabalho tem concretude fácil de 
ser identificada. Algumas das formas como 
o assédio se exterioriza são as que relacio-
namos a seguir e que podem se dar de chefe 
para funcionário, de chefiado para chefe,    
entre chefes e entre chefiados.
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DIFERENÇAS ENTRE 
CONFLITOS NORMAIS 

E ASSÉDIO MORAL 

 Certo grau de competição é nor-
mal no ambiente de trabalho. Porém,                               
o assédio moral é diferente dos conflitos 
normais por duas razões: ele é caracteriza-
do por ações anti-éticas e contraproducentes 
para todos.  Assim, é essencial apreender                                                                                                               
como distingui-lo dos conflitos normais.
 A competição é um instrumento 
para o alcance de objetivos,  e inclui confli-
tos e disputas baseadas em dados factuais                                                                                               
e focados no conteúdo e não em valores    
pessoais. 
 Em situações de assédio moral,                                 
o ambiente torna-se confuso, a comunicação 
ambígua, e a interação  entre as pessoas,    
hostil.      
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  A seguir, o quadro compara conflitos 
em situações saudáveis” (1) e em situações 
de assédio (2):

CLARA DEFINIÇÃO DE 
PAPEIS E TAREFAS
Objetivos comuns
e compartilhados

PAPÉIS AMBígUOS
Falta de clareza e 

previsão nos 
objetivos

RELAÇÕES IMPESSOAIS 
EXPLíCITAS
Organização 
Saudável

RELAÇÕES PESSOAIS 
AMBígUAS

Organização 
precária

OCASIONAIS CHOQUES 
E CONFRONTOS
Estratégias abertas 
e francas

AÇÕES ANTI-ÉTICA
DURADOURAS

Estratégias 
ambíguas

CONFLITO E DIS-
CUSSÃO ABERTOS
Comunicação 
direta

AÇÕES DISSIMULADAS, 
NEgAÇÃO 

DE CONFLITO
Comunicação 

evasiva e oblíqua
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SITUAÇÕES 
DE 

ASSÉDIO 
MORAL
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1. Ignorar a presença do funcionário e       
sequer cumprimentá-lo.

2. Ameaçar constantemente, gritar e 
intimidar o trabalhador.

3. Sobrecarregar de trabalho o servidor 
para que não consiga realiza-lo totalmente 
e ainda retirar o material necessário à sua      
execução.

4. Fazer brincadeira de mau gosto em 
relação ao trabalhador, quando este falta ao 
trabalho por problemas de saúde próprios 
ou da família.

5. Fazer pressões para que o trabalhador 
não traga atestados médicos quando fica 
doente e que volte a trabalhar quando ainda 
adoecido.
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6. Marcação do número de vezes que o     
trabalhador vai ao banheiro e quanto tempo 
fica.
 
7. Vigiar constantemente o trabalho e      
desqualificá-lo.

8. Desvalorizar a atividade profissional do 
trabalhador.

9. Condicionar a concessão de um benefício 
ou mesmo direito à exigência de produção e 
limite de faltas ao trabalho.

10. Na Administração Pública, exigir que 
servidores façam campanha eleitoral para 
candidatos apoiados direta ou indiretamente 
pelo assediador.
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 Sobre as mulheres, o assédio moral 
adquire características muito específicas e, 
às vezes, se mistura com o assédio sexual.

AS MULHERES NEgRAS SÃO ALVOS 
MUITO FREQUENTES DO ASSÉDIO.

1. Na procura do emprego, passa por                  
rigorosa análise da aparência, estatura, 
decote, cumprimento da saia, voz, postura 
ao sentar-se, batom, perfume, cabelo, se têm 
filhos ou não, dentre outras.

2. Durante a jornada de trabalho, controla-se 
o número de vezes em que a trabalhadora vai 
ao banheiro.

3. Mulheres grávidas chegam a ser proibidas 
de sentar.

4. Atestados médicos são questionados,       
insinuando-se que eles não correspondem à 
verdade.
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ASSÉDIO 
MORAL:
EFEITOS

E
REAÇÕES
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1. Dificuldades emocionais.
2. Pensamentos repetitivos.
3. Alterações do sono.
4. Alteração da capacidade de concentração
e memória.
5. Negação dos pensamentos ou sentimentos 
que relembrem a tortura psicológica.
6. Negação de situações ou atividades que 
possam recordar a tortura psicológica.
7. Diminuição de capacidade para fazer         
novas amizades.
8. Interesse claramente diminuído em      
manter atividades consideradas importantes 
anteriormente.
9. Sensação negativa de futuro.

EFEITOS
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10. Mudança de personalidade e reprodução 
da violência em casa.
11. Sentimento de culpa.
12. Pensamento de suicídio.
13. Aumento de peso ou emagrecimento        
exagerado.
14. Aumento do uso de bebidas alcoólicas e
outras drogas.
15. Diminuição da libido.
16. Hipertensão arterial e tremores.
17. Agravamento de doenças pré-existentes.
18. Estresse.
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4. Alteração da capacidade de concentração
e memória.
5. Negação dos pensamentos ou sentimentos 
que relembrem a tortura psicológica.
6. Negação de situações ou atividades que 
possam recordar a tortura psicológica.
7. Diminuição de capacidade para fazer         
novas amizades.
8. Interesse claramente diminuído em      
manter atividades consideradas importantes 
anteriormente.
9. Sensação negativa de futuro.

EFEITOS
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REAÇÕES

 A Doutora Margarida Barreto,    
médica do trabalho e pesquisadora da 
Universidade Católica de São Paulo,                                  
realizou pesquisa sobre a forma como 
reagem homens e mulheres quando vítimas 
de assédio moral.

Veja, a seguir, 
síntese da 
pesquisa 
realizada:
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SINTOMAS              MULHER       HOMEM

Crise de choro                100                     -

Diminuição do libido     60                     70

Dores generalizadas        80                     80

Sede de vigança               50                   100

Ideia de suicídio             16,2                 100

Palpitações/tremores      80                     40

Alta da pressão arterial     40                     51,6

Falta de apetite               13,6                     2,1

Sentimento de Inutilidade     72                     40

Dor de cabeça                     40                     15

Falta de ar                           10                      30

Insônia ou sonolência    69,6                   63,6

Distúrbios digestivos     40                      15

Passa a beber                    5                      63

Depressão                         60                     15

Tonturas                          22,3                      3,2

Tentativa de suicídio       -                      18,3    

*percentual (%)
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COMBATE 
AO ASSÉDIO 

POR VIA 
JUDICIAL
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 A luta judicial contra o Assédio     
Moral é ainda bastante frágil, pois muitas 
vezes este não é reconhecido pelos tribunais. 
Por sua característica rasteira e subliminar, 
fica muito mais difícil a formação de pro-
vas de sua ocorrência. Em muitas vezes, é 
confundido com desentendimentos e meras 
intrigas nos locais de trabalho. Em muitos 
casos, os juízes até condenam ao pagamen-
to de indenização, mas reconhecendo como 
dano moral, no seu sentido genérico, sem 
analisar profundamente o assédio moral em 
si. E mais: a maior parte dos trabalhadores 
somente recorre ao Judiciário ao se desligar 
da empresa ou do serviço público, temendo 
humilhações ainda maiores. Desta forma, o 
trabalhador sofre em silêncio as humilhações 
e depois vai em busca de uma indenização.
       Em nosso entendimento, o caminho 
deveria ser inverso: impedir judicialmente 
que o assediador continue em sua prática e 
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depois pedir indenização pelo dano, quan-
do cabível. Apesar de todos estes problemas, 
várias decisões judiciais têm sido a favor dos 
trabalhadores. Nas decisões judiciais, a se-
guir transcritas, fica explicitado o conceito 
de assédio moral que embasa decisões onde
foram deferidos pedidos de indenizações 
para vítimas.
 Entidades sindicais têm ajuizado 
ações civis públicas contra empresas e órgãos       
públicos onde há prática de assédio. 
 Reportagens na mídia impressa e 
eletrônica demonstram que a Justiça vem 
punindo com mais frequência os atos de 
assédio moral contra os trabalhadores, seja 
na iniciativa privada ou na administração 
pública. Selecionamos alguns casos divulga-
dos nos últimos tempos e outros que extraí-
mos de decisões judiciais para que o leitor 
tenha uma noção da extensão do proble-
ma e algumas penas impostas pela Justiça.

39Assédio Moral - Tadeu Veneri

 A luta judicial contra o Assédio     
Moral é ainda bastante frágil, pois muitas 
vezes este não é reconhecido pelos tribunais. 
Por sua característica rasteira e subliminar, 
fica muito mais difícil a formação de pro-
vas de sua ocorrência. Em muitas vezes, é 
confundido com desentendimentos e meras 
intrigas nos locais de trabalho. Em muitos 
casos, os juízes até condenam ao pagamen-
to de indenização, mas reconhecendo como 
dano moral, no seu sentido genérico, sem 
analisar profundamente o assédio moral em 
si. E mais: a maior parte dos trabalhadores 
somente recorre ao Judiciário ao se desligar 
da empresa ou do serviço público, temendo 
humilhações ainda maiores. Desta forma, o 
trabalhador sofre em silêncio as humilhações 
e depois vai em busca de uma indenização.
       Em nosso entendimento, o caminho 
deveria ser inverso: impedir judicialmente 
que o assediador continue em sua prática e 

38Assédio Moral - Tadeu Veneri



TRABALHADOR FOI OBRIgADO A 
CAMINHAR SOBRE BRASAS;

São Paulo – Uma distribuidora de medica-
mentos foi condenada a indenizar em R$ 50 
mil um trabalhador obrigado a andar com os 
pés descalços sobre um corredor de carvão 
em brasas durante “treinamentos motiva-
cionais”. Segundo o relator do processo, 
ministro Walmir Oliveira da Costa, da 
1ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, 
não se pode conceber, “em pleno século XXI”, 
que o empregador submeta o empregado a   
situações que remetam às “trevas medievais”.
 Ocupante do cargo de supervisor 
de vendas, o trabalhador também alegou 
que a empresa submetia os supervisores 
a um ranking de vendas, em campanha 
intitulada “grande Prêmio Promoções”, onde 
o primeiro colocado tirava uma foto ao lado 
de uma réplica de Ferrari, e o pior colocado ao
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lado de um Fusca. As fotos eram afixadas no 
mural da empresa e enviadas por e-mail para 
todos da equipe. 
 O funcionário com pior desempe-
nho também era obrigado a dançar músicas 
constrangedoras na frente de todos, como 
“Eguinha Pocotó”. A empresa negou as ale-
gações, mas os depoimentos testemunhais 
foram aceitos pela Justiça.

Saiba mais em: 
http://www.spbancarios.com.br/Noticias.as-
px?id=9141#sthash.IyPgtAuQ.dpuf
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SERVIDORA É INDENIzADA 
POR ASSÉDIO MORAL

 
 O Tribunal de Justiça do Esta-
do do Paraná, em março de 2014, ratifi-
cou a Sentença que condenou o Município 
de Pato Branco, no Paraná, a indenizar 
servidora pela prática de assédio moral que 
a expôs a um constrangimento, submeten-
do-a a repetidas transferências em curto 
espaço de tempo, sem função definida, em                                                  
desprezo total a sua qualificação profissional.
 A servidora foi aprovada em con-
curso público para exercer a função de                
orientadora educacional e foi remanejada 
dentro da administração por pelo menos 
10 (dez) vezes num período de 10 (dez) 
anos, sendo que somente no ano de 2006 foi            
remanejada por 3 (três) vezes, na maioria 
das vezes para setores incompatíveis com sua 
formação e para a qual prestou o concurso.
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 No acórdão, os desembargadores 
assim se pronunciaram:  “É certo que 
não detém o servidor público a garan-
tia da inamovibilidade. Contudo, a suces-
siva transferência de uma servidora para                          
prestar os seus serviços em desvio de 
função para a qual prestou o concurso 
público, foge à razoabilidade e denota o 
ânimo de retirar a servidora do seu local de 
trabalho injustificadamente, impondo-lhe 
condições injustas de trabalho, evidencian-
do flagrante desrespeito com a servidora”.

(TJPR – 3º C.Cível – ACR – 1076185-4 – 
Pato Branco – Rel.: Hélio Henrique Lopes 
Fernandes Lima – Unânime – J.18.03.2014)
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PERSEgUIÇÃO POLíTICA 
TAMBÉM gERA PENALIDADE

 O Tribunal de Justiça de Santa 
Catarina, em 27/01/2015, na Apelação 
Cível nº 2014.014800-4, decidiu na ação de                   
indenização por assédio moral favorável ao 
servidor que teve aprovação em concur-
so público e foi nomeado para o cargo de 
provimento efetivo de motorista de veículos 
do Município de Macieira, Santa Catarina, 
mas por perseguição política foi obrigado a 
permanecer no pátio da Secretária  de obras 
sentado em um banco.
 De acordo com os desembargadores, 
o ilícito foi confirmado, assim como o “nexo 
causal entre o evento danoso e o dano 
sofrido, praticado dolosamente pela che-
fia imediata; em ato desrespeitoso e degra-
dante, obrigando o servidor a praticar o ócio, 
em nítida represália à sua posição política 
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partidária, em situação vexatória perante os 
demais colegas”.
 No Paraná, o Tribunal de Justiça 
já enfrentou situações parecidas, como é o 
caso na Apelação Cível nº 727950-3, onde o       
servidor sofreu assédio moral por retaliação 
política, imposta pela conduta abusiva do 
administrador público que o colocou em 
uma sala insalubre e sem ventilação, fora do 
prédio da Prefeitura, permanecendo ocioso e 
sem função definida.
 De acordo com a decisão, a situ-
ação que o servidor foi posto o fragilizou,        
“desestabilizando-o emocionalmente, de-
preciando suas qualidades profissionais e        
pessoais, com profundo abalo na autoesti-
ma, capaz de comprometer o seu equilíbrio 
no convívio social ...”.
(Tribunal de Justiça de Santa Catarina, em 
27/01/2015, na Apelação Cível nº 2014.014 800-4)
(Tribunal de Justiça do Paraná - Apelação Cível 
nº 727950-3)
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DECISÃO INÉDITA
 
 O Supremo Tribunal de Justiça deu 
provimento ao recurso especial nº 1.286.466 
–RS,  em que condenou o ex-prefeito de 
Canguçu (RS), à perda dos direitos políti-
cos e impossibilidade de contratar com a         
administração por três anos, mais multa 
equivalente a cinco anos do valor de sua 
remuneração mensal à época dos fatos.
 A decisão inédita na Suprema Corte 
foi balizada pelos fatos comprovados nos   
autos, que dão conta que o então prefeito   
teria atuado para se vingar da servidora 
responsável por denunciar ao MPRS a
existência de dívida do município com o 
Fundo de Aposentadoria dos Servidores 
Públicos, que rendeu notícias e a instalação 
de uma comissão especial processante.
 Ele manteve a funcionária “de           
castigo” em uma sala de reuniões ao longo
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de quatro dias, em 2001, e ainda ameaçou 
colocá-la em disponibilidade, além de ter 
concedido férias forçadas de 30 dias. 
 Conforme a ministra Eliana 
Calmon, que relatou o processo, “a Lei 8.429 
objetiva coibir, punir ou afastar da atividade 
pública todos os agentes que demonstrem 
pouco apreço pelo princípio da juridicidade, 
denotando uma degeneração de caráter       
incompatível com a natureza da atividade 
desenvolvida” e confirma que “a partir 
dessas premissas, não tenho dúvida de 
que comportamentos como o presente 
enquadram-se em ‘atos atentatórios aos 
princípios da administração pública’,  
pois ‘violam os deveres de honesti-
dade, imparcialidade, legalidade e leal-
dade às instituições’, em razão do eviden-
te abuso de poder, desvio de finalidade e 
malferimento à impessoalidade, ao agir 
deliberadamente em prejuízo de alguém.  
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Ademais, consoante já mencionado, está 
absolutamente caracterizado o elemento 
subjetivo na hipótese, a título de dolo genéri-
co”, completou. 
 A decisão da Turma restabeleceu     
integralmente a Sentença, confirmando 
a perda dos direitos políticos e multa 
equivalente a cinco anos de remuneração 
mensal à época dos fatos. 

(Supremo Tribunal de Justiça-  Recurso espe-
cial nº 1.286.466 – R)
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COMO 
COMBATER 
O ASSÉDIO 

MORAL

?
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 Para evitar que o assédio aconteça 
ou até mesmo para formar provas para 
usar   em ação judicial, o trabalhador pode                      
adotar algumas medidas que reduzirão tira-
na e cruel prática. Veja algumas formas de 
prevenção:

1. É preciso resistir e não aceitar                             
passivamente.
2. Deve-se fortalecer laços de amizade            
e criar rede de solidariedade com os colegas 
de trabalho.
3. Dar visibilidade social aos fatos                    
denunciando a existência de assédio moral 
dentro do local de trabalho.
4. Criar mecanismos de anotação dos fatos 

PREVENÇÃO
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e situações de violência para produzir         
provas.
5. Buscar apoio de instituições (sindicatos, 
Ministério Público, Comissões de Saúde do 
Trabalhador, CIPAs, Conselhos de Saúde, 
entre outros).
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ATUAÇÃO JUDICIAL

1.  Denunciar à direção do sindicato.
2. Formular requerimentos administrati-
vos, pedindo providências e alertando que 
o empregador poderá arcar com pesadas         
indenizações, além de outras sanções.
3. Solicitar  a instalação de processos          
disciplinares para apurar responsabilidades 
e punir responsáveis.
4. Propor interpelações judiciais como    
forma de exigir uma manifestação dos               
empregadores e medidas de repressão                     
à prática.
5.   Propor medidas judiciais cautelares.
6.   Impetrar mandados de segurança.
7.  Ajuizar ações com obrigações de fazer   
ou não fazer.
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8. Formular denúncias ao Ministério
Público do Trabalho.
9.  Registrar boletim de ocorrência por 
ofensa à honra e prática de outros delitos.
10. Pedir às entidades representativas e      
legitimadas para ajuizar Ação Civil Pública 
ou ações coletivas inibitórias.
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PROJETO 
DE LEI:

ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA 
DO PARANÁ
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PROJETO
DE LEI: 591/2017



SÚMULA: Dispõe sobre a vedação e penali-
dades pela prática do assédio moral no tra-
balho, no âmbito dos órgãos, repartições ou 
entidades da administração centralizada, 
autarquias, fundações, empresas públicas e 
sociedades de economia mista, dos Pode-
res do Legislativo, Executivo, Judiciário, do 
Ministério Público e da Defensoria Públi-
ca do Estado do Paraná, inclusive conces-
sionárias e permissionárias de serviços        
estaduais de utilidade ou interesse público, 
e dá outras providências.

Art. 1º - Fica vedada, no âmbito dos órgãos, 
repartições ou entidades da administração 
centralizada, autarquias, fundações, empre-
sas públicas e sociedades de economia mista, 
dos Poderes Legislativo, Executivo, Judiciário, 
Ministério Público e Defensoria Pública do 
Estado do Paraná, inclusive concessionárias 
e permissionárias de serviços estaduais de 
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utilidade ou interesse público, o exercício de 
qualquer ato, atitude ou postura que se possa 
caracterizar como assédio moral do trabalho, 
por parte de agente público ou superior   
hierárquico, contra funcionário, servidor ou 
empregado e que implique em violação da 
dignidade desse ou sujeitando-o a condições 
de trabalho humilhantes e degradantes.

Art. 2º - Considera-se assédio moral no     
trabalho, para os fins do que trata a presente 
Lei, a exposição do funcionário, servidor 
ou empregado a situação humilhante ou 
constrangedora, ou qualquer ação, ges-
to ou palavra que atinja, pela repetição,   
a autoestima e a segurança de um indivíduo, 
fazendo-o duvidar de si e de sua competên-
cia, implicando em dano ao ambiente de   
trabalho, à evolução da carreira profissional 
ou à estabilidade do vínculo empregatício do 
funcionário, tais como: marcar tarefas com 
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prazos impossíveis; passar alguém de 
uma área de responsabilidade para 
funções   triviais; tomar crédito de ideias de                                      
outros; ignorar ou excluir um funcionário 
só se dirigindo a ele através de terceiros; 
sonegar informações de forma insistente; 
espalhar rumores maliciosos; criticar com 
persistência.

Art. 3º - Todo ato resultante de assédio moral 
é nulo de pleno direito.

Art. 4º - O assédio moral no trabalho                
praticado por agente público, nos termos 
desta Lei, é infração grave e sujeitará o           
infrator às seguintes penalidades: 

          I – advertência;
          II – suspensão;
          III – multa;
          IV – demissão.
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to ou palavra que atinja, pela repetição,   
a autoestima e a segurança de um indivíduo, 
fazendo-o duvidar de si e de sua competên-
cia, implicando em dano ao ambiente de   
trabalho, à evolução da carreira profissional 
ou à estabilidade do vínculo empregatício do 
funcionário, tais como: marcar tarefas com 
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Paragrafo Único - A multa de que trata o 
inciso III deste artigo terá um valor míni-
mo de 50% (cinquenta por cento) do Salário       
Mínimo Regional.

Art.5º - Os procedimentos administrati-
vos do disposto no artigo anterior serão             
iniciados por provocação da parte ofendida 
ou pela autoridade que tiver conhecimento       
da infração funcional.

Parágrafo Único – Fica assegurado ao acusa-
do o direito de ampla defesa das acusações 
que forem imputadas, sob pena de nulidade.

Art.6º - Quando o assédio moral for                 
praticado por agente público, indepen-
dente de outras penalidades, poderá ser                      
caracterizado como ato de improbidade         
administrativa.
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Art. 7º - As penalidades a serem aplicadas 
serão decididas em processo administra-
tivo, de forma progressiva, considerada a                   
reincidência e a gravidade da ação.

Parágrafo Único: A pena de suspensão 
poderá, quando houver conveniência para 
a administração, ser convertida em multa, 
sendo o funcionário, nesse caso, obrigado a 
permanecer no exercício da função.

Art. 8º - A receita proveniente das multas 
deverá ser investida integralmente em pro-
grama de aprimoramento profissional do 
servidor naquela unidade administrativa.

Art. 9º - Os órgãos ou entidades da                        
administração pública estadual, bem como,            
concessionárias ou permissionárias, na
pessoa de seus representantes legais, 
ficam obrigados a tomar as medidas

61Assédio Moral - Tadeu Veneri

Paragrafo Único - A multa de que trata o 
inciso III deste artigo terá um valor míni-
mo de 50% (cinquenta por cento) do Salário       
Mínimo Regional.

Art.5º - Os procedimentos administrati-
vos do disposto no artigo anterior serão             
iniciados por provocação da parte ofendida 
ou pela autoridade que tiver conhecimento       
da infração funcional.

Parágrafo Único – Fica assegurado ao acusa-
do o direito de ampla defesa das acusações 
que forem imputadas, sob pena de nulidade.

Art.6º - Quando o assédio moral for                 
praticado por agente público, indepen-
dente de outras penalidades, poderá ser                      
caracterizado como ato de improbidade         
administrativa.

60Assédio Moral - Tadeu Veneri



62Assédio Moral - Tadeu Veneri

necessárias para prevenir o assédio moral no 
trabalho, conforme definido na presente lei.  

Art. 10º - Esta Lei será regulamentada pelo 
Executivo no prazo de 60 (sessenta) dias.

Art. 11º - As despesas decorrentes da              
execução orçamentária da presente Lei cor-
rerão por conta das dotações próprias do 
orçamento, suplementadas se necessário.

Art. 12º - Esta Lei entra em vigor na data de 
sua publicação.

Sala das Sessões, 13 de Abril de 2015.
Deputado Tadeu Veneri

3 de outubro de 2017.
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 Sabe-se que o mundo do trabalho 
vem mudando constantemente nos últimos 
anos. Novas formas de administração, re-
engenharia, reorganização administrativa,     
entre outras, são palavras que aos poucos 
tornaram-se frequentes em nosso meio.
 No entanto, pouco se fala sobre as 
formas de relação no trabalho. O problema 
do “assédio moral” (ou tirania nas     relações 
do trabalho) atinge milhares de tra-
balhadores no mundo inteiro. Pesquisa pi-
oneira da   Organização Mundial do Tra-
balho, realizada em 1996, constatou que pelo 
menos 12 milhões de europeus sofrem desse                                  
drama. Problema quase clandestino e de difícil  
diagnóstico, é bem verdade, mas ain-
da assim, se não enfrentado pode levar a 
debilidade da saúde de milhares de tra-
balhadores, prejudicando o rendimento da                                             
administração pública.
 A psicóloga francesa Marie-France
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Hirigon, autora de estudo sobre o assunto,        
acredita que a punição ao assédio moral   
ajudaria combater o problema, pois             
“imporia um limite ao indivíduo perverso”.
 Em nossa cultura competitiva, 
onde todos procuram vencer a qualquer 
custo, urge adotarmos limites legais que 
preservem a integridade física e mental dos                         
indivíduos, sob pena de perpetuarmos essa 
“guerra invisível” nas relações de trabalho. 
E para combatermos de frente o problema 
do “assédio moral” nas relações de trabalho, 
faz-se necessário tirarmos essa discussão 
dos consultórios de psicólogos e tratá-lo no     
universo do trabalho. 
 Para que as relações de trabalho nos 
órgãos e equipamentos do Estado do Paraná 
sejam melhoradas é que propomos esse    
projeto de lei.
 O         PRINCíPIO                   CONSTITUCIONAL 
da eficiência, previsto no artigo 37 da 
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Constituição Federal, ficará assegurado na 
medida em que o servidor for respeitado        
e tiver suas iniciativas valorizadas.
 Projetos similares foram aprovados 
nos Estados de São Paulo (Lei nº 12.250, de 
09 de fevereiro de 2006) e Rio de Janeiro (Lei 
nº 3921, de 23 de agosto de 2002), ambos de 
iniciativa parlamentar. 
 Ainda, em decisão inédita o                    
Supremo Tribunal de Justiça reconheceu 
o assédio moral como ato de improbidade         
administrativa. No caso, foi demonstrado 
que o prefeito de uma cidade gaúcha perse-
guiu servidora que denunciou problemas 
com as dívidas do município ao Ministério 
Público do Rio grande do Sul. Segundo o 
processo, o prefeito teria colocado a  servi-
dora “de castigo” em uma sala de reuniões 
por quatro dias, teria ainda ameaçado       
colocá-la em disponibilidade, além de 
ter concedido férias forçadas de 30 dias. 
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Para a relatora do caso, ministra Eliana 
Calmon, o que ocorreu com a servido-
ra foi um “caso clássico de assédio moral,              
agravado por motivo torpe”. 
 A decisão se deu na análise de            
Recurso Especial (REsp 1.286.466).
 O projeto em análise é de grande      
alcance social e esse tem sido o entendimen-
to de vários setores da sociedade, inclusive 
da Administração Pública Estadual.

Sala das Sessões, 08 de Abril de 2015.
Deputado Tadeu Veneri

3 de outubro de 2017.
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SITES ÚTEIS SOBRE O TEMA
 www.tadeuveneri.com.br

   www.alep.pr.gov.br

  www.assediomoral.org

      www.cnj.jus.br

    www.cutpr.org.br

www.leiassediomoral.com.br

    www.mp.pr.gov.br

     www.mtb.gov.br

  www.prt9.mpt.gov.br

  www.sociologia.org.br

      www.stf.gov.br

      www.stj.gov.br

     www.tj.pr.gov.br

       www.trt9.gov.br
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Câmara dos Deputados aprova criminalização 
do Assédio Moral no ambiente de trabalho

O Projeto de Lei nº 4742/2001, que tramita no 
Congresso Nacional, foi aprovado pela Câmara 
dos Deputados no dia 12 de março de 2019, crimi-
nalizando o Assédio Moral no ambiente de traba-
lho. Segundo o texto aprovado, o crime será carac-
terizado quando alguém ofender reiteradamente a 
dignidade de outra pessoa, causando-lhe dano ou 
sofrimento físico ou mental no exercício de em-
prego, cargo ou função.

O projeto aprovado pela Câmara estabelece 
pena de prisão de um a dois anos e multa, aumen-
tada de um terço se a vítima for menor de 18 anos. 
O trabalhador (a) que for ofendido terá que re-
presentar conta o ofensor, procurando a delegacia 
mais próxima.

O projeto tramitava na Câmara dos Deputados 
há 18 anos e, agora, será enviado para o Senado da 
República para ser apreciado. Caso o projeto seja 
aprovado no Senado, seguirá para a sanção ou veto 
presidencial. Em sendo sancionado, o projeto virá 
Lei e caso seja vetado volta para o Congresso Na-
cional, que pode rejeitar o veto e encaminhar para 
promulgar a Lei.
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