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Com esta cartilha, o SIN-
DIÁGUA tem o objetivo 
de oferecer aos traba-

lhadores e trabalhadoras in-
formações que possibilitem 
a identificação de situações 
que caracterizam o assédio 
moral ou sexual no ambien-
te de trabalho, bem como 
orientar as providências cabí-
veis para garantir a proteção 
da vítima e a responsabiliza-
ção do assediador.

O pedido para a realização 
desde material veio das tra-
balhadoras que participaram 
do VI Seminário de Política 
para Mulheres, que aconte-
ceu nos dias 14 e 15 de se-
tembro de 2018, em Porto 
Alegre. Na ocasião, confirma-
mos a necessidade de mon-
tarmos um material que fos-
se didático e simples, de fácil 
leitura e acessível para todos.
Sim, todos!

Queremos ressaltar que 

Saber identificar situações 
e orientar providências
cabíveis é essencial

esta cartilha não é apenas 
para as mulheres, apesar dos 
dados indicarem que são elas 
as maiores vítimas de assé-
dio, especialmente no local 
de trabalho. Apesar disso, 
destacamos que esse mate-
rial é para homens e mulhe-
res que estejam dispostos a 
fazer a sua parte nessa luta.

É incoerente defender 
princípios de igualdade e jus-
tiça enquanto se tolera, des-
culpa ou até mesmo defende 
comportamentos que agri-
dam a integridade mental e 
física de colegas.

Por isso, combater a prá-
tica de assédio moral e se-
xual no trabalho é lutar pela 
igualdade de direitos e opor-
tunidades para homens e 
mulheres. Essa é uma causa 
que pode e deve ser de todos 
que, independentemente do 
gênero, desejam um ambien-
te de trabalho saudável.A
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2. Formas de Assédio Moral

2.1. Assédio Moral Vertical Descendente

ASSÉDIO

EMPREGADOR(A)

EMPREGADO (A)

O assédio moral vertical descendente é o tipo mais presente 
nas relações de trabalho, ocorrendo quando o(a) superior(a) hie-
rárquico(a) persegue o seu subordinado(a). 

O assédio moral se apresenta, normalmente, em 3 formas:

1. Conceito

Assédio Moral caracteriza-se como uma ação, gesto ou pala-
vra, de forma reiterada e prolongada, visando difamar, humilhar, 
constranger e rebaixar a integridade moral do(a) trabalhador(a). 
Atingindo sua autoestima, sua segurança, fazendo inclusive a ví-
tima duvidar de suas competências, tornando o ambiente tenso.



2.2. Assédio Moral Vertical Ascendente

2.3. Assédio Moral Horizontal

ASSÉDIO

ASSÉDIO

EMPREGADO(A)

EMPREGADOR(A)

EMPREGADO(A)

EMPREGADOR (A)

EMPREGADOR (A)

EMPREGADO (A)

O assédio moral vertical ascendente ocorre quando o assedia-
dor é um empregado(a) hierarquicamente inferior a vítima, ou 
seja, o subordinado(a) persegue a chefia. É o tipo menos comum 
entre as formas de assédio moral.

O assédio moral horizontal ocorre quando o(a) assediador(a) 
e a vítima do assédio pertencem ao mesmo nível hierárquico, ou 
seja, são colegas. 

Nestes casos, deve se comunicar à chefia da empresa a fim 
de que tome ciência da situação e busque uma solução ao pro-
blema. Caso a chefia fique omissa em relação a esta questão, a 
empresa pode ser responsabilizada pelo assédio moral.
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2.4. Assédio Moral Organizacional

3.1 Assédio Moral por Ação

É a uma das formas de expressão do assédio moral. Práticas 
abusivas de gestores, dirigentes ou outro(a) representante, vol-
tadas ao coletivo. Pressões, humilhações, retaliações direciona-
das a determinado grupo de trabalhadores. Não é uma prática 

O assédio moral caracteriza-se de diversas formas, podendo 
ser por ação ou até mesmo por omissão, vejamos conceito e 
exemplos:

Atitude que ofende, agride o(a) trabalhador(a). Exemplos: 
rebaixamento de funções; horário diferenciado e prejudicial; so-
brecarga exagerada de trabalho; comentários, piadas vexatórias; 
ameaças de punição, transferência ou demissão.

3. Assédio Moral por Ação e 
Omissão

pessoal, direcionada 
a uma pessoa, mas 
sim uma política de 
gestão que usa amea-
ça e constrangimento 
como instrumento de 
gerenciamento das 
pessoas no trabalho. 
Tem como foco a pro-
dutividade e o con-
trole do coletivo. 



3.2. Assédio Moral por Omissão: 
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Não realizar determinada conduta com o objetivo de cons-
tranger o(a) empregado(a), bem como, ter conhecimento de 
práticas de assédio moral e nada fazer. Exemplos: não conversar 
com o(a) empregado(a); ter conhecimento de situação de assé-
dio e nada fazer; suprimir atividades, esvaziamento das funções; 
isolamento, discriminação por gravidez, pela maternidade e pelo 
gênero.

4. Características principais 
do Assediador 

O(A) praticante de assédio moral tem personalidade narcisis-
ta, com algumas principais características:

Fantasias de sucesso e poder ilimitado;
Acredita ser especial e 

singular;
Excessiva necessidade de 

ser admirado(a);
Pensa que tudo lhe é de-

vido;
Pouca empatia, não se co-

loca no lugar do(a) outro(a), 
não aceita ou reconhece ca-
pacidades ou deficiências;

Arrogante, com atitudes 
de inveja;

Discrimina e julga as pes-
soas por gênero, raça, idade 
ou posição social;

Manipulador(a), distorce 
e prejudica a vítima.
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5. Casos concretos de Assédio 
Moral

“Lugar de Mulher não é na Rede”;
“Engravidou, agora vai deixar os colegas sobrecar-

regados”;
“Não quer trabalhar... fique em casa! Lugar de doen-

te é em casa! Quer ficar folgando... descansando… pede 
demissão”;

“É melhor um colega homem fazer o curso em outra 
cidade, como tu vai deixar o teu marido e família?”;

“Esse arranhão no carro só pode ter sido realizado 
por mulher”;

“Isso não é trabalho para mulher”.

Ou ainda: 
Avaliações de forma discriminatória;
Ameaças de Transferências;
Ameaças de Demissão;
Punições exageradas e contrárias ao Regulamento Disciplinar;
Má distribuição das atividades ocasionando sobrecarga de 

funcionários(as) e ócio de outros(as);
Críticas ao vestuário – exemplo: “não pode usar roupas jus-

tas”;
Limitar ou controlar uso do banheiro;
Humilhar a pessoa na frente dos colegas;
Dificultar ou negar o acesso a materiais e informação;
Falar com o(a) trabalhador(a) gritando;
Escrever em murais recados indicando equívocos de colegas 

ou chamando a atenção;
Compartilhar fotos via redes sociais e atribuir adjetivos pejo-

rativos ou de cunho sexual.
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Essa tarefa é tão fácil!Até uma criançaconsegue realizar e você não?
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As consequências sofridas pelas vítimas do assédio moral são 
diversas, podendo afetar a integridade física e psicológica, bem 
como abalar sua vida particular, suas relações familiares, sua au-
toestima, produtividade no trabalho, e etc. 

Pode-se citar como exemplo de danos para as vítimas de as-
sédio moral, mudanças comportamentais tais como: agressivida-
de, isolamento social, ansiedade, mudança de humor e apatia. 

Além disso, é muito comum o surgimento de doenças como 
depressão, síndrome do pânico, síndrome de Burnout (síndrome 
de esgotamento profissional), dentre outras. 

Nesse sentido, no que se refere as doenças/transtornos men-
tais, decorrentes do assédio moral, é importante mencionar que 
são consideradas doenças mentais do trabalho, o que equivale 
a acidente de trabalho, inclusive com a emissão da CAT (Comu-
nicação de Acidente de Trabalho), podendo ainda ensejar afas-
tamento previdenciário (auxílio-doença acidentário), bem como, 
indenizações por dano moral e/ou material.

6. Consequências do Assédio 
Moral



ASSÉDIO
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7. Conceito

O Assédio sexual no ambiente de trabalho configura-se pela 
conduta de natureza sexual, podendo ser de forma física, verbal, 
gestos ou outros meios, propostas ou impostas a pessoas contra 
sua vontade, causando-lhe constrangimento e violando a sua li-
berdade sexual.

Dividem-se em dois tipos de assédio sexual: assédio por 
chantagem e assédio por intimidação.

7.1. Assédio sexual por chantagem

7.2. Assédio sexual por intimidação ou
ambiental 

Ocorre quando há a exigência de uma conduta sexual, em tro-
ca de benefícios ou para evitar prejuízos na relação de trabalho.

Ocorre quando há provo-
cações sexuais inoportunas 
no ambiente de trabalho, 
com o efeito de prejudicar a 
atuação de uma pessoa ou 
de criar uma situação ofen-
siva, de intimidação ou hu-
milhação. Tem como forte 
característica a insistência, 
impertinência, hostilidade 
praticada individualmente 
ou em grupo, manifestando 
relações de poder ou de for-
ça não necessariamente de 
hierarquia.
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7.3. O Assédio Sexual é Crime?

SIM!
O assédio sexual está tipificado no artigo 216-A do Código Pe-

nal :
“Art. 216-A Constranger alguém com o intuito de 

obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecen-
do-se o agente da sua condição de superior hierárqui-
co ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, 
cargo ou função.”   

Para ser considerado crime o assédio sexual configura-se pelo 
constrangimento de uma chefia para com um(a) empregada(o) 
subordinada(o), quando aproveitando-se do cargo constrange 
alguém com o objetivo de ter vantagem sexual.
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7.4. Há assédio sexual com mesmo nível 
hierárquico?

SIM!

Embora na esfera penal, precise haver grau de hierarquia, na 
esfera do Direito do Trabalho não necessita, podendo ocorrer de 
forma horizontal, sem relação de hierarquia entre agressor e ví-
tima. 

O assédio pressupõe uma conduta sexual não desejada, não 
se considerando como tal o simples flerte ou paquera, desde que 
recíprocos. Quando se perceber assediada sexualmente a vítima 
deve buscar expressar sua rejeição, como forma de fazer cessar 
o assédio ou impedir que se agrave.
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7.5. Condutas que podem ser consideradas 
Assédio Sexual:

Oferecimento de vantagens em avaliações ou tarefas em tro-
ca de favores sexuais;

Abraços, beijos, ou qualquer tipo de toque físico, sem consen-
timento;

Mensagens eletrônicas de cunho sexual ou de piadas com 
esse intuído;

Atribuir a falta de sexo ou de relacionamento amoroso com o 
mau humor da pessoa, de forma pejorativa.



OUTRAS
INFORMAÇÕES



Segundo dados da OIT, 52% dos brasileiros já disseram ter so-
frido algum tipo de abuso sexual ou moral no trabalho; 

Um processo por assédio moral é registrado a cada 55 horas; 
Transtornos mentais ocupam a terceira posição entre as cau-

sas de concessão de benefício doença; 
Segundo dados do INSS, no ano de 2019 a depressão assumi-

rá o primeiro lugar como principal causa de incapacitação para 
o trabalho; 

Mulheres são as maiores vítimas de assédio moral e sexual no 
trabalho; 

No caso do assédio sexual contra mulheres, o autor mais fre-
quente desta situação é a chefia direta (44,7%), seguindo dos 
colegas de trabalho (26,8%), e clientes (25,1%); 

O assédio sexual é o segundo maior problema enfrentado pe-

8. Dados sobre Assédio

las mulheres, somente ficando atrás dos baixos salários; 
A maioria das ações ajuizadas na Justiça do Trabalho por as-
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20 sédio moral são 
ajuizadas por mu-
lheres; 

Entre o ano de 
2007 a 2017, ocor-
reram 168.965 
denúncias de as-
sédio moral no 
Ministério Público 
do Trabalho. 
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A vítima de assédio moral ou sexual, deve procurar ajuda e 
quem presencia ou toma conhecimento de alguma atitude tam-
bém deve denunciar.

Evitar de ficar sozinha(o) com o(a) assediador(a);
Gravar em áudio ou vídeo alguma situação;
Dizer claramente o que está incomodando;
Anotar detalhes, juntar provas, bilhetes, mensagens;
Denunciar ao SINDIÁGUA, delegado(a) Sindical, CIPA;
Com a denúncia o(a) assediador(a) pode ter aplicação do Re-

gulamento Disciplinar e ser punido(a);
Ação Judicial: há possibilidade de ação judicial visando cobrar 

danos extrapatrimoniais pela ofensa que sofreu. As ações judi-
ciais são de cunho pedagógico, reparam financeiramente, ainda 
que minimamente a vítima, e visam coibir novas práticas na em-
presa.

9. O que fazer?
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Mais informações no site:
http://www.sindiaguars.com.br/

10. Contatos Úteis
10.1. SINDIÁGUA

Endereço: Tv. Francisco Leonardo Truda, 40/154 – 15° andar - 
Bairro Centro, CEP 90010-050 - Porto Alegre - RS
E-mail: sindiagua@sindiaguars.com.br |
divulgacao@sindiaguars.com.br
Telefone: (51) 3221.8833 | (51) 3227.3144

facebook.com/sindiaguars
Página do Facebook:



Mais informações no site: http://www.copadvogados.com.br/

10.2. Escritório COP Advogados

Endereço: Rua Uruguai, 240 - Conj. 801 - Centro Histórico - Porto 
Alegre - RS - CEP 90010-140
E-mail: cop@copadvogados.com.br
Telefone: (51) 3212.7877

Mais informações no site: http://www.prt4.mpt.mp.br/

10.1. Ministério Público do Trabalho do RS

Unidades do Ministério Público do Trabalho no RS - 4ª Região
Porto Alegre: Av. Sen. Tarso Dutra, 605, 7º andar - Bairro Petró-
polis. CEP 90690-140. (51) 3284-3000;
Caxias do Sul: R. Dante Pelizzari, 1.554,  2º andar - Bairro Panaz-
zolo. CEP 95082-030. (54) 3213-6000;
Novo Hamburgo: R. Júlio de Castilhos, 679, 8º andar - Centro. 
CEP 93510-130. (51) 3910-5220;
Passo Fundo: R. Antônio Araújo, 1.115 - Centro. CEP 99010-220. 
(54) 3317-5850;
Pelotas: R. Barros Cassal, 601 - Bairro Areal. CEP 96077-540. (53) 
3260-2950 ou (53) 99107-2801;
Santa Cruz do Sul: R. Vinte e Oito de Setembro, 844 - Centro. CEP 
96810-174. (51) 3740-0600; 
Santa Maria: Al. Buenos Aires, 322 - Bairro Nossa Senhora das 
Dores. CEP 97050-545. (55) 3220-0600;
Santo Ângelo: R. Antunes Ribas, 1.888 - Centro. CEP 98803-230. 
(55) 3312-0300;
Uruguaiana: R. General Bento Martins, 2.497, sala 1.602, Centro. 
CEP 97510-901. (55) 3911-3400.
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1. Sindijus/PR
2 . https://www.vagas.com.br/profissoes/acontece/no-merca-
do/52-dos-profissionais-ja-sofreram-assedio/
3. https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/econo-
mia/2016/10/23/internas_economia,554349/um-processo-por-
-assedio-moral-e-registrado-a-cada-55-horas.shtml
4. http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2017-04/trans-
tornos-mentais-sao-terceira-maior-causa-de-afastamento-do-
-trabalho
5. http://brasilaromaticos.com.br/app/webroot/blog/depres-
sao-e-a-segunda-causa-de-incapacidade-no-trabalho/
6. https://www.delas.pt/as-mulheres-sao-as-maiores-vitimas-
-de-assedio-sexual-e-moral-no-trabalho/
7. https://www.dn.pt/sociedade/interior/mulheres-sao-as-
-maiores-vitimas-de-assedio-no-trabalho-mas-homens-tam-
bem-sofrem-8514620.html
8. http://www.fenassec.com.br/site/c_artigo_assedio_sexu-
al_no_trab_atinge_11pocento.html
9. http://www.tst.jus.br/materias-especiais/-/asset_publisher/
89Dk/content/a-mulher-esta-mais-sujeita-ao-assedio-em-todas-
-as-carreiras
10. https://oglobo.globo.com/economia/assedio-no-trabalho-
-dificulta-ascensao-de-mulheres-nas-empresas-22285265

Priscila Freitas Matheus Menegat – OAB/RS 78.055B 
Thassia Menotti de Souza Araujo – OAB/RS 97.432

Diagramação: RCG Comunicação

11. Referências

Elaboração
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