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Veda a pratica e determina sanções ao Assedio
Moral no ambiente de trabalho.

        A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o Art.
42 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:

Art. 1º Fica vedada a pratica do Assedio Moral no ambiente de trabalho.

§ 1º Para efeitos desta Lei, considera-se assedio moral a exposição do funcionário, servidor ou empregado a
situação humilhante ou constrangedora, qualquer ação, palavra e gesto, praticada (o) de modo reiterado e/ou
contínuo, durante o expediente laborativo, por agente, chefe, supervisor hierárquico ou qualquer
representante que, no uso de suas atribuições, abusando da autoridade conferida, atingir a auto-estima, a
honra e a moral do subordinado, bem como, dificultar a evolução da carreira ou a estabilidade funcional do
funcionário, servidor ou empregado;  
§ 2º O ambiente de trabalho pode ser privado (pessoa física ou jurídica) ou publico (Órgãos da
Administração Pública direta e/ou indireta);
§ 3º Também caracteriza assedio moral no ambiente de trabalho:

I- Apropiar-se dos créditos de idéias, propostas, projetos ou qualquer outro trabalho de outrem;
II- Designar para funções triviais, o profissional técnico especializado, treinado e com conhecimentos
específicos;
III- Determinar o cumprimento de atribuições estranhas ou atividades incompatíveis com o cargo do
funcionário, servidor ou empregado, ou em condições e prazos inexeqüíveis;
IV- Torturar psicologicamente, desprezar, ignorar ou humilhar o funcionário, servidor ou empregado,
isolando-o de contatos com seus colegas e superiores hierárquicos;
V- Divulgar rumores e comentários maliciosos, bem como criticas reiteradas, subestimar esforços, que
atinjam a saúde mental do funcionário, servidor ou empregado;
VI- Sonegar informações que sejam necessárias ao desempenho das funções ou úteis á vida funcional do
funcionário, servidor ou empregado;
VII- Expor o funcionário, servidor ou empregado a efeitos físicos e mentais adversos, em prejuízo de seu
desenvolvimento pessoal e profissional;
VIII- Tratar o funcionário, servidor ou empregado por apelidos ou expressões pejorativas.

Art. 2º Por provocação da parte ofendida, ou de oficio pela autoridade ou chefia imediata, que tomar ciência



da pratica do assedio moral no ambiente de trabalho, ocorrerá à apuração imediata dos fatos mediante
sindicância ou processo disciplinar administrativo, sob pena de incorrer em omissão.

Art. 3º A inobservância do disposto nesta Lei, comprovada mediante processo administrativo disciplinar,
assegurados os princípios da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade, implicará nas seguintes
sanções, sem prejuízo das demais penalidades previstas na legislação penal e civil: 

I- Cursos e treinamentos de aprimoramento pessoal;
II- Advertência por escrito da autoridade competente;
III- Suspensão;
IV- Demissão.

§ 1º Os cursos e treinamentos serão de freqüência obrigatória para o infrator e tem como objetivo o
aprimoramento e a melhoria do comportamento funcional;
§ 2º A Advertência será aplicada por escrito e deverá constar seu registro na ficha funcional do infrator;
§ 3º A Suspensão será aplicada em caso de reincidência de faltas punidas com advertência;
§ 4º A Demissão será aplicada em caso de reincidência das faltas punidas com suspensão.

Art. 3º Nenhum funcionário, servidor ou empregado poderá sofrer qualquer espécie de constrangimento por
ter testemunhado ou relatado a pratica do assedio moral no ambiente de trabalho.

Art. 4º Com o objetivo de prevenir e/ou evitar o Assedio Moral no ambiente de trabalho, deverá ocorrer,
anualmente, cursos, treinamentos e oficinas de aprimoramento e aperfeiçoamento funcional dos servidores. (
Lei Estadual nº9.900/2013)

Art. 5º Esta Lei será regulamentada pelo Poder Executivo observando os seguintes aspectos, entre outros:
I- Mecanismos de recebimento de denuncias;
II- Formas de apuração das denuncias;
III- Órgão ao qual competirá a aplicação dos preceitos instituídos por esta Lei.

Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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JUSTIFICATIVA

Segundo Marie France Hirigoyen (1998), Assédio Moral significa toda e qualquer conduta abusiva
manifestando-se, sobretudo por comportamentos, palavras, atos, gestos, escritos, que possam trazer dano à
personalidade, à dignidade ou à integridade física ou psíquica de uma pessoa, pondo em perigo seu
emprego ou degradando o ambiente de trabalho.

André Aguiar (2006) define o Assédio Moral como maus tratos aplicados aos indivíduos nas organizações,
derivados de uma lógica perversa na relação de poder existente nesses locais, manifestando-se como
produto das relações autoritárias sob as mais diversas formas de peregrinações e atrito entre chefe e
subordinados ou até entre colegas da mesma hierarquia funcional, configurando-se como um fenômeno
destruidor da convivência pacífica, da coexistência harmônica e produtiva dos indivíduos no ambiente do
trabalho. 

O primeiro estudo sobre o assunto foi conduzido nos anos 1980 pelo sueco Heinz Leymann que identificou
um fenômeno denominado “mobbing”. Em linhas gerais, cada País adotou um termo para referir-se ao
fenômeno.

Nos EUA “bullying” e “harassment”, na Espanha “psicoterror ou acoso moral”; na França “harcèlement moral”
e no Japão “Ijime” (BARRETO, 2003a; AGUIAR; CASTRO, 2003; HIRIGOYEN, 2002a, b).

No âmbito internacional, vários países já regulamentaram o assunto (a França, com a Lei de Modernização
de 17/1/2002, a Noruega por meio do Código do Trabalho em 1977). O Parlamento Europeu editou a
resolução sobre o assédio moral no local de trabalho em 2001. No Chile, na Bélgica, em Portugal, no
Uruguai e na Suíça tramitam projetos de Leis Federais

Na legislação brasileira, o agressor não pode ser punido criminalmente, vez que não existe lei que defina o
assédio moral como crime. No entanto, a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), desde 1943, prevê como
motivos de rescisão indireta (hipótese de rescisão de iniciativa do empregado por culpa do empregador),
dispositivos que podem ser invocados para respaldar eventual ação de indenização por assédio moral: artigo
482, alínea “j” - o empregado pode ser demitido por justa causa por “ato lesivo da honra, ou da boa fama
praticado no serviço contra qualquer pessoa, ou ofensas físicas, nas mesmas condições, salvo em caso de
legítima defesa, própria ou de outrem”; segundo o artigo 483 – “comete falta grave o empregador que exigir
serviços superiores às forças do empregado (alínea “a”), tratá-lo (diretamente ou através de superiores
hierárquicos) com rigor excessivo (alínea “b”), colocá-lo em perigo manifesto de mal considerável (alínea “c”),
descumprir as obrigações do contrato (alínea “d”), praticar contra ele ou pessoas de sua família atos lesivos
da honra e da boa fama (alínea “e”) e ofensivas físicas (alínea “f”).

Balizam, ainda, os casos julgados pela justiça brasileira, no artigo 5º da Constituição, que diz que todos são
iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros
residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, e
jurisprudências, que tipificam o assédio moral como dano moral.

O assédio moral no trabalho costuma gerar patologias, dificuldades emocionais e um processo destruidor
que pode conduzir a vítima a uma incapacidade permanente e até mesmo à morte: o chamado bullicidio;
além de desencadear ansiedade, onde a vítima se coloca em atitude defensiva (hipervigilância) por ter a
sensação de ameaça, onde sentimentos de fracasso e impotência tornam-se frequentes.

As consequências do assedio moral no ambiente de trabalho são imensuráveis e afetam não só o assediado
como a sociedade em um todo. A seguir listamos algumas, para melhor ilustrar esta justificativa e o tema em
epigrafe:

Para o indivíduo:

Dores generalizadas;●

Palpitações;●

Distúrbios digestivos;●



Dores de cabeça;●

Hipertensão arterial (pressão alta);●

Alteração do sono;●

Irritabilidade;●

Crises de choro;●

Abandono de relações pessoais;●

Problemas familiares;●

Isolamento;●

Depressão;●

Síndrome do pânico;●

Estresse;●

Esgotamento físico e emocional;●

Perda do significado do trabalho;●

Suicídio.●

Para a organização/empresa/órgão:

Redução da produtividade;●

Aumento na rotatividade de pessoal;●

Aumento de erros e acidentes;●

Absenteísmo;●

Aposentadoria prematura;●

Clima desfavorável para o trabalho;●

Exposição negativa da marca/produto/serviço;●

Passivos trabalhistas decorrentes de indenizações;●

Multas administrativas por manifestações de discriminação;●

Licenças médicas;●

Demissões.●

Para sociedade:

Custos com tratamento médico e reabilitação;●

Despesas com benefícios sociais (dependência de auxílio doença e aposentadoria precoce);●

Custos dos processos administrativos e judiciais.●

Para ser ter uma idéia do gigantesco problema que hodiernamente assola as relações de trabalho, relatamos
que, objetivando coibir o Assedio Moral, existem mais de 80 projetos de Lei em tramite em diferentes
Municípios do País; Outros tantos em vários Estados, com destaque para: São Paulo, Rio Grande do Norte,
Rio Grande do Sul, Pernambuco, Paraná e Bahia. Importante destacar que o Estado do Rio de Janeiro,
desde maio de 2002, condena esta pratica através de Lei estadual. No âmbito federal, há propostas de
alteração no Código Penal e outros projetos de lei criminalizando a pratica do assedio moral no ambiente de
trabalho.

Diante disso chegamos à conclusão que a maneira mais eficaz de se reduzir os problemas (tanto econômico,
social e humano), gerados pela pratica do assedio moral, necessário que as organizações adotem uma
política preventiva, e já nos adiantamos com relação a isto. A Lei Estadual nº 9.900/2013 de autoria deste
que ora subscreve, determina ações preventivas e educativas para evitar e esclarecer o Assedio Moral no
ambiente de trabalho, através de palestras, ações, avaliações e campanhas educativas para que o bom
relacionamento entre as pessoas, dentro das organizações, seja o melhor caminho para mitigar o mal que
aterroriza a vida do trabalhador.

Nobres Pares, se diante de políticas de prevenção, o fato efetivamente ocorrer, denunciar é a melhor forma
de reação contra a prática do assédio moral. Não se calar, não aceitar e deter  conhecimento, é o caminho
inicial. Munido do máximo de provas e testemunhas, o trabalhador deve fazer a denúncia, primeiramente à
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), ao Serviço Especializado em Engenharia de
Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT) e/ou ao sindicato da categoria profissional. Se não houver
solução, a denúncia deve ser encaminhada a Delegacia do Trabalho e ao Ministério Público do Trabalho.



Ao vedarmos as praticas e determinarmos sanções aos que cometem o assedio moral, daremos um passo
importante para estabelecer ótimas relações de trabalho; relações estas baseadas, principalmente no
respeito e na dignidade de cada ser humano. Por todo o exposto, apresento a matéria em epigrafe
esperando que a mesma seja recepcionada pelos demais Pares e após seu regular tramite, seja ao final
aprovada.
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