
NÃO ao 
assédio 
político!

Cartilha Cidadã
Eleições 2022

VOTE 
LIVRE!



Artigo 5º. (...)
“VIII – ninguém será privado de direitos por motivo de crença 
religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as 
invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e 
recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei”.

“Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio 
universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para 
todos...”
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O PORQUÊ DESTA CARTILHA

Caro trabalhador e trabalhadora, 
Vimos à sua presença para tranquilizá-lo e lhe prestar orientações neste difícil 
momento da política brasileira, em que os ânimos estão acirrados, ameaças 
surgem de vários pontos, os discursos de violência, ódio e golpe de Estado 
sobem aos palanques e algumas empresas, seus proprietários e seus gerentes 
estão adotando ameaças de demissão ou coagindo seus subordinados a optar 
por uma via específica de candidatura, a indicada por esses patrões. 
Essas ameaças nem sempre são veladas e se dão, vez por outra, em reuniões 
fechadas com os subordinados ou em pequenos auditórios da empresa, além 
das notícias espalhadas no âmbito interno, implantando clima de terror, 
medo e assédio. 
Essas condutas empresariais violam as liberdades políticas e ferem sua 
liberdade de escolher o(a) candidato(a) que de fato lhe interesse.  Não são 
aceitáveis, portanto. 
Mas não se impressione com essas ameaças. Estamos cuidando disso com as 
autoridades públicas, para preservar a sua cidadania. 
O seu voto precisa ser respeitado, sem ameaças. É a sua contribuição para 
a democracia, para a qual sua participação é fundamental. E só você, nas 
urnas, pode dar esta contribuição. Só você pode decidir as eleições deste 
país. Só você pode mudá-lo. 

Trabalhador, o voto é seu e é secreto. 
Não se intimide.
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VOTE LIVRE! Não revele seu voto!

Segundo a Constituição Federal, o voto é 
secreto.

Está no art. 14, CF, e no Código Eleitoral 
(art. 103), como garantia ínsita ao 

exercício da cidadania. Leia no final 
desta Cartilha.

O mesmo é dito sobre as eleições 
eletrônicas municipais, na Lei nº 

9.504/97. 

Fique seguro(a) de que seu voto não será revelado pela Justiça 
Eleitoral. 
Não aceite que alguém exija prova de seu voto. Não filme o 
ato de votar nem fotografe. Aliás, a Justiça Eleitoral proíbe esta 
prática. 
Não concorde com qualquer forma escrita ou por comprovantes 
impressos que possam revelar seu voto. Esta é uma conquista 
política de sua cidadania. Não abra mão dela. 
A garantia do sigilo de seu voto tem por finalidade, exatamente, 
preservar você, para que não lhe persigam posteriormente. 

Lei nº 9.504/97:
“Art. 61. A urna eletrônica contabilizará 
cada voto, assegurando-lhe o sigilo e 
inviolabilidade, garantida aos partidos 
políticos, coligações e candidatos ampla 
fiscalização.”
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Assédio por patrões

Trabalhador(a), não se intimide com patrões que ameacem aplicar demissões 
a quem não votar em determinado candidato. Nem aos que o obriguem a não 
votar no candidato de sua própria escolha. Esta conduta empresarial viola as 
liberdades políticas e constitui assédio (assédio político-eleitoral), quer seja 
individual, quer seja coletivamente. 

Estes são os princípios que constituem a liberdade política do(a) cidadão(ã):
• Liberdades políticas: livre escolha dos candidatos e partidos
• Voto direto e secreto (art. 14, CF)
• Liberdade de votar e ser votado
• Valores democráticos: todo o poder emana do povo e por ele será 

exercido.
• Princípios da igualdade e da não-discriminação: ninguém pode 

ser punido ou sofrer qualquer discriminação por suas escolhas 
políticas.

• A regra do concurso público: na Administração Pública, o concurso 
público é instrumento de cidadania, porque  o servidor tem acesso 
aos cargos por mérito próprio e possui garantias como a estabilidade. 
Isso influencia na liberdade eleitoral, pois é um instrumento de 
emancipação. 

Consiste nas imposições, ameaças, pressões, coações e promessas que 
políticos, grupos políticos ou empregadores assacam contra trabalhadores, 
sejam estes efetivos ou temporários, servidores públicos ou terceirizados, 
para que adiram a determinadas facções ou emprestem o voto, candidatura 
ou apoio no interesse do assediante, contra a espontaneidade do assediado, 
ou, ainda, que adotem ou deixem de adotar determinadas posturas contra sua 
própria convicção ideológica. 
Resumo: É o assédio que viola as liberdades políticas e a democracia. 

Conceito de assédio político

Princípios das liberdades políticas:
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Liberdades políticas da classe trabalhadora
A classe trabalhadora responde pela grande maioria dos votos obtidos em uma 
eleição. Em termos de números, quem decide uma eleição são os trabalhadores, com 
seus votos individuais, um a um. Por isso, alguns patrões e grupos políticos tentam, 
a todo custo, apoderarem-se deste filão eleitoral, por vezes com ameaças, promessas 
não cumpridas e enganações. 
Os candidatos eleitos vão fazer as leis, que nem sempre são favoráveis aos 
trabalhadores, especialmente se não tiverem sido escolhidos por esta classe. 
Então, a liberdade de escolher livremente os candidatos e candidatas é um instrumento 
democrático de emancipação laboral e de definir a legislação futura, as medidas 
econômicas que serão adotadas pelo Governo, a definição do valor da cesta básica, o 
acesso a serviços de saúde, segurança e condições de trabalho. Portanto, não podem 
os patrões ditar aos trabalhadores em quem devam votar, porque os interesses dos 
mais humildes também precisam ser respeitados. 

Atento às possíveis coações de empregadores sobre os trabalhadores nas 
eleições, o Ministério Público do Trabalho emitiu a Recomendação nº 
01/2022, de 26/08/2022, da Coordenadoria Nacional de Promoção da 
Igualdade de Oportunidades e Eliminação da Discriminação no Trabalho – 
COORDIGUALDADE, que conclui assim:

“RECOMENDA a empresas e empregadores(as) em geral a adoção das seguintes 
providências: 
1. ABSTER-SE de conceder ou de realizar qualquer promessa de concessão de 

benefício ou vantagem a pessoas que buscam trabalho ou possuem relação 
de trabalho com sua organização (empregados, terceirizados, estagiários, 
aprendizes, entre outros) em troca do voto de tais pessoas em candidatos ou 
candidatas nas próximas eleições; 

2. ABSTER-SE de ameaçar, constranger ou orientar pessoas que possuem relação 
de trabalho com sua organização (empregados, terceirizados, estagiários, 
aprendizes, entre outros) ou mesmo aquelas que buscam trabalho a votar em 
candidatos ou candidatas nas próximas eleições. 

Adverte-se, desde já, que o não cumprimento da presente Recomendação ensejará 
a adoção das medidas administrativas e judiciais cabíveis pelo Ministério Público 
do Trabalho, com vistas à defesa da ordem jurídica, do regime democrático e 
dos interesses sociais e individuais indisponíveis, sem prejuízo da apuração da 
responsabilidade criminal pelos órgãos competentes.”

Recomendação do MPT
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A experiência nas diversas formas de identificação de 
assédio moral no âmbito trabalhista fornece algumas 
condutas que são muito frequentes nesta prática e que 
podem ser verificadas também nos assédios políticos. 
São elas:
• Obrigar o trabalhador a usar blusas partidárias ou 

broches de campanha
• Obrigar o trabalhador a participar de passeatas, 

eventos de campanha ou realizar contribuições a 
candidatos ou partidos políticos

• Ameaçar trabalhadores ou impedir que participem 
de manifestações políticas, em desrespeito à sua 
liberdade de escolha ideológica 

• Tratar diferentemente, no âmbito interno da empresa 
ou em razão do trabalho, os trabalhadores conforme 
sua convicção partidária

• Ameaçar de demissões, por razões políticas
• Ameaçar e praticar tratamento diferenciado na 

empresa
• Suspensão de promoções e cortes de vantagens, por 

motivação partidária
• Suspensão de pagamentos de salários, gratificações, 

adicionais, diárias ou ajudas de custo
• Mudanças de turnos ou plantões, sem razão lógica 

ou coerente
• Mudança de setor, beneficiando ou prejudicando 

trabalhadores, conforme a conveniência do patrão, 
por razões partidárias

• Transferências de localidade, por motivação 
partidária

• Pressões e reuniões para “esclarecer” a razão de 
votar em certos candidatos ou partidos políticos. Ou 
para que o trabalhador NÃO vote em determinados 
candidatos ou partidos políticos. 

Práticas mais comuns de assédio patronal às 
liberdades políticas dos trabalhadores

Parte I
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Os servidores públicos também são sujeitos a assédios 
políticos e, portanto, sofrem muitas práticas específicas 
ou comuns a outras categorias de trabalhadores. São 
exemplos dessas práticas ilegais cometidas por gestores, 
além de algumas já mencionadas no tópico anterior desta 
Cartilha: 
• Transferência de funcionários para locais de difícil 

acesso ou inóspito;
• Coação para participarem de campanhas e eventos 

políticos;
• Exigência de contribuição eleitoral (doações);
• Diretores de escolas que pressionam funcionários, pais 

e alunos  a votarem em determinado candidato;
• Exigência de abaixo-assinados ou pronunciamentos 

favoráveis a certo candidato; 
• Proibição ao funcionário de discutir política, salvo para 

favorecer determinado candidato; 
• Oferecimento de atendimento médico e outros serviços 

apenas a correligionários;
• Ameaças de demissão ou exoneração, por questões 

políticas;
• Ameaças ou promessas de cunho salarial (plantões, 

ajudas de custo, diárias de viagem), por motivação 
política; 

• Promessas de gratificações e outras vantagens no 
emprego, cargo ou função pública, quando atreladas a 
esboços políticos explícitos ou implícitos; 

• Práticas retaliativas (ostracismo e o rigor excessivo), 
por razões partidárias; 

• Alteração de turnos ou jornada, conforme a 
conveniência;

• Exigir do funcionário declaração de intenção de voto; 
• Compelir o funcionário a usar ou deixar de usar 

adesivos e broches de candidato ou partido, contra sua 
liberdade de convicção; 

• Obrigar ou proibir o funcionário de andar em certas 
c6ompanhias; etc. 

Parte II

Práticas mais comuns de retaliação eleitoral



7

Grupos mais vulneráveis 
aos assédios eleitorais (ou 
políticos):
São os grupos sociais que tendem a ser mais afetados 
pelo asssédio e coações político-eleitorais, em razão 
de suas vulnerabilidades. São vítimas desta prática 
ilegal: 
• As camadas sociais de pequeno poder aquisitivo e 

de alta vulnerabilidade
• pessoas com baixa escolaridade
• pessoas em situação de desemprego ou 

subemprego, os PJs, entregadores a domicílio
• Trabalhadores sem qualificação técnica (mão de 

obra desqualificada)
• Eleitores vendáveis (vício ético)
• Pessoas que não recebem a devida proteção do 

Estado e, portanto, não têm proteção nem recebem 
orientação alguma.

O assediador ou assediadora conhece as fraquezas 
do(a) trabalhador(a) assediado. Essas fragilidades 
são exploradas de forma muito conveniente ao 
assédio. Podem envolver razões econômicas, 
emocionais, saúde etc. 
Embora derive do assédio moral comum, o assédio 
eleitoral se dá sem escrúpulo, é ameaçador e, não 
raramente, deixa provas. 
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Grupos e sujeitos ativos em 
assédio político:
Sujeito ativo é alguém que pratica o ato (o assédio). 
Os mais propensos a estar nesta condição são os 
seguintes, pelas razões abaixo:
a) Certos políticos e grupos políticos

• Prometem ou oferecem empregos, cargos e 
funções aos apadrinhados

• Fomentam apadrinhamentos e dependência 
política

b) Partidários desses grupos políticos: 
• Criam políticas paternalistas
• Adotam práticas de apadrinhamentos
• Mantêm relações com outros grupos similares

c) Certos empregadores e seus prepostos
• Controlam a carreira do empregado na empresa
• Estabelecem salários e serviços internos
• Criam fórmulas de compensações, punições, 

transferências etc.
d)  Administradores públicos: 

• Gerenciam funções e gratificações
• Cuidam das promoções internas
• Administram os serviços e as atribuições
• Estabelecem políticas de valorização dos 

servidores e compensações de jornada
e) Chefes de setores:

• Relatam aos superiores, exigem e fiscalizam 
atividades

• Fixam metas, acompanham resultados e avaliam 
subordinados

• Cuidam da ambiência de trabalho
• Preparam elementos informativos para avaliação 

e promoção de servidores e empregados
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O que pode acontecer com o empregador que 
pratique o assédio político-eleitoral?

Organizações internacionais 
acompanham as eleições no Brasil

Além das consequências propriamente eleitorais, onde algumas condutas podem ser 
tipificadas como crime e ser compreendidas como abuso de poder econômico, há 
consequências trabalhistas. 
O Ministério Público do Trabalho tem poderes para instaurar inquéritos e investigar a 
conduta empresarial que viole as liberdades dos trabalhadores. Uma vez constatada a 
prática ilícita, a empresa poderá ser condenada em danos morais coletivos, em danos 
individuais aos trabalhadores vitimados, em ser compelida a cessar imediatamente a 
prática e a não repeti-la, sob pena de multas diárias. 
Além das consequências à empresa, a pessoa física responsável pelo assédio eleitoral 
também poderá ser punida, inclusive criminalmente. 
Os sindicatos também podem denunciar tais ocorrências ao MPT e, eles próprios, 
tomar providências assegurativas, como colher elementos de prova junto aos 
trabalhadores, tomar pé da situação, mapear as empresas e seus prepostos, 
encaminhar provas ao MPT e promover as ações cabíveis, inclusive s representações 
junto às autoridades eleitorais. 
Às vezes, a apuração não é rápida, a depender da sua complexidade e das 
formalidades das instituições públicas. Mas o assédio não passará em branco, será 
punido oportunamente. É isso que importa. 

Várias organizações internacionais e a imprensa de outros países 
acompanham as eleições de 2022 no Brasil, atentas à ameaça de 
golpe de Estado e à violação aos princípios democráticos. Os 
trabalhadores não estão sozinhos nem isolados. 

“Todos os cidadãos devem gozar dos seguintes direitos e 
oportunidades: c) de votar e ser eleitos em eleições periódicas 
autênticas, realizadas por sufrágio universal e igual e por voto 
secreto que garanta a livre expressão da vontade dos eleitores”.

Convenção Americana sobre direitos 
humanos (art. 23):
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Como provar assédio político-eleitoral
Sempre que possível, grave as ameaças e as reuniões que o 
patrão faça para assediar ou atemorizar você e seus colegas. 
Filme reuniões, salve mensagens escritas, grave e-mails, 
fotografe planfletos e documentos internos que tenham a 
finalidade de ameaçar sua liberdade de voto. 
Depois, encaminhe denúncias às autoridades competentes: 
(a) Ministério Público Eleitoral de sua localidade; e (b) ao 
Ministério Público do Trabalho de seu Estado. Sempre que 
possível, também dê ciência ao seu sindicato.

As denúncias ao Ministério Público do Trabalho podem ser 
feitas por internet. Há até formulário de denúncias na página 
eletrônica, para ser preenchido. Ao final, peça sigilo de sua 
condição de denunciante e junte os documentos que provem 
a denúncia. Se tiver testemunhas dispostas a depor, indique 
o nome delas, com dados para contato. O MPT preservará o 
sigilo da fonte. 
Denuncie, também, ao seu sindicato e às autoridades eleitorais.

Denúncias

Procure o seu sindicato
Denuncie ao MPT: https://mpt.mp.br

Denuncie:
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Se a empresa obrigar você, trabalhador(a), a usar camiseta, 
panfletos ou broches de candidatos ou partidos políticos contra 
a sua vontade, não caia em provocação, não crie animosidades. 
Mas, lembre-se: o voto é sigiloso. Sua resposta será feita na urna 
eletrônica, onde sua consciência é sua única companhia. 
Porém, se possível e o sentimento de combate a esse absurdo 
empresarial lhe afligir, verifique se outros trabalhadores também 
estão sofrendo a mesma exigência, observe se todos estão com 
camisas, panfletos ou broches de um único partido ou candidato, de 
maneira uniformizada. É que a uniformização reflete a instauração 
de uma política eleitoral dentro da empresa, o que não é permitido 
quando assume natureza impositiva. 
Democracia é sinônimo de pluralidade e liberdade.

Sugestões para não expor o trabalhador, 
sem prejuízo de suas convicções políticas

No dia da votação...

• Vote, simplesmente
• Não comente seu voto nem critique ou elogie candidatos. 

Sua resposta é o voto. 
• Não se deixe levar por provocações
• Observe se alguém esteja armado e, se houver segurança, 

denuncie
• Não fotografe seu voto, não leve celular para a cabine.
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Art. 73, proíbe aos agentes públicos, servidores ou não:
Em campanhas eleitorais:

• Cessão de pessoal
• Uso de serviços da Administração
• Nos 03 meses antes do pleito, até a posse dos eleitos
• Nomear, contratar, admitir, demitir sem justa causa
• Suprimir ou readaptar vantagens
• Dificultar ou impedir o exercício funcional
• Ex officio, remover, transferir ou exonerar servidor na circunscrição do pleito

Nos 03 meses que antecedem o pleito:
• Rever a remuneração geral dos servidores, em patamar superior à recomposição da 

perda do poder aquisitivo no ano da eleição (na circunscrição do pleito)
• Promessas de reajustes ou sua projeção para momentos de conveniência política

“Art.  222. É também anulável a votação, quando viciada de falsidade, fraude, coação, uso 
de meios de que trata o Art. 237, ou emprego de processo de propaganda ou captação de 
sufrágios vedados por lei.”
“Art.  235. O juiz eleitoral, ou o presidente da mesa receptora, pode expedir salvo-conduto 
com a cominação de prisão por desobediência até cinco dias, em favor do eleitor que sofrer 
violência, moral ou física, na sua liberdade de votar, ou pelo fato de haver votado.
Parágrafo único. A medida será válida para o período compreendido entre 72h antes e 48h 
depois do pleito”.
“Art.  299. Dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber, para si ou para outrem, dinheiro, 
dádiva, ou qualquer outra vantagem, para obter ou dar voto e para conseguir ou prometer 
abstenção, ainda que a oferta não seja aceita:
Pena: reclusão até quatro anos e pagamento de cinco a quinze dias-multa.”
“Art. 300. Valer-se o servidor público de sua autoridade para coagir alguém a votar ou não 
votar em determinado candidato ou partido:
Pena: detenção até seis meses e pagamento de 60 a 100 dias-multa.”
“Art. 301. Usar de violência ou grave ameaça para coagir alguém a votar, ou não votar, em 
determinado candidato ou partido, ainda que os fins visados não sejam conseguidos:
Pena: reclusão até quatro anos e pagamento de cinco a quinze dias-multa.”

Legislação de apoio

Lei nº 9.504/97:

Código Eleitoral:
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Art. 73, efeitos e penalidades por essas condutas:
• Suspensão imediata da conduta ilegal e multa de 100 a 100 mil UFIRs
•Art. 73, § 4º. 
• Responderão os agentes públicos responsáveis, os partidos, coligações 

e candidatos beneficiados (§ 8º, art. 73).
• As multas serão duplicadas a cada reincidência
• Art. 73, § 6º

• As condutas que visem a afetar a igualdade entre candidatos constituem 
atos de improbidade administrativa

• Art. 73, § 7º, c/c Lei nº 8.429/92, art. 11-I e art. 12-III
• Infringência ao art. 37, § 1º, da Constituição Federal: abuso de autoridade, 
sujeitando o candidato ao cancelamento do registro da candidatura.

CF, art. 37: “§ 1º A publicidade dos atos, programas, obras, 
serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter 
educativo, informativo ou de orientação social, dela não 
podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem 
promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. 
§ 2º. A não observância do disposto nos incisos II e III implicará 
a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos 
termos da lei.”

• Art. 73, § 7º, c/c Lei nº 8.429/92, art. 11-I e art. 12-III.
• Art. 37, I, CF: acessibilidade de cargos e empregos a quem satisfizer os 
requisitos estabelecidos em lei. 

Ratificada pelo Decreto n.º 10.088/2019, Anexo XXVIII, é norma 
supralegal, que proíbe a discriminação em matéria de emprego e 
profissão. Seu art. Iº, “a”, proíbe:
“toda distinção, exclusão ou preferência, com base em raça, cor, 
sexo, religião, opinião política, nacionalidade ou origem social, 
que tenha por efeito anular ou reduzir a igualdade de oportunidade 
ou de tratamento no emprego ou profissão”.

Organização Internacional do Trabalho 
(OIT), Convenção 111: 
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Vote sem 
medo e com 
sua convicção

Editoração:


