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Trabalho: Assédio moral é crime na lei brasileira, mas há
poucas denúncias
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Porto, 16 nov (Lusa) -- O assédio moral no local de trabalho é considerado crime na lei brasileira desde 1990, mas
ainda são poucas as denúncias e raros os casos que chegam a tribunal, disse hoje, no Porto, o professor Danilo
Marcondes.
"É uma boa lei. Acho que tem a grande vantagem de começar a reconhecer esse tipo de problema que até muito
recentemente quase não era discutido. É importante que haja legislação desse tipo", disse à agência Lusa o
professor da Pontifica Universidade Católica do Rio de Janeiro.
Danilo Marcondes falava à margem do seminário "Assédio moral nas empresas", organizado pela Faculdade de
Economia e Gestão da Universidade Católica no Porto, no âmbito da "Semana da Ética nas Organizações".
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