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APRESENTAÇÃO
Um ambiente de trabalho saudável requer relações interpessoais 

baseadas no respeito e na justiça, cuja cultura organizacional preze 
por valores voltados ao bem-estar de todos. Embora saibamos da 
importância desses valores, a violência no local de trabalho é uma 
realidade que não é recente. Estudos sobre a questão já vêm sendo 
feitos desde a década de 1980, quando pesquisadores identificaram 
situações que caracterizavam condutas abusivas nos relacionamen-
tos entre as pessoas e que apresentavam consequências negativas 
para a saúde física e mental dos trabalhadores, para o próprio am-
biente de trabalho e para o desempenho organizacional.

Apesar de se falar sobre assédio moral na mídia, muitos ainda 
desconhecem ou têm uma compreensão errônea sobre o conceito. A 
partir desse entendimento, a Imprensa Oficial do Estado do Amazo-
nas, por meio da Ouvidoria, apresenta o “Manual de Prevenção ao 
Assédio Moral e Sexual”, a fim de divulgar informações e esclare-
cer aspectos importantes relacionados ao assédio moral no trabalho.

Destacamos aqui: sua definição, características, situações mais 
frequentes, consequências, legislação, onde e porque denunciar, 
entre outras informações. Esperamos esclarecer o que é o assédio 
moral e fomentar ações de prevenção, divulgação e combate à 
estas práticas no ambiente de trabalho.

Boa leitura!

João Ribeiro Guimarães Júnior
Diretor-Presidente da Imprensa Oficial do Estado do Amazonas



Respeite todo ser vivente, 
para que haja vida, para 
que haja gente.

Rockwell Lima
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O QUE É 
ASSÉDIO MORAL 
NO TRABALHO?

É uma forma de violência que consiste na exposição prolon-
gada e repetitiva dos trabalhadores a situações vexatórias, cons- 
trangedoras e humilhantes, praticadas por uma ou mais pessoas. 
Ocorre por meio de comportamentos com o objetivo de humi- 
lhar, ofender, ridicularizar, inferiorizar, culpabilizar, amedrontar, 
punir ou desestabilizar emocionalmente os trabalhadores, colo-
cando em risco a sua saúde física e psicológica, além de afetar 
o seu desempenho e o próprio ambiente de trabalho. 

Essas ações não resultam somente das relações entre as 
pessoas; podem estar inseridas na prática do próprio órgão/insti-
tuição, que muitas vezes prioriza o alcance dos seus objetivos 
sem considerar como eles serão alcançados. Logo, cabe ao 
órgão/instituição posicionar-se contra o assédio, uma vez que 
ele é um agente influenciador e que também é influenciado por 
essa forma de violência.

O assédio moral pode assumir tanto a forma de ações dire-
tas (acusações, insultos, gritos, humilhações públicas) quanto 
indiretas (propagação de boatos, isolamento, recusa na comu-
nicação, fofocas e exclusão social). Porém, para que sejam carac-
terizadas como assédio, essas ações devem ser um processo fre-
quente e prolongado.
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• Desestabilizar emocional e profissionalmente o indivíduo;
• Pressioná-lo a pedir demissão;
• Provocar sua remoção para outro local de trabalho;
• Fazer com que se sujeite passivamente a determinadas condições de 
   humilhação e constrangimento, más condições de trabalho etc.

OBJETIVOS DO ASSÉDIO:

As práticas de assédio moral podem se dar tanto do chefe para seu(s) 
subordinado(s) (assédio descendente), como do(s) subordinado(s) para 
seu(s) superior(es) (assédio ascendente), entre os colegas de trabalho, ou 
podem ser mistas, isto é, entre superiores, colegas e/ou subordinados. As 
ações decorrem das relações interpessoais e/ou do assédio organizacional 
(quando o próprio Órgão/Instituição incentiva e/ou tolera as ocorrências).

O assédio nem sempre é intencional. Às vezes, as práticas ocorrem sem 
que os agressores saibam que o abuso de poder frequente e repetitivo é 
uma forma de violência psicológica. Porém, isso não retira a gravidade do 
ato e dos danos causados às pessoas, que devem procurar ajuda para 
cessar o problema.
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As vítimas de assédio moral não são 
necessariamente pessoas frágeis ou que 
apresentam qualquer transtorno. Muitas 
vezes elas têm características percebidas 
pelo agressor como ameaçadoras ao seu 
poder. Por exemplo, podem ser pessoas 
que reagem ao autoritarismo do agressor 
ou que se recusam a submeter-se a ele. 
Além desses casos, as vítimas são frequen-
temente identificadas em grupos que já 
sofrem discriminação social, tais como: 
mulheres, homossexuais, pessoas com 
deficiências, idosos, minorias étnicas, 
entre outros.

Sim. 
No assédio moral 
interpessoal, a finalidade 
está em prejudicar ou 
eliminar o trabalhador na 
relação com o(s) outro(s), 
enquanto no assédio moral 
organizacional o propósito é 
atingir o trabalhador por 
meio de estratégias 
organizacionais de 
constrangimento com o 
objetivo de melhorar a 
produtividade e reforçar o 
controle.
Em alguns casos, o assédio 
moral organizacional ocorre 
com o objetivo de forçar o 
trabalhador indesejável a 
pedir demissão, o que evita 
custos à organização (como 
não pagar multas 
rescisórias). Esse tipo de 
assédio se dá por meio de 
práticas abusivas, tais como 
cobranças exageradas e 
persistentes ou o 
estabelecimento de metas 
abusivas e crescentes por 
parte de gestores ou 
representantes da 
organização, com o intuito 
de alcançar objetivos 
organizacionais, por exemplo.

EXISTE DIFERENÇA 
ENTRE ASSÉDIO 
MORAL INTERPESSOAL 
E ASSÉDIO MORAL 
ORGANIZACIONAL?

A VÍTIMA
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O QUE NÃO É
ASSÉDIO MORAL
NO TRABALHO?
Há algumas situações que podem ser confundidas com assédio moral:

A principal diferença entre assédio moral e situações eventuais de humi- 
lhação, comentário depreciativo ou constrangimento contra o trabalhador é 
a frequência, ou seja, para haver assédio moral é necessário que os compor-
tamentos do assediador sejam repetitivos. Um comportamento isolado ou 
eventual não é assédio moral, embora possa produzir dano moral.

S I T U A Ç Õ E S  E V E N T U A I S1

Todo trabalho apresenta certo grau de imposição e dependência. Assim, 
existem atividades inerentes ao contrato de trabalho que devem ser exigidas 
ao trabalhador. É normal haver cobranças, críticas construtivas e avaliações 
sobre o trabalho e/ou comportamento específico feitas de forma explícita e 
não vexatória. Porém, ocorre o assédio moral quando essas imposições são 
direcionadas para uma pessoa de modo repetitivo e utilizadas com um 
propósito de represália, comprometendo negativamente a integridade física, 
psicológica e até mesmo a identidade do indivíduo.

E X I G Ê N C I A S  P R O F I S S I O N A I S  2

Em um conflito, as repreensões são faladas de maneira aberta e os envolvidos 
podem defender a sua posição. Contudo, a demora na resolução de conflitos 
pode fortalecê-los e, com o tempo, propiciar a ocorrência de práticas de assédio 
moral. Algumas situações, como transferências de postos de trabalho; remane-
jamento do trabalhador ou da chefia de atividades, cargos ou funções; ou 
mudanças decorrentes de prioridades institucionais, são exemplos que podem 
gerar conflitos, mas não se configuram como assédio moral por si mesmas.

C O N F L I T O S3
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Trabalhar em um espaço pequeno, com pouca iluminação e instalações inadequa-
das não é um ato de assédio moral em si, a não ser que um trabalhador (ou um 
grupo de trabalhadores) seja tratado dessa forma e sob tais condições com o 
objetivo de desmerecê-lo frente aos demais.

M Á S  C O N D I Ç Õ E S  D E  T R A B A L H O4

L E M B R E M - S E !  

Para serem consideradas como assédio moral, as práticas precisam ocorrer 
repetidas vezes e por um período prolongado.

O assédio moral, segundo Hirigoyen¹ (2006), pode se manifestar sob 
diversas formas, como as apresentadas a seguir em quatro tipos que repre-
sentam as situações que ocorrem com maior frequência: 

SITUAÇÕES DE ASSÉDIO MORAL 
NO TRABALHO

¹ Dra. Marie-France Hirigoyen é psiquiatra, psicanalista e psicoterapeuta especializada em assédio moral, 
uma forma de bullying.

• Criticar seu trabalho de forma injusta ou demasiada;
• Não transmitir informações úteis para a realização de tarefas;
• Contestar sistematicamente as decisões da vítima;
• Privar a vítima de acessar seus instrumentos de trabalho: telefone, fax, 
   computador etc.;
• Retirar da vítima a sua autonomia;
• Retirar o trabalho que normalmente lhe compete e dar permanentemente 
   novas tarefas;
• Pressionar a vítima para que esta não exija seus direitos;
• Agir de modo a impedir ou dificultar que a vítima obtenha promoção;
• Causar danos em seu local de trabalho;
• Atribuir proposital e sistematicamente tarefas inferiores ou superiores às 
   suas competências;
• Desconsiderar recomendações médicas;
• Induzir a vítima ao erro.

D E G R A DAÇ ÃO  P R O P O S I TA L  DA S  C O N D I Ç Õ E S  D E  T R A B A L H O  1
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• Não conversar com a vítima, tanto os superiores hierárquicos quanto os 
   colegas;
• Comunicar-se unicamente por escrito;
• Recusar contato, inclusive visual;
• Interromper a vítima com frequência;
• Isolar a vítima do restante do grupo;
• Ignorar sua presença e dirigir-se apenas aos outros;
• Fazer insinuações desdenhosas;
• Proibir que colegas falem com a vítima e vice-versa;
• Recusa da direção em falar sobre o que está ocorrendo.

I S O L A M E N T O  E  R E C U S A  D E  C O M U N I C AÇ ÃO    2

• Comunicar aos gritos;
• Ameaçar a vítima de violência física;
• Agredir fisicamente;
• Seguir e espionar a vítima;
• Invadir sua intimidade, por meio da escuta de ligações telefônicas, 
   leitura de correspondências, e-mails, comunicações internas etc.;
• Danificar o automóvel da vítima;
• Desconsiderar os problemas de saúde da vítima;
• Assediar ou agredir sexualmente a vítima por meio de gestos ou 
   propostas.

V I O L Ê N C I A  V E R B A L  E  F Í S I C A  3

• Atribuir problemas de ordem psicológica;
• Fazer gestos de desprezo para a vítima (suspiros, olhares, levantar de 
   ombros, risos, conversinhas etc.);
• Criticar ou brincar sobre deficiências físicas ou de seu aspecto físico;
• Desacreditar a vítima diante dos colegas, superiores ou subordinados;
• Espalhar rumores a respeito da honra e da boa fama da vítima;
• Zombar de suas origens, nacionalidade, crenças religiosas ou convicções 
   políticas;
• Criticar acerca de sua vida particular;
• Atribuir tarefas humilhantes.

AT E N TA D O  C O N T R A  A  D I G N I DA D E  4
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FRASES DE CONFLITO:

“Você é mesmo difícil… 
Não consegue aprender 

as coisas mais simples, até 
uma criança faz isso… Só 

você não consegue!”

“É melhor você desistir! 
É muito difícil e isso é para 

quem tem garra! Não é para 
gente como você!”

“Não quer trabalhar… fique 
em casa! Lugar de doente é 

em casa!”

“Não posso ficar com você! 
A empresa precisa de quem 

dá produção e você 
só atrapalha!”

“É melhor você pedir demis-
são...Você está doente...Está 

indo muito ao médico!”

“Não existe lugar aqui para 
quem não quer trabalhar!”

“Como você pode ter um 
currículo tão extenso e não 
conseguir fazer essa coisa 

tão simples?”

“Vou ter de arranjar alguém 
que tenha uma memória boa 

para trabalhar comigo, porque 
você...esquece tudo!”

CONSEQUÊNCIAS
As consequências decorrentes do assédio moral podem ser graves. 

Elas afetam o indivíduo assediado, o ambiente de trabalho e a sociedade. 
A seguir, destacamos algumas.

Para a vítima:
• 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.
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Para o órgão/instituição:
• 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; 
• Passivos trabalhistas decorrentes de 
   indenizações;
• Multas administrativas por manifes-
   tações de discriminação;
• Licenças médicas;
• Demissões.

Consequências para o Estado:
• Custos com tratamento médico e reabilitação;
• Despesas com benefícios sociais (dependência de auxílio doença e aposenta-
   doria precoce);
• Custos dos processos administrativos e judiciais.
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A VÍTIMA

Se você é vítima de assédio moral em seu ambiente de trabalho, não 
fique calado. Existem inúmeros meios para denunciar e agir contra 
esse tipo de violência:

• É  importante que a vítima resista às ofensas, buscando não reagir.;
• Procure solidariedade, ajuda mútua e estratégias coletivas para 
   enfrentar o problema;
• Procure suporte emocional com amigos, família, colegas e psicólogos;
• Evite conversar a sós com o agressor. Leve um colega do órgão para 
   servir como testemunha;
• Relate as agressões na Ouvidoria ou no setor de Recursos Humanos 
   e solicite uma mediação para solucionar o problema;
• Busque apoio jurídico com profissionais devidamente habilitados.

O QUE 
FAZER?

OS COLEGAS

• Oferecer apoio à vítima;

• Disponibilizar-se como testemunha; e

• Comunicar ao setor responsável, ao 
   superior hierárquico do assediador 
   ou à entidade de classe situações 
   de assédio moral que presenciou.

14



COMO 
DOCUMENTAR?
• Anote, detalhadamente, todas as humilhações sofridas. Especifique: dia, 
   mês, ano, hora, local/ setor, nome do(s) agressor(es), colegas que presen- 
   ciaram, conteúdo da humilhação e demais informações relevantes;

• Grave, se possível, as conversas em que ocorrem agressões;

• Busque auxílio com os colegas que testemunharam as ocorrências e faça 
   contato com outras vítimas assediadas pelo mesmo agressor.

Outras opções de denúncia e 
busca de auxílio:
• Comissão de Direitos Humanos da OAB;
• Ministério Público do Trabalho;
• Ministério Público Estadual;
• Justiça do Trabalho.

Por que denunciar?
• Para reparar os danos morais 
   sofridos;
• Combater o comportamento do 
   agressor e/ou do órgão/instituição;
• Prevenir que outras pessoas do 
   órgão/instituição sofram assédio;
• Minimizar as humilhações vivenciadas; 
• Sentir-se mais amparado em relação 
   à queixa;
• Contribuir para uma relação mais 
   colaborativa e saudável no ambiente 
   de trabalho.
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LEGISLAÇÃO
CONSTITUIÇÃO FEDERAL

“Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indis-
solúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 
Democrático de Direito e tem como fundamentos:

(...)
III - a dignidade da pessoa humana;
(...)”
“Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa 

do Brasil:
I - construir uma sociedade livre, justa e solidária;
(...)”
“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabil-
idade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, 
nos termos seguintes:

(...)
V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além 

da indenização por dano material, moral ou à imagem;
(...)
X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem 

das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou 
moral decorrente de sua violação;

(...)”

A Constituição Federal de 1988, prevê ainda em seu art. 205 que “A edu-
cação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e in-
centivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvi-
mento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualifi-
cação para o trabalho”.

A importância desse artigo consiste em entendermos a educação como 
forma de desenvolver valores no ser humano, como ética e caráter, fundamentais 
para o exercício da cidadania, a vida em sociedade e as relações de trabalho.
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CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO
Conforme dispõem os artigos 186 e 187 do Código Civil Brasileiro: 

“Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, 
violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, 
comete ato ilícito” e “Também comete ato ilícito o titular de um direito que, 
ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim eco- 
nômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes”.

Consolidação das Leis do Trabalho - CLT

A CLT estabelece as situações de rompimento unilateral de contrato 
de trabalho quando houver uma falta grave de uma das partes. 

O Art. 482 refere-se aos empregadores e dispõe sobre a rescisão por 
justa causa, ao passo que o Art. 483. dispõe sobre a rescisão por iniciativa 
do trabalhador. Como o assédio moral se constitui numa falta grave por 
parte da empresa/órgão/instituição, o trabalhador pode recorrer a esse 
dispositivo para pleitear a rescisão do contrato de trabalho, necessitando 
para isso constituir um advogado.

Um dos fatores que dificultam a formulação de leis e, consequente-
mente, a penalização por assédio está relacionado ao elevado grau de 
subjetividade em questão, bem como à dificuldade de verificação do nexo 
causal (ou seja, definir que a ocorrência do assédio levou ao adoecimento, 
por exemplo). Em casos de ações na Justiça, o assédio moral somente 
poderá ser caracterizado se, além das impressões do assediado, forem 
apresentadas provas materiais e testemunhais da conduta lesiva.

Por se tratar de uma violência de ordem psicológica, as medidas legis-
lativas nem sempre são suficientes para combater e prevenir as práticas 
de assédio moral no trabalho. Entende-se que o assédio deve ser reconhe-
cido e coibido pela gestão das próprias organizações/instituições, como 
forma de garantia dos direitos individuais dos seus trabalhadores, bem 
como da saúde psicológica destes e da própria organização/instituição.
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SAIBA COMO  
PREVENIR!
Sofrer assédio moral 
dentro de um órgão ou
instituição é uma situação 
bastante delicada. Porém, 
é necessário que o servi-
dor/colaborador saiba 
reconhecer as situações 
que configuram o assédio, 
bem como, a melhor forma 
de se proteger.

A principal forma de pre-
venção é a informação. 
Garantir que todos saibam 
o que é assédio moral e 
quais são os comportamen-
tos e ações aceitáveis no 
ambiente de trabalho, 
contribuem para a redução 
e até para a eliminação 
dessa prática. 

Veja algumas medidas de 
prevenção: 

!

18



Estabelecer canais de recebimento e protocolos de en-
caminhamento de denúncias;

1 Incentivar a efetiva participação de todos os colabora-
dores do órgão/instituição, com definição clara de tarefas, 
funções, metas e condições de trabalho;

Promover palestras, oficinas e cursos sobre o assunto;

3 Incentivar as boas relações no ambiente de trabalho, com 
tolerância à diversidade de perfis profissionais e de ritmos 
de trabalho;

Observar o aumento súbito e injustificado de absenteís-
mo (faltas ao trabalho);

Realizar avaliação de riscos psicossociais no ambiente de 
trabalho;

7

Garantir que práticas administrativas e gerenciais na or-
ganização sejam aplicadas a todos os colaboradores de 
forma igualitária, com tratamento justo e respeitoso; e 

Dar exemplo de comportamento e condutas adequadas, 
evitando se omitir diante de situações de assédio moral.

8

9

ÓRGÃO /
INSTITUIÇÃO

SERVIDOR / 
COLABORADOR

Oferecer apoio psicológico e orientação aos colabora-
dores vítimas de assédio moral; 

6

5

4

2

ÓRGÃO /
INSTITUIÇÃO

+
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Define-se como todo e qualquer ato de constrangimento com 
conotação sexual, em que, no ambiente corporativo, o agente 
utiliza sua posição hierárquica superior ou sua influência para 
obter o que deseja.

 Em 2019, essa prática foi tema de 4.786 processos na Justiça 
do Trabalho. Embora o assédio sexual no local de trabalho te- 
nha assumido proporções graves e na maioria dos casos as víti-
mas serem mulheres, muitos casos não são encaminhados às 
autoridades competentes devido ao medo de represálias por 
parte do assediador, a possível perda do sustento salarial ou da 
reputação profissional e pessoal.

A lei que tipificou o assédio sexual completou 20 anos no 
dia 15 de maio de 2001. A Lei 10.224/2001, acrescentou um 
artigo (o Art. 216-A) ao Código Penal para definir o crime de 
assédio sexual como o de "constranger alguém com o intuito de 
obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o 
agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência 
inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função".

É importante lembrar que cada caso é único e deve ser exa- 
minado em seu próprio contexto e de acordo com o ambiente e 
circunstâncias como um todo.

O QUE É 
ASSÉDIO SEXUAL 
NO TRABALHO?
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Por chantagem: 
Quando a aceitação ou a rejeição de uma investida 
sexual é determinante para que o assediador 
tome uma decisão favorável ou prejudicial 
para a situação de trabalho da pessoa 
assediada.

Por intimidação: 
Quando abrange todas as 
condutas que resultem num 
ambiente de trabalho hostil, 
intimidativo ou humilhante. 
Essas condutas podem não se 
dirigir a uma pessoa ou a um grupo 
de pessoas em particular, pode ser 
representada com a exibição de 
material pornográfico no local 
de trabalho.

CATEGORIAS DO ASSÉDIO SEXUAL

• Diminuição do desempenho no trabalho;

• Aumento do absenteísmo, perda de remuneração;

• Sentimento de objetificação e sexualização;

• Rede institucional de suporte enfraquecida;

• Depressão;

• Ansiedade, ataques de pânico;

• Estresse pós-traumático;

• Insônia;

• Vergonha, culpa, autocensura; e

• Dificuldade de concentração.

SINTOMAS DECORRENTES DO ASSÉDIO SEXUAL
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Evite!
1. Comentários ou insinuações sexualmente sugestivas;

2. Convites sociais indesejáveis, com conotações sexuais entendidas como flerte, que 
    podem ou não ser acompanhados de promessas ou ameaças explícitas ou implícitas;

3. Perguntas, sugestões ou comentários inadequados 
   sobre a vida sexual do outro;

4. Exibir fotos, pôsteres, sms, WhatsApp ou e-mails 
   sexistas, bem como intimidar, ameaçar ou chan-
   tagear alguém em troca de favores sexuais;

5. Contatos físicos como: toques, beliscões, carícias ou 
    até mesmo beijar alguém contra sua vontade (pode 
    ser considerado agressão);

6. Invadir o espaço pessoal do outro (chegar perto demais 
   sem motivo, roçando ou encurralando alguém);

7. Convidar alguém para sair de forma persistente, 
    apesar de ter sido rejeitado;

8. Abusar de autoridade para ameaçar o trabalho 
    ou prejudicar o desempenho de uma pessoa em 
    troca de favores sexuais;

9. Qualquer outra conduta física, verbal ou não 
    verbal indesejada de natureza sexual.

CUIDADO
COM COMPORTAMENTOS 
E CENÁRIOS QUE CONSTITUEM 
ASSÉDIO SEXUAL!
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LEI Nº 5.378/ 2021 DE 06 DE JANEIRO DE 2021

DISPÕE sobre combate a práticas de assédio 
sexual em estabelecimentos da Administração 
Direta e Indireta do Estado do Amazonas.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS
FAÇO SABER a todos os habitantes que a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
decretou e eu sanciono a presente

L E I :

Art. 1º Ficam instituídas medidas de combate e prevenção a práticas de 
assédio sexual, visando educar e criar meios efetivos para reprimir atos 
de assédio sexual em estabelecimentos públicos no âmbito do Estado 
do Amazonas, sem prejuízo das demais sanções previstas em lei.
Parágrafo único. Para fins desta Lei, entende-se por assédio 
sexual o comportamento sexual indesejado, de caráter não consen-
sual, que humilhe, ofenda ou intimide determinada vítima.

Art. 2º Entre outros atos e condutas possíveis, considera-se assédio sexual 
para fins desta Lei:
I - comportamentos sexualmente sugestivos, como olhares fixos 
direcionados às partes íntimas e gestos libidinosos ofensivos;
II - assobio destinado a constranger vítimas que caminham nas 
dependências de estabelecimentos públicos;
III - segurar nas próprias genitais a fim de direcionar gesto obsceno;
IV - beijos forçados em qualquer parte do corpo;
V - repetidos pedidos de se encontrar fora do horário de expedi-
ente acompanhado de seguidas negativas;
VI - mensagens sexuais explícitas em e-mails, mensagens de texto ou 
mídia social usando equipamentos da Administração Pública ou 
equipamentos pessoais no âmbito dos estabelecimentos públicos;
VII - comentários sexualmente sugestivos quanto ao aspecto de 
aparência física, como peso, altura, formato do corpo, condição de 
pele, tatuagens ou marcas de nascimento;
VIII - impedir ou bloquear fisicamente movimentos da vítima;
IX - pedidos de massagem;
X - requisitar fotos íntimas ou em poses sensuais;
XI - pedidos explícitos da prática de atos libidinosos; e

XII - esfregar o corpo contra o corpo de outra pessoa.
Parágrafo único. As atitudes descritas neste artigo são mera-
mente exemplificativas, estendendo-se a todo e qualquer compor-
tamento sexual, seja ele físico, verbal ou escrito, que cause pertur-
bação ou constrangimento, e crie um ambiente intimidativo, hostil, 
humilhante e desestabilizador.

Art. 3º Se a conduta tiver natureza sexual e não for bem vinda pela pessoa 
que recebe, e, provavelmente, gerar ofensa, humilhação ou intimi-
dação, será considerado assédio sexual, independente da motivação 
do assediador.

Art. 4º Os funcionários públicos do Estado do Amazonas deverão ser infor-
mados através de palestras, aulas e workshops sobre como intervir 
em casos de assédio sexual e sobre as devidas formas de direcionar 
as denúncias.

Art. 5º Respeitada a ampla defesa e o devido processo legal, após 
conclusão do processo administrativo, fica o assediador sujeito às 
seguintes penalidades:
I - advertência;
II - multa; e
III - exoneração.
§ 1º A multa de que trata o inciso II terá como montante máximo 
o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que será revertido ao 
Fundo Estadual de Saúde FES, instituído pela Lei n. 2.364, de 11 de 
dezembro de 1995.
§ 2º As sanções deste artigo não prejudicam as demais penali-
dades e indenizações previstas em lei.
§ 3º Para aplicação das penalidades, serão considerados fatores 
como reincidência e gravidade da infração.
§ 4º O limite da multa de que trata §1º será dobrado em caso de 
reincidência.
§ 5º Será considerado reincidente o infrator que praticar condutas 
de assédio sexual mais de uma vez, no período de dois anos.

Art. 6º Equiparam-se a estabelecimentos públicos, para efeitos desta Lei, as 
escolas da rede pública de ensino estadual onde, em caso de envolvi-
mento de menores, o gestor da instituição de ensino deverá obriga-
toriamente encaminhar as denúncias aos órgãos competentes.

Art. 7º Todos os estabelecimentos públicos deverão expor cartazes infor-
mativos acerca das diretrizes desta Lei.

Art. 8º A fiscalização da presente Lei incumbirá ao órgão estadual com- 
petente.

Art. 9º Esta Lei entra vigor após decorridos 45 (quarenta e cinco) dias após 
a data da publicação oficial.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em 
Manaus, 06 de janeiro de 2021.

WILSON MIRANDA LIMA
Governador do Estado do Amazonas

 
FLÁVIO CORDEIRO ANTONY FILHO
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil

Texto reproduzido integralmente conforme publicado em 
06 de janeiro de 2021, sob o Protocolo 32655, no Diário Oficial 

do Estado do Amazonas.
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LEI Nº 5.378/ 2021 DE 06 DE JANEIRO DE 2021

DISPÕE sobre combate a práticas de assédio 
sexual em estabelecimentos da Administração 
Direta e Indireta do Estado do Amazonas.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS
FAÇO SABER a todos os habitantes que a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
decretou e eu sanciono a presente

L E I :

Art. 1º Ficam instituídas medidas de combate e prevenção a práticas de 
assédio sexual, visando educar e criar meios efetivos para reprimir atos 
de assédio sexual em estabelecimentos públicos no âmbito do Estado 
do Amazonas, sem prejuízo das demais sanções previstas em lei.
Parágrafo único. Para fins desta Lei, entende-se por assédio 
sexual o comportamento sexual indesejado, de caráter não consen-
sual, que humilhe, ofenda ou intimide determinada vítima.

Art. 2º Entre outros atos e condutas possíveis, considera-se assédio sexual 
para fins desta Lei:
I - comportamentos sexualmente sugestivos, como olhares fixos 
direcionados às partes íntimas e gestos libidinosos ofensivos;
II - assobio destinado a constranger vítimas que caminham nas 
dependências de estabelecimentos públicos;
III - segurar nas próprias genitais a fim de direcionar gesto obsceno;
IV - beijos forçados em qualquer parte do corpo;
V - repetidos pedidos de se encontrar fora do horário de expedi-
ente acompanhado de seguidas negativas;
VI - mensagens sexuais explícitas em e-mails, mensagens de texto ou 
mídia social usando equipamentos da Administração Pública ou 
equipamentos pessoais no âmbito dos estabelecimentos públicos;
VII - comentários sexualmente sugestivos quanto ao aspecto de 
aparência física, como peso, altura, formato do corpo, condição de 
pele, tatuagens ou marcas de nascimento;
VIII - impedir ou bloquear fisicamente movimentos da vítima;
IX - pedidos de massagem;
X - requisitar fotos íntimas ou em poses sensuais;
XI - pedidos explícitos da prática de atos libidinosos; e

XII - esfregar o corpo contra o corpo de outra pessoa.
Parágrafo único. As atitudes descritas neste artigo são mera-
mente exemplificativas, estendendo-se a todo e qualquer compor-
tamento sexual, seja ele físico, verbal ou escrito, que cause pertur-
bação ou constrangimento, e crie um ambiente intimidativo, hostil, 
humilhante e desestabilizador.

Art. 3º Se a conduta tiver natureza sexual e não for bem vinda pela pessoa 
que recebe, e, provavelmente, gerar ofensa, humilhação ou intimi-
dação, será considerado assédio sexual, independente da motivação 
do assediador.

Art. 4º Os funcionários públicos do Estado do Amazonas deverão ser infor-
mados através de palestras, aulas e workshops sobre como intervir 
em casos de assédio sexual e sobre as devidas formas de direcionar 
as denúncias.

Art. 5º Respeitada a ampla defesa e o devido processo legal, após 
conclusão do processo administrativo, fica o assediador sujeito às 
seguintes penalidades:
I - advertência;
II - multa; e
III - exoneração.
§ 1º A multa de que trata o inciso II terá como montante máximo 
o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que será revertido ao 
Fundo Estadual de Saúde FES, instituído pela Lei n. 2.364, de 11 de 
dezembro de 1995.
§ 2º As sanções deste artigo não prejudicam as demais penali-
dades e indenizações previstas em lei.
§ 3º Para aplicação das penalidades, serão considerados fatores 
como reincidência e gravidade da infração.
§ 4º O limite da multa de que trata §1º será dobrado em caso de 
reincidência.
§ 5º Será considerado reincidente o infrator que praticar condutas 
de assédio sexual mais de uma vez, no período de dois anos.

Art. 6º Equiparam-se a estabelecimentos públicos, para efeitos desta Lei, as 
escolas da rede pública de ensino estadual onde, em caso de envolvi-
mento de menores, o gestor da instituição de ensino deverá obriga-
toriamente encaminhar as denúncias aos órgãos competentes.

Art. 7º Todos os estabelecimentos públicos deverão expor cartazes infor-
mativos acerca das diretrizes desta Lei.

Art. 8º A fiscalização da presente Lei incumbirá ao órgão estadual com- 
petente.

Art. 9º Esta Lei entra vigor após decorridos 45 (quarenta e cinco) dias após 
a data da publicação oficial.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em 
Manaus, 06 de janeiro de 2021.

WILSON MIRANDA LIMA
Governador do Estado do Amazonas

 
FLÁVIO CORDEIRO ANTONY FILHO
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil

Texto reproduzido integralmente conforme publicado em 
06 de janeiro de 2021, sob o Protocolo 32655, no Diário Oficial 

do Estado do Amazonas.
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LEI Nº 5.378/ 2021 DE 06 DE JANEIRO DE 2021

DISPÕE sobre combate a práticas de assédio 
sexual em estabelecimentos da Administração 
Direta e Indireta do Estado do Amazonas.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS
FAÇO SABER a todos os habitantes que a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
decretou e eu sanciono a presente

L E I :

Art. 1º Ficam instituídas medidas de combate e prevenção a práticas de 
assédio sexual, visando educar e criar meios efetivos para reprimir atos 
de assédio sexual em estabelecimentos públicos no âmbito do Estado 
do Amazonas, sem prejuízo das demais sanções previstas em lei.
Parágrafo único. Para fins desta Lei, entende-se por assédio 
sexual o comportamento sexual indesejado, de caráter não consen-
sual, que humilhe, ofenda ou intimide determinada vítima.

Art. 2º Entre outros atos e condutas possíveis, considera-se assédio sexual 
para fins desta Lei:
I - comportamentos sexualmente sugestivos, como olhares fixos 
direcionados às partes íntimas e gestos libidinosos ofensivos;
II - assobio destinado a constranger vítimas que caminham nas 
dependências de estabelecimentos públicos;
III - segurar nas próprias genitais a fim de direcionar gesto obsceno;
IV - beijos forçados em qualquer parte do corpo;
V - repetidos pedidos de se encontrar fora do horário de expedi-
ente acompanhado de seguidas negativas;
VI - mensagens sexuais explícitas em e-mails, mensagens de texto ou 
mídia social usando equipamentos da Administração Pública ou 
equipamentos pessoais no âmbito dos estabelecimentos públicos;
VII - comentários sexualmente sugestivos quanto ao aspecto de 
aparência física, como peso, altura, formato do corpo, condição de 
pele, tatuagens ou marcas de nascimento;
VIII - impedir ou bloquear fisicamente movimentos da vítima;
IX - pedidos de massagem;
X - requisitar fotos íntimas ou em poses sensuais;
XI - pedidos explícitos da prática de atos libidinosos; e

XII - esfregar o corpo contra o corpo de outra pessoa.
Parágrafo único. As atitudes descritas neste artigo são mera-
mente exemplificativas, estendendo-se a todo e qualquer compor-
tamento sexual, seja ele físico, verbal ou escrito, que cause pertur-
bação ou constrangimento, e crie um ambiente intimidativo, hostil, 
humilhante e desestabilizador.

Art. 3º Se a conduta tiver natureza sexual e não for bem vinda pela pessoa 
que recebe, e, provavelmente, gerar ofensa, humilhação ou intimi-
dação, será considerado assédio sexual, independente da motivação 
do assediador.

Art. 4º Os funcionários públicos do Estado do Amazonas deverão ser infor-
mados através de palestras, aulas e workshops sobre como intervir 
em casos de assédio sexual e sobre as devidas formas de direcionar 
as denúncias.

Art. 5º Respeitada a ampla defesa e o devido processo legal, após 
conclusão do processo administrativo, fica o assediador sujeito às 
seguintes penalidades:
I - advertência;
II - multa; e
III - exoneração.
§ 1º A multa de que trata o inciso II terá como montante máximo 
o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que será revertido ao 
Fundo Estadual de Saúde FES, instituído pela Lei n. 2.364, de 11 de 
dezembro de 1995.
§ 2º As sanções deste artigo não prejudicam as demais penali-
dades e indenizações previstas em lei.
§ 3º Para aplicação das penalidades, serão considerados fatores 
como reincidência e gravidade da infração.
§ 4º O limite da multa de que trata §1º será dobrado em caso de 
reincidência.
§ 5º Será considerado reincidente o infrator que praticar condutas 
de assédio sexual mais de uma vez, no período de dois anos.

Art. 6º Equiparam-se a estabelecimentos públicos, para efeitos desta Lei, as 
escolas da rede pública de ensino estadual onde, em caso de envolvi-
mento de menores, o gestor da instituição de ensino deverá obriga-
toriamente encaminhar as denúncias aos órgãos competentes.

Art. 7º Todos os estabelecimentos públicos deverão expor cartazes infor-
mativos acerca das diretrizes desta Lei.

Art. 8º A fiscalização da presente Lei incumbirá ao órgão estadual com- 
petente.

Art. 9º Esta Lei entra vigor após decorridos 45 (quarenta e cinco) dias após 
a data da publicação oficial.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em 
Manaus, 06 de janeiro de 2021.

WILSON MIRANDA LIMA
Governador do Estado do Amazonas

 
FLÁVIO CORDEIRO ANTONY FILHO
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil

Texto reproduzido integralmente conforme publicado em 
06 de janeiro de 2021, sob o Protocolo 32655, no Diário Oficial 

do Estado do Amazonas.
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Qualquer agente/servidor pú-
blico que se sinta vítima ou testemu-
nhe atos que possam configurar as-
sédio moral/sexual no ambiente de 
trabalho pode denunciar o fato ao 
superior hierárquico, à Ouvidoria 
ou à Gerência de Recursos Hu-
manos, conforme a gravidade e a 
regulamentação de cada instituição. 

As denúncias consideradas pro- 
cedentes poderão ensejar a abertu-
ra de sindicância e de processo ad-
ministrativo disciplinar.

ONDE
DENUNCIAR?
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