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A Prefeitura Municipal de Álvares Machado - SP apresenta aos seus servidores a Cartilha “As-
sédio no Trabalho: compreender, prevenir e banir” com importantes informações para que se 

tenha um ambiente de trabalho livre de assédio moral e sexual.
 
Pautada por princípios de gestão que valoram a dignidade humana e o respeito às diversida-
des, implantamos uma política antiassédio que instrumentaliza todos os servidores a amplia-

rem a consciência e a se posicionarem como agentes de prevenção e de 
enfrentamento às práticas assediantes.

  Com base na “Política de Conscientização, Prevenção e Combate ao Assédio no Ambiente de 
Trabalho”, reafirmamos nosso repúdio ao assédio no trabalho. Comprometemo-nos a não ter 
nenhuma tolerância com esse tipo de prática e assumimos o compromisso com o julgamento 
imparcial nos casos de possíveis denúncias de assédio. Todo servidor que porventura seja 
vítima de práticas assediantes no trabalho, independente das posições hierárquicas, terá o 

apoio inconteste em todos os aspectos e a proteção necessária. 

APRESENTAÇÃO



O tema assédio moral e sexual no trabalho está na pauta dos governos municipais que se 
preocupam com a preservação do trabalho como um bem social e, consequentemente, o bem-

-estar, o respeito às diferenças, os direitos humanos, sociais e civis de seus servidores.

Nesse sentido, esta cartilha é dirigida a todos os servidores de diferentes regimes de trabalho, 
com diversas posições hierárquicas, funções e tempo de trabalho. É para todos indistintamen-
te, pois tem como finalidade a difusão de informações e orientações sobre o tema assédio 
para que possam abrir, ampliar e fortalecer diálogos com e entre os servidores sobre o que é 

e o que não é assédio no trabalho.

Convidamos cada servidor a ampliar seu conhecimento sobre o tema, a trocar informações Convidamos cada servidor a ampliar seu conhecimento sobre o tema, a trocar informações 
com seus pares, subordinados ou superiores hierárquicos para que se possa identificar o con-
junto de diversidades presentes em cada ambiente de trabalho e olhar para elas como elas de 
fato são: diversidades, nada mais! A partir desta perspectiva, é possível identificar e enfren-

tar preconceitos e discriminações que podem levar ao assédio no trabalho.

Você, servidor, está convidado a participar! Você, consciente, é a mudança de valores e atitu-Você, servidor, está convidado a participar! Você, consciente, é a mudança de valores e atitu-
des que acrescenta mais humanização, mais empatia e mais respeito ao outro no ambiente de 
trabalho e, assim, que cada um possa ser quem é, do jeito que é, sem ser assediado por isso.

Boa leitura!

AO SERVIDOR MUNICIPAL



O ASSÉDIO
Assédio é uma atitude, um comportamento, uma ação ou um conjunto delas, com o intuito 
deliberado de domínio, subjugação, constrangimento, impertinência, perseguição, anseio in-
sistente de abordar ou cercar uma pessoa, um grupo ou mais. 
Um servidor pode cometer ou ser vítima de assédio moral e/ou sexual no trabalho. O assé-
dio pode ocorrer de diversas formas, em diversas direções hierárquicas, de modo individual 
ou coletivo, entre outras características. Ao longo desta cartilha abordaremos cada aspecto.

O AMBIENTE DE TRABALHO
Entende-se como ambiente de trabalho a divisão ou setor onde o servidor rotineiramente 
desempenha suas funções, mas abrange também outros locais relativos ao trabalho, tais 
como:
 Locais que o servidor visita ou comparece eventualmente;
 Locais que o servidor frequenta com regularidade;
 Eventos festivos ou corporativos ligados ao trabalho; 
 Treinamentos e capacitações diversas, mesmo que em outros municípios; 
 Viagens de trabalho; 
Locais de prestação de serviços temporários; 
 Entre outros, sempre que de alguma forma esteja vinculado ao trabalho do servidor, direta 
ou indiretamente.

O aédio é sempre um corpotamento 

deliberado e tem um alvo certo!

O ambiente de trabalho
vai além do local onde o
servidor está lotado.

O QUE É ASSÉDIO NO
AMBIENTE DE TRABALHO?



O assédio moral é um conjunto de ações frequentes e, deliberadamente dirigidas, a uma ou 
mais pessoas com o intuito claro de humilhar, constranger, diminuir, excluir, desconsiderar, 
causando ofensa à dignidade, à personalidade e/ou à integridade física e psíquica. O assé-
dio moral é sempre intencional. Esse tipo de assédio está relacionado ao ambiente de traba-
lho, o que resulta na deterioração das relações.
O assédio moral pode ocorrer presencialmente, de forma oral, escrita, por gestos ou com-
portamentos, por procedimentos e artifícios diretos e indiretos e, também, por situações 
criadas para este fim, tendo como alvo uma ou mais pessoas.       
Exemplos de assédio moral  
- Tecer sistematicamente críticas injustas e desrespeitosas ao trabalho do servidor ou con-
testar reiteradamente as suas decisões; 
- Entregar, constantemente, quantidade superior de tarefas comparativamente a seus cole-
gas ou exigir a execução de tarefas urgentes, mas de forma permanente; 
- Atribuição proposital e com frequência de tarefas inferiores ou superiores às atribuições 
do servidor; 
- Exercer controle de frequência e o tempo de utilização de banheiros; 
- Pressionar o servidor para impedir o acesso aos direitos estatutários ou trabalhistas; 
-  Invadir a vida privada da pessoa, reiteradamente, com ligações telefônicas, mensagens de 
aplicativos ou e-mails; 
- Apartar o servidor assediado no ambiente de trabalho, seja fisicamente, seja mediante 
recusa de comunicação; 
-  Agredir verbalmente, dirigir gestos de desprezo, alterar o tom de voz ou ameaçar com 
outras formas de violência física; 
-  Criticar a vida privada, as preferências pessoais ou as convicções da pessoa assediada; 
- - Espalhar boatos ou fofocas a respeito da pessoa assediada, ou fazer piadas, procurando 
desmerecê-la ou constrangê-la perante seus superiores, colegas ou subordinados; 
- Desconsiderar recomendações médicas na distribuição de tarefas; 
- Isolar, reiteradamente, a pessoa assediada de confraternizações, almoços e atividades rea-
lizadas em conjunto com os demais colegas, relativas ao trabalho.

ASSÉDIO MORAL: O QUE É?



No ambiente de trabalho podem existir diversas formas de conitos, condutas e problemas de 

relacionamentos que não são assédio moral. É preciso ter entendimento e cautela para que se 

possa caracterizá-lo. 

Com a combinação de algumas características pode-se facilmente distinguir uma conduta ina-

dequada, imprópria ou um conito pontual entre servidores, do assédio moral.

O assédio moral no trabalho é o resultado da combinação de 5 comportamentos:  a intencionali-O assédio moral no trabalho é o resultado da combinação de 5 comportamentos:  a intencionali-

dade, a direcionalidade, a habitualidade, a temporalidade e o contexto do trabalho. Assim, é pre-

ciso a combinação dessas atitudes para se identicar e comprovar a ocorrência de assédio no 

trabalho.   

1- A intencionalidade – O assediador tem a intenção deliberada de discriminar, prejudicar, indu-

zir ao erro ou impedir que o servidor desempenhe adequadamente suas funções; intenciona es-

tabelecer um cerco, pressionar, submeter, excluir ou humilhar a pessoa; ofender sua dignidade, 

causando sofrimento

psíquico, mental, físico e social, entre outras.

2- A direcionalidade – O assediador tem um alvo, ele dirige a sua ação intencional e discrimina-

tória para a pessoa ou pessoas que ele assedia. As ações são claramente direcionadas, exclusivas 

para a(s) vítima (s) e elas não são de forma alguma aleatórias ou inconscientes.

3- A habitualidade – A habitualidade signica que o assediador repete com frequência as condu-

tas assediantes. Ele tem atitudes recorrentes mesmo que por diferentes formas: com palavras 

orais ou escritas, gestos, comportamentos e atitudes discriminatórias.

 4- A temporalidade – A existência da habitualidade, ou seja, a frequência, a repetição das práti-

cas assediantes resulta na questão do tempo ou da duração do assédio moral.  Não existe um 

ato isolado de assédio moral, pois a frequência da perseguição do cerco ocorre em um determi-

nado período, mesmo que ocorram com intervalos entre elas, pois deve-se constatar a habituali-

dade do assediador.

O assediado, contudo, não precisa submeter-se a um período longo de assédio para comprová-

-lo, bastando que consiga provar que essas ações estão ocorrendo em determinado espaço tem-

poral, portanto são recorrentes.

5- A relação com o trabalho – Identica-se o assédio no trabalho quando fatores relacionados ao 

trabalho executado pelo servidor ou a ele relacionado são alvo das intencionalidades e realiza-

ção da prática assediante. O assediador usar o trabalho para atingir a pessoa individualmente. 

AS CARACTERÍSTICAS 
DO ASSÉDIO MORAL



Agora que temos os 05 comportamentos que identificam as práticas de assédio no trabalho, 
fica mais fácil compreendermos que pode existir diversos problemas e conflitos no ambiente 
laboral, mas que não são assédio moral, especialmente aquelas que são dirigidas a um cole-
tivo e não têm fins discriminatórios.
Vejamos alguns exemplos dessas práticas:
- A atribuição de tarefas aos subordinados dentro das competências de sua função ou soli-
citações de tarefas novas ou extras que sejam correlatas; 
- Transferência do servidor para outra unidade, espaço físico ou outro posto de trabalho;- Transferência do servidor para outra unidade, espaço físico ou outro posto de trabalho;
- Alteração do horário de trabalho;                                                                       
- Os eventuais conflitos com colegas de trabalho ou com chefias;
- As posições discordantes sobre fatos diversos;
- Destituição/demissão de funções comissionadas;
- Procedimentos e resultados de avaliações organizacionais formais para o conjunto dos - Procedimentos e resultados de avaliações organizacionais formais para o conjunto dos 
servidores municipais, desde que tenham finalidades gerenciais, garantam a liberdade de 
expressão e o sigilo;
- O exercício de atividades psicologicamente estressantes e desgastantes pertinentes ao 
quadro de funções desta prefeitura decorrente de sua natureza;
- As críticas construtivas realizadas por colegas ou superiores, desde que não sejam realiza-- As críticas construtivas realizadas por colegas ou superiores, desde que não sejam realiza-
das em público e que não tenham intencionalidade discriminatória e exponham a pessoa a 
situação vexatória;
- Outras condutas impróprias tratadas na tratadas na Lei federal nº 8.112/1990

Nem todos os conflos,

condas e problemas

relacionais no trabalho
são aédio moral.

Os atos administrativos, as ações que podem ser reali-
zadas pelos diretores e outros níveis de chefias, princi-
palmente, são regidos por lei federal ou municipal. Se 
faz parte do processo de administração do setor, se 
está dentro do perfil dos cargos ou funções e tem res-

paldo legal não é assédio moral.

O QUE NÃO É ASSÉDIO MORAL?



AS HIERARQUIAS E AS 03 DIREÇÕES
DO ASSÉDIO MORAL

Considerando que o assédio moral é sempre um conjunto de ações dirigidas intencionalmen-
te a uma pessoa ou mais pessoas, podemos dizer que esse tipo de assédio tem 03 direções 
conforme as posições hierárquicas entre assediante e assediador: vertical, horizontal e 
misto.

A Direção Vertical – Quando existe alguma hierarquia entre assediado e assediador.

- A vertical ascendente - O assédio é praticado pelo(s) subordinado(s) contra seu supe-
rior(es). 

O assédio moral também pode ocorrer quando um servidor, utilizando-se do status social 
atribuído à sua função, assedia seu colega com função de menor prestígio social, ofendendo 
sua dignidade, dificultando o exercício de suas funções, entre outras atitudes assediantes.

A vertical descendente - O assediador está em nível hierárquico mais 
alto e pratica o assédio contra o servidor subordinado ou a vários deles.
O assediador utiliza, deliberadamente, sua posição de superior para 
agravar a pressão, a submissão, as ofensas, os constrangimentos, entre 
outras condutas que caracterizam o assédio no trabalho.

Assediador

Assediado

Nesse caso, o subordinado utiliza-se de conhecimentos específicos rela-
tivos a sua função, experiência, o domínio de instrumentos e procedi-
mentos, entre outras questões, para sonegar informações para prejudi-
car o exercício das funções correspondentes ao cargo, expor ou humi-
lhar o superior perante os demais subordinados e pares.

Pode ainda expor características de sua identidade ou constituição física, crenças e demais 
meios de pressão, constrangimentos, exposição e impedimento de ações administrativas e 
de gerenciamento entre outras.
A Direção Horizontal – Quando não há uma relação de chefia-subordinado. 
O assédio ocorre entre colegas da mesma posição hierárquica, ou semelhante, podendo ser 
individual ou coletivo: um ou mais assediadores e/ou um ou mais assediados.  
A Direção Mista - entre vertical e horizontal – Trata-se das situações em que o assediado é A Direção Mista - entre vertical e horizontal – Trata-se das situações em que o assediado é 
atingido por múltiplos assediadores, tanto por colegas como por superior(es).

Assediador

Assediado



O assédio moral no ambiente de trabalho tem raiz em múltiplos fatores econômicos, cultu-
rais, religiosos, ideológicos, psíquicos e emocionais e podem ser causa de
- Abuso do poder diretivo; 
- Exigência de cumprimento de metas de forma não cabível; 
- Falta de habilidade gerencial do chefe para a gestão de pessoas; 
- Falta de informação e conhecimento de todos os servidores sobre o que é assédio no tra-
balho e de como preveni-lo;
- Gestão de cultura autoritária, sem mecanismos de participação, diálogo e incentivo a um 
ambiente de trabalho inclusivo;
- Cultura autoritária pela formação familiar, religiosa, ideológica ou outra;
- Rivalidade no ambiente de trabalho; 
- Inveja, vingança e outras emoções e sentimentos tóxicos;
- Desequilíbrios de ordem psíquica;
- Preconceitos.

O assédio moral provoca diversos danos ao servidor, tais como:
Profissionais
Inseguranças do exercício das funções, redução da capacidade de concentração e da produ-
tividade, erros no cumprimento das tarefas, intolerância ao ambiente de trabalho e reações 
imoderadas às ordens superiores, faltas e outras licenças, isolamento no ambiente de traba-
lho.
Psicológicos
Sentimento de culpa, vergonha, rejeição, tristeza, inferioridade e baixa autoestima, irrita-
ção constante, sensação negativa do futuro, vivência depressiva, diminuição da concentra-
ção e da capacidade de recordar acontecimentos e, em casos mais graves, a cogitação de 
suicídio.

QUAIS OS MOTIVOS MAIS COMUNS
DO ASSÉDIO MORAL?

QUAIS OS PRINCIPAIS DANOS DO
ASSÉDIO MORAL?



Físicos
Distúrbios digestivos, hipertensão, palpitações, tremores, dores generalizadas, alterações da 
libido, agravamento de doenças pré-existentes, dores de cabeça, estresse, doenças do tra-
balho, dificuldades para dormir (insônia ou interrupções frequentes do sono e/ou pesade-
los), tentativa de suicídio e outros distúrbios.
Sociais
Diminuição da capacidade de fazer novas amizades, isolamento, degradação do relaciona-
mento familiar e demais.

Na primeira vez que um servidor se sentir assediado, deve-se informar ao assediador como 
se sente em relação às atitudes dele, pedir que ele altere seu comportamento.
Caso as atitudes assediantes continuem, o servidor assediado deve:
1º- Juntar provas do assédio moral - As provas podem ser: escritas, orais, imagens, docu-
mentos, entre outros. Caso seja possível, indique testemunhas. 
2º- Fazer a denúncia, por escrito, no canal da ouvidoria da prefeitura, no link do servidor- 
Ao acessar o canal www.alvaresmachado.sp.gov.br/ouvidoriaservidor, o servidor vai preen-
cher um formulário onde deve identificar-se, identificar o assediador e fazer breve relato 
sobre as condutas de assédio moral que está sofrendo e indicar as provas desse assédio, po-
dendo informar, por exemplo: provas em forma de e-mail, vídeo, gravação ou testemunhas. 
Alternativas para fazer a denúncia – Se o servidor tiver dificuldade em registrar sua denún-
cia por falta de acesso a equipamento ou habilidade em fazê-lo, ele pode: 
- -  Pedir ajuda a algum colega de trabalho ou pessoa que possa lhe dar o suporte para o re-
gistro de sua denúncia no portal da ouvidoria.
- Procurar o responsável pela Divisão de Administração ou Divisão Jurídica e solicitar o re-
gistro de sua denúncia. 

O QUE PODE SER FEITO DIANTE
DE UM ASSÉDIO MORAL?

O ASSÉDIO MORAL DEGRADA O AMBIENTE DE TRABALHO
- Provoca diminuição da qualidade na prestação de serviços;

- Limita a capacidade criativa dos servidores;
- Aumenta a incidência de doenças profissionais e os acidentes de trabalho;

- Promove maiores danos aos equipamentos;
- - Amplia o número de faltas e licenças médicas, de solicitação de pedidos de demissões ou exonerações e 

transferências que promovem constantes alterações nos setores de trabalho.



Sobre as provas – Assim que a denúncia for enviada, a Comissão de Recepção e Análise de 
Denúncias de Assédio no Trabalho, composta especificamente para este fim, vai convocar o 

servidor, em até 03 dias úteis, para que ele apresente as provas pessoalmente.

3º- Manter a denúncia – Após o registro, caso haja possíveis promessas, chantagens, amea-
ças para retirá-la ou amenizá-la, o servidor deve mantê-la e confiar que a apuração dos 
fatos será imparcial, não importando a posição hierárquica do assediador e do assediado.

Toda conduta com conotação sexual não desejada pela vítima é considerada assédio sexual.
O assédio sexual pode ocorrer por meio de palavras e atos de constrangimento, importuna-
ção e/ou perseguição que têm como finalidade a obtenção de favorecimento sexual pelo as-
sediador.
Podemos considerar o assédio sexual no ambiente de trabalho quando o assediador tem 
uma relação profissional com o assediado, abrangendo qualquer nível de hierarquia e as-
cendência, mesmo que informal.

EXEMPLOS DE ASSÉDIO SEXUAL  
- Fazer insinuações de conotação sexual, seja de forma verbal ou escrita, com olhares e 
gestos, principalmente;
- -  Aproximar-se fisicamente de forma inoportuna, sem consentimento, com persistente co-
notação sexual;
- Tocar ou criar situações de contato corporal, sem consentimento recíproco;
- Constranger com piadas e frases de duplo sentido, fazer alusões que produzam embaraço 
e sensação de vulnerabilidade ou perguntas indiscretas sobre a vida privada; 
- Forçar a troca de favores sexuais, fazendo ameaças de perdas significativas ou promessas 
diversas; 
- - Violar o direito à liberdade sexual de colegas. 
- Criar um ambiente de trabalho intimidante, hostil e ofensivo, que vai resultar em obstácu-
los à igualdade entre os sexos, em decorrência de discursos e práticas sexistas e LGBTfóbi-
cas.

O QUE É ASSÉDIO SEXUAL?



As duas principais características para que uma situação seja considerada assédio sexual, 
são: 
1-A intenção do assediador em obter favorecimento ou vantagem sexual devido a sua posi-
ção no ambiente de trabalho, não importando a forma como ele manifeste essa finalidade.   
O assédio pode ocorrer também entre servidores sem relação de hierarquia.2- O não con-O assédio pode ocorrer também entre servidores sem relação de hierarquia.2- O não con-
sentimento da pessoa assediada. O não consentimento deve ser claro e objetivo de que o(a) 
servidor(a) se sente assediado(a) e não aceita, não coaduna e está constrangido(a) com a 
investida sexual em questão.

Na convivência no trabalho pode ocorrer: 
- Explanação de sentimentos – quando um servidor fala de seus sentimentos para com a 
outra pessoa sem conotação sexual, pressão e constrangimentos.
- Os elogios – quando o elogio não expressa nenhum conteúdo sexual.
- - Paqueras ou flertes - embora possam ser considerados inadequados no ambiente de tra-
balho, não constituem necessariamente assédio, especialmente, se não houver vantagens 
envolvidas.
Todo servidor que não se sentir bem com as explanações de sentimentos, elogios ou paque-
ras, deve advertir que essas atitudes causam desconforto e solicitar a interrupção desse 
comportamento

AS CARACTERÍSTICAS DO
ASSÉDIO SEXUAL

O QUE NÃO É ASSÉDIO SEXUAL



O assédio sexual no ambiente de trabalho pode ser manifestado de diversas formas, sepa-
radamente ou juntas.
- Palavras oralmente ou escritas com teor sexual - Essas palavras podem conter promessas, 
ameaças, convites, chantagens, conversas ou piadas não desejadas sobre sexo, entre outras. 
Essas palavras podem ser explícitas ou veladas.
- Imagens com conteúdo sexual ou pornografia - A intenção do assediador em usar essas 
imagens para causar constrangimentos e importunações ou de alguma forma obter favores 
de natureza sexual.
- Gestos ou atos como, por exemplo: exibicionismo, contato físico não permitido, solicitação 
de favores sexuais e outros que imprimam a intenção do assediador em receber favoreci-
mento de natureza sexual, causando, ao assediado, sujeições, constrangimentos e importu-
nações.

Qualquer servidor pode ser alvo de assédio sexual no ambiente de trabalho, independente 
do gênero ou identidade sexual e geralmente ele ocorre em duas direções distintas confor-
me as hierarquias e ascendências: a vertical e a horizontal.
A vertical
Nesta direção, o assédio ocorre quando um servidor em posição hierárquica superior se vale 
desta posição chefia para constranger um subordinado, com intimidações, pressões, convi-
tes, promessas, chantagens ou outras interferências, com o objetivo de obter algum favore-
cimento sexual.
Essa é a forma mais comum de assédio sexual no trabalho e é caracterizada como crime, de 
acordo com o Código Penal Brasileiro.  
Considerando a cultura predominante, as mulheres são as que mais sofrem esse tipo assé-
dio sexual por parte de homens, mas é possível também a ocorrência do inverso, onde mu-
lheres assediam homens ou, ainda, entre pessoas do mesmo gênero ou identidade sexual.
A horizontal
A direção horizontal indica que o assediador não tem uma distinção hierárquica em relação 
ao assediado, podendo ocorrer entre colegas de trabalho com a mesma função ou cargo ou 
com funções e cargos diferentes.

COMO SE MANIFESTA O ASSÉDIO
SEXUAL NO AMBIENTE DE 

TRABALHO?

A HIERARQUIAS E AS 03 
DIREÇÕES DO ASSÉDIO SEXUAL



Para a pessoa assediada sexualmente, há diversas ordens de dano de acordo com gravidade 
do assédio e a estrutura psicológica da vítima, afetando sua vida profissional, pessoal, 
social, familiar, além da saúde física e psíquica.
-  Integridade física e psicológica afetada, decorrente da desestabilização emocional causa-
da pelo assédio, do sentimento de vergonha, do autoisolamento e da introjeção da culpa 
mediante questionamento da própria conduta; 
- Privação da autonomia; 
- - Significativa redução da autoestima; 
-  Diminuição da produtividade; 
- Afastamentos por doenças; 
- Desligamentos ou pedidos de transferências
-  Insatisfação no trabalho; 
- Comprometimento permanente da saúde físico-psíquica em função da pressão psicológica 
sofrida.

QUAIS OS DANOS DO ASSÉDIO SEXUAL?

O assédio sexual no ambiente de trabalho pode ocorrer com diversos níveis de gravidade e 
cada caso pode exigir tomadas de decisões diversas, todavia há algumas ações que são bá-
sicas e podem servir de referência.
1º- DIZER NÃO - Deixar claro que não aceita a atitude assediadora, se for possível ter teste-
munhas ou provas dessa declaração de recusa, sejam elas de chantagem, promessa, 
ameaça, exibicionismo, entre outras. 
Essa é uma alternativa para cessar ou não agravar o assédio.
2º- DAR VISIBILIDADE - Conte aos colegas o que está acontecendo, de forma que, além do 
apoio, poderá ter testemunhas. Peça ajuda aos superiores, se for possível. Não fique em si-
lêncio. Busque apoio de seus familiares.
3º- PROVAR O ASSÉDIO - Juntar provas sobre assédio, mesmo que ocorra uma única vez. 3º- PROVAR O ASSÉDIO - Juntar provas sobre assédio, mesmo que ocorra uma única vez. 
Anotar as situações de assédio, principalmente dia, hora, local, nome(s) da(s) pessoa(s) en-
volvida(s) e das testemunhas, se houver; os motivos alegados, os conteúdos das conversas, 
os gestos e entre outras informações que evidenciam o assédio. Guarde provas como, por 
exemplo: bilhetes, anotações, e-mails, mensagens, fotos, vídeos e outros.

O QUE FAZER DIANTE 
DE UM ASSÉDIO SEXUAL?



4º- LIBERTAR-SE DA CULPA – A conduta imprópria e abusiva é do(a) assediador(a) e não 
está relacionada com o comportamento, vestimenta ou outra característica da vítima.
5¬º- DENUNCIAR - Fazer a denúncia no canal de ouvidoria da prefeitura ou diretamente na 
Divisão Jurídica ou de Administração.
Romper o silêncio e denunciar é o melhor caminho para erradicar o assédio sexual no am-
biente de trabalho.

A prefeitura municipal construiu uma política para prevenir, conscientizar e fazer o enfren-
tamento do assédio no ambiente de trabalho, que contém princípios fundamentais nos 
quais a prefeitura municipal de Álvares Machado define diretrizes e objetivos para ampliar a 
conscientização dos servidores e, assim, prevenir e enfrentar o assédio no trabalho. Essa 
política explica ainda o que é assédio moral e sexual e diversas questões que os envolve. 
Com base nesses conceitos e objetivos, construiu um fluxo que vai da recepção ao encerra-
mento do caso.
1º) Passo - A acolhida e análise da denúncia de assédio no trabalho1º) Passo - A acolhida e análise da denúncia de assédio no trabalho
Aqui, uma comissão nomeada pelo prefeito vai acolher a denúncia, receber as provas dire-
tamente do servidor e fazer uma análise para verificar se ela de fato se caracteriza como 
assédio no trabalho.  
a) Ao analisar o relato da denúncia e as provas existentes, havendo a confirmação de que a) Ao analisar o relato da denúncia e as provas existentes, havendo a confirmação de que 
de fato ocorreu assédio moral e/ou sexual no ambiente de trabalho, a comissão despacha 
para o Controlador Municipal que irá tomar providências cabíveis para apuração dos fatos. 
O servidor denunciante é convocado para tomar ciência do fato.
Observação - Havendo necessidade de alguma ação urgente, esta comissão irá tomar provi-
dências de acordo com o caso, para acolher e oferecer as garantias necessárias ao servidor.
b) não se confirmando como assédio, a denúncia é arquivada e o servidor denunciante é b) não se confirmando como assédio, a denúncia é arquivada e o servidor denunciante é 
convocado para tomar ciência do arquivamento e seus motivos.
2º Passo – Abertura do processo administrativo por assédio no ambiente de trabalho
Quando a Comissão de Recepção e Análise da Denúncia de Assédio conclui que a denúncia é 
procedente, o prefeito municipal determina a abertura de um Processo Administrativo por 
Assédio Moral ou Sexual no Trabalho, seguindo normativas legais, conforme o Estatuto do 
Servidor.

A prefeitura municipal construiu uma política para prevenir, conscientizar e fazer o enfren-
tamento do assédio no ambiente de trabalho, que contém princípios fundamentais nos 
quais a prefeitura municipal de Álvares Machado define diretrizes e objetivos para ampliar a 
conscientização dos servidores e, assim, prevenir e enfrentar o assédio no trabalho. Essa 
política explica ainda o que é assédio moral e sexual e diversas questões que os envolve. 
Com base nesses conceitos e objetivos, construiu um fluxo que vai da recepção ao encerra-
mento do caso.
1º) Passo - A acolhida e análise da denúncia de assédio no trabalho
Aqui, uma comissão nomeada pelo prefeito vai acolher a denúncia, receber as provas dire-

A prefeitura municipal construiu uma política para prevenir, conscientizar e fazer o enfren-
tamento do assédio no ambiente de trabalho, que contém princípios fundamentais nos 
quais a prefeitura municipal de Álvares Machado define diretrizes e objetivos para ampliar a 
conscientização dos servidores e, assim, prevenir e enfrentar o assédio no trabalho. Essa 
política explica ainda o que é assédio moral e sexual e diversas questões que os envolve. 
Com base nesses conceitos e objetivos, construiu um fluxo que vai da recepção ao encerra-
mento do caso.
1º) Passo - A acolhida e análise da denúncia de assédio no trabalho
Aqui, uma comissão nomeada pelo prefeito vai acolher a denúncia, receber as provas dire-

O QUE ACONTECE APÓS A
DENÚNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO?



a) nomeação de uma comissão processante com profissionais treinados para avaliar situa-
ções de assédio no trabalho;
b) a comissão processante, conforme prazos e atos legais, faz a averiguação da denúncia e 
das provas;
c) a comissão processante ouve as partes, as testemunhas e faz diligências necessárias;
d) a comissão processante elabora um relatório com suas conclusões e aponta as penalida-d) a comissão processante elabora um relatório com suas conclusões e aponta as penalida-
des cabíveis conforme a legislação e encaminha, juntamente com o processo, ao prefeito 
municipal;
e) o prefeito municipal toma a decisão final, com base no processo e conclusões da comis-
são processante, deferindo a penalidade cabível e a respectiva publicação;
f) Encerramento do caso.
O caso de denúncias que não se caracterizam como assédio moral ou sexual, mas indicam 
conduta imprópria do servidor  
Pode ocorrer que uma denúncia que o servidor entendeu como assédio não se configurar Pode ocorrer que uma denúncia que o servidor entendeu como assédio não se configurar 
como tal, entretanto, apresenta indícios de condutas que ferem o estatuto do servidor. 
Neste caso, a comissão que fez a recepção e análise desta denuncia irá despachar para o 
Controlador Municipal para avaliar a pertinência, o que poderá acarretar na solicitação de 
abertura um Processo Administrativo Disciplinar – PAD, conforme a legislação pertinente. O 
servidor denunciante será convocado para tomar ciência dos fatos.

Caso um servidor fizer uma denúncia improcedente, ou seja, acusar de assédio moral ou 
sexual falsamente o superior ou colega de trabalho no intuito deliberado de prejudicá-lo, 
ele poderá ser considerado como litigante de má-fé. Nesse caso, pode sofrer processo ad-
ministrativo no âmbito da prefeitura municipal e receber penalidades conforme a gravida-
de, de advertência até a exoneração, de acordo com o Estatuto do Servidor Público. Pode, 
ainda, ser denunciado por calúnia, injúria e difamação e ser processado judicialmente.

PODE OCORRER DENÚNCIA CALUNIOSA
DE ASSÉDIO SEXUAL OU MORAL?


