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RESUMO:  

O artigo em questão visa explanar sobre os situações de assédio moral e 

sexual presente nas instituições militares, e para desenvolver a temática 
foi utilizada a abordagem qualitativa, consubstanciada em ampla revisão 
explicativa-bibliográfica, com conhecimento voltado para o ramo do 

Direito Penal, fundamentando-se mais precisamente em legislações, 
artigos científicos, sites oficiais e estudos relacionados ao assunto,  bem 

como Gonçalves, Leymann, Nucci, tendo como objetivo esclarecer que 
apesar de ser complicado a caracterização dessas situações e a ausência 
de previsão legal deste crime no Código Penal Militar deixa impune os 

acometedores, que se beneficiam de sua graduação ou posto para 
cometer o delito, bem ameaçar e intimidar suas vítimas. Aspectos como 
medo de denunciar, temor de repressões, transferências e demais 

consequências que podem ocorrer, são elementos que impedem a 
denúncia. Mas, o importante é não se calar. Em 2021 foi instituída a 

Portaria do Comando Geral nº 551, a qual implementou a Prevenção e 
Combate ao Assédio Moral e Sexual na Polícia Militar do Estado do 
Paraná, e dentre tantas atribuições, esta se apresenta com a finalidade 

de proteger os militares quanto a violação de seus direitos, ao desrespeito 
ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Conceitua-

se assédio moral e sexual explanando sobre suas espécies e sujeitos 
envolvidos. A questão norteadora procura levantar que ações podem  ser 
caracterizadas como assédio moral e sexual no âmbito militar e quais os 

canais de denúncias que o militar pode fazer uso caso seja vítima ou 
testemunhe tais ações delituosas. 
Palavras-chaves: Assédio Moral. Assédio Sexual. Código Penal 

Militar.  Policia Militar. Superioridade Hierárquica. 
 

RESUME: 

The article in question aims to explain about the situations of moral and 
sexual harassment present in military institutions, and to develop the 
theme a qualitative approach was used, embodied in a wide explanatory-

bibliographic review, with knowledge focused on the branch of Criminal 



 
        

Law, basing it more precisely in legislation, scientific articles, official 
websites and studies related to the subject, as well as Gonçalves, 

Leymann, Nucci, aiming to clarify that despite being complicated to 
characterize these situations and the absence of legal provision for this 
crime in the Military Penal Code it leaves perpetrators unpunished, who 

benefit from their graduation or rank to commit the crime, as well as 
threaten and intimidate their victims. Aspects such as fear of 

denouncing, fear of repression, transfers and other consequences that 
may occur are elements that prevent the denunciation. But the important 
thing is not to shut up. In 2021, Ordinance of the General Command nº 

551 was instituted, which implemented the Prevention and Combat of 
Moral and Sexual Harassment in the Military Police of the State of 
Paraná, and among many attributions, this presents itself with the 

purpose of protecting the military regarding the violation of their rights, 
disrespect for the constitutional principle of human dignity. Moral and 

sexual harassment is conceptualized explaining about their species and 
subjects involved. The guiding question seeks to raise which actions can 
be characterized as moral and sexual harassment in the military scope 

and which reporting channels that the military can use if he is a victim 
or witnesses such criminal actions. 
Keywords: Moral Harassment. Sexual harassment. Military Penal 

Code. Military police. Hierarchical Superiority. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
        

1. INTRODUÇÃO 

 

O assédio moral e sexual são problemas sociais graves, devendo-

se exigir portanto a eliminação deste comportamento nos locais de 

trabalho. O estudo vem com o propósito de apresentar uma mais 

aprofundada análise sobre o tema, sendo conceituado o assédio moral 

e sexual, em razão de sua grande incidência e repercussão no âmbito 

das instituições militares. 

Deve-se pontuar que o assédio moral e sexual dentro 

ordenamento jurídico brasileiro é crime, sendo este um delito atual, 

abrangido no início do século XXI, e a circunstância fundamental que  

justifica a exposição do tema relaciona-se a respeito da conduta  

tipificada, em virtude de resultar nas vítimas, estragos psicológicos 

irreversíveis. 

Na busca de um entendimento mais equilibrado entramos na seara 

dos direitos fundamentais, sendo que a Constituição Federal de 1988 em 

seu artigo 1º, inciso III, trata a dignidade humana, sendo esta uma 

qualidade inerente ao ser humano, e a prática destes crimes infringem o 

princípio da dignidade da pessoa humana, trazendo o constrangimento e 

violação da liberdade sexual. 

 

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união 

indissolúvel 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; 

 

O crime assédio moral atrai a atenção dos profissionais do Direito, 

que entende nesta ideia uma forma violar os direitos fundamentais e o 

psicológico do indivíduo, por meio de atitudes abusivas, quando este é 

exposto a situações humilhantes, constrangedoras, reiteradas e 

prolongadas. Tal ação acontece tanto na esfera civil quanto na militar. 

Quando falamos no crime de assédio sexual constatamos que este 

se caracteriza quando o autor, faz uso de sua posição hierárquica 



 
        

superior para constranger e intimidar as vítimas, com a finalidade de 

obtenção de favores lascivos. 

O crime de assédio moral e sexual pode ocorrer tendo como 

causador tanto o homem quanto a mulher, que usam da sua posição 

hierárquica superior para intimidar a vítima, e para um maior 

conhecimento do tema fizemos uso de uma abordagem qualitativa. 

Segundo Denzin e Lincoln (2006). 

 

A pesquisa qualitativa envolve uma abordagem interpretativa 

do mundo, o que significa que seus pesquisadores estudam as 

coisas em seus cenários naturais, tentando entender os 

fenômenos em termos dos significados que as pessoas a eles 

conferem. 

 

A posição de subordinação, o medo de denunciar as perseguições 

e represálias sofridas, de ser transferido para outras localidades ou até 

mesmo uma punição, intimida as vítimas a denunciarem o assédio, e 

o uso da pesquisa explicativa se fez imprescindível para realizar essa 

conexão dessas ideias aproximando-as da realidade. 

De acordo Lakatos & Marconi (2001). 

  
Este tipo de pesquisa visa estabelecer relações de causa-efeito 

por meio da manipulação direta das variáveis relativas ao 23 

objeto de estudo, buscando identificar as causas do fenômeno. 

Normalmente, é mais realizada em laboratório do que em 

campo. 

 

Com o intuito de desenvolver o estudo, a técnica de pesquisa 

bibliográfica foi utilizada, com a finalidade de exercitar reflexões a 

respeito da temática priorizada, sendo consultada e analisada as 

referências teóricas. 

Para Andrade (2010, p. 25) a definição de pesquisa bibliográfica é: 

 

A pesquisa bibliográfica é habilidade fundamental nos cursos de 

graduação, uma vez que constitui o primeiro passo para todas 
as atividades acadêmicas. Uma pesquisa de laboratório ou de 

campo implica, necessariamente, a pesquisa bibliográfica 

preliminar. Seminários, painéis, debates, resumos críticos, 

monográficas não dispensam a pesquisa bibliográfica. Ela é 

obrigatória nas pesquisas exploratórias, na delimitação do tema 

de um trabalho ou pesquisa, no desenvolvimento do assunto, 



 
        

nas citações, na apresentação das conclusões. Portanto, se é 
verdade que nem todos os alunos realizarão pesquisas de 

laboratório ou de campo, não é menos verdadeiro que todos, sem 

exceção, para elaborar os diversos trabalhos solicitados, deverão 

empreender pesquisas bibliográficas. 

 

Os crimes de assédio moral e sexual apesar de estarem presentes 

dentro das instituições militares, não contém sua tipificação no Código 

Penal Militar (CPM), e ao contrário do que se espera a sociedade quem 

comete estes crimes dentro desses ambientes não terá uma punição de 

acordo com o código que rege suas condutas. 

 No contexto militar, o assunto assédio moral e sexual vem sendo 

discutido a cada dia, e em 2021 o Comandante Geral emitiu a Portaria 

nº 551 que instituiu a Prevenção e Combate ao Assédio Moral e Sexual 

na Polícia Militar do Estado do Paraná (PMPR), com o objetivo de 

garantir os direitos dos policiais militares e preservar quanto ao 

cometimento de possíveis abusos. 

 Posto isto, o que se espera é a diminuição da ocorrência desse tipo 

de delito, uma penalização adequada, rígida e proporcional ao nível 

hierárquico que o superior possui, pretendendo assim inibir os 

agressores a deixar de intimar suas vítimas com intuito de fins 

sexuais, é incluir no rol dos crimes militares o crime de assédio moral 

e sexual, tipificando com uma pena mais  grave perante o código penal. 

Finalizamos, a proteção da sociedade é um dever dos militares. 

No entanto garantir os direitos humanos da sociedade, sendo estes 

militares ou não, é obrigação do Estado, principalmente ao se fazer 

referência a saúde mental de seus profissionais. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
        

2. DO CONCEITO DE ASSÉDIO MORAL 

 

O assédio moral é um mal que lesiona os trabalhadores desde o 

início das relações trabalhistas, no entretanto, era um fenômeno 

invisível. Foi inicialmente descoberto na Europa, com estudos 

desenvolvidos pelo médico sueco Heinz Leymann. O assédio moral é 

caracterizado por toda e qualquer conduta abusiva, manifestada por 

atos, comportamentos, escritos, gestos e palavras, que expõem a pessoa 

a situações humilhantes e constrangedoras, que ocorrem de modo 

reiterado com o objetivo de causar sofrimento, trazendo danos a 

personalidade, a dignidade e a integridade física e psíquica da pessoa, 

comprometendo assim sua vida pessoal e profissional, podendo ser 

praticada tanto por superior contra um subordinado, como por um 

subordinado contra um superior. 

Heinz Leymann (2008, p.32) conceitua assédio moral como: 

 

Assédio moral é a deliberada degradação das condições de 

trabalho através do estabelecimento de comunicação não éticas 

(abusivas) que se caracterizam pela repetição por longo tempo 

de duração de um comportamento hostil de um superior ou 

colega(s) desenvolve (m) contra um indivíduo que apresenta, 
como reação, um quadro de miséria física, psicológica e social 

duradoura. 

 

 Marie-France Hirigoyen (2011, p.65) define assédio moral como: 

 

Assédio moral é toda e qualquer conduta abusiva 

manifestando-se, sobretudo, por palavras, atos, gestos e 

escritos que possam trazer dano à dignidade ou à integridade 
física ou psíquica de uma pessoa, pôr em perigo o seu emprego 

ou degradar o seu ambiente de trabalho. 

 

O local de trabalho onde acontece situações de assédio moral 

torna-se um espaço de perigo, pois passa a contribuir para o 

adoecimento do assediado, pois este se tipifica pela depreciação, 

hostilidade, injúria, intolerância e violência, que muitas vezes são 

aparentemente inofensivas, no entanto com consequências gravosas. 



 
        

Há que se mencionar que não existe legislação federal com a 

finalidade específica de coibir o assédio moral, todavia o assediador 

poderá responder nas esferas administrativa e trabalhista, por meio do 

processo de enquadramento nas normas legais já existentes.  

A prática desses abusos é inaceitável pois todo o ser humano tem 

o direito de receber tratamento digno, tendo como referência o princípio 

da dignidade da pessoa humana, nesse sentido a Constituição Federal 

de 1988 se apresentou como protetora do trabalhador em seu ambiente 

laboral, reprimindo todas as formas de violência. 

De acordo com a natureza jurídica do assédio moral, diz Maria 

Cristina Peduzzi (2007, p. 26). 

 

A teoria do assédio moral tem assento no princípio da 
dignidade da pessoa humana, que, no Brasil, constitui 

fundamento da República, como prevê o art. 1º, inciso III, da 

Constituição. Decorre também do direito à saúde, mais 

especificamente, à saúde mental, abrangida na proteção 

conferida pelo art. 6º e o direito à honra, previsto no art. 5º, 
inciso X, ambos da Carta Magna. 

 

2.1 Assédio Moral e suas Espécies segundo sua Procedência 

 

A procedência dos ataques é que determina as espécies de 

assédio moral, lembrando que não se faz necessário que haja uma 

relação superior/subordinado, podendo ser praticado por superiores 

hierárquicos, pares ou subordinados, sendo caracterizados em 4 tipos: 

Vertical descendente: Ato praticado por superior hierárquico, Vertical 

ascendente: Ato praticado contra superior hierárquico, Horizontal: Ato 

praticado entre colegas de mesmo nível hierárquico e Organizacional. 

 

1-  Vertical descendente: Ato praticado por superior hierárquico. 

Trata-se do assédio moral mais comum, e se configura através de 

atos de depreciação, insultos, falsas acusações e ofensas, praticados por 

superiores hierárquicos em oposição a seus subordinados. Apelidos 

pejorativos, situações vexatórias realizadas por gerentes, por exemplo, 

caracterizam esse tipo de assédio. 



 
        

2- Vertical ascendente: Ato praticado contra superior hierárquico. 

Embora esta espécie de assédio moral seja raro, ocorre quando o 

subordinado pratica caso de  violência psicológica contra seu superior. 

Pode ocorrer quando o colaborador tem acesso à informações sigilosas, 

utilizando-as para chantagear chefes e gerentes. 

 

3- Horizontal: Ato praticado entre colegas de mesmo nível hierárquico. 

 Figura-se pela hostilização entre colaboradores que ocupam uma 

mesma posição hierárquica dentro da corporação, podendo ser por 

motivos pessoais ou por perversão moral pela competitividade, que é 

muito comum no dia a dia das empresas que cultivam a competitividade 

entre seus empregados. Provocações, deboches, clima desagradável e 

conflitos internos configuram esse tipo de assédio. 

 

4- Organizacional. 

 Nesta hipótese, o colaborador sofre violência psicológica da 

empresa na qual está trabalhando, por meio de seu ambiente 

organizacional e frequentemente ocorre em atividades laborais de 

grande competitividade. Estímulo de competição agressiva entre 

funcionários, serve como exemplo.  

 

2.2 O Assédio Moral e os Sujeitos Envolvidos 

 

Para efeitos de apuração da responsabilidade pela prática do 

assédio moral no ambiente de trabalho, se faz necessário identificar os 

sujeitos envolvidos nesse processo, traçando os perfis a fim de subsidiar 

elementos para uma cuidadosa reflexão. 

 

2.2.1 A Vítima 

 

 Não podemos indicar um perfil que torne o colaborador mais 

propenso a se tornar vítima de assédio moral, podendo ser qualquer 

pessoa, e normalmente é dotada de responsabilidade acima da média, 



 
        

possui elevada auto-estima, sente prazer em viver e acredita nas pessoas 

que a cercam e exatamente por reunir essas valiosas qualidades 

profissionais e morais o assediador a vê como um alvo. 

Jorge Luiz de Oliveira Silva (2005a, p. 191) nos exemplifica quando 

é mais provável que a pessoa venha a ser assediada: 

 
Na lógica perversa, aquela pessoa que tem capacidade de 

autonomia e independência, capacitação por sua inteligência 

e atitudes, iniciativa, popularidade, carisma, liderança inatas, 

alto sentido cooperativo e de trabalho em equipe, representam 

grande perigo ao agressor. Por inveja ou medo de ser 

suplantado, o agressor impõe um sistema de poder  para 
anular a vítima. 

 

No entanto, não se trata de um perfil exclusivo, pois pessoas com 

características opostas podem se tornar alvos fáceis da arrogância e da 

perversidade do assediador, que procura identificar pontos fracos e 

vulneráveis, o que existe em todos os seres humanos. 

A relação que se estabelece entre vítima e assediador, é uma 

relação de dominação, na qual a vítima está sem meios psíquicos para 

reagir, uma ligação dominante-dominado, e quando se trata de assédio 

descendente, aquele em que há uma relação de subordinação, 

transforma-se em abuso de poder hierárquico. 

Vale ressaltar que é preciso identificar as situações de falsas 

alegações de assédio moral, para que a vitimização excessiva não 

prejudique a caracterização e o sucesso na responsabilização do 

verdadeiro agressor. 

 

2.2.2 O Assediador 

 

O que se pode verificar é que o assediador possui um perfil 

psicológico doentio, sendo detentor de transtornos de personalidade 

tais como a sociopatia e psicopatia. Age de modo articulado, invertendo 

o contexto da realidade, fazendo com que a vítima seja desacreditada. 

No militarismo isso se agrava, pois a dificuldade de o subordinado 

conseguir testemunhas e provas do assédio é acentuada.  



 
        

Nas precisas palavras de Sérgio Augustim (2009, p. 44) temos o 

perfil do assediador: 

 

O assediador tem um perfil, tratando-se de uma pessoa 

perversa, que se sente feliz e realizada em praticar o mal,  que se 

compraz com o sofrimento e o desespero alheio, que tudo faz 

pela infelicidade  dos seus semelhantes, que gosta de 

demonstrar poder e força, sem quaisquer limites éticos ou 
ditados pela natureza e condição humana.  

 

Cada assediador tem a sua forma de agir, todavia a finalidade 

será sempre a mesma, de destruir a vítima, humilhá-la, afetando a sua 

saúde física e mental, sendo que sua motivação mais constante é a 

discriminação. Percebe-se que este é destituído de ética, que age sem 

nobreza de caráter diante de seus ataques perversos. 

 

2.3 Assédio Moral ou Hierarquia e Disciplina Militar 

 

Como podemos verificar o assédio moral ocorre em todas as 

classes de colaboradores, e as organizações militares não fogem a essa 

regra, na realidade essas instituições com uma disciplina mais rígida 

possuem um contexto que propicia o cometimento de assédio moral 

mais que outras instituições. Um comportamento que muitas vezes se 

efetuam de modo velado, e no caso do militarismo fatores como o medo 

que os militares possuem de sofrer represálias dificultam a denúncia, 

fazendo com que o assediado conviva com este tipo de violência.  

Segundo Maria Ester de Freitas (2001, p.3)  

 

Algumas situações específicas na organização podem favorecer 

o surgimento do assédio moral tais como: cultura e clima 

permissivo da organização; extrema desconfiança; competição 

exacerbada; supervalorização das estruturas hierárquicas; 

processos de reestruturação organizacional sem transparência 
e com ameaças generalizadas; ingressos de profissionais com 

qualificação superior à da chefia. 

 

As instituições militares ainda possuem excessos que perduram, 

fazendo com que haja grande instabilidade institucional e 

reivindicações por melhores condições de trabalho. Os militares, 



 
        

principalmente os profissionais de segurança pública se mostram 

doentes por causa da violência laboral, por sofrerem tortura física ou 

psicológica, por serem humilhados ou desrespeitados por superiores 

hierárquicos e casos de assédio moral e sexual. 

Nelito Fernandes (2009) nos apresenta um caso destes perpetrado 

por um superior. 

 

Além da tortura, os policiais são vítimas de assédio moral e 

humilhações. Em Manaus, um oficial que prefere não se 

identificar conta que foi impedido de sair do serviço no Dia das 

Mães. “Eu estava saindo e me perguntaram se eu tinha servido 
água no jarro do instrutor. Eu tinha esquecido”, diz. “Eles me 

fizeram passar o dia enchendo um bebedouro de 300 litros com 

uma tigela onde só cabiam 300 mililitros”, afirma o PM, que 

publicou num blog imagens de alunos fazendo flexões com a 

cara virada para um meio-fio imundo.  

 

O nosso ordenamento jurídico, por meio do Decreto Lei 1.001 de 

21 de outubro de 1969 denominado Código Penal Militar, com o intuito 

de punir e prevenir situações de abusos de ordem institucional, trouxe 

em seus artigos 174, 174 e 176 os crimes praticados por superiores 

hierárquicos quando cometidos com excesso ou abuso de autoridade. 

 

Rigor excessivo  

Art. 174. Exceder a faculdade de punir o subordinado, fazendo-

o com rigor não permitido, ou ofendendo-o por palavra, ato ou 

escrito:  
Pena - suspensão do exercício do posto, por dois a seis meses, 

se o fato não constitui crime mais grave.  

 

Violência contra inferior  

Art. 175. Praticar violência contra inferior:  
Pena - detenção, de três meses a um ano.  

 

Resultado mais grave  

Parágrafo único. Se da violência resulta lesão corporal ou morte 

é também aplicada a pena do crime contra a pessoa, atendendo-

se, quando for o caso, ao disposto no art. 159.  
 

Ofensa aviltante a inferior  

Art. 176. Ofender inferior, mediante ato de violência que, por 

natureza ou pelo meio empregado, se considere aviltante:  

Pena - detenção, de seis meses a dois anos.  
 

Parágrafo único. Aplica-se o disposto no parágrafo único do 

artigo anterior.  

 



 
        

Quando quem tem o dever de supervisionar e punir é quem pratica 

ou pertence ao meio dos assediadores o instrumento jurídico de 

proteção se torna ineficaz, acarretando então as humilhações, 

perseguições e outras ações decorrentes das relações hierárquicas. Um 

ponto que merece visibilidade é que o medo do subordinado de realizar 

qualquer denúncia se dá muitas vezes ao fato de que o superior 

hierárquico é quem realiza os procedimentos administrativos, o que 

torna as praças um grupo mais vulnerável aos processos de abusos. 

A hierarquia e disciplina são bases das instituições militares, 

sendo estas indispensáveis para que a Polícia Militar possa 

desempenhar sua função institucional quando em conjunto com os 

direitos individuais fundamentais. A Lei 6.880 de 09 de dezembro de 

1980, denominada Estatuto dos Militares, nos apresenta estes 

conceitos. 

 

Art. 14. A hierarquia e a disciplina são a base institucional das 

Forças Armadas. A autoridade e a responsabilidade crescem 
com o grau hierárquico. 

§ 1º A hierarquia militar é a ordenação da autoridade, em níveis 

diferentes, dentro da estrutura das Forças Armadas. A 

ordenação se faz por postos ou graduações; dentro de um 

mesmo posto ou graduação se faz pela antiguidade no posto ou 
na graduação. O respeito à hierarquia é consubstanciado no 

espírito de acatamento à sequência de autoridade. 

§ 2º Disciplina é a rigorosa observância e o acatamento integral 

das leis, regulamentos, normas e disposições que 

fundamentam o organismo militar e coordenam seu 

funcionamento regular e harmônico, traduzindo-se pelo 
perfeito cumprimento do dever por parte de todos e de cada um 

dos componentes desse organismo. 

 

A hierarquia e disciplina não são necessariamente fomentadores 

da violência laboral, elas buscam pelo perfeito cumprimento do dever 

por parte de todos os componentes do organismo militar, acatando 

integralmente as leis e regulamentos, normas e disposições, a fim de 

que a conduta apresentada seja sempre corrigida, pautada no respeito 

ao outro militar independente de grau hierárquico, finalizando os 

excessos e abusos, encerrando assim o ciclo de violência nas 

instituições militares. 

 



 
        

3. DO CONCEITO DE ASSÉDIO SEXUAL 

 

Devido a necessidade de uma expressão que representasse o 

comportamento de um superior hierárquico com o intuito de vantagem 

sexual em relação a um subordinado, a universidade de Cornell 

idealizou o termo assédio sexual em meados dos anos 70. Com o 

propósito de satisfação sexual, e prevalecendo a ascendência sobre 

alguém, em razão de emprego, cargo ou função, passa a exercer 

constrangimento por meio de escritos, gestos, palavras, ou qualquer 

meio idôneo em que se vislumbre ato de insinuação sexual afetando à 

liberdade sexual e à dignidade da pessoa assediada. 

É importante mencionar o entendimento do jurista Carlos 

Roberto Gonçalves (2012, p. 420) 

 

O assédio sexual pode patentear-se tanto por meio de palavras 

como de atos. Constituem manifestações dessa espécie, dentre 
outras, eventuais propostas de relações sexuais, com 

promessas de presentes, viagens e vantagens materiais, ad 

instar de contraprestações pelos favores, acaso concedidos.  
 

Devemos considerar o entendimento de Guilherme de Souza Nucci 

(2016, p. 1147), que conceitua o assédio sexual como: 

 

Qualquer conduta opressora, tendo por fim obrigar a parte 

subalterna, na relação laborativa, à prestação de qualquer favor 

sexual, configura o assédio sexual. 
 

É importante frisar que este tipo de perversidade viola a dignidade 

da pessoa humana bem como seus direitos fundamentais do assediado 

pela ofensividade que sugere o prazer sexual nas suas mais variadas 

formas, prevalecendo o constrangimento  

 

3.1 Assédio Sexual e suas Espécies 

 

Examinando o conceito de assédio sexual verificamos que este se 

divide em 2 espécies: Por Chantagem e Por Intimidação ou Ambiental. 

 



 
        

1- Por Chantagem. 

Nesta espécie de assédio sexual fica evidente o abuso de poder do 

assediador, que se encontra em uma posição hierárquica superior ao do 

assediado, exercendo sobre ele opressão física, moral ou física e moral, 

na intenção de obter favores de natureza sexual, podendo ser em troca 

de benefícios ou para evitar prejuízos na relação de trabalho. 

 

2- Por Intimidação ou ambiental. 

 O assédio sexual por intimidação é mais genérico, e compreende 

todas as condutas que tenham como resultado um ambiente de trabalho 

abusivo, intimidativo, hostil ou humilhante, não podendo ser 

direcionada a uma pessoa ou grupo em particular. 

Rodolfo Pamplona Filho (2002, p. 122-124) nos explica: as duas 

espécies de assédio sexual:  

 

A primeira espécie por intimidação ou ambiental, caracterizada 

por incitações sexuais inoportunas, verbais ou físicas com o 

intuito de prejudicar a pessoa ou de criar uma situação 
ofensiva, hostil, de intimidação ou abuso no ambiente de 

trabalho; e a segunda espécie por chantagem, na qual o 

assediador utiliza de sua autoridade de superior hierárquico 

para exercer sobre o assediado o poder de ameaça de perda do 

emprego, exigindo favores sexuais. 

 

3.2 O Assédio Sexual e os Sujeitos Envolvidos 

 

Os sujeitos da conduta do assédio sexual, tanto o sujeito ativo 

como o sujeito passivo podem ser qualquer pessoa independendo de 

sexo ou opção sexual.  

Damásio Evangelista de Jesus (2002, P. 122) expõe seu 

entendimento do conceito de qualquer pessoa: 

 

Qualquer pessoa, homem ou mulher, pode ser sujeito 

ativo do crime de assédio sexual, o mesmo ocorrendo em 

relação ao sujeito passivo. 

 

 

 



 
        

3.2.1 Do Sujeito Passivo 

 

O indivíduo que é agredido, constrangido, intimidado, ou seja, a 

pessoa que sofre a ação de assédio, que é o alvo da ação do verbo 

nuclear, é o sujeito passivo. 

Júlio Fabbrini Mirabete (2002, p. 426.) conceitua o sujeito passivo 

da seguinte forma: 

 

Refere-se a lei aos que estão relacionados em razão de emprego, 

cargo o função pública ou particular, subordinado 

hierárquico ou empregado em relação ao sujeito ativo, ou seja, 

dependentes do mando de superior hierárquico, de direito 

administrativo, ou de empregadores, patrões, chefes de serviço, 
etc.  

 

3.2.2 Do Sujeito Ativo 

 

Quem executa a conduta delituosa, quem pratica a ação do verbo 

nuclear do tipo penal que é constranger alguém com o intuito de obter 

vantagem, é o sujeito ativo, que deverá ser superior hierárquico ou 

possua condição de ascendência inerente a atividade laboral, cargo ou 

função em relação a vítima. Lembrando que é plenamente possível 

existir coautoria e participação.  

Júlio Fabbrini Mirabete (2002, p. 426.) disserta a respeito do 

sujeito ativo da seguinte forma: 

 

É necessário que o agente seja superior hierárquico ou tenha 

ascendência com relação ao ofendido, estando, portanto, em 

posição de mando com relação a vítima. 

 

É excluída a hipótese de assédio sexual entre aquele que 

desempenha função de mesmo nível ou cargo inferior, o que não impede 

a caracterização de outros crimes. 

 

 

 



 
        

3.3 O Assédio Sexual e o Bem Jurídico Tutelado 

 

O crime de assédio sexual está definido no artigo 216 -A do 

Decreto-Lei nº 2.848 de 07 de dezembro de 1940, denominado Código 

Penal, artigo este incluído pela Lei nº 10.224 de 15 de maio de 2001, 

no título dos crimes contra a dignidade sexual, deixando evidente 

que a objetividade jurídica tutelada desse  delito é a dignidade sexual 

do homem e mulher. 

 

Art. 216-A. 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.                
Pena – detenção, de 1 (um) a 2 (dois) anos.               
Parágrafo único.  
§ 2o  A pena é aumentada em até um terço se a vítima é menor 

de 18 (dezoito) anos.  

 

O suporte da tutela penal baseia-se na liberdade sexual de todos 

os seres humanos, independente de sua condição financeira, raça, 

religião ou sexo, relacionada ao seu ambiente de trabalho. Há que se 

mencionar que este tipo de delito é considerado pluriofensivo, haja vista 

implicar ofensa a mais de um bem juridicamente relevante, sendo eles a 

proteção da dignidade sexual e da liberdade sexual. Seu elemento 

subjetivo é o dolo, consistente na vontade livre e consciente de 

importunar alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento 

sexual.  

O crime de assédio sexual é um crime formal, podendo ser 

consumado sem a produção do resultado naturalístico, embora ele possa 

ocorrer, consuma-se portando no momento do constrangimento da 

vítima, lembrando que sua tentativa é possível. 

 

  

 

 

 



 
        

4. O ASSÉDIO SEXUAL NO ÂMBITO DA POLÍCIA MILITAR 

 

Nas instituições militares, o delito de assédio sexual acontece com 

frequência, o que não é diferente dentro da Polícia Militar, onde os índices 

de vítimas são alarmantes, pois os superiores hierárquicos se utilizam dos 

pilares fundamentais da corporação, a hierarquia e disciplina, aproveitando de 

seus postos e/ou graduações para cometerem tal ação. Tais militares acreditam 

ter o poder de mando sobre seus comandados e que ficarão impunes pelo crime 

praticado. 

Ainda que o sujeito passivo desse tipo penal possa ser tanto homem como 

mulher, é evidente que dentro tantos casos, as policiais femininas são as que 

mais sofrem com ameaças, perseguições, punições, dentre outras formas de 

abuso, tendo em vista que essas instituições ainda são marcadas pelo 

machismo. 

Em depoimento ao jornalista Alfredo Henrique (2016. N.p.), do site 

Vice, uma cabo da Polícia Militar, declarou anonimamente que já sofreu 

assédio sexual: 

 

Eu também já sofri assédio, de um sargento. Ele queria sair 

comigo e usava o fato de ser superior a mim (na hierarquia da 
PM) para tentar sair comigo e eu não quis. Daí ele ficava me 

perseguindo no serviço, sabe? Ficava procurando erros que eu 

poderia ter cometido no serviço pra me comunicar, sabe? 

Sempre que era para perguntar alguma coisa, era comigo. Eu 

sentia que era por conta do outro lado (de se negar a sair com 

o superior). Era como se fosse uma perseguição, porque eu não 
quis sair com a pessoa.  

 

O que nos deixa ainda mais perplexos com essa anormalidade é 

que a Polícia Militar é uma corporação que deveria passar confiança, 

tanto para seus integrantes quanto para as pessoas que compõem a 

sociedade civil, tendo assim uma inversão de valores, onde quem 

deveria proteger é quem mais precisa de proteção. Mas o que vemos nos 

casos de assédio sexual esses militares são tratados com um objeto, 

agredindo diretamente a dignidade da pessoa humana, os valores éticos 

e morais dessa tão valorosa instituição. 



 
        

Vemos ainda que por diversas vezes essas vítimas de assédio 

sexual, tanto homens quanto mulheres, se encorajam e realizam 

denúncias, no entanto pouco é feito devido os assediadores serem do 

mais alto escalão, que efetuam ações no intuito de inibirem o 

prosseguimento da acusação. 

O assédio sexual traz diversas consequências graves, que devem 

ser levadas a sério com a finalidade de buscar uma solução para inibir 

a ocorrência desse crime, que é considerado no código de ética e  

disciplina uma transgressão grave.  

É de suma importância que esta prática seja banida do meio social 

e para que isso ocorra os militares assediados devem se manifestar, 

denunciar seus superiores, vencendo esses obstáculos impostos a 

tempos, inclusive com a falta de disposição jurídica no Código Penal 

Militar, para que assim as corporações passem a acompanhar a fundo 

esses casos, levando os assediadores a serem investigados e punidos 

de acordo com os delitos cometidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
        

5. A PORTARIA Nº 551/2021 E A POLÍTICA DE PREVENÇÃO E 

COMBATE AO ASSEDIO MORAL E SEXUAL NA POLÍCIA MILITAR DO 

PARANÁ 

 

A Portaria é um ato administrativo infralegal, emitida por 

autoridade pública conforme sua competência, com força 

regulamentadora, tendo padronização de formato de documento oficial. 

Trazendo dos ensinamentos de Ranelletti Oreste (1945, p. 3), que 

leciona: 

 

A portaria é um ato administrativo especial, ou seja, 

"declaração concreta de vontade, de opinião, de juízo, de 
ciência, de um órgão administrativo do Estado ou de outro 

sujeito de direito público administrativo no desdobramento da 

atividade de administração. 
 

Os Comandantes Gerais dispõem do poder de autoridade 

administrativa de acordo artigo 10 do Decreto nº 88.777 de 30 de 

setembro de 1983, denominado R200. 

 

Art. 10 - Os Comandantes-Gerais das Polícias Militares são os 
responsáveis, em nível de Administração Direta, perante os 

Governadores das respectivas Unidades Federativas, pela 

administração e emprego da Corporação. 
§ 1º - Com relação ao emprego, a responsabilidade funcional 

dos Comandantes-Gerais verificar-se-á quanto à 

operacionalidade, ao adestramento e aprestamento das 
respectivas Corporações Policiais-Militares. 
§ 2º - A vinculação das Polícias Militares ao órgão responsável 

pela Segurança Pública nas Unidades Federativas confere, 

perante a Chefia desse órgão, responsabilidade aos 

Comandantes-Gerais das Polícias Militares quanto à orientação 
e ao planejamento operacionais da manutenção da ordem 

pública, emanados daquela Chefia. 
§ 3º - Nas missões de manutenção da ordem pública, 

decorrentes da orientação e do planejamento do Órgão 

responsável pela Segurança Pública nas Unidades Federativas, 

são autoridades competentes, para efeito do planejamento e 
execução do emprego das Polícias Militares, os respectivos 

Comandantes-Gerais e, por delegação destes, os Comandantes 

de Unidades e suas frações, quando for o caso.  

 

Em 2021, o Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do 

Paraná, Coronel QOPM Hudson Leôncio Texeira, no uso de suas 

atribuições que lhe confere o artigo 4º da Lei Estadual nº 16.575 de 28 



 
        

de setembro de 2010, denominada Lei de Organização da Polícia Militar 

do Paraná, emitiu a Portaria nº 551 de 24 de maio de 2021, a qual 

instituiu a Política de  Prevenção e Combate ao Assédio Moral e Sexual 

nesta corporação.  

 

Art. 4º A administração, o comando e o emprego da Corporação 

são da competência e responsabilidade do Comandante-Geral, 

assessorado e auxiliado pelos órgãos de direção. 
 

Ter conhecimento da referida portaria é fundamental para busca 

de direitos, e em seu artigo 1º nos apresenta o objetivo de tais Políticas 

de Prevenção e Combate, sendo este de identificar e coibir condutas que 

configurem assédio moral ou sexual no ambiente de serviço, bem como 

o conceito desses delitos. 

 

I - O assédio moral é uma conduta abusiva, frequente e 

repetitiva que se manifesta por meio de palavras, atos, gestos, 

comportamentos ou de forma escrita, que humilha, constrange 
e desqualifica a pessoa ou um grupo, atingindo sua dignidade 

e saúde física e mental, afetando sua vida profissional e 

pessoal. As ações que caracterizam o assédio são frequentes, 

reiteradas, reproduzidas pelo assediador por algum tempo. O 

assédio moral pressupõe a degradação deliberada das 

condições de trabalho. 
 

II - O assédio sexual consiste em constranger colegas por meio 

de galanteio e insinuações constantes, com o objetivo de obter 
vantagens ou favorecimento sexual. O ato do assediador pode 

ser sutil ou claro, escrito ou insinuado, pode vir na forma de 

coação, chantagem ou intimidação: ofende a honra, a imagem, 

a dignidade e a intimidade da pessoa. 

 

A referida portaria visa reafirmar os direitos garantidos 

constitucionalmente a toda pessoa humana, tanto que os fundamentos 

que a norteiam são apresentados em seu artigo 2º, e buscam o respeito, 

a proteção da honra, á imagem e à reputação pessoal, além de preservar 

os direitos sociais do trabalho, garantindo um ambiente sadio e o 

principal a preservação do denunciante e das testemunhas a 

represálias. 

Há que se mencionar que no artigo 3º são reveladas as diretrizes 

pretende capacitar os militares estaduais a prevenir conflitos e 



 
        

incentivar soluções pacificadoras para os problemas institucionais 

ocorrido no ambiente de trabalho. 

Devido a necessidade da garantia constitucional, e visando 

proteger os direitos humanos dos policiais militares foi criada uma 

comissão, para uma padronização de atendimentos, bem como a 

supervisão e revisão, das ações de seus integrantes. De acordo com o 

artigo 4º da portaria fazem parte da composição dessa comissão: 

1- Corregedor-Geral. 

2- Diretor de Saúde. 

3- Chefes do Estado Maior da 3ª e 5ª Seção.  

4- Chefe da DP/7. 

5- Um Oficial da Corregedoria-Geral. 

6- Uma Oficial do quadro de Oficiais PM. 

7- Uma Oficial do quadro de Oficiais BM. 

8- Uma Praça do quadro QPMG 1-0. 

9- Uma Praça do quadro QPMG 2-0. 

 

A comissão é composta tanto de oficiais, praças o que pode 

possibilitar um amplo campo de atuação. Destaca a portaria em seu 

artigo 5º que esta comissão tem a finalidade de permitir traçar 

instrumentos de conscientização e ações específicas para a prevenção 

e combate ao assédio moral e sexual, implementando ações específicas 

para este fim.  

Um ponto muito positivo desta Portaria, apontado em seu artigo 

7º, é o estabelecimento de canais de denúncias previamente 

estabelecidos que o militar estadual pode fazer uso caso seja vítima ou 

testemunhe ações que possam caracterizar assédio moral e sexual, 

sendo eles e-mail, telefone, sede de Subcorregedorias e Agências Locais 

de Inteligência das OPM/OBM, com trâmite obrigatório à 

AESI/COGER. 

Para que a denúncia seja realizada de modo eficaz, alguns dados 

devem ser levados em consideração para uma melhor verificação da 

materialidade, como nome e qualificação do denunciante, do ofendido, 



 
        

do indicado como autor do fato, não se esquecer de descrever os fatos 

colocando a data, hora e local, bem como a indicação de testemunhas, 

se houver. O Corredor-Geral ao avaliar a denúncia recebida 

determinará a instauração de procedimento administrativo apropriado 

para apurar os fatos, notificando a Diretoria de Saúde e a Seção de 

Assistência Social da Diretoria de Pessoal.  

Finalizando as estatísticas relativas ao Assédio Moral e Sexual 

devem estar sempre atualizadas, levando em consideração as 

denúncias e os procedimentos administrativos instaurados, para que 

desta forma seja tratada com a devida importância esses delitos na 

Polícia Militar do Estado do Paraná, fortalecendo os alicerces da 

dignidade da pessoa humana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
        

6. CONCLUSÃO 

 

O presente trabalho teve por finalidade realizar a conceituação de 

assédio moral e sexual, explanando sobre sua caracterização, espécies e sujeitos 

envolvidos, evidenciando as relações no ambiente laboral, principalmente nas 

corporações militares. Como constatamos o ambiente militar se tornou um solo 

frutífero para o cometimento deste tipo de ação, e isso se deve a facilidade que 

um superior hierárquico, sendo ele oficial ou praça, tem de agir ameaçando e 

intimidando suas vítimas, um ato criminoso que infringe diretamente o 

princípio da dignidade da pessoa humana, trazendo prejuízos irreparáveis para 

os profissionais de segurança pública. 

 A rigidez imposta pela hierarquia e disciplina, e a ausência da tipificação 

deste delito no Código Penal Militar, provoca temor o que facilita a ação desses 

assediadores, por meio de situações forçadas realizadas através de condutas 

físicas ou verbais de natureza libidinosa, causando  constrangimento e violação 

da liberdade sexual. 

Ao tratarmos sobre o referido delito ainda podemos verificar que 

muitas vezes não estamos falando de falta de conhecimento, mas sim 

do medo de denunciar e ser punido ou sofrer represálias, se fazendo 

necessário tratar o assédio moral e sexual nas instituições militares 

como um fenômeno existente, impulsionando a denúncia da ocorrência 

desse fato, proporcionando a devida reparação do dano e o 

fortalecimento dos alicerces da hierarquia e da disciplina.  

A complexidade desse tema é que faz com que esse trabalho 

possa servir como ferramenta para difundir acerca da importância do 

conhecimento da incidência do assédio moral e sexual nas instituições 

militares, assim como a Portaria 551/2021, que coloca em prática os 

comportamentos de combate e prevenção, conscientizando sobre o 

quanto é relevante a denúncia e para que as vítimas de assédio possam 

se sentir ainda mais acolhidas, principalmente as do sexo feminino, 

seria notável que uma militar membro da Comissão, fosse o contato 

direto de busca de ajuda, fazendo assim se sentirem mais protegidas e 

seguras dentro da instituição da qual fazem parte. 
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