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Ficam instituídas medidas de prevenção a

práticas de assédio sexual no âmbito da

Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, e

dá outras providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS RESOLVE:

Art. 1' Ficam instituídas medidas de prevenção a práticas de assédio sexual no
âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas,

Parágrafo único: Para fins desta lei, entende-se por assédio sexual comportamento
sexual indesejado que humilhe, ofenda ou intimide determinada vítima. A interação tem
caráter não consensual entendida, também, como não confortavelmente aceita por todas as
partes envolvidas.

Art. 2' Entre outros atos e condutas possíveis, considera-se assédio sexual no âmbito
da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas:

| - comportamentos sexualmente sugestivos, como olhares fixos direcionados às
partes íntimas e gestos libidinosos ofensivos;

ll - assobio destinado a constranger vítimas que caminham nas dependências deste
esta belecimento;

lll - segurar nas próprias genitais a fim de direcionar gesto obsceno;

lV - beijos forçados em qualquer parte do corpo;

V - repetidos pedidos de se encontrar fora do horário de expediente acompanhado
de seguidas negativas;

Vl - mensagens sexuais explícitas em e-mails, mensagens de texto ou mídia social
usando a equipamentos da Assembleia Legislativa ou equipamentos pessoais n
desta Casa;
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Vll - comentá rios sexualmente sugestivos quanto a aspecto de aparência física, como
peso, altura, formato do corpo, condição de pele, tatuagens ou marcas de nascimento;

VIll - impedir ou bloquear fisicamente movimentos da vítima;

!X - pedidos de massagem;

X - requisitar fotos intimas ou em poses sensuais;

Xl- pedidos explícitos da prática de atos libidinosos; e

Xll - esfregar o corpo contra o corpo de outra pessoa.

Parágrafo único: As atitudes descritas neste artigo são meramente exemplificativas,
estendendo-se a todo e qualquer comportamento sexual, seja ele físico, verbal ou escrito,
que cause perturbação ou constrangimento, e crie um ambiente intimidativo, hostil,
humilhante e desestabilizador.

Art. 3" A motivação do assediador é irrelevante. Se a conduta tiver natureza sexual e
não for bem vinda pela pessoa que recebe, e, provavelmente, gerar ofensa, humilhação ou
intimidação, será considerada assédio sexual.

Art. 4" Os funcionários da segurança pública da Assembleia Legislativa do Estado do
Amazonas deverão ser informados através de palestras, aulas e workshops sobre como
intervir em casos de assédio sexual e as devidas formas de direcionar as denúncias.

Parágrafo único: No início de cada legislatura os funcionários da segurança pública
serão orientados nos moldes deste artigo.

Art. 5' As denúncias serão recebidas pela Ouvidoria da Assembleia Legislativa e
resultarão em processo administrativo sem prejuízo das demais sanções previstas em lei.

Sle A Ouvidoria terá o prazo máximo de um mês para informar a vítima sobre a
procedência do pedido de instauração de processo administrativo, devendo, em caso de
negativa, motivar sua decisão por escrito.

S2e A Ouvidoria, deve, após realizado procedimento dotado de contraditório e ampla
defesa, encaminhar, se for o caso, a reclamação aos órgãos estaduais competentes.

Art. 6e Respeitada a ampla defesa e o devido processo legal, após conclusão do
processo administrativo, ficará o assediador sujeito às seguintes penalidades:

I - Advertência;

ll- Multa;

lll- Exoneração
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91e A multa que trata o inciso ll terá o montante máximo de 50% dos proventos do
infrator.

$2e Para aplicação das penalidades serão considerados fatores como reincidência e
gravidade da infração.

Art. 7e Esta Lei entra vigor quarenta e cinco dias após a data da publicação.

Plenário Ruy Araújo, 25 de s ro de 2019.
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JUSTIFICATIVA

Apresentamos o presente Projeto de Lei pautado em inúmeras situações
vexatórias destinadas a funcionários e demais cidadãos que tramitam os arredores da
Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas.

Pesquisa realizada pelo IPEA1 constatou que quase metade das ofensas sexuais
ocorre em espaços públicos. As ofensas sexuais são comumente marcadas por naturalização
social e impunidade de agressores. Dessa forma, torna-se improvável apresentar dados
estatísticos precisos e confiáveis.

Para reprimimos atos de assédio, devemos iniciar adotando políticas eficazes
dentro desta Casa, as quais, por força do princípio da lndependência de Poderes, têm maior
autonomia para atuar.

O texto deste Projeto foi inspirado em Convenções lnternacionais sobre o tema,
devendo ressaltar a recente Convenção da Organização lnternacional do Trabalho em junho
de 2019, que realizou a Le Tratado lnternacional sobre violência e assédio no trabalho.

Ainda, para descrição das condutas supracitadas, foram vislumbrados relatos de
mulheres amazonenses e leis sobre assédio sexual vigentes em diversos países, como: Suíça,
Austrália, Chile, Estados Unidos. Sendo este último focado ao estudo das leis dos Estados da
Califórnia, Flórida e Connecticut.

O constrangimento gerado por práticas de assódio pode resultar em problemas
Íísicos e mentais, além de momentâneos sentimentos de impotência e humilhação. O
cbjetivo primordial desta propositura é preservar direitos fundamentais de homens e
mulheres, bem como garantir seu desenvolvimento pessoal e profissional.

Ante o exposto, solicito de meus pares a aprovação deste projeto, para que
possamos ofertar à nossa sociedade um instrumento a mais de proteção à dignidade da
pessoa humana.

Plenário Ruy Araújo ,25 de 19.

ICOLAU

- lnstituto de Pesquisa Econômica Aplicada, A Violência Contra Mulher,
<http://www.ipea.sov.brlretrato/pdf/190215 tema d a violenca contra mulher.pdf >


