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Apresentação
Caro leitor, as transformações sociais estão mais frequentes nas últimas 

décadas. Não é necessário nenhuma citação de acadêmico ou pesquisa 

comparativa a respeito para comprovar essa assertiva, basta um pouco de 

sensibilidade e um olhar atento.

Ter tempo para um olhar atento e demonstrar um pouco de sensibilidade 

também é tudo que precisamos para entender que o tema assédio moral está no 

viés dessas transformações recentes.

Isso porque, entre os anos de 1996 e 2003, observamos que, no Brasil, os 

artigos e pesquisas estiveram mais voltados ao assédio sexual e, somente a 

partir de 2004, e com mais ênfase a partir de 2007, é que o assédio moral 

passou a ser mais recorrente nas publicações.

Essa constatação já permitiria algumas conclusões.

Três autores brasileiros, Freitas, Heloani e Barreto (2008) consideram 

Leymann o precursor dos estudos sobre sofrimento no trabalho, ao publicar o 

livro denominado Mobbing: la persécution au travail, em 1996. Esse trabalho 

germinal, interessante, parece prender-se mais à nomeação do problema que a 

outro aspecto.

Em pesquisa realizada há mais de vinte anos, na França, Hirigoven 

diagnosticou que 58% dos casos relatados de Mobbing estavam relacionados 

ao assédio de descendentes, 29% de chefes e colegas, 12% de colegas e apenas 

1% de subordinados.

O tempo decorrido desde a apuração desses números, em correlação com as 

mudanças sociais, nos leva a crer que esse panorama pode estar bem diferente 

nos dias atuais, inclusive no Brasil.



Autor (es) Ano /p. País Conceito

Einarsen 1999, p. 17 Noruega “perseguição sistemática de um colega, 
subordinado ou superior que, se realizada de 
maneira contínua, pode causar severos 
p rob lemas  soc i a i s ,  p s i co lóg icos  e  
psicossomáticos às vítimas”

F r e i t a s ,  
H e l o a n i  e  
Barreto

2008, p. 52 Brasil “trata-se de uma conduta abusiva e intencional, 
freqüente e repetida, que ocorre no ambiente de 
trabalho e que visa diminuir, humilhar, vexar, 
constranger, desqualificar e demolir 
psiquicamente um indivíduo ou um grupo, 
degradando as suas condições de trabalho, 
atingindo a sua dignidade e colocando em risco 
a sua integridade pessoal e profissional”

Hirigoyen 2002a, p.65 França “toda e  qualquer  conduta abusiva,  
m a n i f e s t a n d o - s e  s o b r e t u d o  p o r  
comportamentos, palavras, atos, gestos, 
escritos que possam trazer dano à 
personalidade, à dignidade ou integridade 
física ou psíquica de uma pessoa, pôr em 
perigo seu emprego ou degradar o ambiente de 
trabalho”

Leymann 1996, p. 165 Suécia “Comunicação ant i -ét ica ou host i l ,  
direcionada de maneira sistemática por um ou 
mais indivíduos”.

Uva 2008, p. 06 Portugal “ato de provocar uma violência psicológica no 
trabalho, de forma repetida e sistemática, com 
o objetivo de humilhar, isolar e desacreditar 
um trabalhador”

Zapf 2001, p. 70 Alemanha “ofender e excluir socialmente alguém ou 
delegar tarefas ofensivas”.

Fonte: Rodrigues e Teixeira (2009)

Tentando obter uma leitura recente do fenômeno, apresentamos um resumo 

de conceitos de assédio moral:
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Em Minas Gerais, o problema é tratado em Lei Complementar (LC), que visa 
explicar e complementar preceito da nossa Constituição Cidadã no sentido de 
prevenir, combater e punir o assédio moral.

A partir da vigência da LC 116/2011, o Poder Executivo editou, em 2012, o 
Decreto n. 46.060/12, regulamentando a matéria.

Na Justiça Militar, a iniciativa de promover o cumprimento da Lei 
Complementar  foi com a Portaria 584/2011, aprimorada em 2013, na semana 
do servidor,  com a criação de um Grupo de Trabalho para adotar medidas 
administrativas  preventivas e de combate ao assédio moral.

Muito embora, felizmente, os anos de 2012 e 2013 não tenhamos registrado 
nenhum caso de assédio moral na Justiça Militar, também na semana do 
servidor/2013, foi constituída a Comissão de Conciliação, não contenciosa, 
para os casos de assédio moral.

Tanto o Grupo de Trabalho quanto a Comissão de Conciliação contam com 
representação das entidades de classe – SERJUSMIG e SINJUS.

Uma primeira e importante realização do Grupo de Trabalho é a edição, 
impressão e distribuição desta cartilha, cujo título, uma sugestão nossa, 
direciona as ações para a promoção da qualidade de vida do servidor, nesse 
caso, prevenindo e combatendo o assédio moral na Justiça Militar.

Boa leitura.

Osmar Duarte Marcelino, Juiz Cel BM
Presidente do Tribunal de Justiça Militar
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ASSÉDIO MORAL  consiste na exposição dos servidores a 

situações humilhantes e constrangedoras, de menosprezo, inferioridade, 

culpabilidade, descrédito diante dos colegas e outras situações vexatórias.

É realizado de forma oculta, com atitudes e discursos dúbios, muitas vezes 

com ordens conflitantes que dão margem a diversas interpretações por parte 

da vítima de assédio moral. O assédio moral é um processo de práticas 

perversas realizadas ao longo do tempo, de forma sistematizada e intencional, 

causando baixa auto-estima, desmotivação no trabalho e transtornos 

psiquiátricos e emocionais.

A prática do Assédio Moral caracteriza-se pela degradação deliberada das 

condições de trabalho em que prevalecem atitudes e condutas negativas, na 

maioria das vezes, dos chefes em relação a seus subordinados, constituindo 

uma experiência subjetiva que acarreta prejuízos práticos e emocionais para o 

servidor e a organização. 

O Assédio Moral constante e com longa duração interfere diretamente na vida 

do servidor, comprometendo sua identidade, dignidade e relações afetivas e 

sociais, ocasionando graves danos à saúde física e mental, levando à 

incapacidade laboral, à exoneração e até mesmo ao suicídio.

O assédio moral, também chamado de psicoterrorismo, é um inimigo 

invisível no ambiente de trabalho, e um dos objetivos desta Cartilha é dar 

visibilidade a este fenômeno.

O que é Assédio Moral
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O QUE NÃO É ASSÉDIO MORAL  

Ainda que os conflitos no trabalho sejam inevitáveis, e possam 

causar aborrecimentos, dissabores ou descontentamento para as partes 

envolvidas, é preciso cautela para que qualquer desavença, circunstância ou 

contrariedade não sejam consideradas assédio.

Por isso, o foco principal deve ser a prevenção, para que pequenos conflitos, 

problemas de relacionamento ou das condições de trabalho não evoluam para 

o assédio moral.

Pequenos atritos, tensões habituais, bem como divergência de ideias não são 

necessariamente formas de abuso e humilhação. Daí a importância do 

respeito e da urbanidade nas relações de trabalho.
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Um ato isolado de humilhação não configura Assédio Moral. No entanto, a 

violência de um único ato pode ensejar abalo emocional ou psíquico, 

configurando dano moral. A intensidade da percepção da violência do ato e a 

forma com que cada servidor lida com esta questão vão depender da 

subjetividade de cada um.

O assédio moral pressupõe:

sistemática;

forçar o outro a abrir mão do seu local de 
trabalho;  

uma pessoa do grupo é escolhida como bode 
expiatório;

durante a jornada de trabalho, por dias e meses;

deliberada das condições de trabalho.

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Repetição 

Intencionalidade: 

Direcionalidade: 

Temporalidade: 

Degradação 

Características do Assédio Moral
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Por ocorrer, na maioria das vezes, de modo dissimulado, velado e sutil, o 

assédio moral nem sempre é fácil de ser comprovado. Camufla-se em uma 

brincadeira, em insinuações sobre o jeito de ser da vítima ou sobre situações 

compreendidas por todos, cuja sutileza torna impossível a defesa do 

assediado. Há, porém, nesta brincadeira a intenção de humilhar, ridicularizar, 

prejudicar, expondo a vítima a situações vexatórias, o que leva a sentimentos 

de vergonha e culpa, fazendo com que se distancie do grupo de colegas.

O assédio nasce de forma silenciosa e propaga-se insidiosamente, 

principalmente, porque, em um primeiro momento, as pessoas envolvidas 

não querem se mostrar ofendidas e levam na brincadeira desavenças e maus 

tratos. Elas acreditam que, agindo dessa forma, não seriam vistas pelos 

colegas como paranoicas ou destemperadas HIRIGOYEN (2000).

No intuito de esclarecer melhor o que vem a ser o assédio moral, devido à 

sutileza com que geralmente é praticado, o Estado de Minas Gerais publicou, 

em 12 de janeiro de 2011, a Lei Complementar nº 116, que apresenta condutas 

que configuram violência psicológica.
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1- desqualificar, reiteradamente, por meio de palavras, gestos ou atitudes, a 
auto-estima, a segurança ou a imagem do servidor, valendo-se de posição 
hierárquica ou funcional superior, equivalente ou inferior.

3- preterir o servidor em quaisquer escolhas, em função de raça, sexo, 
nacionalidade, cor, idade, religião, preferência ou orientação política, sexual 
ou filosófica, ou posição social.

6- manifestar-se jocosamente em detrimento da imagem do servidor, 
submetendo-o a situação vexatória, ou fomentar boatos inidôneos e 
comentários maliciosos.

8- manifestar publicamente desdém ou desprezo pelo servidor ou pelo 
produto do seu trabalho.

10- apresentar, como suas, ideias, propostas, projetos ou quaisquer trabalhos 
de outro servidor.

2- desrespeitar limitação individual do servidor, decorrente de doença física 
ou psíquica, atribuindo-lhe atividade incompatível com suas necessidades 
especiais.

4- atribuir de modo frequente ao servidor função incompatível com sua 
formação acadêmica ou técnica especializada, ou que dependa de 
treinamento.

5- isolar ou incentivar o isolamento do servidor, privando-o de informações, 
treinamentos necessários ao desenvolvimento de suas funções ou convívio 
com seus colegas.

7- subestimar, em público, as aptidões e competência do servidor.

9- relegar intencionalmente o servidor ao ostracismo.
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Objetivos do Assédio Moral
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O principal objetivo do assediador é fazer com que o servidor peça 

exoneração ou remoção do setor onde trabalha. Pode haver no assédio a 

intenção de mudar a forma de proceder do servidor em relação a determinado 

assunto ou o simples propósito de humilhar o servidor diante dos colegas, 

como forma de punição pelas opiniões e atitudes.

Dessa forma, o assédio moral visa a desestabilizar a vítima por meio da 

violência psicológica, do atentado a sua dignidade e a sua integridade física e 

psíquica para, no fundo, forçá-la a abandonar suas atividades por meio de 

pedido de transferência, de remoção, exoneração ou aposentadoria precoce. 

Aquele que resiste por mais tempo adoece de forma mais intensa.

A violência no trabalho pode, ainda, ter por finalidade promover a 

desconfiança, a desqualificação e a depreciação sobre o trabalho 

desempenhado pela vítima, para que esta, desacreditada pelos colegas, seja 

afastada de suas atribuições por vontade própria ou por imposição da 

Instituição. A prática do assédio moral faz com que a vítima introjete o 

discurso do agressor, sentindo-se inútil, incompetente, culpada sem saber por 

que, o que gera conflitos psicológicos que afetam sua relação com o trabalho, 

com os colegas e com sua família.
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Ascendente: ocorre quando o assediador  ou 

assediadores, pertencente(s) a um nível 

hierárquico inferior ao do assediado, 

demonstra(m) resistência injusta e injustificada 

em relação aos métodos de trabalho ou mesmo 

à nomeação da vítima.

Horizontal: ocorre quando um servidor 

passa a ser assediado por um colega de trabalho 

que pertence ao mesmo nível hierárquico. O 

ataque pode se fundamentar tanto em razões 

puramente pessoais quanto na não aceitação, 

por alguns membros do grupo, das normas 

anteriormente aceitas.

Descendente: nesse tipo de assédio, a pessoa 

que detém o poder adota condutas antiéticas e 

desumanas, que têm por objetivo ou efeito 

degradar a dignidade, a integridade física ou 

psíquica do servidor, bem como suas condições 

de trabalho. O assediador procura, por meio 

desse tipo de comportamento, minar a esfera 

psicológica do servidor assediado de tal forma 

que consegue se impor ante a seus 

subordinados.

Tipos de Assédio Moral
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O ASSEDIADOR

PODE SER QUALQUER PESSOA DENTRO DA INSTITUIÇÃO E 
NÃO COMO PENSAM ALGUNS, SOMENTE O CHEFE.

Os motivos que levam os agressores a cometerem esse tipo de violência 
psicológica são variados. Pode ter a finalidade de promover a desconfiança e 
a depreciação sobre o trabalho desempenhado pela vítima; pode ser cometida 
por insegurança, ou por razões puramente pessoais, ou ainda ter como 
objetivo degradar a integridade física ou psíquica de uma pessoa, ou as 
condições de trabalho.

O assediador pode apresentar, entre outras características, sentimentos de 
grandeza ou de inferioridade exacerbados, necessidade de ser admirado e 
aprovado, arrogância, egocentrismo e insegurança. Na maioria das vezes, age 
de forma dissimulada, mascarando as suas intenções com um discurso dúbio, 
ambivalente, contraditório..

Os envolvidos

Chefes Exigentes

Um chefe com personalidade exigente, que cobra a excelência no trabalho ou um 

determinado comportamento profissional, não pode simplesmente por isso ser visto como 

assediador. A conduta dele é inerente à sua função de coordenar e gerenciar pessoas e 

processos, e faz parte do seu poder diretivo e disciplinar. Todavia, a relação do chefe com o 

subordinado precisa ser justa e civilizada, com atribuições de tarefas e direitos iguais para 

todo grupo de trabalhadores.

Do mesmo modo, um servidor subordinado que discorda de ordens ou pedidos ilegais, 

imorais ou injustificados também pode ser visto como assediador. Importa ressaltar que o 

conflito muitas vezes é positivo. Isso ocorre quando é explicitado, a fim de melhorar as 

condições de trabalho e buscar eficiência e produtividade. A principal diferença entre o 

conflito e o assédio é que este é oculto e aquele explícito. Quando tratado com seriedade e 

profissionalismo, o grupo fica satisfeito por ser ouvido em suas demandas, e o trabalho flui 

melhor, na medida em que o chefe interfere de forma propositiva na melhoria das condições 

de trabalho e do relacionamento interpessoal.
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O ASSEDIADO

É A VÍTIMA DO ASSÉDIO MORAL

Como já foi dito, o assediado pode ser o subordinado, o colega de trabalho do 

mesmo nível hierárquico ou o chefe.

Definir as características do assediado é tarefa complexa, uma vez que o 

assédio moral está diretamente ligado ao ambiente de trabalho e não à 

personalidade do agredido. As consequências do assédio moral sobre a vítima 

podem apresentar características comuns como: baixa auto-estima; senso de 

culpa muito desenvolvido; excessiva dedicação ao trabalho; resistência como 

o autoritarismo ou, em outro extremo, sempre se deixa subjugar; apresenta 

perda da resistência física e psicológica; possui crença religiosa ou orientação 

sexual diferente daquele que o assedia; dificuldades emocionais, como: 

irritação constante, cansaço exagerado, pensamentos repetitivos, alteração 

do sono e da capacidade de concentração e de memorização, sensação 

negativa do futuro, tristeza profunda, dificuldades nas relações pessoais, 

mudanças de comportamento; dificuldades físicas, como: distúrbios 

alimentares e digestivos, palpitações, aumento de consumo de bebidas 

alcoólicas e outras drogas, diminuição da libido, agravamento de doenças 

pré-existentes, dores de cabeça e aumento do estresse.

ATENÇÃO

É importante frisar que, para comprovação do assédio moral, não basta a 

alegação de que determinado distúrbio seja decorrente da violência 

psicológica supostamente sofrida. É imprescindível a demonstração da 

relação entre o dano e a conduta adotada pelo agente agressor. Não basta que 

um servidor tenha desobedecido a certas regras de conduta. É preciso que se 

comprove que sem essa desobediência o dano não teria ocorrido.
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Consequências do Assédio Moral
PARA O ASSEDIADOR

- penas de repreensão, suspensão e demissão, tendo em vista a extensão do 

dano e as reincidências do agressor;

- o ocupante de cargo de provimento em comissão ou função gratificada 

estará sujeito, ainda, a perda do cargo ou da função e a proibição de ocupá-los 

novamente na Administração Pública pelo prazo de 05 anos.

LEI COMPLEMENTAR Nº 
116/2011

A aplicação de penalidades está 
condicionada à instauração de 
processo administrativo, para apurar a 
ocorrência, no qual tanto o assediador 
quanto o assediado terão oportunidade 
de se manifestar.

Para aplicação das responsabilidades 
civis e administrativas, não basta que o 
agressor tenha agido contra o direito 
nem que a vítima tenha sofrido o dano: 
é necessário que se demonstre, por 
meio de provas, a relação de 
causalidade entre a conduta do agente e 
o mal suportado, bem como a extensão 
do dano.
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Consequências do Assédio Moral

PARA O ASSEDIADO

PARA A INSTITUIÇÃO

- falta de motivação;

- falta de criatividade;

- diminuição da capacidade de liderança;

- diminuição do espírito de equipe;

- aumento do risco de acidentes.

- presenteísmo: o trabalhador vai trabalhar, mesmo
adoecido;

-clima de psicoterrorismo: quando cada servidor cria estratégias individuais e 

de sobrevivência.

- queda da produtividade;

- comprometimento dos resultados;

- perda de prestígio perante a sociedade;

- problemas em relação aos processos, produtos e serviços;

- baixo índice de criatividade e motivação dos profissionais, trazendo 

dificuldades para o aperfeiçoamento de processos;

- crescimento do absenteísmos em virtude de doenças profissionais e 

acidentes de trabalho;

- alta rotatividade;

- perda da lealdade do servidor em relação à instituição;

- alta rotatividade;

- deteriorização do clima organizacional.
23



Mecanismos de Defesa

A informação é um importante aliado da vítima do assédio moral. A 

colaboração dos colegas é imprescindível, assim como o conhecimento da 

legislação para defesa da vítima.

Se um servidor sentir-se assediado moralmente, a primeira coisa a fazer é o 

registro diário e detalhado do dia-a-dia do trabalho, procurando, ao máximo, 

coletar e guardar provas da violência psicológica. Além disso, a vítima deve 

procurar conversar com o agressor sempre na presença de testemunhas, com 

um colega de confiança. Muito importante é relatar o mal-estar, a percepção 

do que está acontecendo para os colegas, fortalecendo assim, os vínculos de 

solidariedade e apoio do grupo de trabalhadores.

Prevenção do Assédio Moral

Em virtude das implicações econômicas, civis e administrativas que podem 

advir do assédio moral, torna-se necessário, como condição para a promoção 

da qualidade de vida profissional, o desenvolvimento de um programa 

organizacional de prevenção.

Nesse contexto, a Instituição assume papel fundamental, pois, a partir de uma 

visão sistêmica, global e dinâmica, deve implementar políticas e ações 

capazes de evitar a disseminação de condutas que objetivem a degradação das 

condições de trabalho. Dessa forma, a divulgação de informações sobre o 

assunto por meio de promoção de debates, palestras e material gráfico são 

importantes instrumentos na prevenção da prática do assédio moral.

24



A Quem Recorrer

O QUE DIZ O ART. 10 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 116/2011

Os dirigentes dos órgãos e entidades da Administração Pública criarão, nos 

termos do Regulamento, comissões de conciliação, com representantes da 

administração e entidades sindicais ou associativas representativas da 

categoria, para buscar soluções não contenciosas para os casos de assédio 

moral.

CONTATOS

Ÿ

 Rosangela Molina 

 

 Cecília Gomes Costa dos Santos 

Ÿ

 Jane Mara Carmargos

Ÿ 

Robert Wagner França – Presidente do Sinjus  

Ÿ

Rui Vianna da Silva – 2º Vice-Presidente do Serjusmig

Ÿ  

rosangela@tjmmg.jus.br

cecilia@tjmmg.jus.br

jane@jmemg.jus.br

fwrobert@gmail.com

ruigoias@ig.com.br
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Lei Complementar nº 116/2011
                      Dispõe sobre a 
prevenção e a punição do  assédio 
moral na administração pública 
estadual.

O GOVERNADOR DO ESTADO 
DE MINAS GERAIS,

O Povo do Estado de Minas Gerais, 
por seus representantes, decretou e 
eu, em seu nome, promulgo a 
seguinte Lei:

Art. 1° A prática do assédio 
moral por agente público, no 
âmbito da administração direta e 
indireta de qualquer dos Poderes 
do Estado, será prevenida e punida 
na forma desta Lei Complementar.

Art. 2° Considera-se agente 
público, para os efeitos desta Lei 
Complementar, todo aquele que 
exerce mandato político, emprego 
público, cargo público civil ou 
função pública,  ainda que 
t r a n s i t o r i a m e n t e  o u  s e m  
remuneração ,  por  e le ição ,  
nomeação, designação ou sob 
amparo de contrato administrativo 
ou qualquer outra forma de 
investidura ou vínculo, no âmbito 
da administração pública.

Art .  3° Considera-se 
assédio moral, para os efeitos desta 
Lei Complementar, a conduta de 
agente público que tenha por 
objetivo ou efeito degradar as 
condições de trabalho de outro 
agente público, atentar contra seus 
direitos ou sua dignidade,  
comprometer sua saúde física ou 
mental ou seu desenvolvimento 
profissional.

§  1 °  C o n s t i t u e m  
modalidades de assédio moral:

I – d e s q u a l i f i c a r ,  
reiteradamente, por meio de 
palavras, gestos ou atitudes, a 
autoestima, a segurança ou a 
imagem de agente público, 
valendo-se de posição hierárquica 
ou funcional superior, equivalente 
ou inferior;

II–desrespeitar limitação 
individual de agente público, 
decorrente de doença física ou 
psíquica, atribuindo-lhe atividade 
i n c o m p a t í v e l  c o m  s u a s  
necessidades especiais;

I I I–preter i r  o  agente  
público, em quaisquer escolhas, 
em função de raça,  sexo,  
nacionalidade, cor, idade, religião, 
posição social, preferência ou 
orientação política, sexual ou 
filosófica;
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I–repreensão;
II–suspensão;
III–demissão.
§ 1° Na aplicação das penas 

de que trata o caput, serão 
consideradas a extensão do dano e 
as reincidências.

§ 2° Os atos praticados sob 
domínio de assédio moral poderão 
s e r  a n u l a d o s  q u a n d o  
comprovadamente viciados.

§ 3° Havendo indícios de 
que empregado público sob regime 
de direito privado, lotado em órgão 
ou entidade da administração 
p ú b l i c a  d i v e r s o s  d e  s e u  
empregador, tenha praticado 
assédio moral ou dele tenha sido 
alvo, a auditoria setorial, seccional 
ou a corregedoria de cada órgão ou 
entidade dará ciência, no prazo de 
quinze dias, ao empregador, para 
apuração e punição cabíveis.

Art. 5° O ocupante de cargo de 
provimento em comissão ou 
função gratificada que cometer 
assédio moral sujeita-se à perda do 
cargo ou da função e à proibição de 
ocupar cargo em comissão ou 
f u n ç ã o  g r a t i f i c a d a  n a  
administração pública estadual por 
cinco anos.
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Art. 6° A prática de assédio 
moral será apurada por meio do 
devido processo administrativo 
disciplinar, garantida a ampla 
defesa, nos termos do art. 218 e 
seguintes da Lei n° 869, de 5 de 
julho de 1952, ou conforme 
legislação especial aplicável.

Art. 7° A pretensão punitiva 
administrativa do assédio moral 
prescreve nos seguintes prazos:

I–dois anos, para as penas 
de repreensão e de suspensão;

II–cinco anos, para a pena 
de demissão.

Art. 8° A responsabilidade 
administrativa pela prática de 
assédio moral independe das 
responsabilidades cível e criminal.

Art. 9° A administração pública 
tomará medidas preventivas para 
combater o assédio moral, com a 
participação de representantes das 
entidades sindicais ou associativas 
dos servidores do órgão ou da 
entidade.

Parágrafo único. Para fins 
do disposto no caput, serão 
adotadas as seguintes medidas, 
sem prejuízo de outras que se 
fizerem necessárias:
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I–promoção de cursos de 
formação e treinamento visando à 
difusão das medidas preventivas e 
à extinção de práticas inadequadas;

II–promoção de debates e 
palestras, produção de cartilhas e 
m a t e r i a l  g r á f i c o  p a r a  
conscientização;

III–acompanhamento de 
informações estatísticas sobre 
licenças médicas concedidas em 
função de patologia associada ao 
assédio moral, para identificar 
setores, órgãos ou entidades nos 
quais haja indícios da prática de 
assédio moral.

Art. 10. Os dirigentes dos 
órgãos e entidades da adminis-
tração pública criarão, nos termos 
do regulamento, comissões de 
conciliação, com representantes da 
administração e das entidades 
sindicais ou associativas represen-
tativas da categoria, para buscar 
soluções não contenciosas para os 
casos de assédio moral.

A r t .  1 1 .  O  E s t a d o  
providenciará, na forma do 
regulamento, acompanhamento 
psicológico para os sujeitos 
passivos de assédio moral, bem
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como para os sujeitos ativos, em 
caso de necessidade.

Art. 12. (Vetado)

A r t .  1 3 .  E s t a  L e i  
Complementar entra em vigor na 
data de sua publicação.

Palácio Tiradentes, em 
Belo Horizonte, aos 11 de janeiro 
de 2011; 223ºda Inconfidência 
Mineira e 190º da Independência 
do Brasil.

ANTONIO AUGUSTO JUNHO  ANASTASIA

Danilo de Castro

Maria Coeli Simões Pires

Renata Maria Paes de Vilhena
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