
Ambiente de Trabalho

livre de assédio sexual



assédio sexual no trabalho

fonte: https://thinkeva.com.br/pesquisas/assedio-no-contexto-do-mundo-corporativo/





as pessoas só querem um ambiente de trabalho

seguro

acolhedor

livre de assédio



assédio sexual – conceito

Assédio sexual caracteriza-se pela conduta do 

assediador que constrange, envergonha, 

intimida a vítima com o objetivo de obter 

vantagem ou favorecimento sexual, criando-

lhe situação moralmente desconfortável e 

ofensiva à sua dignidade.

Assédio sexual não é um flerte inocente, nem a 

expressão mútua da atração entre as pessoas. Ao 

contrário, o assédio sexual é um provocador de stress

no local de trabalho e representa uma ameaça à 

integridade, à segurança psicológica e física das vítimas, 

em um contexto no qual a vítima tem pouco ou 

nenhum controle da situação por causa do risco 

de retaliação e do medo de perder sua fonte de 

renda. 



Convenção 190 da OIT sobre violência e assédio

Article 1

1. For the purpose of this Convention:

(a) the term “violence and harassment” in the world of work refers to a range

of unacceptable behaviors and practices, or threats thereof, whether a

single occurrence or repeated, that aim at, result in, or are likely to

result in physical, psychological, sexual or economic harm, and

includes gender-based violence and harassment;

(b) the term “gender-based violence and harassment” means violence and

harassment directed at persons because of their sex or gender, or affecting

persons of a particular sex or gender disproportionately, and includes

sexual harassment.



assédio sexual gera dispensa por justa causa

Art. 482 da CLT. Constituem justa causa para rescisão do contrato de

trabalho pelo empregador:

(…)

b) incontinência de conduta ou mau procedimento;

(…)

j) ato lesivo da honra ou da boa-fama praticado no serviço

contra qualquer pessoa ou ofensas físicas, nas mesmas condições,

salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem.



assédio sexual é crime

Art. 216-A do Código Penal. 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 a 2 anos, aumentada em até um terço se a

vítima é menor de 18 anos



formas de assédio sexual
NÃO VERBAL

• Olhares
• exibição de fotos e textos pornográficos seguidos (ou 

não) de insinuações
• passeios frequentes no local de trabalho ou diante do 

domicílio da vítima
• perseguição à pessoa assediada
• Exibicionismo, etc.

VERBAL

• convites reiterados para sair
• pressões sexuais sutis ou grosseiras
• telefonemas obscenos
• comentários inoportunos de natureza sexual, etc.

FÍSICO

• toques
• encurralamento
• https://youtu.be/VNOeluma_mY
• apertos
• palmadas
• esbarrões propositais
• apalpadas
• agarramentos, etc.



assédio sexual no trabalho

mulheres sofrem assédio sexual no trabalho

71% dos casos de assédio sexual 

NUNCA foram denunciados



por que não denunciam?

fonte: https://thinkeva.com.br/pesquisas/assedio-no-contexto-do-mundo-corporativo/



as vítimas são 

culpabilizadas 

e silenciadas

vítimas 

acabam 

deixando o 

emprego

empresas 

criam políticas 

não efetivas e 

perdem 

talentos

agressores se 

mantêm 

impunes e 

perpetuam a 

violência

prejuízos
sociais

prejuízos
emocionais

prejuízos
institucionais

prejuízos
profissionais

1 em cada 6 
vítimas de 

assédio sexual 
deixa o 

emprego



Gerenciamento da Crise

denúncia públicadenúncia interna

• o que a empresa 
deve fazer?

• visão da Justiça do 
Trabalho?

• como a empresa 
deve reagir?

• riscos na Justiça do 
Trabalho



testemunhas e gestores 

devem ser ALIADOS

ter coragem e usar o apoio 

dos aliados e da empresa

denunciar, investigar, 

punir

proteger a vítima, 

testemunha e denunciante 

contra retaliações

o que fazer?





Gerenciamento de Crise

em denúncia de assédio sexual

Infográfico Prática de Gerenciamento de Crise



Palestrante



www.cesconbarrieu.com.br

Todos os direitos reservados. Esta apresentação não deverá ser divulgada ou
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deve ser interpretada como aconselhamento legal, o qual deve ser obtido
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nesta apresentação.
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