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Apresentação

O CECF - Conselho Estadual da Condição Feminina, é com-
posto por 32 conselheiras, entre representantes do governo e 
da sociedade civil. Estas além de suas atribuições rotineiras, tam-
bém são integrantes de inúmeras comissões temáticas, voltadas 
para as necessidades e prestação de serviços em prol das mulhe-
res e das pessoas na condição feminina. Assim a Comissão de 
Direito do Trabalho foi criada para atuar, discutir, propor e pres-
tar serviços que possam acolher e orientar sobre os problemas 
enfrentados pelas mulheres nos diversos ambientes do trabalho.

Ressaltando que a expectativa é de elevação da presença 
feminina no mercado de trabalho, e deve chegar a 64,3% em 
2030, assim a taxa de participação feminina deverá crescer mais 
do que a masculina, segundo aponta o estudo Decomposição e 
projeção da taxa de participação do Brasil utilizando o mode-
lo idade-período-coorte, 1992 a 2030, do Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipea). Junto com este crescimento, cres-
cem também os problemas que as mulheres e pessoas na con-
dição feminina enfrentam. Dentre eles, que não são poucos, 
nosso foco neste trabalho é o inaceitável Assédio Sexual. 

A comissão optou por editar uma cartilha na forma de 
perguntas e respostas, em linguagem simples, de fácil enten-
dimento e que possa esclarecer às vítimas, impulsionando-as 
a tomar atitudes que possibilitem afastá-las do problema, ou 
ainda, que possam denunciar, judicializar, reivindicar direitos, 
obter justa condenação aos assediadores e até mesmo serem 
indenizadas pelas agruras que sofreram.

Colaborando desta forma para a diminuição do crime de 
assédio e dando uma resposta à sociedade que poderá fazê-las 
retomar suas vidas de “cabeça em pé”.  

Comissão de Direito do Trabalho
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1. O que configura um assédio? 

Etimologicamente falando, assédio é a “insistência imper-
tinente, perseguição, sugestão ou pretensão constantes em re-
lação a alguém” (Dicionário Eletrônico Houaiss). 

Em termos legais, o assédio sexual consiste numa manifesta-
ção sexual, alheia à vontade da vítima, sem o seu consentimento, 
que lhe cause algum constrangimento, humilhação ou medo. 

Assédio não é sedução, não é desejo, não é paquera. As-
sédio é violência, sob uso de poder, medo e até ameaças.  

A questão do assédio sexual é considerada hoje, mundial-
mente, como uma pandemia, um comportamento silenciado, 
escondido e não denunciado. Dar visibilidade a questão por 
meio da educação é imprescindível, podemos pensar também 
no aprimoramento legislativo. 

2. Quais os atos mais comuns praticados pelo 
agressor e em quais ambientes são  
mais incidentes? 

São os físicos e verbais, os mais comuns, como propostas 
indesejadas de caráter sexual “convites”; olhares insinuantes, 
invasivos e persistentes; contatos físicos (toques, abraços, bei-
jos); questionamentos ofensivos sobre a vida privada, às prefe-
rências e práticas sexuais, convites reiterados à vítima para sair, 
pressões sexuais, telefonemas e mensagens obscenas, comen-
tários desnecessários e inoportunos com teor sexual. 

Alice Monteiro de Barros, conhecida jurista, nos ensina 
que há ainda a forma não verbal, caracterizada pelos olhares 
indiscretos e maliciosos, exibição de fotos e até textos porno-
gráficos seguidos de insinuações, perseguição a vítima, pas-
seios próximos a residência da vítima ou em locais em que ela 
se encontre, exibicionismo etc.
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O assédio não tem lugar, nem hora para acontecer. O as-
sédio pode ser na escola, na rua ou na balada. Porém no am-
biente do trabalho é o mais comum e com maiores consequên-
cias, nosso foco nessa cartilha.

Segundo a Agência Patrícia Galvão, 97% das mulheres 
já foram vítimas de assédio em meios de transporte; 56% das 
mulheres sofreram assédio sexual dentro de uma instituição 
de ensino. 

O assédio sexual também pode ser cometido também por 
um ou vários colegas de trabalho, como veremos adiante. As-
sim entendemos que a legislação deva evoluir.

3. Quais os tipos de assédio  
no ambiente do trabalho?

No ambiente do trabalho a doutrina hoje reconhece dois 
tipos de assédio sexual, assim denominados:  Assédio Sexual 
Vertical, quando praticado por superior hierárquico, esta é a 
forma clássica, descrita no código penal; Assédio Sexual Hori-
zontal, quando praticado por um ou mais colegas de trabalho. 
Felizmente já existe um projeto de Lei tramitando no Congres-
so Nacional para tornar crime o assédio praticado sem a pre-
sença hierárquica ou ainda oriunda de hierarquia inferior, que 
também ocorre, todas com o objetivo de obter o favorecimen-
to de cunho sexual.

Cabe destacar que o assédio sexual decorrente da relação 
de emprego, pode ocorrer fora das dependências da empresa 
empregadora, por exemplo: numa carona de volta do trabalho 
com um colega, contatos pelas redes sociais, em “happy hours” 
da empresa, festas de final de ano e outros eventos também 
podem ser considerados para fins da caracterização do assédio 
sexual e demandadas na justiça trabalhista.
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4. Quais os meios utilizados  
pelos agressores?

Uma das mais reconhecidas doutrinadoras nesse tema é 
Vólia Bomfim Cassar, que denomina e nos indica os seguintes 
meios, de assédio sexual: O assédio por chantagem ou “quid 
pro quo” (isto por aquilo) ocorre quando o superior hierár-
quico, se valendo do seu poder ameaça a vítima com a perda 
de vantagens ou até mesmo do próprio emprego caso não lhe 
preste “serviços sexuais”, sendo esse o tipo de assédio mais co-
mum. A chantagem pode acontecer com a promessa de pro-
moção ou alguma vantagem ao empregado. Normalmente é o 
agressor o beneficiário do proveito, mas é possível que o bene-
ficiário seja um terceiro, quando o agressor obriga a vítima a 
prestar favores sexuais à um cliente. Prática antiga no mundo 
corporativo, principalmente na área comercial; seguindo temos 
o assédio por intimidação ocorre quanto a vítima é exposta a 
situações vexatórias/constrangedoras, humilhantes ou inopor-
tunas. Nesse caso a vítima é hostilizada com investidas sexuais, 
piadas, gestos sexuais, propostas etc. Pode ser praticado pelo 
chefe, gerente, outro supervisor hierárquico e até mesmo por 
um ou por vários colegas de trabalho.

5. Assédio sexual é crime? 

O assédio sexual quando praticado por superior hierárquico 
é crime previsto no artigo 216 A, do código penal: “constranger 
alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento se-
xual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hie-
rárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, car-
go ou função”. A pena prevista é de detenção de um a dois anos.

Caso o ato de assediar não seja praticado por superior 
hierárquico, o agente pode estar praticando outras infrações 
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penais. A prática de ato libidinoso contra alguém sem consen-
timento é crime de importunação sexual tipificada no artigo 
215A, do código penal. E a perseguição ameaçadora é crime 
descrito no artigo 147A, que foi recentemente inserido na le-
gislação pela Lei 14.132/21, popularmente conhecido como cri-
me de stalker, mas que se refere a qualquer tipo de persegui-
ção não somente àquela feita pelos meios digitais.

Há duas interpretações em relação à prática do ato: o as-
sédio pode ocorrer pelo simples constrangimento da vítima ou 
pela prática contínua de atos constrangedores.

O gênero da vítima não é determinante para a caracte-
rização do assédio como crime. “A tipificação específica é de 
2001, quando se introduziu o artigo 216-A no código penal, e 
a prática é punível independentemente do gênero”, explica a 
presidente do TST, ministra Maria Cristina Peduzzi. No entanto, 
estatisticamente, a prática se dá preponderantemente em rela-
ção às mulheres.

6. Quais as penas e consequências  
impostas ao agressor?

Como precitado, o código penal prevê pena de detenção 
de um a dois anos. Entretanto no código civil no seu artigo 927, 
determina “Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, 
fica obrigado a repará-lo. No artigo 186 temos” Aquele que, 
por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, 
violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamen-
te moral, comete ato ilícito. Por fim o artigo 187 determina 
“Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao 
exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu 
fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

Na CLT diz o artigo 223-B: “Causa dano de natureza extra-
patrimonial a ação ou omissão que ofenda a esfera moral ou 
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existencial da pessoa física ou jurídica, as quais são as titulares 
exclusivas do direito à reparação”. E o artigo 223-C da CLT “A 
honra, a imagem, a intimidade, a liberdade de ação, a autoesti-
ma, a sexualidade, a saúde, o lazer e a integridade física são os 
bens juridicamente tutelados inerentes à pessoa física”.

Assim a justiça laboral, havendo ou não relação hierárqui-
ca, pode reconhecer o dano e o direito à reparação. Como os 
casos de assédio horizontal. 

Como o assédio é decorrente da relação de trabalho, e 
a vítima empregada por meio de ação trabalhista, demanda 
contra o empregador, a responsabilidade pela reparação é da 
empresa (artigo 932, inciso III, do código civil. No entanto o 
empregador poderá ajuizar ação de regresso contra o agente 
assediador em busca de ressarcimento. O assediador também 
pode ser demitido por justa causa. No serviço público, será 
adiante abordado.

7. Quais as consequências mais  
recorrentes para uma vítima de assédio? 

Os seres humanos são diferentes nas reações a qualquer 
tipo de agressão ou comportamento alheio. A educação, o 
meio, a formação que ajudaram a construir a personalidade de 
cada um é que determinará ou contribuirá para as consequên-
cias físicas e ou psicológicas que advirão do sofrimento decor-
rente de assédio sexual. Mas podemos afirmar que ninguém 
passa incólume quando vítima de assédio sexual. São compor-
tamentos comuns o isolamento, o sentir-se fragilizado, sentir 
medo, insegurança, perder a autoconfiança e o mais grave o 
desenvolvimento de doenças físicas e psíquicas. Dentre elas a 
hipertensão, insônia, síndrome do pânico, distúrbios alimenta-
res, fobias, doenças gastrointestinais, crises de ansiedade, aci-
dentes vasculares, enfartos e até desenvolvimento do câncer.
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8. Quais as medidas de prevenção  
contra o assédio sexual?

O assédio sexual tem dois aliados: o silêncio e o medo, 
tanto da vítima, quanto e, principalmente, de quem assiste o 
assédio e se cala. A prevenção é a educação, a disseminação 
de informação acerca do tema, a não naturalização da vio-
lência e o rompimento do ciclo de silêncio com a punição do 
responsável.

Ao tomar conhecimento de um caso de assédio, em quais-
quer ambientes, e principalmente no ambiente do trabalho é 
muito importante não culpar a vítima, nem subestimar sua dor, 
ter coragem, para oferecer ajuda, ouvi-la, acolhê-la, orientá-la 
e incentivá-la a buscar ajuda jurídica e psicológica.  Fora do am-
biente do trabalho, denunciar junto ao órgão competente é a 
melhor solução para ajudar a investigar, reconhecer e punir os 
agressores. E se você for a vítima tenha coragem de denunciar, 
buscar orientação e ajuda. Somente assim, não se intimidan-
do, poderá quebrar o ciclo de assédio. Dando a oportunida-
de a si de se restabelecer, de se reestruturar e buscar novas 
oportunidades.

9. Quais atitudes uma vítima de assédio  
pode tomar para ser amparada?

Primeiro preservar  provas do assédio, “print” de conver-
sas por mensagem ou rede social, gravar as ligações telefôni-
cas, salvar áudios, “e-mails”. Toda informação, documentos, 
fotografias, testemunhas, que sustentem a acusação serão 
meios de prova importantes. Lógico que o agressor sempre 
se cercará de cuidados, e evidentemente nem sempre a víti-
ma terá todas essas provas, ou facilidade para obtê-las. Im-
portante destacar que o depoimento, “a palavra” da vítima, 
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também é valorizada. Por este motivo a organização com da-
dos da trajetória do crime serão determinantes, guardar de 
forma segura, datas, nomes, horários, locais podem ajudar 
muito numa ação judicial. 

Segundo denunciar. A denúncia pode ser feita, interna-
mente, pois em algumas empresas há departamentos que po-
dem ajudar e orientar. No setor público existem ouvidorias, 
corregedorias ou departamentos específicos para denúncias. 
Ou externamente, é possível procurar sindicatos, associações, 
uma advogada ou advogado de confiança; as delegacias da 
mulher, a Defensoria Pública, o Ministério Público e outros lo-
cais de apoio e acolhimento.

Outra atitude que muitas vezes exige muita coragem, é 
buscar o apoio, se possível, de familiares ou de amigos, pois 
tão importante quanto a denúncia, que aliás poderá fortalecer 
a vítima e o fato de não seguir só. 

10. Como agir com o medo de  
retaliação e impunidade?

Enfrentar uma situação de assédio sexual, em uma socie-
dade patriarcal como a nossa, implica em muita determinação 
e disposição emocional. É muito importante ter uma rede de 
apoio jurídico, psíquico e pessoal.

Por outro lado, devido ao avanço da luta pelas instituições, 
a divulgação de casos, o debate presente na mídia, capacitação 
das redes de atendimento, hoje o sentimento das testemunhas 
do assédio, dos profissionais da saúde, dos integrantes do judi-
ciário e dos organismos responsáveis pelo atendimento de víti-
mas tem mudado e melhorado, proporcionando um acolhimen-
to humanizado das vítimas deste tipo de assédio e de outros. 

As empresas privadas e o setor público acompanha-
ram esta evolução e são cientes de sua responsabilidade em 
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garantir o acolhimento e a proteção das vítimas e de quem 
denuncia um assédio sexual dentro de seus ambientes. É muito 
importante criar um ambiente seguro para a escuta e garantir 
a apuração dos fatos de forma idônea, imparcial e que preser-
ve a dignidade da vítima. 

O Ministério do Trabalho e Emprego, editou uma cartilha 
sobre assédio sexual na qual foram elencadas como essenciais 
as seguintes providências:

• Dizer claramente não ao assediador;
• Contar para os (as) colegas o que está acontecendo;
• Reunir provas, como bilhetes, presentes e outras;
• Arrolar colegas que possam ser testemunhas;
• Relatar o acontecimento ao setor de recursos humanos;
• Relatar o acontecido ao sindicato;
• Registrar a ocorrência na Delegacia da Mulher e, na 

falta dessa, em uma delegacia comum;
• Registrar o fato na Superintendência Regional do Tra-

balho e Emprego.

11. Qual a diferença entre violência 
doméstica e assédio sexual?

Importante esclarecer que apesar de definirem de forma 
própria, ambas são violência e o assédio sexual pode ocorrer 
também no ambiente doméstico, ambiente de mais incidência 
da violência doméstica. Quando o assediador pode ser um pa-
rente ou alguém próximo, com objetivo de obter o benefício 
para si ou até para terceiros, como ocorre no ambiente do tra-
balho, já exemplificado anteriormente.

Segundo o artigo 5ª da Lei Maria da Penha - violência do-
méstica e familiar contra a mulher é “qualquer ação ou omis-
são baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento 
físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial”. 
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A vítima de violência doméstica, normalmente são mulhe-
res, que passam muito tempo tentando evitá-la para assegurar 
sua própria proteção e a de seus filhos. Ficam ao lado dos agresso-
res por medo, vergonha ou falta de recursos financeiros, sempre 
esperando que a violência acabe, e nunca para manter a violência.

A psicóloga norte-americana Lenore Walker identificou 
que as agressões cometidas em um contexto conjugal ocorrem 
dentro de um ciclo que é constantemente repetido. Fase 1 – 
Aumento da Tensão; Fase 2 – Ato de violência; Fase 3 – Arre-
pendimento e comportamento carinhoso.

No assédio sexual os atos são mais específicos e com um 
único fim. Vimos que a vítima pode ser assediada uma única 
vez, ou permanecer assediada por tempo indefinido e por vá-
rias formas, e em vários ambientes. No entanto ocorre com 
maior incidência no ambiente do trabalho, sendo o agressor na 
maioria das vezes superior hierárquico, com objetivos de obter 
vantagens de cunho sexual.  A figura do agressor e a vítima 
podem ter outras características como já vimos neste trabalho.

12. O que difere importunação  
sexual de assédio sexual?

O crime de importunação sexual, definido pela Lei nº 
13.718/18, é caracterizado pela realização de ato libidinoso na 
presença de alguém de forma não consensual, com o objetivo 
de “satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro”. O caso mais 
comum é o assédio sofrido por mulheres em meios de transpor-
te coletivo, mas também enquadra ações como beijos forçados 
e passar a mão no corpo alheio sem permissão. O infrator pode 
ser punido com prisão de um a cinco anos.

Ocorreram alguns casos famosos em sequência no trans-
porte público e assédio no carnaval como beijos roubados, “en-
coxadas”, “passadas de mão” e outros toques inconvenientes 
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sem o consentimento da mulher, como aqueles casos de agres-
sores que chegaram a ejacular em cima de mulheres em ônibus 
e trens. A proliferação e a incidência de tais fatos que deram 
origem a lei. 

Antes da norma, a conduta era considerada apenas uma 
contravenção penal, punida com multa e, quando se tratava 
de estupro, era prisão em flagrante ou preventiva. Sancionada 
em setembro de 2018, a lei passou a garantir proteção à vítima 
quanto ao seu direito de escolher quando, como e com quem 
praticar atos de cunho sexual.

Assim a importunação sexual é tipificada em lei específi-
ca, com contornos e fins e agressores diversos.

13. O que é misoginia e qual a  
relação com o assédio sexual?

A palavra vem do grego e significa “ódio pela mulher” é 
o preconceito, aversão e o machismo acentuados, contra mu-
lheres que levam o portador a ter ódio e tratar a mulher como 
ser inferior, ao ponto de culminar com agressões físicas. Em 
87% das denúncias Ministério do Trabalho e Emprego este tipo 
de comportamento está ligado ao assédio moral, um tipo de 
comportamento próximo ao assédio sexual, porém difere deste 
na forma e nos objetivos do agressor. E lamentavelmente 51 % 
são mulheres.  

14. A lei Maria da Penha inclui  
proteção a vítima de assédio sexual?

A Lei nº 11.340/2006 de 07 de agosto de 2006 , contém 46 
artigos distribuídos em sete títulos, e criou mecanismos para pre-
venir e coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher em 
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conformidade com a Constituição Federal (art. 226, § 8°) e os trata-
dos internacionais ratificados pelo Estado brasileiro (Convenção de 
Belém do Pará, Pacto de San José da Costa Rica, Declaração Ameri-
cana dos Direitos e Deveres do Homem e Convenção sobre a Elimi-
nação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher).

O assédio sexual não é crime abrangido por esta lei, po-
rém, poderá ser ela aplicada quando o assédio sexual, no tem-
po, transforma-se em violência sexual à mulher.

Ainda não há lei específica para o assédio sexual, mas há 
previsão no código penal.

15. Que tipo de ação judicial a  
vítima pode promover?

A vítima de assédio sexual se empregado sob as regras da 
CLT, pode procurar um profissional e buscar na justiça traba-
lhista direitos indenizatórios por danos extrapatrimoniais, mu-
nida das provas das quais já citamos anteriormente.

No curso do assédio sexual e da relação de emprego, a 
vítima poderá promover ação trabalhista intitulada de Rescisão 
Indireta, que para facilitar o entendimento, pode-se comparar 
a “justa causa” do empregador. Na qual a vítima requer ao juiz 
que determine que o empregador a demita com o devido pa-
gamento de todos os direitos legais.

Ressaltando que o empregador pode, buscar ressarcimen-
to contra o agressor em ação denominada Ação de Regresso, 
bem como demitir o agressor por justa causa, quando ele per-
de grande parte dos seus direitos rescisórios.

Caso o assédio sexual não ocorra no âmbito laboral, cabe 
Boletim de Ocorrência, em delegacias comuns ou especializa-
da que poderá, após inquérito, culminar em ação penal, com 
julgamento e condenação do agressor a prisão. Situação mais 
incomum, mas possível.
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16. Quais os riscos das ações judiciais 
trabalhistas, decorrentes de assédio sexual?

Os riscos são os mesmos de qualquer ação judicial. Ou seja 
o ônus de provar o alegado é que determinará o sucesso da 
ação. Assim é importante que a vítima escolha um profissional 
capacitado de confiança que possa atuar no processo.

Importante destacar que na parte indenizatória é preciso 
ter cautela e o profissional ser experiente neste tipo de pedido. 
Pois o arbitramento do pedido indenizatório, seguem critérios 
e devem ser arbitrados pela parte, a vítima, ou requerer ao juí-
zo que determine o “quantum indenizatório”, nome que de-
fine o valor da condenação por danos extrapatrimoniais, mais 
conhecidos como danos morais.

Aparecida Maria Prado (Cida Prado), especialista no tema, 
no livro Direito do Trabalho Contemporâneo e suas perspec-
tivas, define que, “... o dano extrapatrimonial é aquele ato 
lesivo que consiste num prejuízo psíquico, que ofende a per-
sonalidade, a integridade do bem sentir, que não pode ser 
quantificado e valorado economicamente, mas que pode ser 
compensado, este é o objetivo da aplicação condenatória em 
um processo, onde se busca reparação pecuniária por danos 
extrapatrimoniais. 

Milhares de ações tramitam no judiciário buscando repa-
rações por dano extrapatrimonial, como se fosse possível res-
sarcir os danos causado por uma ofensa à alma da vítima, no 
entanto, esta dor pode ser compensada por um quantum inde-
nizatório, cujo, objetivo é senão lavar a alma da dor, ao menos 
minimizá-la, quando esta compensação por condenação divul-
ga a verdade a sociedade, quando esta compensação permite a 
vítima investir na diminuição desta dor ou possibilitar-lhe satis-
fação e por fim, tem como objetivo coibir a reincidência do ato 
lesivo por aquele que ofendeu, bem como, na publicidade do 
resultado, educar a sociedade, de forma que o agressor reflita 
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antes de agir ou que o cidadão tome atitudes que impeça o 
resultado danoso.

Muitos tem a ideia errônea que pode se pedir o quanto 
queira, não é assim na prática. Ademais ainda que a vítima e 
seu patrono, após estudar o caso, determinem o valor a ser 
requerido. Tal valor poderá ser “rearbitrado” a critério e con-
vencimento do juiz.

Na ação de rescisão indireta, cabe esclarecer que a vítima, 
pode se afastar da empresa desde a data da distribuição da 
ação, ou permanecer no emprego até a sentença final. Porém, 
em muitos casos o clima do ambiente, pode ensejar não ser a 
melhor escolha.

17. Qual a diferença de  
assédio sexual e “paquera”?

O Assédio sexual é unilateral, invasivo, constrangedor, 
causa medo, traz reações maléficas a saúde e consequências no 
ambiente do trabalho. A “paquera” é recíproca, consensual e 
consentida, dá prazer e pode evoluir para um relacionamento 
sério e feliz. Assédio sexual não trata de desejo mútuo, signifi-
ca violência e constrangimento e dor.

18. No que difere o assédio sexual no  
serviço público e na empresa privada?

Em nada difere a conduta do assédio sexual no traba-
lho público ou privado, entretanto, os servidores públicos e  
empregados públicos que praticarem assédio, além de poderem  
sofrer sanções no âmbito criminal e civil, poderão, também, rece-
ber punições disciplinares no âmbito da administração pública.
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19. Quem pode ser vítima de  
assédio no serviço público?

Qualquer pessoa pode ser vítima de assédio sexual dentro 
do serviço público, não importa se usuária/o do serviço, empre-
gadas de empresas terceirizadas ou funcionárias públicas inde-
pendentemente do grau de hierarquia.

No âmbito do estado de São Paulo, o Decreto Estadual nº 
63.251/2018, no seu artigo 1º, determina que o assédio sexual 
praticado pelo agente público do estado de São Paulo deve ser 
punido com pena de demissão ou demitido por justa causa, nos 
termos da Lei 10.261/1968 e da Consolidação das Leis do Traba-
lho, nos seguintes termos:

Artigo 1º - O assédio sexual praticado pelo agente público 
que, valendo-se de sua condição funcional, constrange alguém com 
intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual para si ou para 
outrem, poderá caracterizar procedimento irregular de natureza 
grave, passível de punição com a pena de demissão, nos termos do 
artigo 256, inciso II, da Lei nº 10.261, de 28 de outubro de 1968, ou 
justa causa para a rescisão do contrato de trabalho, nos termos do 
artigo 482, alínea “b”, da Consolidação das Leis do Trabalho.

20. Qual é a punição do servidor público 
estatutário e celetista e como se dará esta 
punição?

O servidor público estatutário ou o empregado público 
celetista somente podem sofrer punição após o devido pro-
cesso administrativo disciplinar, garantido o contraditório e 
a ampla defesa. 

Os processos disciplinares são conduzidos, no Estado de 
São Paulo, por órgãos independentes, ou seja, pela Procurado-
ria Geral do Estado, por meio da Procuradoria de Procedimentos 
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Disciplinares ou, em caso de carreiras com Corregedorias pró-
prias, por seus corregedores.

O artigo 241 determina quais são os deveres dos servi-
dores estatuais, que entre outros, constam: tratar com urba-
nidade os colegas de trabalho e as partes (inciso VI), cooperar 
e manter um ambiente solidário no trabalho (artigo XII), estar 
em dia com leis, regulamentos, regimentos, instruções e ordens 
de serviço (inciso XIII) e proceder na vida pública e privada de 
modo que dignifique a função pública (inciso XIV), bem como 
preservação da moralidade administrativa. Também se cons-
titui como procedimento irregular de natureza grave (artigo 
256, I), estando sujeito à pena de demissão. 

No caso de empregado público submetido às normas da 
Consolidação das Leis do Trabalho, o assédio sexual constitui-se 
como causa para a justa causa para a rescisão do contrato de 
trabalho, nos termos do artigo 482, inciso b, pois, configura-se 
incontinência de conduta.

Assim, no campo disciplinar, o agente público que prati-
car assédio sexual em razão de seu cargo, emprego ou função, 
poderá estar sujeito, conforme a natureza do seu cargo, às pe-
nas de demissão (artigo 256, II, da Lei 10.261/1968), cassação 
de aposentadoria (artigo 259, I, da Lei 10.261/1969), dispensa 
(artigo 35, IV da Lei 500/1974) ou demissão por justa causa (ar-
tigo 482, b, da CLT). 

21. Quais as providências para a vítima de 
assédio sexual praticado por agente público 
estatutário ou celetista?

A vítima de assédio sexual ou qualquer outra pessoa, ser-
vidora ou não, que tomar conhecimento da prática de assédio 
sexual praticado por servidor público estatutário do celetista 
deverá formalizar sua denúncia perante o Ministério Público 
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e perante as Ouvidorias, Corregedorias ou canais de denúncia 
de cada órgão público. A Corregedoria Geral da Administração 
do estado de São Paulo possuía canal de denúncias pelo link 
http://www.trabalhosemassediosexual.sp.gov.br/.

A autoridade administrativa que tem ciência de uma situa-
ção de assédio deve adotar as medidas legais para sua apuração, 
mesmo sem autorização da vítima, devendo providenciar ime-
diatamente as seguintes medidas: instauração de apuração pre-
liminar, sigilo e prioridade de tramitação, acolhimento da vítima, 
cuidado com a escuta tanto da vítima como das testemunhas e, 
se necessário, deve-se determinar o afastamento preventivo do 
servidor (prazo máximo de 180 dias prorrogáveis) - artigo 266, 
I, da Lei 10.260/68. Se a conduta também for crime, a autorida-
de deve providenciar para que se instaure, simultaneamente, o 
inquérito policial, nos termos do artigo 302 da Lei 10.261/1968. 

23. O que a OIT – Organização do Trabalho 
tem feito mundialmente sobre o tema?

Primeiro tratado internacional para enfrentar a violência 
e o assédio entra em vigor

O primeiro tratado internacional sobre violência e assédio 
no mundo do trabalho entra em vigor em 25 de junho de 2021 
- dois anos depois de ter sido adotado pela Conferência Inter-
nacional do Trabalho (CIT) da OIT. Até o momento, seis países 
ratificaram a Convenção sobre Violência e Assédio, 2019 (Nº 
190) - Argentina, Equador, Fiji, Namíbia, Somália e Uruguai. Os 
países que ratificam estão legalmente vinculados às disposições 
da Convenção um ano após a ratificação.

Juntamente com a Recomendação Nº 206, a Convenção 
Nº 190 reconhece o direito de todas as pessoas a um mundo de 
trabalho livre de violência e assédio e fornece uma estrutura 
comum para a ação. 

http://www.trabalhosemassediosexual.sp.gov.br/
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“Um futuro do trabalho melhor é livre de violência 
e assédio, ” disse Guy Ryder, diretor-geral da OIT 
em sua mensagem para marcar o lançamento da 
campanha global.

(Publicado em: 21/06/21)

24.  Notícias dos tribunais  
sobre assédio sexual.

1- Toques não autorizados, cantadas e ofertas de promo-
ção resultam em condenação de sindicato por assédio 
sexual.
A 14ª Turma do Tribunal do Trabalho de São Paulo (TRT-2) 
confirmou, por unanimidade dos votos, assédio sexual so-
frido por empregada que trabalhava no Sindicato dos Co-
merciários de São Paulo, mantendo parcialmente decisão 
de 1º grau. O sindicato foi condenado a pagar cinco vezes 
o salário da autora da ação por dano moral. No acórdão, 
o desembargador-relator Francisco Ferreira Jorge Neto 
cita estudo sobre comportamento de homens e mulheres 
nas relações de trabalho e também a respeito das canta-
das “inofensivas” do dia a dia. (Nº do processo: 1001758-
14.2019.5.02.0078) ;(Publicada em 20/05/2021.

2-  Auxiliar de serviços assediada no trabalho receberá 
danos morais
O assédio sexual pode ser comprovado por indícios e não 
precisa ser praticado por superior hierárquico. Com esse 
entendimento, a 1ª Turma do Tribunal Regional do Traba-
lho da 2ª Região manteve sentença que condenou uma 
fornecedora de serviços elétricos a pagar R$ 20 mil de in-
denização a uma auxiliar de serviços gerais assediada no 
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trabalho. Sozinha na copa, a mulher foi agarrada pelas 
costas por um encarregado e gesticulou pela janela em 
busca de socorro. (Publicada em: 07/02/2022).

3- Empregado acusado de assédio sexual não consegue 
reverter justa causa
Uma decisão de segunda instância do Tribunal Regional 
do Trabalho da 2ª Região (TRT-2) considerou correta a dis-
pensa por justa causa de um empregado (reclamante no 
processo) acusado de assédio sexual por colega em am-
biente de trabalho, reformando sentença (decisão de 1ª 
instância). Ao contrário do juízo de 1º grau, a 15ª Turma 
do TRT-2 entendeu que a palavra da vítima do assédio 
tem valor probatório, principalmente se corroborada por 
outros elementos. O acórdão de julgamento citou ainda a 
“cultura ocidental machista” no sentido de ela contribuir 
com a prática reiterada de assédio contra a mulher. (Pu-
blicada em: 14/02/2020).

4- Metrô indenizará mulher que sofreu assédio sexual
A 19ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça 
de São Paulo manteve decisão da 13ª Vara Cível da Ca-
pital para condenar a Companhia do Metropolitano de 
São Paulo (Metrô) a indenizar mulher que sofreu assédio 
sexual no interior de um trem. Pelos danos morais, ela 
receberá R$ 7 mil.
A empresa recorreu ao TJSP negando a ocorrência e com-
provação do assédio. No entanto, para a turma julgadora 
os fatos foram demonstrados pelos documentos juntados 
ao processo, entre eles lavratura de termo circunstancia-
do e oitiva perante autoridade policial. O relator do caso, 
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desembargador Sebastião Junqueira, destacou em seu 
voto que uma testemunha afirmou ter ouvido a vítima 
gritar que sofria assédio sexual e, ao olhar para o impor-
tunador, percebeu que ele estava levantando o zíper da 
calça. 
Para o magistrado foi caracterizada a responsabilidade 
do Metrô, na medida em que cabia a empresa fiscalizar 
de forma eficaz o interior de seus vagões para evitar si-
tuações constrangedoras a seus usuários. “O sofrimento 
da pessoa molestada durante o transporte é fato que por 
si só causou dor que não pode ser dimensionada e a ex-
periência comum indica que sofreu dano moral indenizá-
vel.” (Publicada em 18/01/2016).

5- Acórdão em Mandado de Segurança para afastar a ví-
tima em ação trabalhista de Rescisão Indireta.
ACORDAM os Magistrados integrantes da 1ª Seção de Dis-
sídios Individuais do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª 
Região: Por maioria de votos, vencido o relator, conceder 
a segurança, para reconhecer incidentalmente a extinção 
do contrato de trabalho por despedida indireta, e de-
terminar a baixa na CTPS pela empregadora, bem como 
determinar a expedição de alvará judicial para encami-
nhamento do seguro-desemprego e para levantamento 
dos depósitos do FGTS da conta vinculada da impetrante, 
devendo ser considerado que a denúncia cheia do contra-
to de trabalho ocorreu na data do ajuizamento da ação 
subjacente, sem prejuízo de posterior alteração, confor-
me for decidido no processo trabalhista. Determina-se, 
ainda, o pagamento das parcelas rescisórias (saldo de sa-
lários, férias vencidas e proporcionais com 1/3 e13º salário 
proporcional), no prazo de 5 (cinco) dias, tudo sob pena 
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de multa diária de R$ 500,00(quinhentos reais). Custas 
não incidentes. Processo nº 0022629-97.2021.5.04.0000 
(MSCiv) – (publicada 15-03-2022)

25.  Quais os órgãos públicos que  
acolhem as vítimas de assédio sexual?

Locais de atendimento de mulheres vítimas de violência: 
• Centros de atendimento municipais; 
• Casa da Mulher Brasileira- Telefone: (11) 3275-8000 
• Defensoria Pública do Estado- Telefone: 0800 773 4340 
• Abrigos institucionais para Mulheres- Telefone: (11) 

2763-8040 
• CICs (Centros de Integração à Cidadania) e CRAVs 

(Centro de Referência e Apoio à Vítima); 
• http://www.hospitalperola.com.br/ 
• Delegacias da Mulher 
• Aplicativo “SOS Mulher” 
• Disque 180 e 190
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