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O Assédio Sexual é considerado a pior 
forma de Assédio Moral e sempre foi 
combatido duramente pelo Sinttel-DF. 
Se a companheira, ou até mesmo o 
companheiro, está sendo vítima de 
cantadas e convites indecorosos ou 
brincadeiras rasteiras de superiores ou 
colegas, procure o seu sindicato. Aqui 
a gente sabe o que fazer com esse tipo 
mau caráter
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Nossa intenção é encorajar a 
trabalhadora a ter uma posição mais 
ativa nesse assunto, que ela saiba 
reconhecer o seu agressor e que não 
tenha medo de denunciar os casos de 
assédios sexual.
Não se intimide com o chefe, gerente, 
patrão ou mesmo um colega 
assediador. Procure o seu sindicato 
para que possamos dar queixa crime  
contra o agressor e  também tomar 
providências contra a empresa 
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O assédio sexual no trabalho consiste 
em constranger ou intimidar um 
colega, a m de obter vantagens ou 
favorecimento sexual. As mulheres 
geralmente são as principais vítimas, 
mas também ocorrem com homens, 
embora seja mais raro.
O assédio sexual pode ser explícito ou 
sutil, pode ser falado ou apenas 
insinuado, pode ser através de gestos 
ou bilhetinhos, mas, em todos os casos, 
é uma violência inominável e deve  
combatida com rigor. Procure ajuda. 
Não se sinta culpada. Não tenha 
medo. Denuncie o seu agressor. 



A Lei 10.224/2001 introduziu no 
Código penal a tipicação do crime de 
assédio sexual: 

«CONSTRANGER ALGUÉM COM O 
INTUITO DE OBTER VANTAGEM OU 
FAVORECIMENTO SEXUAL, PREVA-
LECENDO-SE DE SUA CONDIÇÃO SE 
SUPER IOR  H IERÁRQUICO OU 
ASCENDÊNCIA INERENTES AO 
EXERCÍCIO, EMPREGO, CARGO OU 
FUNÇÃO». PENA: 1 A 2 ANOS DE 
DETENÇÃO
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De modo geral, o assédio sexual 
acontece quando o homem (ou 
mulher), principalmente em condição 
hierárquica superior, não tolera ser 
rejeitado e passa a insistir e pressionar 
para conseguir o que quer. Essa 
pressão tem componentes de extrema 
violência moral, à medida que coloca a 
vít ima em situações vexatórias, 
provoca insegurança prossional pelo 
medo de perder o emprego, ser 
transferida, perder direitos etc.
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Apesar de todos os avanços nos 
costumes, o assédio sexual ainda 
continua um tabu. Por ser feito de 
forma oculta de outras pessoas, a 
mulher assediada tem a tendência de 
sofrer sozinha. Não raras vezes , as 
mulheres se sentem culpadas , isto é, 
questionam se suas atitudes foram 
adequadas, provocadoras ou insinua-
doras, o que é um absurdo. Trata-se da 
culpabilização da vítima que se 
acrescenta ao sofrimento da mulher 
assediada. 

Culpabilizacao
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A primeira atitude de quem se sentiu assediada 
sexualmente é romper com o silêncio, pois o 
silêncio favorece o agressor. Em uma primeira 
abordagem desagradável de algum colega 
deve-se dizer claramente NÃO. Se o 
inconveniente insistir com suas brincadeiras ou 
palavras de mau gosto, ele passa a ser um 
agressor. Nesse caso, é uma boa idéia contar 
às amigas e às colegas de trabalho e começar 
a juntar provas dessa agressão. Bilhetes, 
presentinhos, e-mails ou testemunhas podem 
ser usadas para comprovare o assédio perante 
a polícia e o judiciário.  Também é aconse-
lhável informar a empresa, assim como o 
Sinttel-DF. O próximo passo é registrar a 
ocorrência em uma delegacia da mulher e 
também comunicar o fato na DRT



Homem que e homem
nao acoberta e nem 
aceita assediador 

 
 O combate contra o assédio sexual 
não é uma luta entre mulheres e 
homens, é uma luta de todos contra 
uma prática violenta, indecente e 
covarde. É dever dos homens de bem, 
que sabem respeitar o próximo e 
querem um ambiente de trabalho 
saudável, empreender ações no 
sentido de coibir a ação desses 
verdadeiros tarados. Derrotar o 
assédio sexual no ambiente de 
trabalho é parte importante da luta 
pe la  i gua ldade  de  d i r e i t o s  e 
oportunidades entre homens e 
mulheres. Ninguém deve aceitar o 
inaceitável. Denuncie.   



Paquera é uma coisa, assédio sexual é outra. 
Uma gentileza, um erte, um elogio bem 
colocado são comportamentos normais e 
desejáveis. Quem não gosta de um 
relacionamento baseado no carinho, respeito 
e companheirismo? Já o assédio sexual é 
uma das práticas mais abjetas que existe, pois 
envolve poder, violência e submissão. O 
Sinttel-DF  defende, apóia e participa da luta 
das mulheres pela igualdade de direitos e 
oportunidades. Para nós não existe qualquer 
dúvida, a mulher é dona de seu corpo, de 
seus desejos e de suas ações. 

Eu so fico
com quem 
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DE EMERGENCIA

Sinttel-DF 
3321 6674
Delegacia da Mulher
3442 4300
Superintendência do Trabalho (DRT)
2031 0143
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