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Assédio sexual no trabalho:
mulheres são as principais vítimas
Abusar da hierarquia da empresa para tirar vantagens sexuais é assédio sexual, e isso é crime. A
primeira dica é romper o silêncio e denunciar o ato, saiba como!

Da REDAÇÃO

O assédio do chefe começa, na maioria das vezes, como uma brincadeira inocente. A prática vai se intensificando
e, quando você percebe, já está de mãos atadas. Muitas mulheres sofrem em situações como essa no dia a dia e
o pior: caladas e com medo de perder o emprego. Abusar da hierarquia da empresa para tirar vantagens sexuais
é assédio sexual, e isso é crime.

Num caso relatado no site do Tribunal Superior do Trabalho (TST), um supermercado localizado na cidade
gaúcha de Viamão teve de pagar R$ 10 mil a uma balconista assediada por um dos donos da empresa durante o
trabalho. No último exame do caso, a Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho negou provimento a
recurso da empresa, que pretendia ser absolvida da condenação. Segundo a empregada, o patrão a teria
assediado passando a mão em seus seios e fazendo comentários libidinosos sobre eles.

Em outro caso, este publicado no dia 15 de novembro de 2013, um mero galanteio, a paquera e olhares de
admiração não epresentam assédio sexual segundo a 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região.
O colegiado analisou um pedido de indenização por danos morais de uma mulher que alegou ter sofrido por seu
chefe "atos tendentes a obter favores sexuais contra a sua vontade".

E MAIS:7 questões sobre assédio moral no trabalho

A juíza relatora disse não ter visto provas de assédio sexual ou moral, pois em ambos os casos não houve
pressão reiterada. Segundo a juíza, não houve assédio moral pela ausência de perseguição constante ou "terror
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psicológico capaz de incutir no empregado uma sensação de descrédito em si próprio". O que, então, caracteriza
o assédio sexual?

Numa pesquisa realizada com 478 pessoas e divulgada em 2012 pelo site Trabalhando.com, 40% já sofreu
algum tipo de assédio sexual no ambiente de trabalho, sendo 32% mulheres e 8% homens.  Embora existam
casos inversos em que o homem se vê assediado por uma mulher, essa não é a regra e sim a exceção. O
assédio sexual é crime com legislação específica e penalidades previstas.

Ele acontece quando o homem, principalmente em condição hierárquica superior, não tolera ser rejeitado e
passa a insistir e pressionar para conseguir o que quer e isso pode ser expresso de várias formas. No ambiente
de trabalho, atitudes como piadinhas, fotos de mulheres nuas, brincadeiras consideradas de macho ou
comentários constrangedores sobre a figura feminina podem e devem ser evitados.

Segundo a professora Adriana C. Calvo, mestranda da PUC/SP, há dois tipos de assédio sexual. A chantagem é o
tipo criminal previsto pela Lei nº 10.224/2001. O outro é a intimidação, a intenção de restringir, sem motivo, a
atuação de alguém ou criar uma circunstância ofensiva ou abusiva no trabalho. As mulheres ainda são as
maiores vítimas do que a legislação denomina assédio sexual.

A Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência Contra a Mulher (Convenção de Belém do
Pará, 1995 – CEDAW) classifica o assédio sexual no trabalho "como uma das formas de violência contra a
mulher". As informações são da cartilha atualizada e elaborada pela Subcomissão de Gênero com participação
da Comissão de Ética do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

CLIQUE AQUI PARA SABER COMO E ONDE DENUNCIAR

Já curtiu a FANPAGE da Ana Paula Padrão no Facebook? Clique AQUI

Siga o Tempo de Mulher nas redes sociais: Facebook / Twitter

Veja também
Dona de casa gasta 9 horas por semana para lavar roupas

Afinal, o Que Querem as Mulheres?

Sandálias gladiadora e com transparência: aposte!

Comprar excessivamente é culpa dos seus hormônios

O Fórum Momento Mulher começou

Assédio sexual no trabalho: mulheres são as
principais vítimas

NOTÍCIA ANTERIOR PRÓXIMA NOTÍCIA

Assédio moral no trabalho: saiba como
denunciar

Compartilhar 0 Tw eetar 0

0 Comentários

mais notícias

Dona de casa gasta 9 horas por
semana para lavar roupas

Afinal, o Que Querem as
Mulheres?

Sandálias gladiadora e com
transparência: aposte!

Comprar excessivamente é culpa
dos seus hormônios

O Fórum Momento Mulher
começou

Maquiagem: as cores que farão
sucesso na Primavera/Verão

msn brasil no facebook

compartilhados assistidos

Nós respondemos
há 22 horas

Cinema, dinossauros e muita
imaginação
há 1 dia

7 questões para você entender (e
denunciar!) o assédio...
há 1 dia

Assédio sexual no trabalho: mulheres
são as principais...
há 1 dia

Alivie sua TPM com a aromaterapia
há 1 dia

Acabamento do véu é apenas mais
um detalhe?
há 1 dia

Seu filho sabe estudar?
há 2 dias

Falta de desejo sexual: veja dicas
para superar esse...
há 2 dias

Explorar todos os cômodos da casa
estimula o prazer sexual
há 2 dias

Estampas de verão: veja o
significado de cada uma e como...
há 2 dias

Explorar todos os cômodos da casa
estimula o prazer sexual
há 2 dias

Carros raros vão a leilão
há 2 dias

Alex Atala, o chef que quer revelar o
sabor do Brasil
há 2 dias

Autoestima: atividade estimula
crianças e adolescentes a...
há 2 dias

Filhos precisam ter capacidade de
sonhar e realizar para...
há 2 dias

Autoestima: entenda a importância
de se sentir bem com a...

msn fotos

download da semana

Recomendar 0

Perucas, amarrações de lenços e
acessórios para pacientes com
câncer

MSN Brasil

1.958.679 pessoas curtiram MSN Brasil.

Plug-in social do Facebook

Cur tir

recentes

Gostaria de ter um carro do futuro?
Veja os conceitos mais legais de 2013.

Papéis de parede: Lotus F1 Team
Papéis de parede da Equipe Lotus de Fórmula
1™.

http://estilo.br.msn.com/tempodemulher/carreira/7-quest%c3%b5es-para-voc%c3%aa-entender-e-denunciar-o-ass%c3%a9dio-sexual-no-trabalho
http://estilo.br.msn.com/tempodemulher/amor-e-sexo/explorar-todos-os-c%c3%b4modos-da-casa-estimula-o-prazer-sexual-1
http://estilo.br.msn.com/tempodemulher/moda/estampas-de-ver%c3%a3o-veja-o-significado-de-cada-uma-e-como-us%c3%a1-las
http://estilo.br.msn.com/tempodemulher/beleza-e-saude/alivie-sua-tpm-com-a-aromaterapia
http://estilo.br.msn.com/tempodemulher/colunistas/cabeleireira-brasileira-faz-sucesso-no-exterior
http://on-msn.com/1fnKQOy
http://www.facebook.com/anapaulapadraooficial
http://www.facebook.com/tempodemulher
https://twitter.com/tempodemulher
http://estilo.br.msn.com/tempodemulher/decoracao/dona-de-casa-gasta-9-horas-por-semana-para-lavar-roupas-1
http://estilo.br.msn.com/tempodemulher/dicas/afinal-o-que-querem-as-mulheres
http://estilo.br.msn.com/tempodemulher/moda/sand%c3%a1lias-gladiadora-e-com-transpar%c3%aancia-aposte
http://estilo.br.msn.com/tempodemulher/dinheiro/comprar-excessivamente-%c3%a9-culpa-dos-seus-horm%c3%b4nios-1
http://estilo.br.msn.com/tempodemulher/variedades/o-f%c3%b3rum-momento-mulher-come%c3%a7ou
http://estilo.br.msn.com/tempodemulher/carreira/ass%c3%a9dio-sexual-no-trabalho-mulheres-s%c3%a3o-as-principais-v%c3%adtimas
http://estilo.br.msn.com/tempodemulher/carreira/ass%c3%a9dio-sexual-no-trabalho-mulheres-s%c3%a3o-as-principais-v%c3%adtimas
http://estilo.br.msn.com/tempodemulher/carreira/ass%c3%a9dio-sexual-no-trabalho-mulheres-s%c3%a3o-as-principais-v%c3%adtimas
http://estilo.br.msn.com/tempodemulher/carreira/ass%c3%a9dio-moral-no-trabalho-saiba-como-denunciar
http://estilo.br.msn.com/tempodemulher/carreira/ass%c3%a9dio-moral-no-trabalho-saiba-como-denunciar
http://estilo.br.msn.com/tempodemulher/carreira/ass%c3%a9dio-moral-no-trabalho-saiba-como-denunciar
http://estilo.br.msn.com/tempodemulher/carreira/ass%c3%a9dio-sexual-no-trabalho-mulheres-s%c3%a3o-as-principais-v%c3%adtimas
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Festilo.br.msn.com%2Ftempodemulher%2Fcarreira%2Fass%25C3%25A9dio-sexual-no-trabalho-mulheres-s%25C3%25A3o-as-principais-v%25C3%25ADtimas&text=Ass%C3%A9dio%20sexual%20no%20trabalho%3A%20mulheres%20s%C3%A3o%20as%20principais%20v%C3%ADtimas&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fon-msn.com%2F1ekG5lV&via=portalMSN
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Festilo.br.msn.com%2Ftempodemulher%2Fcarreira%2Fass%25c3%25a9dio-sexual-no-trabalho-mulheres-s%25c3%25a3o-as-principais-v%25c3%25adtimas
http://estilo.br.msn.com/tempodemulher/
http://estilo.br.msn.com/tempodemulher/decoracao/dona-de-casa-gasta-9-horas-por-semana-para-lavar-roupas-1
http://estilo.br.msn.com/tempodemulher/dicas/afinal-o-que-querem-as-mulheres
http://estilo.br.msn.com/tempodemulher/moda/sand%c3%a1lias-gladiadora-e-com-transpar%c3%aancia-aposte
http://estilo.br.msn.com/tempodemulher/dinheiro/comprar-excessivamente-%c3%a9-culpa-dos-seus-horm%c3%b4nios-1
http://estilo.br.msn.com/tempodemulher/variedades/o-f%c3%b3rum-momento-mulher-come%c3%a7ou
http://estilo.br.msn.com/tempodemulher/beleza-e-saude/maquiagem-as-cores-que-far%c3%a3o-sucesso-na-primavera-ver%c3%a3o
javascript:void();
javascript:void();
http://estilo.br.msn.com/tempodemulher/noivas/post.aspx?post=e8bdafa4-ef9b-4910-86ae-e4596a0e4ec0
http://estilo.br.msn.com/demaepramae/blog/mariana-della-barba/post.aspx?post=106b8f80-9cab-40ca-a32d-cf39b9b619aa
http://estilo.br.msn.com/tempodemulher/carreira/7-quest%c3%b5es-para-voc%c3%aa-entender-e-denunciar-o-ass%c3%a9dio-sexual-no-trabalho
http://estilo.br.msn.com/tempodemulher/carreira/ass%c3%a9dio-sexual-no-trabalho-mulheres-s%c3%a3o-as-principais-v%c3%adtimas
http://estilo.br.msn.com/tempodemulher/beleza-e-saude/alivie-sua-tpm-com-a-aromaterapia
javascript:void();
javascript:void();
http://fotos.br.msn.com/
http://especiais.br.msn.com/downloads-da-semana/
http://estilo.br.msn.com/tempodemulher/carreira/ass%c3%a9dio-sexual-no-trabalho-mulheres-s%c3%a3o-as-principais-v%c3%adtimas
http://www.facebook.com/MSNBrasil
https://www.facebook.com/help/?page=209089222464503
http://www.facebook.com/MSNBrasil
http://www.facebook.com/MSNBrasil
https://www.facebook.com/help/?page=209089222464503
http://www.facebook.com/gal.lucena
http://www.facebook.com/paula.caetano.545
http://www.facebook.com/eduardo.caldeyra.9
http://www.facebook.com/cleice.cunha.3
http://www.facebook.com/vitoria.rosa.7549
http://www.facebook.com/vanessa.socarinhos
http://www.facebook.com/nerisvaldo.rodrigues
http://www.facebook.com/fernanda.danieli
http://www.facebook.com/people/F%C3%A1bio-Jos%C3%A9-Silva/100002352496536
http://fotos.br.msn.com/slideshow/carros/saloes-mostram-os-carros-do-futuro/32cdq2wa#1
http://especiais.br.msn.com/downloads-da-semana/
https://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fon-msn.com%2F1ekG5lV&text=Ass%C3%A9dio%20sexual%20no%20trabalho%3A%20mulheres%20s%C3%A3o%20as%20principais%20v%C3%ADtimas&via=portalMSN&counturl=http%3A%2F%2Festilo.br.msn.com%2Ftempodemulher%2Fcarreira%2Fass%25c3%25a9dio-sexual-no-trabalho-mulheres-s%25c3%25a3o-as-principais-v%25c3%25adtimas&original_referer=http%3A%2F%2Festilo.br.msn.com%2Ftempodemulher%2Fcarreira%2Fass%25C3%25A9dio-sexual-no-trabalho-mulheres-s%25C3%25A3o-as-principais-v%25C3%25ADtimas&source=tweetbutton

