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COMPLIANCE TRABALHISTA E 
ASSÉDIOS  MORAL E SEXUAL  

 
O que é compliance 

Cultura – assédios favorecidos? 
 Assédio Moral 
Assédio Sexual 

Controle – hot line e outros 
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COMPLIANCE TRABALHISTA E ASSÉDIOS  MORAL 
E SEXUAL 

O que é compliance:  
 

comply with – acatar, cumprir 
compliance – agir de cordo com a regra – novidade?? só 

anticorrupção?? 
só a lei  12.846/2013 ?? 
E nas relações de trabalho, nas questões de assédios? Que rumo 

seguir??  
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COMPLIANCE TRABALHISTA E ASSÉDIOS  MORAL 
E SEXUAL 

Como iniciar um programa de compliance 
trabalhista 
Criação de um programa específico ou inserção no compliance em geral? 

Envolvimento das áreas: Alta direção, RH, Segurança e Medicina do Trabalho e Jurídico   

Due diligence procedimental: Documentação, políticas, práticas – com base na lei 

aplicável – conformidade? 

  Verificação em relação a lei- não conformidade – regularização – reescrita – alteração 

de práticas  

Discussão da regulamentação e correção – implantação de novas políticas, 

mecanismos de controle, treinamentos e outros 



www.benhame.adv.br 

COMPLIANCE TRABALHISTA E ASSÉDIOS  MORAL 
E SEXUAL 

Cultura – assédios favorecidos? 
 

O que a empresa espera de seus gestores? 
Como é a remuneração de seus executivos? A que estão 

atreladas?  
Como são as metas? Elas favorecem corrupção e assédio? 

E os prazos? São reais, factíveis?   

Como é a relação com clientes? O cliente sempre tem 

razão? O que se permite em relação ao cliente? O que se pede na  
relação com o cliente? 
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COMPLIANCE TRABALHISTA - ASSÉDIO  MORAL  

O QUE CARACTERIZA O ASSÉDIO? 
 
Humilhação reiterada, repetitiva, visando 

denegrir a vítima, enfraquecê-la moralmente 
 
OBJETIVOS: pedido de demissão da vítima ou 

transferência – nem sempre  
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COMPLIANCE TRABALHISTA  ASSÉDIO  MORAL 
TIPOS  

Vertical 
 

o superior hierárquico no 

exercício das suas 

funções age de maneira 

abusiva humilhando os 

subalternos  

Horizontal  
 

o colega de trabalho que 

assedia o outro colega 

de mesmo nível 

hierárquico  

Pode existir mesmo de inferior hierárquico contra superior – às 
vezes em grupo  
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COMPLIANCE TRABALHISTA E ASSÉDIO SEXUAL 

 
 

ELEMENTOS – art 216-A COD PENAL 
 

Agente: superior hierárquico direto ou não 
Constranger – sentido de tolher a liberdade 
Intuito: obtenção de favor sexual  
Vítima: homem ou mulher hetero ou 
homosexual  
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COMPLIANCE TRABALHISTA E ASSÉDIO SEXUAL 

 
 

Comentários dd Dr. Damásio E. de Jesus – fonte;  
http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=2386 
 
 
Meios executórios 
Crime de forma livre, o constrangimento tendente ao assédio sexual pode se 

dar por quaisquer das formas de comunicação (verbal, escrita ou mímica). 
Embora tipo de execução livre, cremos que o meio de realização do crime 
não pode ser a violência física e nem a grave ameaça, cuja presença 
conduziria ao atentado violento ao pudor e ao estupro. 

 
Cerceamento de direito da vítima 
Não é qualquer constrangimento que pode configurar o delito de assédio 

sexual. Há necessidade de cerceamento a um direito ao qual a vítima faz jus. 
Assim, não se pode falar no tipo em análise quando se trata de um privilégio 
que o sujeito ativo oferece à vítima em troca de uma ação de natureza 
sexual. 
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COMPLIANCE TRABALHISTA E ASSÉDIO SEXUAL 

 
 

E NAS RELAÇÕES DE TRABALHO? 
 
http://portal.mpt.mp.br/wps/wcm/connect/portal_mpt/921e0b9f-c30c-473c-bf3b-
0497ac571292/Cartilha_Ass%C3%A9dio+Sexual.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=ROOTWORKSPACE.Z18_395C1BO0K89D40A
M2L613R2000-921e0b9f-c30c-473c-bf3b-0497ac571292-lPgJK7P 
 

CARTILHA DO MPT  
 
 
 
 
 

http://portal.mpt.mp.br/wps/wcm/connect/portal_mpt/921e0b9f-c30c-473c-bf3b-0497ac571292/Cartilha_Ass%C3%A9dio+Sexual.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=ROOTWORKSPACE.Z18_395C1BO0K89D40AM2L613R2000-921e0b9f-c30c-473c-bf3b-0497ac571292-lPgJK7P
http://portal.mpt.mp.br/wps/wcm/connect/portal_mpt/921e0b9f-c30c-473c-bf3b-0497ac571292/Cartilha_Ass%C3%A9dio+Sexual.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=ROOTWORKSPACE.Z18_395C1BO0K89D40AM2L613R2000-921e0b9f-c30c-473c-bf3b-0497ac571292-lPgJK7P
http://portal.mpt.mp.br/wps/wcm/connect/portal_mpt/921e0b9f-c30c-473c-bf3b-0497ac571292/Cartilha_Ass%C3%A9dio+Sexual.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=ROOTWORKSPACE.Z18_395C1BO0K89D40AM2L613R2000-921e0b9f-c30c-473c-bf3b-0497ac571292-lPgJK7P
http://portal.mpt.mp.br/wps/wcm/connect/portal_mpt/921e0b9f-c30c-473c-bf3b-0497ac571292/Cartilha_Ass%C3%A9dio+Sexual.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=ROOTWORKSPACE.Z18_395C1BO0K89D40AM2L613R2000-921e0b9f-c30c-473c-bf3b-0497ac571292-lPgJK7P
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http://portal.mpt.mp.br/wps/wcm/connect/portal_mpt/921e0b9f-c30c-473c-bf3b-0497ac571292/Cartilha_Ass%C3%A9dio+Sexual.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=ROOTWORKSPACE.Z18_395C1BO0K89D40AM2L613R2000-921e0b9f-c30c-473c-bf3b-0497ac571292-lPgJK7P
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COMPLIANCE TRABALHISTA E ASSÉDIOS  MORAL 
E SEXUAL como agir para evitar? 

 
 

Percepção do ambiente de trabalho; 
A cultura da empresa  
A relação com o cliente 
Criação de um canal de comunicação confiável; 
Conscientização dos gestores –multiplicação da 

orientação; 
Alteração da forma de gestão; 
 

DAR IMPORTÂNCIA AO TEMA !!!!! 
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COMPLIANCE TRABALHISTA E ASSÉDIOS  MORAL 
E SEXUAL e se ele já foi detectado? 

 
 

Investigar internamente de maneira cuidadosa 
Ouvir todos os envolvidos; 
Assessoria psicológica  - verificação do estado da 

vítima e do agressor; (este pode ser vítima 
também) 

Imposição de alteração de conduta – 
compromisso documentado; 

Punição: Desde suspensão até demissão por 
justa causa  (parte criminal – direito da vítima) 
 

DAR IMPORTÂNCIA AO TEMA !!!!! 
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COMPLIANCE TRABALHISTA E ASSÉDIOS  MORAL 
E SEXUAL 

 
 

Isso é balela? 
Em que nível estamos no Brasil? Porque mudar a 
cultura é essencial? 
 
Na pesquisa entre mulheres profissionais de direito? 
- discriminação de gênero – percepção em 49% das 
entrevistadas – 69% já presenciaram tal situação 
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COMPLIANCE TRABALHISTA E ASSÉDIOS  MORAL 
E SEXUAL 

 
 

 
 
 

42% das mulheres na área juridica entendem 
que situações de assédio moral afetam ou 
afetam muito em seu desenvolvimento 
profissional…. E……... 
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E SEXUAL 

 
 

 
 
 

Nem as situações de assédio sexual são evitadas no 
Mundo Jurídico: 
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O pior nessas situações: TOLERÂNCIA COM ELAS  
Em artigo de Dra Amy Epstein Gluck, apresenta a pesquisa da Dra Lilian Cortina, 

que mostra que (in http://employmentdiscrimination.fisherbroyles.com/2018/08/sexual-harassment-r-e-s-p-e-c-t-in-fire-

departments/)   
[The scientific community widely recognizes that it is organizational conditions, rather than 

individual characteristics, that most powerfully predict sexual harassment. Organizations 
characterized by (1) a skewed gender ratio, such that most employees are male, (2) job 
duties and tasks that are historically masculine in nature, and (3) organizational tolerance of 
offensive behavior typically have far greater problems with sexual harassment. 

Em tradução livre: A comunidade científica reconhece amplamente que são as condições 
organizacionais, mais do que as características individuais, que tornam previsiveis  com maior 
probabilidade o assédio sexual. Organizações caracterizadas por  
(1) uma relação de gênero  distorcida, de tal forma que a maioria dos trabalhadores são do 
sexo masculino, 
 (2) funções de trabalho e tarefas que são vistos como historicamente masculino na natureza, e 
(3) a tolerância organizacional do comportamento ofensivo normalmente têm muito maiores 
problemas com assédio sexual. 



www.benhame.adv.br 

COMPLIANCE TRABALHISTA E ASSÉDIOS  MORAL 
E SEXUAL 

 
 

 
 

 No mesmo artigo, Dra Amy: (in 

http://employmentdiscrimination.fisherbroyles.com/2018/08/sexual-harassment-r-e-s-p-e-c-t-in-fire-departments/)   

[ 

Em tradução livre:  

“ My partner Rich Cohen wrote about the scientifically-proven significance of organizational 
climate, where he noted: a major study from the National Academies of Sciences, Engineering 
said that “the strongest, most potent predictor of sexual harassment is essentially the culture 
of the company ― what the researchers call ‘organizational climate.’” 

b 
Meu sócio, Rich Cohen, escreveu sobre a 
significância cientificamente comprovada do clima 
organizacional, onde observou: um estudo 
importante da Academia Nacional de Ciências, 
Engenharia, disse que “o mais forte e mais 
poderoso preditor de assédio sexual é 
essencialmente a cultura da empresa. - o que os 
pesquisadores chamam de "clima organizacional" 
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COMPLIANCE TRABALHISTA E ASSÉDIOS  MORAL 
E SEXUAL 

 
 

 
 

[ 

b 

Essas situações precisam ser monitoradas e combatidas. 
 
Somente com a alteração das organizações, empresas, escritórios de advocacia a 
situação será alterada.  
 
Tais alterações só vão ocorrer com programas sérios, sem tolerância com a 
“cultura” estabelecida. 
 
 A mudança cultural leva tempo, e investimento…. 
 
Esperemos que os investimento não sejam feitos, quando não ser ético for mais 
caro que o ser…...  
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