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“A violência contra a mulher constitui violação 
dos direitos humanos e liberdades 

fundamentais e limita todas ou parcialmente a 
observância, gozo e exercício de tais direitos e 

liberdades (...) constitui ofensa contra a 
dignidade humana e é manifestação das 

relações de poder historicamente desiguais 
entre mulheres e homens; (...) permeia todos 
os setores da sociedade, independentemente 
de classe, raça ou grupo étnico, renda, cultura, 

idade ou religião (...) a violência contra a 
mulher é qualquer ato ou conduta baseada no 
gênero, que cause morte, dano ou sofrimento 
físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto na 

esfera pública como na esfera privada.”

Convenção Interamericana para Prevenir, Punir 
e Erradicar a Violência contra a Mulher

�pos de Violência

Violência f ísica ofende a integridade ou saúde 
corporal.

Violência psicológica causa dano emocional 
e diminuição da autoestima, degrada ou controla 
ações, crenças e decisões, por ameaça, constrangi-
mento, humilhação, manipulação, isolamento, 
vigilância, perseguição, insulto, chantagem, ridicula-
rização, exploração e limitação do direito de ir e vir.

Violência sexual coage a presenciar ou partici-
par de relação sexual não desejada, por intimidação 
ou uso da força, impede de usar método contracep-
tivo, força ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à 
prostituição, limitando ou anulando o exercício dos 
direitos sexuais e reprodutivos.

Violência patrimonial retém, subtrai, destrói 
objetos, instrumentos de trabalho, documentos 
pessoais, bens, valores, direitos ou recursos econô-
micos.

Violência moral difama e calunia.

Violência racial ofende a honra valendo-se de 
elementos referentes à raça, cor, etnia, religião ou 
origem.

Violência virtual (cyberbullying) hostiliza no 
meio virtual por perseguição persistente (cybers-
talking), envia conteúdo erótico pessoal (sexting) ou 
viola a intimidade expondo conteúdo erótico pesso-
al de ex-parceiros (revenge porn).

Violência obstétrica nega atendimento de 
qualidade ou realiza procedimentos invasivos sem 
explicação, consentimento ou anestesia durante a 
gestação, parto, pós-parto ou abortamento.

Violência institucional discrimina em virtude 
das relações de poder desiguais entre usuários de 
serviços públicos e funcionários públicos.

Nao se cale,
O sigilo é garantido.

www.ouvidoria.uff.br

denuncie!

Em situação de violência sexual, a procura por 
atendimento médico é urgente nas primeiras 72h 
para proteção contra gravidez e infecções sexual-
mente transmissíveis (DST/HIV).

O Hospital Universitário Antônio Pedro (Huap) é 
referência em atendimento à violência sexual, 
dispondo de medicamentos, exames e assistência 
psicossocial.

Em situação de perigo, disque 190 ou 180 (Central 
de Atendimento à Mulher).

Para registrar Boletim de Ocorrência, procure uma 
delegacia comum ou uma Delegacia Especial de 
Atendimento à Mulher (Deam).

Para encaminhamento jurídico procure a Defenso-
ria Pública ou um serviço de advocacia. Sanções 
administrativas, cíveis e penais são decorrentes de 
procedimentos independentes.

Em caso de assédio no trabalho, além da Ouvidoria, 
outras instâncias podem realizar o primeiro acolhi-
mento:

– Comissão de Ética da UFF
– Coordenação de Atenção Integral à Saúde e 
Qualidade de Vida (Casq/Progepe)
– UFF Mulher/Proex
– SOS Mulher/Huap
– Sindicato dos Trabalhadores em Educação da 
UFF (Sintuff)



Violência no Trabalho:
Assédio moral e sexual

O assédio não é um problema individual, pois degra-
da o ambiente de trabalho, as relações profissionais, 
o desempenho e a produtividade prejudicando a 
todos os trabalhadores, a instituição e a comunida-
de. O assédio é uma violência, de natureza física ou 
verbal, que expõe trabalhadores a situações humi-
lhantes, constrangedoras e discriminatórias, causan-
do injúria à identidade, dignidade e integridade. Pode 
ser dirigido ao servidor ou empregado, independen-
te de gênero, orientação sexual, religião, raça ou 
etnia, no entanto, as mulheres são as principais 
atingidas, sobretudo pela desigualdade de oportuni-
dades desde o seu ingresso no mercado de trabalho.

O assédio moral expõe o trabalhador a situa-
ções humilhantes, constrangedoras, repetitivas e 
prolongadas durante o exercício de suas funções. O 
objetivo da agressão é desestabilizar emocional e 
profissionalmente a pessoa assediada, forçá-la a 
pedir demissão ou demiti-la por insubordinação. No 
entanto, conflitos esporádicos, sem exposição 
vexatória não configuram assédio moral, uma vez 
que seus pressupostos são habitualidade, intencio-
nalidade, direcionalidade e temporalidade.

Já o assédio sexual no trabalho tem o objetivo 
de obter vantagem ou favor sexual. O assediador 
pode intimidar com provocações sexuais inoportu-
nas, verbais ou físicas de modo que causem coação 
e constrangimento, prejudicando as relações 
laborais da pessoa assediada. Nos casos mais graves 
a atividade sexual é colocada como condição para 
manutenção do emprego ou função.

Exemplos mais comuns de Assédio Sexual: Contato 
físico indesejado, solicitação de favores sexuais, 
chantagem para promoção no emprego ou ameaça 
de demissão, convites impertinentes, perguntas 
indiscretas ou comentários atrevidos, grosseiros ou 
embaraçosos de cunho sexual, exibição ou envio de 
material pornográfico ou com conteúdo sexual sem 
consensualidade.

Consequências mais
comuns na saúde

O assédio pode ocasionar danos à saúde como 
alterações comportamentais, problemas psicopato-
lógicos e psicossomáticos. O impacto é diferente a 
cada caso, considerando as diferenças em relação à 
constância e intensidade do assédio. Podem ocorrer 
danos psicológicos: culpa, vergonha, rejeição, triste-
za, inferioridade e baixa autoestima, irritação, choro, 
mágoa, ressentimento, raiva, depressão, etc. Físicos: 
distúrbios digestivos, hipertensão, palpitações, 
tremores, dores generalizadas, alteração da libido, 
agravamento de doenças, insônia, cefaléia, estresse, 
etc. Sociais: isolamento, degradação do relaciona-
mento familiar, etc. Profissionais: redução da 
concentração, produtividade, intolerância e insubor-
dinação.

Prevenção ao assédio
Os gestores devem promover um ambiente de 
trabalho dialógico, participativo e transparente em 
que o respeito seja fundamental e o assédio não seja 
tolerado. Os trabalhadores devem evitar palavras, 
gestos ou atitudes de desrespeito aos colegas, não 
praticar, se submeter ou compactuar com nenhum 
tipo de violência.

Enfrentamento ao assédio
O que a pessoa assediada pode fazer: Romper o 
silêncio!

– Dizer claramente não ao assediador
– Contar aos colegas o que está acontecendo
– Reunir provas, como bilhetes e presentes
– Arrolar testemunhas
– Denunciar na Ouvidoria
– Relatar ao sindicato
– Registrar a ocorrência na delegacia da mulher 

ou em uma delegacia comum
– Registrar a ocorrência na Superintendência 

Regional do Trabalho e Emprego

Legislações

Embora não aborde diretamente a questão do 
assédio, a Lei 8.112/90 dispõe que os servidores 
devem manter conduta compatível com a moralida-
de administrativa (Art.116) e não devem promover 
manifestação de apreço ou desapreço no recinto da 
repartição (Art.117). A violação pode resultar em 
aplicação de penalidades disciplinares: advertência, 
suspensão, demissão, cassação de aposentadoria ou 
disponibilidade, destituição de cargo em comissão, 
destituição de função comissionada (Art.127).

Na aplicação das penalidades serão consideradas a 
natureza e a gravidade da infração cometida, os 
danos que dela provierem para o serviço público, as 
circunstâncias agravantes ou atenuantes e os 
antecedentes funcionais (Art. 128). A demissão pode 
ser aplicada nos casos de incontinência pública, 
conduta escandalosa e ofensa física, em serviço, a 
servidor ou a particular, salvo em legítima defesa 
própria ou de outrem (Art.132).

Para os trabalhadores regidos pela Consolidação das 
Leis do Trabalho (CLT), o 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 pode gerar a demissão por justa causa. (CLT 
– Decreto Lei 5452/43, Art. 482)

Segundo o Art. 216A do Código Penal (Decreto Lei 
2848/40), “constranger alguém com o intuito de 
obter vantagem ou favorecimento sexual, prevale-
cendo-se o agente da sua condição de superior 
hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício 
de emprego, cargo ou função.” A pena é de detenção 
de um a dois anos.


