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1. Considerações gerais 

 

 

O delito de assédio sexual foi inserido no ordenamento jurídico-penal 

brasileiro pela Lei 10.224, de 15 de maio de 2001, e entrou em vigência no dia 

ulterior. Não há precedentes do delito em análise na legislação pátria. 

O assédio sexual pode ser conceituado, com lastro na referida lei, como a 

conduta do agente que, prevalecendo-se de sua superioridade hierárquica ou de 

sua ascendência sobre alguém, em razão de emprego, cargo ou função, passa a 

importunar essa pessoa, solicitando a prática de qualquer ato libidinoso, não 

querido pelo assediado.  

O agasalho de semelhante conduta pela lei penal é fruto de um avanço no 

reconhecimento dos direitos da mulher, que, indubitavelmente, é quem sofre 

com maior intensidade tal constrangimento. Aliás, o assédio sexual mereceu a 

atenção de outras legislações penais estrangeiras, com destaque para as daqueles 

países que passaram por importantes reformas penais em meados do século XX, 

entre as quais podem-se mencionar o Código Penal francês de 1994 (art. 222-

33)
1
, o Código Penal espanhol de 1995 (art. 184)

2
, o Código Penal português de 

                                                
1
 Dispõe o referido artigo: “Aquele que, abusando da autoridade que lhe conferem suas funções, 

assedia outrem valendo-se de ordens, ameaças ou coações com o fim de conseguir favores de natureza 
sexual, será punido com a pena de um ano de prisão e 1.000.000 francos de multa”. 
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1994 (art. 164.2)
3
 e o Código Penal paraguaio que entrou em vigência em 1º de 

janeiro de 1999 (art.133).
4
  

Discute-se se o assédio sexual deve ser objeto de tratamento penal ou se 

basta sua regulamentação pelo Direito do Trabalho, pelo Direito Civil ou pelo 

Direito Administrativo. Para os adeptos da primeira tese, a conduta ora analisada 

é de natureza penal, por se tratar de uma grave infração à convivência civilizada 

entre as pessoas, que atenta contra a liberdade espiritual e física da vítima, como 

expressão da dignidade e dos direitos humanos, merecedores de tutela penal.
5
 

                                                                                                                                                   
2
 Esse artigo, com a redação ditada pela Lei Orgânica nº 11, de 30 de abril de 1999, tem a seguinte 

redação: “Art. 184.1. Aquele que solicita favores de natureza sexual, para si ou para um terceiro, no 

âmbito de uma relação laboral, docente ou de prestação de serviços, contínua ou habitual, e com tal 
comportamento provoca na vítima uma situação objetiva e gravemente intimidatória, hostil ou 

humilhante, será punido, como autor de assédio sexual, com a pena de prisão de seis a doze fins de 

semana ou multa de três a seis meses. 2. Se o acusado de assédio sexual comete o fato prevalecendo-se 
de uma situação de superioridade laboral, docente ou hierárquica, ou com o sinal expresso ou tácito de 

causar à vítima um mal relacionado com as legítimas expectativas que aquela possa ter no âmbito da 

indicada relação, a pena será de prisão de doze a vinte e quatro fins de semana ou multa de seis a doze 
meses. 3. Quando a vítima seja especialmente vulnerável, por razão de sua idade, enfermidade ou 

situação, a pena será de prisão de doze a vinte e quatro fins de semana ou multa de seis a doze meses 

nas hipóteses previstas no apartado 1, e de prisão de seis meses a um ano nas hipóteses previstas no 

apartado 2 do presente artigo”. A respeito da matéria, sustenta a doutrina espanhola que o legislador, 
que até então só se havia ocupado de condutas que atentassem contra a liberdade do ato sexual (v.g., 

estupro) ou que implicassem uma interferência intolerável na liberdade de decisão (v.g., agressões 

sexuais intimidatórias), opera, com a incriminação do assédio sexual, um adiantamento da barreira de 
proteção do bem jurídico liberdade sexual, de forma que “reputa-se consumada como delito sexual a 

mera solicitação de favores sexuais acompanhada do anúncio de uma possível frustração de 

expectativas no caso de o agressor não ver concretizados seus desejos lúbricos” (RODRÍGUEZ, 
Carlos Suárez-Mira. El delito de acoso sexual. Revista del Poder Judicial, n.46, 1997, p.293). Nesse 

sentido também vide MARTÍNEZ ARRIETA, Andrés. Acoso sexual. In: Cuadernos del Poder 

Judicial, 21, 2000, p.96. 
3
 O texto normativo instituído pela Lei nº 65, de 02 de setembro de 1998, encontra-se assim redigido: 

“Quem, abusando de autoridade resultante de uma relação de dependência hierárquica, econômica ou 

de trabalho, constrange outra pessoa, por meio de ordem ou ameaça não compreendida no número 

anterior, a sofrer ou a praticar cópula, coito anal ou coito oral, consigo ou com outrem, é punido com 
pena de prisão  de até 3 anos”. 
4
 O artigo tem a seguinte redação: “Aquele que, com fins sexuais, importunar outra pessoa, abusando 

da autoridade ou influência que lhe conferem suas funções, será punido com pena privativa de 

liberdade de até dois anos”. 
5
 Cf. GONZALES, Elpídio. Acoso sexual, p.186-187. Leciona-se, a propósito, que “no Brasil, não 

temos a tradição de recorrer à área cível quando nos sentimos moralmente ofendidos (...) a necessidade 

de incriminar a conduta do assédio sexual, em nosso país, também é conseqüência das grandes 
dificuldades de acesso à população ao Judiciário, principalmente no trato de questões patrimoniais. 

Tivéssemos nós uma Justiça mais democrática, talvez pudéssemos dispensar acréscimos à legislação 

penal... é difícil que cidadãos se possam sentir recompensados pelos prejuízos morais sofridos apenas 
com a intervenção da Justiça Cível” (ELUF, Luiza Nagib. Crimes contra os costumes e assédio sexual, 

p.131). Não se pode olvidar também da advertência quanto à tolerância do assédio sexual perpetrado 

contra a mulher, já que “o mundo ocidental, há muito, se rege por um paradigma masculino, isto é, sua 

sistematização de valores está maculada por uma ideologia de gênero. Conseqüentemente, a norma 
jurídica, como não poderia deixar de ser, pauta-se por essa ideologia fundada no gênero. Nesse 
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 Para aqueles que compartilham do segundo entendimento, é de se repelir a 

política adotada pelo legislador brasileiro, que vem inserindo no ordenamento 

jurídico medidas de natureza penal na tentativa de solucionar problemas sociais, 

atentando contra princípios fundamentais do Direito Penal, em especial o 

princípio da intervenção mínima. O assédio sexual, nesse caso, poderia ser 

combatido eficazmente com medidas de natureza extrapenal. Cite-se, como 

exemplo, o Estado do Rio Grande do Sul, onde a prática de tal conduta é 

reprimida no âmbito da Administração Pública, direta ou indireta, nos termos da 

Lei Complementar estadual 11.487, de 13 de junho de 2000.
6
  

De toda sorte, se por um lado impõe reconhecer que a prática do assédio 

sexual – freqüentemente verificada – atenta contra direitos fundamentais da 

pessoa humana (v.g., direito à liberdade, à intimidade e à integridade moral), 

vulnerando a dignidade que lhe é inerente, por outro lado insta registrar que 

semelhante conduta já se encontra perfeitamente abarcada pelo tipo legal do 

delito de constrangimento ilegal (art.146, CP), em que a vítima é constrangida a 

não fazer o que a lei permite ou o que ela não manda mediante violência, grave 

ameaça ou qualquer outro meio que reduza sua capacidade de resistência. Sob 

essa fórmula, bastante genérica, estaria englobado também o fato de valer-se o 

agente de sua condição de superior hierárquico com vistas à obtenção de favores 

sexuais por parte da vítima, seja ela do sexo masculino ou do feminino.  

Para além disso, é mister salientar ainda que a tutela da integridade sexual 

na esfera das relações laborais pode ser feita pelas próprias leis trabalhistas 

(Consolidação das Leis do Trabalho e leis esparsas), a exemplo do que já ocorre 

em ordenamentos alienígenas
7
, estabelecendo-se pautas de comportamentos que 

prescrevam o tratamento igualitário e respeitoso entre os sexos. 

                                                                                                                                                   
contexto, vale considerar sua influência em toda e qualquer produção cultural, uma vez que a 

perspectiva de gênero não pode ser dissociada da cultura como categoria socialmente construída pela 
evolução social” (DUARTE, Liza Bastos. Assédio sexual sob a perspectiva do direito de gênero. 

Revista síntese de Direito Penal e Processual Penal, n.5, p.19-20). 
6
 Cf. BITENCOURT, Cezar Roberto. Assédio sexual: contribuição jurídico-normativa da 

globalização. Disponível em: http://www.direitocriminal.com.br, acessado em  23.09.2001. Pondera-
se, no entanto, que, apesar de não ter o legislador observado o princípio da ultima ratio, “não se pode 

negar que a norma de conduta do assédio sexual (...) conta com múltiplas virtudes: a) tutela específica 

desses bens jurídicos; b) a criminalização tem a função de motivar concretamente as pessoas rumo à 
obediência da norma; c) tem ainda o valor de definir o âmbito do injusto: d) pode agora desencadear 

uma série de providências dentro das empresas no sentido de prevenir o delito; e) dissipou todas as 

dúvidas de enquadramento típico que havia” (GOMES, Luiz Flávio. Lei do assédio sexual 
(10.224/01): primeiras notas interpretativas. Revista de Estudos Criminais, n.2, 2001, p.12). 
7 Vide, por exemplo, na Espanha, o Estatuto dos Trabalhadores, que reconhece em seu artigo 4.2, e, 

entre os direitos dos empregados, “o respeito à sua intimidade e a consideração devida à sua 

dignidade, compreendida a proteção frente a ofensas verbais ou físicas de natureza sexual” (grifou-
se). 

http://www.direitocriminal.com.br/
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    Dadas a gravidade da sanção penal e a relevância do bem jurídico por ela 

atingido – o direito à liberdade –, a investigação criminal demanda a existência 

de um conjunto probatório bastante consistente para que possa legitimar uma 

condenação. 

 Nesse sentido, o delito de assédio sexual reveste-se de especiais 

dificuldades de prova (v.g., o temor, por parte da vítima, de que venha a ser 

demitida e/ou de que não logre encontrar outro emprego; o receio da reprovação 

social, etc.), pois normalmente não existem documentos, testemunhos ou 

perícias que possam atestar a sua ocorrência, restando tão-somente a palavra do 

assediador contra a da vítima
8
. 

Ademais, e ainda que aceita essa nova figura delitiva pelo ordenamento 

jurídico pátrio, é força destacar que a redação do tipo legal é demasiado ampla, 

uma vez que a referência ao fato de que o agente se vale de “sua condição de 

superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou 

função” não é  bastante para caracterizar o assédio, sendo imperiosa a referência 

ao anúncio expresso ou tácito de causar à vítima um mal relacionado às suas 

expectativas no âmbito da relação laboral, se se pretender determinar com 

exatidão o delito de assédio sexual, sob pena de resultar lesado o princípio da 

legalidade, na sua vertente da taxatividade ou determinação
9
. 

 

 

2. Bem jurídico protegido e sujeitos do delito 

 

O tipo de injusto em análise foi inserido no Capítulo I do Título IV do 

Código Penal, em que se tutela precipuamente a liberdade sexual. No entanto, 

além da liberdade sexual, que consiste na faculdade que tem o indivíduo de 

dispor do próprio corpo para fins sexuais, protege-se ainda o direito à intimidade 

e à dignidade das pessoas no âmbito das atividades de trabalho ou nos ambientes 

em que determinadas pessoas tenham ascendência sobre outras, em razão do 

emprego, cargo ou função, inclusive na seara das relações docentes (v.g., relação 

entre professor e aluno)
10

. Nesse sentido, pode-se afirmar que o delito de assédio 

sexual é pluriofensivo, visto que lesa mais de um bem jurídico.
11

    
                                                
8 À dificuldade de obtenção de provas, acrescente-se a possibilidade de falsa denúncia de assédio 
sexual, utilizada “por pessoas que querem manter seu posto de trabalho, do qual podem ser legalmente 

demitidas, na tentativa de permanerecem ocupando o mesmo, ou simplesmente para que seja 

destituído de seu posto o chefe que de alguma forma causa incômodo, etc.” (SERRANO GÓMEZ, 
Alfonso. Derecho Penal, Parte Especial, p.210). 
9 Nesse sentido vide MARTÍNEZ, Rosario de Vicente. La represión de la agresión, abuso y acoso 

sexual tras la reforma de 1999. Actualidad Penal, n.42, 1999, p.793. 
10

 O Código Penal espanhol prevê expressamente a incriminação do assédio sexual no âmbito das 
relações docentes, ao contrário da lei penal brasileira. Nesse sentido, salienta a doutrina espanhola que 
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Sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, seja do sexo masculino, seja do  

feminino. Trata-se, contudo, de crime especial, já que o tipo exige uma 

qualidade pessoal do agente, que deve ser superior hierárquico ou ter 

ascendência sobre a vítima. Não se configura, portanto, o delito quando a 

conduta for perpetrada por agente que ocupe cargo, função ou emprego 

equivalente ao da vítima e que não se revista da qualidade já enfocada.  

Mais plausível foi a postura adotada pelo Código Penal espanhol, que não  

exigiu para a tipificação do delito essa qualidade especial do agente, figurando 

tal circunstância apenas como qualificadora do crime (art. 184.2). 

 Observe-se que é admissível a co-autoria, quando ambos os agentes detêm 

a qualidade pessoal aqui enfocada, ou mesmo a participação, quando o terceiro 

for pessoa comum. 

Sujeito passivo é a pessoa que sofreu a conduta delitiva, podendo ser do 

sexo masculino ou do feminino, desde que figure como inferior hierárquico ou 

esteja submetida à ascendência do agente. Caso a vítima não possua essa 

qualidade, o fato poderá se amoldar a outro tipo penal, que não o do artigo 216-

A. Frise-se que o homossexual pode ser tanto sujeito passivo como sujeito ativo 

do delito em exame, de forma que é possível a prática do assédio sexual entre 

pessoas do mesmo sexo. 

 

 

 

 

 

3. Tipicidade objetiva e subjetiva 

 

                                                                                                                                                   
“a seara escolar é bastante propícia para essa classe de atentados, pois também aqui o sujeito ativo se 

vale de uma situação de superioridade docente. Esta, sem dúvida,  é que geralmente une o professor 

aos seus alunos. Aquele ostenta normalmente uma posição proeminente sobre estes, o que pode 

favorecer uma solicitação sexual” (Cf. RODRÍGUEZ, Carlos Suárez-Mira, op. cit., p.298). 
11

 Tem sido apontado ainda entre bens jurídicos tutelados o direito à igualdade, embora seja certo 

observar que indivíduos de ambos os sexos podem figurar como vítimas do delito de assédio sexual, 

configurando-se o crime inclusive entre pessoas do mesmo sexo (nesse sentido, vide MANGLANO, 
Carlos Molero. El acoso sexual: elementos sustantivos y problemas procesales. A propósito de la STC 

de 13 de diciembre de 1999. Actualidad Laboral, n.15, 2000, p.249; MARTÍNEZ ARRIETA, Andrés, 

op. cit., p.90). Em sentido oposto, pela lesão ao direito de igualdade, AROCHENA, José Fernando 
Lousada. El concepto de acoso sexual laboral según la sentencia de 13 de diciembre de 1999 del 

Tribunal Constitucional. Relaciones Laborales, n.1, 2000, p.825). Demais disso, não se pode olvidar 

que para que o bem jurídico possa cumprir sua função sistemática, é necessário, quando possível, 

selecionar dentre os valores protegidos aqueles proeminentes - no caso, a liberdade sexual e a 
dignidade da pessoa humana. 
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A conduta típica consiste em constranger alguém com o propósito de obter 

vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição 

de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo 

ou função (tipo básico, simples, anormal e incongruente).      

Constranger, verbo reitor do tipo, significa embaraçar seriamente a vítima, 

importuná-la, incomodá-la, aborrecê-la, acanhá-la, denotando uma forma sutil 

de obrigá-la.
12

 Constranger aqui não tem o mesmo sentido dos tipos definidos 

nos artigos 213 e 214 do Código Penal, em que o verbo, por ser transitivo, exige 

o devido complemento, inexistente no tipo legal do artigo 216-A. 

 De acordo com a redação desse artigo, o delito, como já  assinalado, 

abrange tanto a conduta desprovida de maiores intenções (v.g., uma simples 

“cantada” do chefe em sua secretária), quanto a prática do assédio como 

chantagem, vale dizer, com o escopo de obter favores sexuais sob pena de 

represália no âmbito laboral (v.g., ameaça de demissão). Apenas esta última, 

entretanto, deveria dar azo à configuração do delito em apreço, sob pena de 

lesão do princípio da intervenção mínima
13

. As demais formas de assédio, longe 

de serem criminalizadas, poderiam figurar como justa causa para a rescisão do 

contrato de trabalho por parte do empregado (artigo 483, CLT, alíneas a – 

exigência, pelo empregador, de serviços defesos por lei ou contrários aos bons 

costumes, e e – prática, pelo empregador, de atos lesivos à honra e à boa fama 

do empregado).  

Como vem acontecendo continuamente nas reformas penais ocorridas nos 

últimos anos, o legislador brasileiro não prima pelo rigor técnico que devem 

revestir as normas de natureza penal e tampouco observa os princípios 

fundamentais do Direito Penal. No caso em epígrafe, não deveria ter sido 

utilizado o verbo constranger, que na tradição jurídico-penal brasileira sempre 

foi empregado para a prática de delitos em que se verifica o emprego de 

violência ou grave ameaça, pelo que se depreende do disposto nos artigos 146, 

213 e 214 do Código Penal. 

 Com melhor critério obraram os legisladores da França, Espanha, Portugal 

e Paraguai, que redigiram textos explícitos, numa clara reverência ao princípio 

da legalidade dos delitos e das penas. É bem verdade que no Código Penal 

português utiliza-se o verbo constranger, mas complementado pela expressão 

por meio de ordem ou ameaça. Assim, tornaria mais explícito o texto legal 

                                                
12

 Cf. ESPÍRITO SANTO, Ataliba Pinheiro. Crítica à Lei nº 10.224, de 15.05.2001 – Assédio sexual. 
Revista Jurídica, n.284, 2001, p.85. 
13 Nesse sentido MARTÍNEZ, Rosario de Vicente, op. cit., p.793. Por essa razão, saliente-se que “não 

se encaixam aqui os casos em que tenha cessado a relação de dependência ou quando o mal que se 

ameaça causar nada tem a ver com as expectativas da referida relação” (SERRANO GÓMEZ, 
Alfonso, op. cit., p.210). 
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brasileiro se tivesse o legislador empregado o verbo assediar, como fez o 

legislador francês, ou mesmo os verbos solicitar ou importunar,  constantes das 

leis espanhola e paraguaia, respectivamente.   

Por ser delito de execução livre, o constrangimento reprimido pelo tipo 

incriminador pode ser praticado através de palavras, gestos, escritos ou qualquer 

outro meio idôneo em que se vislumbre ato de insinuação sexual atentatório à 

liberdade sexual e à dignidade da pessoa assediada. Trata-se de delito 

exclusivamente comissivo.  

Assim, as manifestações de assédio podem ser verbais, físicas ou de caráter 

misto. Não é necessário que sejam diretas, explícitas e inequívocas, bastando as 

meras insinuações ou mensagens de conotação dúbia. Em outras palavras, não é 

mister a utilização de expressões e/ou gestos grosseiros para que se perfaça a 

tipicidade do delito
14

. 

O tipo legal não alcança tão-somente o assédio sexual ambiental (praticado 

no ambiente de trabalho), visto que a conduta delitiva poderá ser perpetrada fora 

do espaço físico laboral, desde que o agente se utilize de sua condição de 

superior hierárquico ou de sua ascendência sobre a vítima para assediá-la. 

Superior hierárquico, como elemento normativo do tipo, é condição que 

decorre de uma relação laboral, tanto no âmbito da Administração Pública como 

da iniciativa privada, em que determinado agente, por força normativa ou por 

contrato de trabalho, detém poder sobre outro funcionário ou empregado, no 

sentido de dar ordens, fiscalizar, delegar ou avocar atribuições, conceder 

privilégios funcionais (v.g., promoção, gratificação, etc.), existindo uma carreira 

funcional, escalonada em graus.  

Na ascendência, elemento normativo do tipo, não se exige uma carreira 

funcional, mas apenas uma relação de domínio, de influência, de respeito e até 

mesmo de temor reverencial
15

 (v.g., relação professor-aluno em sala de aula). 

 Aqui se encontram abarcadas, entre outras, as situações em que o agente 

usufrui de  maior experiência que a vítima, ocupa há mais tempo o mesmo cargo 

que esta ou simplesmente possui maior influência sobre o chefe. Imagine-se, por 

exemplo, dois empregados de uma mesma categoria, de idêntica hierarquia, 

antigüidade e experiência, mas um deles é filho do patrão, e solicita vantagem 

ou favorecimento sexual à sua companheira de trabalho, que por sua vez está 

plenamente ciente de que quem os solicita é o “filho do chefe”
16

. 

Acrescente-se que a relação de superioridade ou de ascendência do agente 

sobre a vítima assediada deve ser inerente ao exercício de emprego, cargo ou 

                                                
14

 Cf. MANGLANO, Carlos Molero, op. cit., p.251. 
15

 Cf. GOMES, Luiz Flávio, op. cit., p.15. 
16 Cf. RODRÍGUEZ, Carlos Suárez-Mira, op. cit., p.297. 
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função, que aqui aparecem como elementos normativos do tipo de valoração 

jurídica. 

Cargo e função são expressões típicas da estrutura da Administração 

Pública, direta ou indireta. Cargo público, na expressa disposição do artigo 3º da 

Lei 8.112/90, denota o “conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na 

estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor”. Função 

pública, por sua vez, “é a atribuição ou atividade específica ou um conjunto 

delas, cujo exercício o Poder Público incumbe a um agente administrativo ou a 

um conjunto deles”.
17

 

Emprego, embora possa existir também no âmbito da Administração 

Pública
18

, é típico da atividade privada e constitui a prestação de serviços de 

forma contínua a empregador (empresa individual ou coletiva), sob a 

dependência deste e mediante salário. Nessa linha, o empregado doméstico, 

assediado sexualmente, é merecedor da tutela penal. Em contrapartida, não se 

caracteriza o delito em relação à diarista, por não ser ela considerada empregada.  

De outro lado, se a vítima ainda não cumpriu dezesseis anos – e, portanto, 

nos termos do artigo 7º, XXXIII da Constituição, não pode ainda exercer 

qualquer profissão, exceto na condição de aprendiz – nada impede que, 

figurando como empregada irregularmente contratada, possa ser vítima de 

assédio sexual, visto que seria absurdo tolerar que uma simples irregularidade 

jurídica acabasse por beneficiar o agressor que comete  outra irregularidade de 

caráter muito mais gravoso
19

. 

É oportuno observar que o Projeto de Lei 14/2001, que deu origem ao 

artigo 216-A, continha um parágrafo único com a seguinte redação: “Incorre na 

mesma pena quem cometer o crime: I – prevalecendo-se de relações domésticas, 

de coabitação ou de hospitalidade; II – com abuso ou violação de dever 

inerente a ofício ou ministério”. 

Contudo, por entender que a redação do mencionado dispositivo implicava 

quebra do sistema punitivo adotado pelo Código Penal, obstando a aplicação do 

disposto no artigo 226, que prevê causas especiais de aumento de pena 

justamente para algumas das hipóteses ali inseridas, o presidente da República 

houve por bem vetá-lo.
20

 Todavia, o aludido veto terminou por macular o 
                                                
17

 MUKAI, Toshio. Direito Administrativo sistematizado, p.166. 
18

 Nesse sentido, emprego público é o serviço por prazo determinado, previsto na estrutura 

organizacional da Administração Pública para atender a necessidade temporária de excepcional 

interesse público, com contrato em regime especial ou em conformidade com a Consolidação das Leis 
do Trabalho (art. 37, IX, CF) (cf. VASCONCELOS, Edson Aguiar de. Direito Administrativo 

brasileiro, p.356). 
19 Cf. RODRÍGUEZ, Carlos Suárez-Mira, op. cit., p.301. 
20

 Eis a motivação do veto presidencial: “No tocante ao parágrafo único projetado para o art. 216-A, 
cumpre observar que a norma que dele consta, ao sancionar com a mesma pena do caput o crime de 
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projeto de lei original, restringindo a incriminação praticamente ao assédio 

sexual laboral, já que extirpou as hipóteses do assédio doméstico, bem como 

aquele oriundo de coabitação, hospitalidade ou proveniente de abuso decorrente 

do exercício de ofício ou ministério. 

 Desse modo, com o veto presidencial, tornou-se atípica a conduta de um 

religioso (v.g., padre, pastor) que, aproveitando-se do exercício do seu 

ministério, assedia sexualmente uma fiel, visto que a conduta não foi praticada 

prevalecendo-se o agente de superioridade hierárquica ou de ascendência sobre a 

vítima, em razão do exercício de cargo, função ou emprego.  

O tipo subjetivo é integrado pelo dolo – consciência e vontade de 

constranger a vítima – acrescido do elemento subjetivo do injusto 

consubstanciado - especial fim de agir - consistente no intuito de obter vantagem 

ou favorecimento sexual.  

Verifica-se que o constrangimento a que se refere o texto normativo visa 

satisfazer a volúpia do agente, sendo que as expressões vantagem ou 

favorecimento sexual devem ser enfocadas em sentido amplo, de modo a 

alcançar qualquer conduta que denote a satisfação da concupiscência do agente. 

Melhor seria que o legislador, observando a tradição jurídico-penal adotada 

pelo atual Código Penal no capítulo em exame, empregasse o termo ato 

libidinoso, já consagrado pela doutrina, que pressupõe a prática da fellatio ou 

irrumatio in ore, o pennilingus, o annilingus (sexo oral), o coito anal, o inter 

femora, a masturbação, os toques e apalpadelas dos órgãos sexuais e dos 

membros inferiores, a contemplação lasciva, os contatos voluptuosos, entre 

outros.
21

 

A consumação do delito, que é de atividade e instantâneo, se dá no 

momento em que o assediador realiza o ato de assédio, a importunação, que 

deve ser séria, no sentido de deixar a vítima perturbada, desnorteada, 

constrangida. Saliente-se que não é necessário que o agente obtenha a vantagem 

                                                                                                                                                   
assédio sexual cometido nas situações que descreve, implica inegável quebra do sistema punitivo 
adotado pelo Código Penal, e indevido benefício que se institui em favor do agente ativo daquele 

delito. É que o art.226 do Código Penal institui, de forma expressa, causas especiais de aumento de 

pena, aplicáveis genericamente a todos os crimes contra os costumes, dentre as quais constam as 
situações descritas nos incisos do parágrafo único projetado para o artigo 216-A. Assim, no caso de o 

parágrafo único projetado vir a integrar o ordenamento jurídico, o assédio sexual praticado nas 

situações nele previstas não poderia receber o aumento de pena do art.226, hipótese que evidentemente 
contraria o interesse público, em face da maior gravidade daquele delito, quando praticado por agente 

que se prevalece de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade...”. 
21

 Vide, a respeito da matéria, MAGALHÃES NORONHA, E. Direito Penal, v.III, p.128. O Código 

Penal português foi mais claro e enumerou os atos que considera de assédio sexual, citando a cópula, o 
coito anal e o coito oral (art. 164.2). 
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ou o favor sexual objetivado, o que, no caso, pode representar a prática de um 

delito mais grave ou o próprio exaurimento do crime de assédio sexual. 

Não se pode esquecer que nos ambientes em que convivem várias pessoas, 

como nas atividades laborais coletivas, é absolutamente normal o 

desencadeamento de amizade mútua, gracejos, galanteios, “paqueras”, que 

podem desencadear um relacionamento amoroso. Assim, um simples galanteio 

ou até mesmo a entrega de mimos ou presentes ao empregado ou funcionário 

inferior não se amolda ao tipo em exame
22

. O que caracteriza o assédio sexual é 

a importunação constrangedora do assediador na busca do ato sexual pretendido, 

revestida do dissenso da vítima, ofendida na sua liberdade sexual e na sua 

dignidade
23

. Se esta, apesar de ter recusado atender à solicitação da prática do 

ato sexual, não se importa com a investida do agente, não se configura o delito, 

já que para que se perfaça o crime é imprescindível não só o desvalor da ação 

como também o desvalor do resultado. Assinale-se que, se na abordagem houver 

contato físico (v.g, o agente, inopinadamente, passa a beijar lascivamente a 

vítima ou a passar as mãos em seus seios ou partes pudendas, contra a sua 

vontade), a conduta amoldar-se-á ao tipo legal definido no artigo 214 do Código 

Penal (atentado violento ao pudor). 

Consoante  ao já salientado, não há necessidade, em razão da tipificação 

legal, de que o superior hierárquico efetue chantagem, prometendo privilégios 

funcionais à vítima ou mesmo ameaçando-a de demissão ou de extirpação de 

direitos conquistados no emprego, cargo ou função – chantagem essa que muitas 

vezes é feita de forma subliminar. No relacionamento entre superior e inferior 

hierárquico, ou mesmo no caso de pura ascendência, existe quase sempre uma 

reverência daquele que se encontra na posição inferiorizada. O que o legislador 

reprime é justamente o fato de o agente aproveitar-se dessa condição para 

praticar o assédio sexual.  

Sublinhe-se que o legislador espanhol inseriu expressamente no tipo legal, 

como uma das hipóteses de assédio sexual, o fato de o agente praticar a 

chantagem “com o anúncio expresso ou tácito de causar à vítima um mal 

                                                
22

 Nesse sentido, afirma-se que “é preciso delimitar claramente os contornos do comportamento típico 

se não queremos chegar a criminalizar as relações interpessoais nos âmbitos docentes e laborais, às 

vezes tingidas de situações equívocas e duvidosas, e conscientes de que um mesmo comportamento no 
mesmo seio das relações pode ser interpretado sob pontos de vista distintos, uns como mera atuação 

jocosa e outros como atentado grave à dignidade da pessoa” (MARTÍNEZ ARRIETA, Andrés, op. 

cit., p.89).  
23 Nesse particular, leciona-se que na insistência ante o dissenso da vítima reside “de maneira mais 

contundente o desprezo absoluto pela pessoa, por sua liberdade de eleição, sua capacidade de decisão 

quanto à sua própria projeção pessoal. O acossador faz tábula rasa de tudo isso, menospreza 

completamente qual possa ser o desejo ou a inclinação da vítima, sua sensibilidade e até que ponto 
suas iniciativas podem infligir-lhe um dano” (MANGLANO, Carlos Molero, op. cit., p.253). 
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relacionado com as legítimas expectativas que esta possa ter no âmbito da 

indicada relação”
24

. Semelhante exigência, contudo, não foi feita pelo legislador 

pátrio, de forma que condutas que não deveriam passar de simples motivos para 

a rescisão unilateral do contrato de trabalho por parte do empregado (art.483, 

CLT) tornam-se agora figuras delitivas, numa nítida violação do princípio da 

intervenção mínima. 

Embora a expressão semântica assédio, no âmbito sexual, denote a conduta 

de importunação insistentemente desencadeada sobre alguém, com o objetivo de 

obter a prática de ato libidinoso, é dispensável, contudo, que a abordagem seja 

freqüente. Todavia, há necessidade de uma certa persistência como também 

intensidade, não bastando uma simples conduta, de apoucada relevância, para a 

caracterização do tipo em análise.
25

 

De outra parte, a existência de relacionamentos anteriores entre vítima e 

agressor tampouco deve ser determinante para a caracterização do delito de 

assédio. Uma amizade anterior, ou mesmo uma relação amorosa ou sexual, não 

têm o condão de obrigar a vítima a suportar o assédio do agressor. A pessoa é 

absolutamente livre para interromper as relações que desejar, mantendo o 

companheirismo necessário no ambiente de trabalho, e não deve ser sancionada 

ou importunada por isso. O assédio sexual só restará descaracterizado quando 

existir, por parte da vítima, receptividade das investidas do assediador.  

É possível a tentativa de assédio sexual quando, apesar de ter sido 

desencadeado o ato lesivo ao bem jurídico, a vítima não chega a tomar 

conhecimento da pretensão do agente, como na hipótese de um bilhete emitido 

pelo superior hierárquico solicitando o favor sexual da vítima que é interceptado 

por terceiro, não chegando às mãos da destinatária. 

Importa acrescentar que o  assédio sexual, além de delito de atividade e 

instantâneo, é também subsidiário, pois caso o agente se utilize de violência ou 

grave ameaça contra a vítima, concretizando o ato libidinoso objetivado, a 

conduta se amoldará aos tipos definidos nos artigos 213 (estupro) ou 214 

(atentado violento ao pudor) do Código Penal, onde evidentemente o desvalor da 

ação e do resultado é de maior intensidade. 

 
                                                
24 A respeito da chantagem, destaca a doutrina espanhola que “ainda que (o superior) não a faça 
explicitamente, ainda que não ameace de demissão ou falta de renovação do contrato temporário, o 

subordinado sempre sabe que isso pode acontecer, que corre um risco ao recusar as solicitações do 

superior, e por isso pode-se dizer com todo fundamento que no assédio do superior sempre existe, 
explícito ou implícito, um elemento de ameaça” (MANGLANO, Carlos Molero, op. cit., p.256). 
25

 Nesse sentido MANGLANO, Carlos Molero, op. cit., p.253-254; MARTÍNEZ ARRIETA, Andrés, 

op. cit., p.94. No sentido oposto, bastando uma única conduta para a caracterização do delito, 

GONZALES, Elpídio. Acoso sexual, p.11; DUARTE, Liza Bastos. Assédio sexual sob a perspectiva 
do direito de gênero. Revista Síntese de Direito Penal e Processual Penal, n.5, p.16.  
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4. Concurso de crimes 

 

4.1 Assédio sexual e constrangimento ilegal 

 

Verifica-se, inicialmente, que, entre os bens jurídicos protegidos nos artigos 

146 e 216-A, existe uma relação de especialidade, já que, enquanto no primeiro 

tutela-se a liberdade da pessoa humana não-atentatória ao ordenamento jurídico, 

no assédio sexual tal proteção cinge-se à liberdade sexual e à dignidade humana 

nas atividades de trabalho ou nos ambientes em que determinadas pessoas 

exerçam alguma forma de ascendência sobre outras.   

No constrangimento ilegal, o agente se utiliza de violência ou grave 

ameaça, ou de qualquer outro meio capaz de reduzir a resistência da vítima, para 

forçá-la a não fazer o que a lei permite ou a fazer o que ela não manda. Caso o 

agente empregue tais expedientes para obter da vítima favor ou vantagem 

sexual, aplica-se o princípio da especialidade, prevalecendo, nesse caso, o delito 

de assédio sexual, cujo tipo legal reúne elementos que o particularizam em 

relação ao simples constrangimento. 

 

4.2 Assédio sexual e importunação ofensiva ao pudor 

 

Distingue-se a contravenção de importunação ofensiva ao pudor (art.61, 

LCP) do crime de assédio sexual, pois este último é crime próprio, exigindo do 

agente a qualidade especial de superior hierárquico ou de ascendência sobre a 

vítima. 

A importunação ofensiva ao pudor exige, por sua vez, que o fato tenha sido 

praticado em lugar público ou acessível ao público, enquanto que no assédio, 

embora não haja restrição normativa quanto ao local da sua prática, geralmente é 

perpetrado em lugar reservado. Todavia, sublinhe-se que o assédio sexual pode 

ser praticado em lugar público sem ser ofensivo ao pudor, quando o agente se 

limita, por exemplo, a convidar sua secretária, no refeitório de determinada 

empresa, para ir a um motel. 

 

4.3 Assédio sexual e estupro ou atentado violento ao pudor 

 

Se o agente, na mesma conduta delituosa, além do assédio, culmina por 

perpetrar conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso com a vítima, 

utilizando-se de violência ou grave ameaça, haverá absorção do delito de assédio 

por um dos crimes mais graves, em aplicação do critério da subsidiariedade.   
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5. Pena e ação penal 

 

A pena cominada ao assédio sexual é de 1 (um) a 2 (dois) anos de detenção. 

A aparente magnitude do injusto que aflora do preceito secundário da norma em 

exame, através da cominação de pena privativa de liberdade para o autor do 

delito, não prevalecerá quando da inflição da mesma, já que, com o advento da 

Lei 10.259, de 12 de julho de 2001
26

, que deu nova definição às infrações penais 

de menor potencial ofensivo, os crimes a que a lei comine pena máxima não 

superior a dois anos ou multa (art. 2º, parágrafo único) passam a ser julgados 

pelos Juizados Especiais Criminais, de forma que será possível até mesmo a 

transação penal na hipótese da prática do delito em apreço. 

A ação penal é privada, à exceção das hipóteses previstas nos parágrafos 1º 

e 2º do artigo 225 do Código Penal (vítima que não pode prover as despesas do 

processo sem privar-se dos recursos indispensáveis à manutenção própria ou da 

família e crime cometido com abuso do pátrio poder ou da qualidade de 

padrasto, tutor ou curador), em que a ação é pública.  

Registre-se que a própria natureza do delito desaconselha que a ação penal 

seja de iniciativa privada da vítima, uma vez que esta se encontra sob o jugo do 

agente que, por possuir relação de superioridade sobre ela, poderá coagi-la à 

não-propositura da ação. Por outro lado, deixar unicamente ao talante da vítima 

o exercício da ação penal possibilitará que esta se utilize dessa faculdade 

processual como instrumento para exigir do agente qualquer vantagem como 

preço pela não-propositura
27

.O ideal seria, portanto, que a ação penal para esse 

delito fosse pública condicionada à representação da vítima. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
26

 Embora a Lei 10.259 tenha se limitado a disciplinar os Juizados Especiais Cíveis e Criminais no 

âmbito da Justiça Federal, a doutrina tem-se inclinando, com acerto, para o entendimento de que a 

definição da infração de menor potencial ofensivo dada pelo artigo 2º, parágrafo único, derrogou o 
disposto no artigo 61 da Lei 9.099/95, que estabelecia o limite máximo de um ano para que a infração 

fosse considerada de menor potencial ofensivo. 

27 Cf. DEPARTAMENTO DE ESTUDOS E PROJETOS LEGISLATIVOS DO IBCCRIM. Criticas à 

Lei de assédio sexual – Lei nº10.224/01, Boletim do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, n.103, 
p.12.  
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