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Assunto: assédio sexual no esporte. 

Conteúdo em análise: print screen de conversa entre treinador e atleta. 

 

De início é importante salientar que a definição jurídica de “assédio” diverge daquela             

utilizada na linguagem popular. Ainda que possua semelhanças, no linguajar leigo o termo é              

empregado de forma genérica para classificar abordagem de cunho sexual, mas sem atenção a              

requisitos impostos no tipo penal positivado no art. 216-A, do Decreto-lei nº 2.848, de 07 de                

dezembro de 1940 (Código Penal) - redação dada pela Lei nº 10.224, de 15 de maio de 2001. 

A alusão é feita em relação ao crime de “assédio sexual”, que pressupõe o abuso de                

posição hierárquica superior para constranger (i.e. coagir) alguém a favorecê-lo sexualmente,           

como expresso no texto legal que se transcreve: 

Assédio sexual 
Art. 216-A. Constranger alguém com o intuito 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. 
(Optou-se pela transcrição apenas do caput, por ser onde se define o tipo.) 

A conduta antijurídica que se desvenda pode ocorrer de duas formas : 1

1. Intimidação: o assediador força situação de desconforto e medo na vítima, para que             

ceda à pressão e corresponda às expectativas; e 

2. Chantagem: o assediador ameaça ou oferece vantagens à vítima em troca dos atos             

sexuais pretendidos. 

De acordo com o documento em análise, qual seja o print screen de conversa              

particular em aplicativo de mensagem, não parece haver coação para a obtenção de benefícios              

sexuais que permita acusar o treinador por cometimento de crime - em que pese              

desfavoravelmente a completa falta de elegância e senso moral na abordagem com sua atleta. 

1 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. Guia de orientações sobre assédio moral e sexual nos              
esportes. Brasília, 2018. Projeto “Mantenha o equilíbrio! Força contra o assédio”. 



Cabe registrar a informação de que o treinador supostamente é conhecido pela            

corriqueira abordagem de atletas utilizando a mesma tática deselegante. Destarte, a           

constância do comportamento dirige a entendimento diverso acerca do que até o momento             

fora avaliado. 

A comprovação de reiterado assédio (aqui utilizado fora do contexto legal) em face de              

suas atletas permite supor o dolo do aproveitamento de sua condição superior para             

atendimento de suas pretensões sexuais. 

Por fim, feita a ressalva do parágrafo anterior, não se observa a existência do crime de                

assédio sexual diante da documentação em análise. Registra-se que não foi realizado contato             

com a atleta e nem com o treinador, pelo que não há nada a mais levado em consideração                  

senão a legislação fria e o documento analisado. 

Salvo melhor juízo, subscrevo. 

 

Lisboa-PT, 26 de maio de 2020. 

André Castanheira Raja Gabaglia 
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Assunto: assédio sexual no esporte. - Aditamento ao parecer de 26/05/2020. 

 

Diante do novo conteúdo de análise, formado por denúncias com relatos em vídeos e              

novos print screens de conversas, a situação fática a ser analisada é incrementada dos              

seguintes pontos: 

1. A prática de abordagens com teor sexual contra as atletas da equipe era feita de forma                

reiterada. 

2. O treinador era insistente acerca dos inúmeros pedidos de vantagem e favorecimento            

sexual. 

3. A negativa das atletas resultava em intimidação pública. 

Em face dos novos relatos e conteúdo apresentado, a conduta do treinador poderia ser              

enquadrada no tipo previsto no art. 216-A do Código Penal (assédio sexual). 

Recomenda-se a apuração dos fatos e orientação das vítimas para que procurem a             

delegacia especializada por crimes sexuais e/ou crimes contra a mulher. Recomenda-se,           

também, que as vítimas sejam orientadas a registrar a ocorrência em conjunto - caso não seja                

possível será útil que se comuniquem para obterem o número do procedimento nas             

delegacias, para assim ser possível a referência diante do indício de crime continuado. 

Orienta-se a impressão das conversas e demais conteúdo probatório. 

Por fim, registra-se novamente que não foi realizado contato com as atletas e nem              

com o treinador, pelo que não há nada a mais levado em consideração senão a legislação fria                 

e os documentos e relatos de diversas atletas tornados públicos em movimento expontâneo. 

Salvo melhor juízo, subscrevo. 

 

Lisboa-PT, 27 de maio de 2020. 

André Castanheira Raja Gabaglia 

Advogado 
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ADITAMENTO 2 

Ao 

CHEER ONE CHANNEL 

 

Assunto: assédio sexual no esporte. - Aditamento ao parecer de 26/05/2020 e aditado em              

27/05/2020. 

 

Novo material de análise permite presumir que a suposta conduta antijurídica do            

treinador também foi direcionada a atletas menores de 18 anos de idade, em especial aluna de                

escola, com menos de 14 anos. 

A conduta cometida contra menores de idade chama à luz os tipos penais previstos na               

Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), com redação                 

dada pela Lei nº 11.829, de 25 de novembro de 2008. Transcreve-se os tipos penais atinentes                

ao caso. 

Art. 241-B. Adquirir, possuir ou armazenar, por qualquer meio, fotografia,          
vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou             
pornográfica envolvendo criança ou adolescente: 
Art. 241-D. Aliciar, assediar, instigar ou constranger, por qualquer meio de           
comunicação, criança, com o fim de com ela praticar ato libidinoso: 

Vale esclarecer a definição de criança e adolescente, fornecida pela mesma lei            

identificada acima: 

Art. 2º Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze             
anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos            
de idade. 

Frente às novas denúncias e material apresentado, orienta-se a imediata comunicação           

às autoridades policiais - principalmente por haver relatos de menores de 18 anos, grupo              

especialmente vulnerável. 

 

Lisboa-PT, 27 de maio de 2020. 

André Castanheira Raja Gabaglia 
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