
Código de Conduta relativo ao comportamento discriminatório, assédio e assédio sexual  
 
 
1. Este código de conduta foi elaborado para sua orientação e proteção. Ele se aplica a todas as 

pessoas que participam de reuniões e eventos organizados pelos instrumentos, comissões, 
grupos de trabalho ou redes da Comunhão Anglicana e a todas as pessoas participantes de 
outras reuniões e eventos como representantes de Igrejas da Comunhão Anglicana.  

 
Nossa Fé e Ethos  
 
2. A Bíblia afirma que mulheres, homens e crianças de todas as culturas, nações e religiões são 

criados igualmente à imagem de Deus. Cada ser humano recebeu sua dignidade como um dom 
de Deus. Deus nos conclama a exibir cuidado e respeito por todo ser humano e viver em 
relações corretas uns com os outros.  

 
3. A Comunhão Anglicana tem um compromisso de longa data com o incentivo a um estilo de vida 

e padrão de trabalho que respeite a dignidade e o valor de cada indivíduo, independentemente 
de condição social, etnia, cor, religião, gênero, orientação sexual, idade, estado civil ou 
deficiência. Comportamentos inapropriados e assédio são totalmente inconsistentes com este 
compromisso.  

 
4. O Anglican Communion Office (“Escritório da Comunhão Anglicana”, ACO) facilita reuniões em 

todo o mundo e está empenhado em garantir que elas sejam realizadas em um ambiente de 
hospitalidade e segurança. Comportamentos discriminatórios, incluindo assédio de qualquer 
tipo - seja sexual, relacionado a etnia, classe ou idade ou de qualquer outra natureza - não 
devem ser tolerados. Isso se aplica a comportamentos em qualquer local ou relacionado a 
qualquer reunião, incluindo nos locais de reuniões/eventos, acomodação, refeições, eventos 
sociais e excursões.  

 
Código de Conduta  
 
5. Você deve:  
 

 comportar-se respeitosamente perante os outros e não abusar de relações privadas, 
profissionais ou pessoais  

 
 ser claro consigo mesmo(a) e com os outros sobre seus limites pessoais  

 
 estar ciente das responsabilidades especiais inerentes a qualquer pessoa com autoridade  

 

 estar ciente dos desequilíbrios de poder nas relações decorrentes de diferenças de posição, 
educação ou outros fatores 

 
 estar ciente de que as pessoas geralmente são mais vulneráveis do que parecem  

 
 ser sensível às diferenças e práticas culturais e sociais  

 
 não ultrapassar limites estabelecidos por outros. Se alguém indicar “Não”, mesmo que sem 

palavras, respeite  
 

 ficar atento a contextos que possam encorajar comportamentos inaceitáveis (por exemplo, 
para alguns, estar em circunstâncias desconhecidas longe de casa ou ter bebido muito 
álcool)  

 



 desculpar-se sem demora se achar que seu comportamento causou ofensa ou foi mal 
entendido.  

 
6. Caso seja exposto a comportamento discriminatório, assédio ou assédio sexual:  
 

 confie na sua intuição e sentimentos caso o comportamento de alguém causar desconforto  
 

 recuse qualquer sugestão, gesto ou contato inapropriado dizendo “Não” claramente 
quando for apropriado; ou mostre de alguma outra forma que tal comportamento não é 
bem-vindo  

 
 seja claro consigo mesmo(a) quanto aos aspectos do comportamento de qualquer outra 

pessoa que ofenderam você, e se o seu próprio comportamento contribuiu de alguma forma 
para isso. Pode ser útil escrever uma nota para registrar o problema e ajudá-lo a esclarecer 
suas reações  

 
 não se deixe comprometer por presentes em dinheiro, bens ou serviços oferecidos em troca 

de qualquer tipo de favor sexual  
 

 compartilhe suas preocupações com alguém de sua confiança  
 

 chame a atenção publicamente caso o assédio ocorra em lugares públicos  
 

 caso você vejaalguém sofrer assédio ou ouça falar do fato, não se cale. Você pode oferecer 
ajuda à pessoa que está sendo assediada e/ou denunciar você mesmo(a)  

 
 não acuse as pessoas de assédio ou exploração sexual falsamente em benefício próprio. 

Anote o que você viu ou ouviu e suas suspeitas sobre isso  
 

 entre em contato com um funcionário sênior ou seu designado se você sofrer assédio sexual 
ou se for acusado sem motivo. Tal funcionário ou designado deve garantir que a situação 
seja investigada e resolvida.  

 
Papel dos responsáveis pelo tratamento de queixas de comportamento discriminatório, assédio e 
assédio sexual  
 
7. Em toda reunião, um membro sênior da equipe do ACO será designado para tratar queixas de 

discriminação, assédio ou assédio sexual. Ele ou ela poderá convidar outro participante na 
reunião (de preferência membro do pessoal) que seja do sexo oposto ao seu para atuar em seu 
lugar ou como acompanhante.  

 
8. Aqueles que forem solicitados a investigar alegações de comportamento discriminatório, 

assédio e assédio sexual deverão:  
 

 assegurar-se de que a confidencialidade seja respeitada em todas as fases da suspeita e 
queixa  

 
 permanecer imparciais e chegar a conclusões baseadas nos fatos relatados, e não nas 

personalidades envolvidas  
 

 fornecer um espaço seguro para que se possa falar francamente sobre a situação  
 

 ouvir atentamente a queixa, levá-la a sério e tomar notas que devem ser colocadas à 
disposição das partes envolvidas  



 
 garantir que não presumam que a pessoa que faz a queixa está sendo sensível demais ou de 

alguma forma contribuiu para a situação  
 

 reunir-se separadamente e de forma privada com o reclamante e o reclamado  
 

 Tomar medidas imediatas para evitar qualquer comportamento discriminatório, assédio ou 
assédio sexual, seja diretamente ou mediante encaminhamento a seu suplente ou ao 
Secretário-Geral. Isso pode significar a remoção do reclamado da reunião ou de posições 
em que a violação possa ser repetida.  

 
 providenciar aconselhamento, cuidados pastorais e acompanhamento para o reclamante  

 

 oferecer a possibilidade de cuidados pastorais ao reclamado.  
 
9. Para além desse compromisso de incentivar a boa conduta e investigar denúncias de 

comportamento discriminatório, assédio e assédio sexual, o ACO não aceita qualquer 
responsabilidade pelas ações dos participantes das reuniões.  

 
10. Os reclamantes e reclamados devem considerar que o assunto (caso revele-se que houve 

prática de um crime de acordo com as leis do país relevante) será encaminhado à polícia ou 
outras autoridades relevantes para investigação. Estes devem estar preparados para cooperar 
com qualquer autoridade investigadora, inclusive prestando depoimento juramentado ou 
outras evidências como testemunha conforme necessário.  

 
11. Reclamantes e reclamados devem também cooperar com qualquer investigação interna 

realizada pelo ACO. Qualquer decisão de um alto funcionário do ACO em relação a uma queixa 
estará sujeita a análise pelo Secretário-Geral a pedido de uma ou ambas as partes envolvidas, 
mas não caberá recurso da decisão do Secretário-Geral, que será não-apelável e vinculativa.  

 
Termos usados  
 
12. Comportamento Discriminatório inclui assédio de qualquer tipo - sexual, relacionado a etnia, 

classe ou idade ou de qualquer outra natureza  
 
13. Assédio significa conduta indesejada, intencional ou não, em relação a outra pessoa que faz com 

que ela se sinta - de forma fundamentada por todas as circunstâncias - ofendida, menosprezada 
ou ameaçada. Esse comportamento pode consistir de um único incidente ou vários incidentes 
durante um período de tempo, e inclui:  

 
- fazer contato físico indesejado com uma pessoa  

 
- fazer gestos ou usar linguagem que possa ofender, incluindo gritos contínuos e 

injustificados  
 

- fazer comentários injustificados ou desnecessários sobre as capacidades, atributos ou 
aparência de uma pessoa  

 

- colocar em exibição fotos, cartazes, grafites ou materiais escritos que poderiam ofender  
 

- comunicar-se de forma indesejada com uma pessoa de qualquer forma (por exemplo, por 
telefone, e-mail ou mensagens de texto)  

 
- perseguir uma pessoa obstinadamente (stalking). 



 
14. Assédio sexual é definido internacionalmente como qualquer forma de avanço sexual que seja 

não solicitado e indesejável. Esses avanços ocorrem particularmente (mas não exclusivamente) 
das seguintes formas:  

 
- gestos obscenos  

 
- proximidade e toques inapropriados  

 
- olhares sugestivos e pressão para sair para encontros ou atividades com conotações 

sexuais  
 

- observações sexuais verbais ou escritas  
 

- “piadas” indesejadas de natureza sexual  
 

- contato físico que degrade uma pessoa.  
 

15. A pessoa envolvida em ações de comportamento discriminatório, assédio ou assédio sexual 
pode ser do sexo masculino ou feminino. A vítima de ações de comportamento discriminatório, 
assédio ou assédio sexual pode ser do sexo masculino ou feminino. 

 


