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CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA  
 
Apresentação 
 

A  Passatempo Educativo é uma Organização da Sociedade Civil (OSC),  fundada em 
21 de julho de 2005, qualificada pelo Ministério da Justiça como Organização da Sociedade 
Civil de Interesse Público (OSCIP). 
 

A instituição é  formada por uma equipe de profissionais, estudantes, colaboradores 
e voluntários. 

 
Nosso Código de Conduta busca formalizar os princípios éticos e os compromissos 

de Conduta que guiam nossa atuação e relacionamento com todos os públicos de interesse. 
 
 Este Código estabelece princípios, atitudes e comportamentos que são necessários 

e esperados de todos aqueles que se relacionam, direta ou indiretamente, com a 
instituição. Além disso, buscamos, dessa forma, atender as exigências expressas na Lei 
Anticorrupção (Lei 12.846/2013), Lei de Lavagem de Dinheiro (Lei 9.613/1998) e no Código 
Penal, em todas as nossas atividades, incluindo relações com Parceiros, Agentes do Governo 
e outras instituições. 

 
Esse Código se aplica a membros da Instituição, colaboradores, voluntários, 

fornecedores, organizações e empresas parceiras e/ou associadas, além de terceiros não 
integrantes dos grupos mencionados, mas que mantenham outras formas de 
relacionamento com a Passatempo Educativo. 

 
Para que possamos disseminar as condutas desejadas expressas nesse documento, 

ele será colocado à disposição de todos os membros, parceiros, voluntários, apoiadores, 
colaboradores, fornecedores, comunidade e sociedade em geral, por meio de nossa página 
na internet (http://www.passatempoeducativo.org.br). Além disso, serão realizados 
treinamentos e encontros periódicos  para a discussão, atualização e reforço das práticas e  
 
Condutas expressas nesse documento. 
 
 
 
 
 
 

http://www.passatempoeducativo.org.br/
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Código de Conduta 

 
É esperado de todos os colaboradores, membros, voluntários, fornecedores e parceiros da 
Passatempo Educativo: 

 

 Agir com honestidade, de forma justa, digna, harmoniosa e respeitosa com todas as pessoas 

com as quais se relacionam; 

 

 O respeito à diversidade e o combate a todas as formas de preconceito e discriminação, 

respeitando o princípio da igualdade de todos perante a lei; 

 

 O zelo, o respeito e a proteção da vida, em todas as suas formas; 

 

 O cumprimento das atividades e a participação nos projetos e ações desenvolvidas pela 

Instituição com empenho, dedicação, compromisso, qualidade técnica e assiduidade; 

 

 Que utilizem de maneira adequada os canais de comunicação internos e externos, para a 

manifestação de sugestões, críticas ou denúncias; 

 

 O respeito e o zelo pela imagem, nome e história da Instituição; 

 

 O respeito à propriedade intelectual; 

 

 O respeito ao sigilo profissional, assim como ao sigilo de informações estratégicas ou 

relativas a fatos e decisões internas ainda não divulgadas, exceto quando autorizado ou 

exigido por lei; 

 

 O uso adequado e consciente do patrimônio material e imaterial da Instituição, zelando 

pela integridade dos bens, equipamentos da Institutição; 
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 A seleção e contratação de fornecedores e prestadores de serviços que estejam alinhados 

com o perfil ético e os valores da instituição; 

 

 A alimentação dos sistemas de controle contábeis e financeiros com informações 

fidedignas, bem como a realização de relatórios de prestação de contas com informações 

completas e condizentes com a realidade; 

 

 A comprovação das despesas realizadas durante atividades de trabalho na Instituição, por 

meio de descrição das atividade e apresentação de recibos ou faturas válidas, de forma 

completa e correta; 

 

 O comprometimento com a prevenção de qualquer ocorrência de fraude ou de corrupção, 

alertando sobre situações de risco e reportando imediatamente quaisquer suspeitas de 

fraude, corrupção ou descumprimento deste Código; 

 

 A adesão a esse Código de Conduta, por meio de sua ciência e assinatura do termo de 

adesão; 

 

 O estabelecimento de relações com governantes ou autoridades públicas sempre baseadas 

na transparência e integridade, seguindo também os demais princípios estabelecidos nas 

Leis no 9.790/1999 (Lei das OSCIPs) e 12.846/13 (Lei anticorrupção); 
 
É vetado a todos os colaboradores, membros, voluntários, fornecedores e parceiros da 
Passatempo Educativo: 

 

 Comportamentos hostis, violentos, ameaçadores ou intimidadores, assim como a 

perturbação da harmonia e da paz; 
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 A prática de qualquer forma forma de ameaça, chantagem, constrangimento, falso 

testemunho, assédio moral, sexual ou qualquer outra forma de desrespeito a vida e a 

dignidade humana; 

 

 A obtenção de vantagens indevidas por conta do vínculo com a Passatempo Educativo ou 

fazendo uso do seu nome; 

 

 O desperdício dos recursos naturais e o desrespeito a natureza em todas as suas formas; 

 

 A exigência, insinuação, oferta ou aceite de qualquer tipo de favor, vantagem, 

favorecimento, benefício, gratificação, para si mesmo ou para qualquer outra pessoa, por 

conta de sua relação e vínculo com a Passatempo Educativo; 

 

 A utilização de informações obtidas por meio de suas atividades na Instituição em benefício 

próprio ou de terceiros; 

 

 A geração intencional de perdas financeiras, materiais ou imateriais; 

 

 A realização de campanha ou propaganda político partidária durante atividades de trabalho 

ou fazendo uso dos meios de comunicação institucionais ou recursos da Instituição e/ou em 

seu nome, para si mesmo ou outros; 

 

 Realizar qualquer tipo de atividade ou iniciativa representando a Instituição sob influência 

de bebida alcoólica ou substâncias ilícitas, de modo a prejudicar o desempenho e a imagem 

da instituição; 

 

 Agir de forma a prejudicar ou oferecer algum tipo de risco à saúde e segurança dos demais; 
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 Qualquer forma de retaliação contra quem, de boa fé, comunicar Conduta inadequada, 

suspeita de fraude, corrupção ou violação da lei, ética ou Condutas expressas neste Código; 

 

 Qualquer prática de solicitação ou oferecimento de pagamento ou quaisquer outros 

benefícios aos Agentes do Governo, parceiros ou qualquer outra pessoa, a fim de agilizar e 

garantir qualquer ação ou prestação de serviço; 

 

 O oferecimento, promessa, autorização, doação ou recebimento de qualquer brinde ou 

presente que, direta ou indiretamente, tenha o objetivo de influenciar as decisões que 

afetem ou impactem as atividades e interesses da Instituição; 

 

 A apropriação indevida e/ou o desvio de recursos; 

 

 A falsificação de documentos, relatórios, registros financeiros ou contábeis; 

 

 A oferta ou o recebimento de qualquer forma ou tipo de propina, suborno ou qualquer 

outro incentivo ilícito. 
 

 
Sanções 
 

Foi criada uma Comissão de Ética da Passatempo Educativo, com a missão de zelar 
pelo cumprimento do Código, bem como esclarecer dúvidas, receber denúncias, orientar e 
investigar casos relacionados. 

 
A Comissão de Ética deverá: 

 Avaliar e produzir pareceres sobre as violações do Código de Conduta; 

 Informar a diretoria sobre a existência, encaminhamento e tratativa dos casos; 

 Revisar e propor atualizações no Código, quando necessário; 

 Promover a capacitação e a difusão da cultura ética na Instituição. 
Dúvidas com relação a esse Código de Conduta e legislações pertinentes, casos não 
previstos, bem como denúncias de não conformidade deverão ser apresentadas à Comissão 
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de Ética, assim como denúncias de fraude, suborno, corrupção, quaisquer Condutas 
inadequadas ou tentativas de retaliação. 
 
Qualquer Conduta que possa ser interpretada como imprópria e não de acordo com os 
valores e interesses da Passatempo Educativo, assim como a violação desse Código de 
Conduta, deve ser evitada e poderá gerar sanções. 
 
O descumprimento deste Código de Conduta por parte dos membros, colaboradores, 
voluntários, fornecedores, organizações e empresas parceiras e/ou associadas, além de 
terceiros não integrantes dos grupos mencionados, mas que mantenham outras formas de 
relacionamento com a Passatempo Educativo, implicará penalidades de acordo com a 
gravidade do fato, podendo ser aplicada advertência, suspensão ou rescisão contratual, 
assim como outras medidas legais cabíveis. As denúncias deverão ser encaminhada para o 
endereço eletrônico ouvidoria@passatempoeducativo.org.br.  
 
Todas as denúncias recebidas serão tratadas com o devido sigilo. 
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POLÍTICA E CÓDIGO DE CONDUTA PARA PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
 
 
“A PROTEÇÃO E SEGURANÇA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DEPENDE DE TODOS” 
 
 
DECLARAÇÃO DE POLÍTICAS 
 
REPRESENTAÇÃO 
 

A Passatempo Educativo se compromete a criar e manter um ambiente afetivo e 
protetor que fomente seus principais valores e que, ao mesmo tempo, previna e se 
pronuncie do abuso e exploração infantil.  
 

Condenamos energicamente todo o tipo de abuso e exploração infantil, tanto 
dentro como fora da Organização, e sempre respondemos em nossa esfera de influência  a 
todos os casos de abusos, seja este comprovado, presumido ou uma intenção, de acordo 
com sua natureza.  
 

Os esforços asseguram o estabelecimento de mecanismos para despertar a 
consciência, colocar em andamento a ajua preventiva, propiciar a valorização da denúncia 
e responder cuidadosamente. 
 

Estes mecanismos compreendem desde medidas de desenvolvimento de recursos 
humanos, como formação e assessoramento, até medidas como a suspensão, demissão e 
ações legais. 
 
Nossa politica se baseia: 

A) Nas raizes, na visão, na missão e nos valores da Passatempo Educativo   
B) Na Convenção das Nações Unidas sobre o Direito das Crianças (CDC) 
C) Nas Bandeiras de proteção infantil  

 
 

OBJETIVOS DA POLÍTICA DE PROTEÇÃO INFANTIL 

Promover o bem-estar das crianças atendidas pela organização e garantir que as 
ações de qualquer adulto no contexto do trabalho realizado pela Passatempo Educativo 
sejam transparentes e seguras. 

Princípios da Política: 
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1. O bem-estar de uma criança estará sempre em primeiro lugar. 

2. Os direitos, desejos e sentimentos das crianças e suas famílias serão respeitados e 
ouvidos. 

3. As/os funcionárias/os em cargos de responsabilidade trabalharão em prol do interesse 
das crianças, assinarão e seguirão a Política de Proteção à Criança e o Código de Conduta, 
de acordo com leis locais e internacionais de proteção à criança. 

4. As/os funcionárias/os e membros do conselho em cargos de responsabilidade 
assegurarão que as mesmas oportunidades sejam ofertadas a todas/os, e que a diversidade 
seja respeitada. 

5. Fornecer processos claros envolvendo a administração da organização e parceiros 
externos no campo da proteção da criança, para abordar e lidar com questões de abuso e 
violação desta política e recomendações de medidas a serem tomadas contra qualquer 
pessoa em violação, independentemente do relacionamento com essa organização. 

  

DEFINIÇÕES DA POLÍTICA DE PROTEÇÃO INFANTIL 

 

1.Para os fins dessa política e em conformidade com a Convenção sobre os Direitos das 
Crianças, uma criança se define como qualquer pessoa menor de 18 anos (CDC Artigo 1o). 

2. Toda criança terá direito à proteção durante qualquer programa ou atividade que a 
organização execute, seja nas instalações da organização, bem como em ambientes 
externos nos quais a organização desenvolva atividades. Isso inclui a proteção contra: 
exploração, tratamento inumano, negligência, discriminação de gênero, discriminação 
religiosa, discriminação racial, discriminação de classe social, discriminação de orientação 
sexual, abuso físico, abuso sexual, abuso verbal, abuso emocional e psicológico, punição 
corporal. 

3. O abuso sexual se caracteriza pela violência sexual cometida contra crianças e 
adolescentes, baseada em ato ou jogo sexual, cujo agressor/a tem por intenção estimular 
sexualmente a vítima ou utilizá-la para obter satisfação sexual. Estas práticas são impostas 
pela violência física, ameaças ou induções de sua vontade. A criança é forçada a participar 
de ato sexual sem ter ainda capacidade emocional e conhecimento suficiente para 
consentir, negar ou avaliar o que está acontecendo. O abuso sexual inclui, entre outros 
crimes, o estupro, o estupro de vulnerável, a corrupção de menores e a exploração sexual. 

4. O abuso emocional é entendido como o dano emocional persistente a uma criança. 
Compreende transmitir a uma criança a ideia de que ela é inadequada, indigna, incapaz, 
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estúpida ou indesejada. Também pode assumir a forma de expectativas nocivas e 
inapropriadas impostas a uma criança. Além disso, também se caracteriza pela utilização da 
autoridade e do medo para controlar emocionalmente uma criança, humilhá-la e forçá-la a 
situações constrangedoras na frente de seus pares. Provocações em razão da expressão de 
gênero de uma criança também é prejudicial e considerado abuso. 

5. O abuso físico se caracteriza por qualquer conduta que ofenda a integridade física ou a 
saúde corporal da criança. Por exemplo: socos, tapas, beliscões, chutes, puxões de cabelo, 
puxões de orelha, apertos de braço, sacudidas, espancamentos com a mão ou com objetos, 
tentativas de estrangulamento, entre outros, podendo chegar ao assassinato. 

6. A discriminação se define como qualquer exclusão, distinção ou restrição baseada em 
raça, gênero, origem nacional ou étnica, classe social, cor, descendência, orientação sexual, 
política, religião ou que tenha o propósito ou o efeito de anular ou prejudicar o 
reconhecimento, gozo ou exercício em pé de igualdade de direitos humanos e liberdades 
fundamentais nos campos político, econômico, social, esportivo, cultural e ou em qualquer 
outro domínio da vida pública. 

  

CÓDIGO DE CONDUTA DE PROTEÇÃO INFANTIL 

Toda pessoa que trabalhe e/ou se envolva com a Passatempo Educativo ou com nossas 
ações tem a responsabilidade de garantir as crianças estejam protegidas, assinar e agir de 
acordo com o Código de Conduta de Proteção Infantil abaixo: 

1. Tratar as crianças com respeito, independente da raça, cor, gênero, língua, religião, 
opinião política ou de outro tipo, nacionalidade, etnia ou origem social, 
propriedade, incapacidade, nascimento ou outra condição;  
 

2. Não utilizar linguagem ou comportamento inadequado, ofensivo, abusivo, 
sexualmente provocativo, humilhante ou culturalmente inapropriado; 

 
 

3. Nunca agredir e/ou assediar uma criança fisicamente, verbalmente ou 
psicologicamente; 
 

4. Não se envolver amorosa ou sexualmente com uma criança com idade inferior a 18 
anos, nem a tocar de maneira sexual. Isso inclui qualquer toque impróprio ou 
insinuações de cunho amoroso ou sexual; 
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5. Não abusar e/ou explorar uma criança ou se comportar de alguma forma que a 
ponha em risco de sofrer danos morais, psicológicos, físicos e/ou materiais; 
 

6. Não punir uma criança por meio de provocação, constrangimento ou qualquer 
outra atitude que a coloque em exposição; 

 
7. Não punir as crianças com castigos físicos; 

 
8. Não usar ameaças ou recompensas (como uniformes, equipamentos, lanche etc.) 

para manipular uma criança; 
 

9. Reportar qualquer caso ou suspeita de maus-tratos e abuso para as autoridades 
competentes; 

 
10. Cooperar total e confidencialmente com qualquer investigação sobre suspeitas ou 

acusações de maus-tratos ou abuso infantil; 
 

11. Zelar para que o ambiente físico onde as crianças desenvolvam atividades seja o 
mais seguro e apropriado possível, livre de objetos nocivos e demais obstáculos que 
poderiam representar perigo físico; 

 
12. Não permanecer sozinha/o em uma sala fechada com uma criança. Quando uma 

criança solicitar falar com você em particular, afaste-se das outras pessoas, mas 
permaneça dentro do campo de visão de outra/o adulta/o. Sempre que possível, 
garantir a presença de outro adulto quando estiver trabalhando na proximidade de 
crianças; 

 
13. Não tirar fotos de crianças sem o seu consentimento ou de sua/seu responsável. 

Evitar tirar fotos sozinha/o com uma criança, a abraçando, segurando ou com ela 
em seu colo; 

 
14. Não oferecer caronas para uma criança em seu veículo pessoal. Em caso de passeios 

e/ou eventos, o transporte deve ser feito mediante autorização com assinatura 
das/os responsáveis; 

 
15. Nunca solicitar ou aceitar o contato pessoal (isso inclui e-mail, número de telefone 

e contatos em redes sociais) de qualquer criança e nem compartilhar os seus 
contatos pessoais com elas. Em casos em que seja estritamente necessário dentro 
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dos objetivos do programa, deve ser autorizado pelas/os responsáveis e 
comunicado a/ao sua/seu superior na organização; 

 
16. Não manter comunicação virtual (e-mail, mensagem de texto, Whatsapp) direta 

com uma criança. Evitar interações via redes sociais (Facebook, Instagram etc.). 
Quando esse tipo de contato for necessário, deverá ser feito mediante as redes 
sociais da organização ou números telefônicos institucionais e comunicado para a/o 
sua/seu superior na organização; 

 
17. Não convidar crianças desacompanhadas para minha residência, a menos que 

estejam em risco imediato de lesão ou perigo físico; 
 

18. Não dormir perto de crianças sem supervisão, a menos que seja absolutamente 
necessário. Neste caso, eu devo obter a permissão do meu supervisor e garantir 
que outro adulto esteja presente, se possível;  

 
19. Usar os computadores, telefones celulares, câmeras de vídeo, câmeras ou mídias 

sociais de forma adequada, e nunca para explorar ou molestar crianças ou acessar 
material sobre exploração infantil através de qualquer meio; 

 
20. Não contratar crianças para trabalhos domésticos ou qualquer outro que seja 

inadequado em virtude de sua idade ou estágio de desenvolvimento, interferindo 
em seu tempo disponível para atividades de educação e de lazer, ou que possa as 
colocar em risco de lesão; 

 
21. Cumprir com todas as exigências da legislação relevante, incluindo as leis 

trabalhistas em relação ao trabalho infantil; 
 

22. Comunicar imediatamente quaisquer preocupações ou denúncias de exploração e 
abuso de crianças, de acordo com os procedimentos adequados; 

 
 

23. O documento Código de Conduta de Proteção Infantil deve ser assinado por toda 
pessoa que trabalhe e/ou se envolva com a Passatempo Educativo ou com nossas 
ações. 
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CÓDIGO DE CONDUTA FORA DO TRABALHO 

Embora a Passatempo Educativo não possa impor seus princípios e normas de 
conduta para suas/seus funcionárias/os, associadas/os, visitantes e fornecedores em suas 
vidas pessoais, é um requisito que tenham em mente os princípios da presente Política de 
Proteção Infantil e estejam conscientes de como se percebe sua conduta tanto no trabalho 
como fora dele. Desse modo, se as atitudes ou condutas que realizam fora do ambiente de 
trabalho sejam contraditórias a essa política, elas serão consideradas uma violação a ela. 

  

O QUE FAZER EM CASO DE SUSPEITA DE ABUSO 

Se uma criança reportar a você uma situação de abuso: 

1. Acredite nela. É incomum para uma criança inventar histórias de abuso. A relação de 
confiança existente no grupo permitiu que essa criança revelasse para você essa 
informação. Ouça abertamente e calmamente, não julgue nem demonstre quaisquer 
opiniões ou emoções que não sejam de confiança e suporte; 

2. Tranquilize a criança, mas não prometa que irá manter seu segredo. Assegure-a de que 
você vai tentar fazer com que ela receba a ajuda de que necessita. Explique que você deve 
compartilhar essas informações com alguém para conseguir ajuda; 

3. Assim que possível, anote o relato usando as próprias palavras da criança. Não faça 
perguntas à criança ou tente esclarecer detalhes; 

4. Informe imediatamente aos órgãos competentes. Em geral, as denúncias devem ser feitas 
no Conselho Tutelar, ou em Varas da Infância e da Juventude, para o caso de municípios 
onde não há Conselhos Tutelares. Outros órgãos que também estão preparados para ajudar 
são as Delegacias de Proteção à Criança e ao Adolescente e as Delegacias da Mulher; 

5. A confidencialidade é essencial. Não discuta a situação com qualquer outra pessoa. 
Compartilhe apenas com as/os profissionais competentes da organização as informações 
de que necessitam para entender a situação, apoiar a criança e fazer o encaminhamento 
necessário; 

  

FOTOGRAFIA E FILMAGEM 

A Passatempo Educativo não permite que sejam feitas fotografias ou filmagens de 
participantes sem o consentimento da organização, da/o participante e suas/seus 
responsáveis, caso sejam menores de 18 anos. Isso inclui todas/os as/os funcionárias/os, 
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visitantes, voluntárias/os, fornecedores e parceiros. Em determinadas circunstâncias, as 
pessoas poderão tirar fotos das crianças durante as atividades e usá-las de forma 
inadequada. Como uma organização, estamos vigilantes e trabalhamos para garantir que 
isso não aconteça. Qualquer preocupação ou uso inapropriado de fotografias ou vídeos 
infantis deve ser reportado imediatamente à organização. 

Ao fotografar ou filmar uma criança ou utilizar a imagens de crianças para fins 
relacionados ao trabalho, eu devo: 
 

  Avaliar e me esforçar por cumprir com as tradições locais ou restrições para a 
reprodução de imagens pessoais antes de fotografar ou filmar uma criança;  

 

 Obter o consentimento por parte da criança e dos pais ou responsável pela criança 
antes de fotografá-la ou filmá-la. Caso seja autorizado, devo explicar como a fotografia ou 
filme será utilizado;  

 

 Garantir que fotografias, filmes, vídeos e DVDs apresentem as crianças de forma 
digna e respeitosa, e não de forma vulnerável ou submissa. As crianças devem estar 
adequadamente vestidas e não em poses que poderiam ser vistas como sexualmente 
sugestivas;  

 

 Garantir que as imagens são representações fiéis do contexto e dos fatos;  
 

 Garantir que os rótulos de arquivos, dados ou descrições de texto não revelem 
informações de identificação sobre a criança quando enviar imagens eletronicamente ou 
publicar imagens de qualquer forma;  
 

 

IMPLEMENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E SANÇÕES 

Os membros da Diretoria da Passatempo Educativo são as pessoas diretamente 
responsáveis pela implementação da presente política. Seu acompanhamento é feito 
através do cumprimento obrigatório de suas diretrizes e do Código de Conduta da 
Passatempo Educativo e em estrito sigilo. 

Em caso de descumprimento dessa Política, poderão ser tomadas as seguintes medidas: 

 Funcionárias/os: ações disciplinares que podem incluir a demissão 

 Associadas/os, visitantes, fornecedores ou parceiros: sanções que podem chegar ao 
rompimento das relações contratuais e de acordos de parceria. 
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 Outros casos: ações legais apropriadas. 

Preocupações ou suspeitas sobre a conduta de funcionárias/os, associadas/os, visitantes, 
parceiros ou fornecedores em relação à proteção infantil e/ou em caso de descumprimento 
da presente Política de Proteção, serão investigadas pela Passatempo Educativo e 
notificadas às autoridades correspondentes para a investigação criminal de acordo com a 
lei brasileira. Denúncias de maltrato ou abuso que, após investigação forem consideradas 
como infundadas, não serão levadas adiante e não caberá qualquer tipo de ação contra a 
pessoa que reportou. 

Fazem parte desta Política de Proteção Infantil da Passatempo Educativo: 

1.  Oferecer treinamento de proteção infantil para seus funcionários/voluntários, 
incluindo aqueles vindos de instituições parceiras. 

2. Realizar uma avaliação de risco para reduzir o risco de qualquer criança ser 
prejudicada. A avaliação deve identificar os riscos e documentar as medidas 
tomadas para reduzi-los ou removê-los. 

3. Incluir nos contratos de trabalho da organização dispositivos para suspensão ou 
transferência para outras obrigações de qualquer funcionário que esteja sob 
investigação e disposições para demitir qualquer funcionário após uma 
investigação. 

4. Fazer com que a organização possua processos robustos de recrutamento para 
todos os funcionários/voluntários em contato com crianças. Estes procedimentos 
de recrutamento incluem: 

   Verificações de antecedentes criminais antes da contratação 
   Verificações verbais de referências de trabalho anteriores 
   Verificações verbais de referências do comportamento do candidato 
 

VIGÊNCIA 
Esta Política permanecerá vigente por prazo indeterminado a contar da data de sua 
publicação e será revista a cada dois anos ou a qualquer tempo antes disso caso haja motivo 
justificável. 
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Política para Prevenção de Abuso, Exploração e Assédio sexual 
 
SINOPSE  
 

Com base na legislação aplicável e nas diretrizes existentes esta política concentra-
se na salvaguarda no âmbito do ambiente de trabalho da organização,  
 

O conjunto de ferramentas a ser estabelecidos pela Passatempo Educativo  
norteados por esta política, visará garantir a todos os colaboradores, prestadores de 
serviços, voluntários, membros da diretoria e conselhos da entidade,  acolhimento, 
orientação, maior proteção e prevenção de possíveis práticas de assédio e abuso durante 
as ações desenvolvidas pela Instituição, explicitando o seu compromisso institucional.  
 

A conscientização de colaboradores, prestadores de serviços, voluntários e todos 
que fazem do quadro associativo é uma prática que deve incorporada pela entidade. 
Contudo, a comunicação deve ser realizada em total conformidade com as diretrizes desta 
política.  
 
OBJETIVO 
 

 Esta política é o instrumento de regulação corporativa que tem o objetivo 
estabelecer as diretrizes gerais a serem seguidas pela entidade e seus agentes no meio 
ambiente de trabalho, tendo em vista proporcionar mecanismos de acolhimento e 
prevenção nos temas atinentes ao assédio e abuso.  

 
A iniciativa busca implementar ferramentas de enfrentamento e encaminhamento 

adequado quando confrontados pela temática, na busca por um ambiente seguro e positivo 
para o melhor desenvolvimento físico, emocional e social das pessoas envolvidas nas ações 
desenvolvidas pela entidade, além de contribuir para uma entidade que valorize a ética, a 
integridade e a dignidade humana nas relações e na gestão corporativa.  

 
 

ABRANGÊNCIA  
 

Qualquer pessoa que esteja correntemente, ou à época da possível violação desta 
Política, dentro da estrutura de governança ou sob a jurisdição disciplinar da Passatempo 
Educativo. 
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Nas hipóteses não abrangidas por esta Política, caberá a diretoria da Passatempo 
Educativo o acolhimento e encaminhamento adequado à organização responsável.  
 
TERMOS E DEFINIÇÕES  
 
Agente: entendendo-se por agente o voluntário, colaborador, funcionário, prestador de 
serviços, ou quem exerça função dentro da Instituição, nos termos do Estatuto Social da 
Passatempo Educativo, ou aquele que se enquadrar na esfera de abrangência.  
 
Assédio moral: é uma conduta abusiva, frequente e repetitiva que se manifesta por meio 
de palavras, atos, gestos, comportamentos ou de forma escrita, que humilha, constrange e 
desqualifica a pessoa ou um grupo, atingindo sua dignidade e saúde física e mental, 
ameaçando o seu emprego ou desedificando o clima organizacional do trabalho, e até 
mesmo afetando sua vida profissional e pessoal, geralmente realizada por alguém que 
tenha poder de tomada de decisão ou aquela pessoa que obtenha poder hierárquico sobre 
o subordinado ou poder de ingerência no ambiente organizacional.  
 
Assédio sexual: toda a tentativa visando à obtenção de favores sexuais através de condutas 
reprováveis, indesejáveis e rejeitáveis, como forma de ameaçar e, por vezes, como condição 
para continuidade no ambiente esportivo e de trabalho. Também se caracteriza por 
quaisquer outras manifestações agressivas de índole sexual com objetivo de prejudicar a 
atividade por parte de qualquer pessoa que integre a organização, independentemente do 
uso do poder hierárquico. O assédio sexual pode assumir a forma de abuso sexual.  
 
Abuso sexual: atividade sexual não desejada, onde o agressor usa a força, faz ameaças ou 
se aproveita de vítimas que não pode dar seu consentimento. O termo abuso sexual pode 
ter definição distinta de país a país e o próprio Código Penal não o trata expressamente – 
mas sim em tipos penais específicos, como estupro, violação sexual mediante fraude e 
corrupção de menores.  
 
Violência psicológica: é uma conduta que causa dano emocional e diminuição da 
autoestima ou prejudica e perturba o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou 
controlar ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, 
humilhação, intimidação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição 
contumaz, insulto, chantagem, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir 
ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação.  
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Violência física: qualquer ato deliberado e indesejável que caracterize ofensa à integridade 
física ou à saúde da vítima como, por exemplo, perfurar, bater, chutar ou queimar, entre 
outros. Tal ato também pode consistir de atividade forçada, tais quais o consumo de álcool 
ou drogas.  
 
Violência patrimonial: qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição 
parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, 
valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer as 
necessidades de terceiros.  
 
Violência de gênero: é a conduta violenta, seja física ou psicológica, exercida contra 
qualquer pessoa ou grupo de pessoas sobre a base de seu sexo ou gênero que impacta de 
maneira negativa em sua identidade e bem-estar social, físico ou psicológico.  
 
Negligência ou omissão: uma omissão por parte de quem compartilha o ambiente de 
trabalho, qualquer pessoa com o dever de cuidado para com outrem e que em função de 
referida omissão permite que algum dano seja causado ou propicia um perigo de dano 
iminente.  
 
DIRETRIZES  
 
O agente deverá:  
 

1. Manter-se atento aos indícios de assédio moral, violência de qualquer natureza, 
assédio sexual, omissão ou negligência em seu ambiente de trabalho, bem como 
disseminar os termos desta Política;  

 
2. Conhecer seus direitos e responsabilidades;  

 
3. Agir com a devida diligência no cumprimento de suas obrigações com o mais alto 

grau de integridade, profissionalismo e, principalmente, impessoalidade e 
imparcialidade em relação às suas atividades;  

 
4. Atuar e encorajar os demais agentes da Passatempo Educativo e entidades parceiras 

a atuar profissionalmente de forma ética, reportar qualquer incidente que tenha 
conhecimento e de modo a assegurar a credibilidade da instituição, fortalecendo a 
imagem da Instituição;  
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5. Reportar, por meio das pessoas e áreas funcionais, qualquer ação que tenha 
participado, testemunhado ou tenha conhecimento relacionados à assédio moral, 
violência de qualquer natureza, assédio sexual, abuso sexual, negligência ou 
omissão  

 
6. Respeitar o direito do próximo e se comportar de maneira cortês e educada 

independentemente da posição ocupada.  
 

7. Fomentar um ambiente de trabalho harmonioso e abster-se de realizar qualquer ato 
ou conduta que possa ser considerada inapropriada ou ofensiva; 

 
É estritamente vedado ao agente:  
 

1. Violar quaisquer dos termos desta Política, bem como impedir a realização dos seus 
auspícios; 

 
2. Utilizar-se da sua função para intimidar outros colaboradores com a finalidade de 

obter favores pessoais ou profissionais e permitir que preferências ou interesses de 
ordem pessoal interfiram no trato com os outros agentes e o público em geral 

 
3. Manipular ou se valer de informações sobre as atividades da Passatempo Educativo 

que possam influenciar decisões em proveito pessoal, ou gerar benefício ou prejuízo 
a terceiros, sob pena de responsabilidade civil e criminal, nos termos da legislação 
nacional;  

 
4. Divulgar registros pessoais dos demais agentes, divulgação a qual só poderá ser 

realizada com autorização dos mesmos ou em caso de exigência legal ou decisão 
judicial.  

 
IMPLEMENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E SANÇÕES 

Os membros da Diretoria da Passatempo Educativo são as pessoas diretamente 
responsáveis pela implementação da presente política. Seu acompanhamento é feito 
através do cumprimento obrigatório de suas diretrizes e do Código de Conduta da 
Passatempo Educativo e em estrito sigilo. 

 

1. Tomar as medidas necessárias e providências a fim de criar e manter um ambiente 
seguro e positivo para o melhor desenvolvimento físico, emocional e social dos 
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envolvidos, instituindo os mecanismos de acolhimento, prevenção e enfrentamento 
dos casos conexos;  

 
2. Garantir a plena implementação desta Política, bem como monitorar o fiel 

cumprimento de suas obrigações e de todos os agentes;  
 

3. Informar o público alvo sobre esta Política e possibilitar o acesso desta a todos que 
iniciarem ou estiverem em atividades exercidas na estrutura de governança ou sob 
jurisdição da Passatempo Educativo 

 
4. Garantir o sigilo de todas as alegações apresentadas, e seus respectivos 

enfrentamento e encaminhamento, bem como tomar as medidas para investigá-las 
e resolvê-las; 

 
5. Impor medidas disciplinares e ou administrativas, de acordo com as disposições do 

Estatuto Social e do Código de Conduta Ética da entidade e outras necessárias ao 
reestabelecimento do ambiente seguro e positivo no desempenho do seu objetivo 
social;  

 
6. Garantir a proteção à vítima e ao denunciante de boa-fé, ou seja, aqueles que 

relatarem tais informações receberão proteção especial contra retaliação, 
perseguição ou tratamento discriminatório;  

 
7. Elaborar campanhas e ações institucionais visando a prevenção das condutas ora 

tratadas;  
 

8. Criar canais de comunicação eficazes e com regras claras de funcionamento, 
informando ao público alvo os meios disponíveis para acolhimento das demandas;  

 
9. Promover treinamentos, palestras e cursos de capacitação para seus voluntários, 

colaboradores, funcionários, prestadores de serviços.  
 
 

Em caso de descumprimento dessa Política, poderão ser tomadas as seguintes medidas: 

 Funcionárias/os: ações disciplinares que podem incluir a demissão 

 Associadas/os, visitantes, fornecedores ou parceiros: sanções que podem chegar ao 
rompimento das relações contratuais e de acordos de parceria. 
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 Outros casos: ações legais apropriadas. 

Preocupações ou suspeitas sobre a conduta de funcionárias/os, associadas/os, 
visitantes, parceiros ou fornecedores em relação à proteção infantil e/ou em caso de 
descumprimento da presente Política de Proteção, serão investigadas pela Passatempo 
Educativo e notificadas às autoridades correspondentes para a investigação criminal de 
acordo com a lei brasileira. Denúncias de maltrato ou abuso que, após investigação forem 
consideradas como infundadas, não serão levadas adiante e não caberá qualquer tipo de 
ação contra a pessoa que reportou. 

 
Fazem parte das ações desta Política de Prevenção de Abuso, Exploração e Assédio Sexual: 

5.  Oferecer treinamento para seus funcionários e voluntários, incluindo aqueles 
vindos de instituições parceiras. 
 

6. Realizar uma avaliação de risco para reduzir o risco de qualquer pessoa ser 
prejudicada. A avaliação deve identificar os riscos e documentar as medidas 
tomadas para reduzi-los ou removê-los. 
 

7. Incluir nos contratos de trabalho da organização dispositivos para suspensão ou 
transferência para outras obrigações de qualquer funcionário que esteja sob 
investigação e disposições para demitir qualquer funcionário após uma 
investigação. 
 

8. Fazer com que a organização possua processos robustos de recrutamento para 
todos os funcionários/voluntários em contato com crianças e adolescentes. Estes 
procedimentos de recrutamento incluem: 
 

   Verificações de antecedentes criminais antes da contratação 
   Verificações verbais de referências de trabalho anteriores 
   Verificações verbais de referências do comportamento do candidato 
 

 
VIGÊNCIA 
Esta Política permanecerá vigente por prazo indeterminado a contar da data de sua 
publicação e será revista a cada dois anos ou a qualquer tempo antes disso caso haja motivo 
justificável. 
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LEGISLAÇÃO E REFERÊNCIA EXTERNA  
 
Constituição Federal  
Código Penal  
Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei 8.069/1990, com alterações da Lei 11.829/2008  
Lei Federal n° 13.431/2017  
Declaração Universal dos Direitos Humanos  
Convenção sobre os Direitos da Criança  
Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher  
Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher  
 
REFERÊNCIA INTERNA  
 
Código de Conduta Ética da Passatempo educativo 
Estatuto Social da Passatempo educativo 
Política de Proteção Infantil 
 
 
 
 


