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APRESENTAÇÃO

  A Comissão Feminista da ABRAT – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ADVOGADOS (AS) 
TRABALHISTAS promove está cartilha, com o objetivo de informar às Mulheres seus direitos e 
garantias em todos os âmbitos da sociedade, prevenindo assim, não só o assédio moral e sexual 
no ambiente de trabalho, mas também visando inibir quaisquer tipo de violência contra as 
mulheres em todos os segmentos.
  Os direitos das Mulheres tem sido motivo de lutas constantes e há séculos. Apesar da 
evolução, em alguns lugares, esses direitos são institucionalizados e garantidos pela legislação, 
como aqui no Brasil, noutros, são legalizados pelos costumes e comportamentos, no entanto, 
diariamente, esses direitos são suprimidos ou ignorados.
  Fortalecer e estimular a Mulher a conhecer e se conscientizar sobre seus direitos, bem 
como estar em constante busca pela igualdade, para que melhor exerça sua cidadania, é papel 
de TODOS nós.
 Basta uma crise política, econômica e religiosa para que os direitos das mulheres sejam 
questionados (Simone de Beauvoir)

  - A cada 7,2 segundos uma mulher é vítima de violência física;

  Por isso, identificamos que:

  A banalização da violência contra a mulher se revela em números alarmantes e 
vergonhosos, razão pela qual é necessário evidenciar alguns dados importantes referente à 
agressões, violência sexual, feminicídio e percepções sobre violência. 
  São números noticiados diariamente, e, que mais uma vez são revelados nos afã de 
demonstrar o quão necessário se mostra a proteção às mulheres, mas sobretudo, a consecução 
dos seus direitos e garantias em uma sociedade que não pode sobreviver em meio à 
desvalorização da figura da mulher.

  - O assédio moral e sexual são tipos de violências que afetam a saúde e o estado 
psicológico da Mulher.

  - 1 em cada 4 Mulheres sofrem violência obstétrica no Brasil;

  - 10 Mulheres são mortas por dia no Brasil pela violência doméstica;

O PORQUÊ DESTE GUIA

  - A Mulher negra é discriminada em todos os setores da sociedade;
  - A Mulher Trans enfrenta o desafio diário para sobreviver;

  - Mulheres trabalham cinco horas a mais e ganham 76% do salário dos homens;

  - 13 mulheres morrem todos os dias vítimas de feminicídio, isto é, são 
assassinadas em função de seu gênero;

  - Diariamente vídeos, fotos e mensagens de Mulheres são expostas pela internet;

  - A violência contra a mulher produz consequências emocionais devastadoras, 
muitas vezes irreparáveis, e impactos graves sobre a saúde mental sexual e reprodutiva 
da mulher;

  - 1 estupro a cada 11 minutos é registrado no Brasil, onde cerca de 70% destas   
vítimas são crianças e adolescentes, que são abusadas, em sua grande maioria, por 
homens próximos às famílias;

  - É necessário Cotas para participação da Mulher na Política;
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  Direito à vida.

  Direito à saúde e à proteção desta.

  Direito à liberdade e à segurança pessoal.
  Direito à igualdade e a estar livre de todas as formas de discriminação.

  Direito à informação e à educação.

  Direito a construir relacionamento conjugal e a planejar a sua família.

  Direito à liberdade de reunião e participação política.

DIREITOS DA MULHER

  Direito à liberdade de pensamento.

  De acordo com a ONU (Organização das Nações Unidas), são direitos da mulher:

  Direito à privacidade.

  Direito a não ser submetida a torturas e maltrato.

  Direito aos benefícios do progresso científico.
  Direito a decidir ter ou não ter filhos e quando tê-los.

 “É necessário que as mulheres tenham noção de seus direitos. É preciso, em primeiro 
lugar, informá-las que têm direitos; em segundo, quais são e que elas podem exigir esses 
direitos; e, em terceiro, aonde ir para exigi-los. É preciso ainda promover a educação em direitos 
não só para as mulheres, mas para toda a população. Precisamos mostrar que nós, mulheres, 
não queremos acesso à Justiça porque somos vítimas, mas porque somos sujeitos de direitos.” 
(Silvia Pimentel, professora de Filosofia do Direito da PUC/SP, é integrante do Comitê CEDAW 
(Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres) das 
Nações Unidas).

 A violência contra as mulheres deve 
ser combatida com todas as forças legais 
possíveis. As múltiplas dimensões da 
violência motivadas unicamente pelo fato 
das vítimas serem mulheres, e o número 
crescente de feminicídio evidenciam um 
grande problema social, bem como a 
necessidade urgente do Estado e de toda 
a sociedade civil atuarem de forma efetiva 
para mudar essa realidade.

Direito à vida

  Cárcere privado é crime. As 
mulheres são livres para irem e virem. 
Ninguém pode proibir, sob coação, a 
liberdade de nenhuma outra pessoas, 
seja esposa, filha, mãe etc.

Direito à liberdade e à segurança 
pessoal
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  O direito a igualdade consiste em 
estar l ivre de todas as formas de 
discriminação.

Direito à igualdade 

Direito à liberdade de pensamento

  A mulher não pode ser obrigada a 
ficar calada, em nenhuma situação. Dar 
sua opinião, falar o que pensa ou 
questionar é um direito inalienável à 
liberdade de pensamento de todas as 
pessoas.

Direito à informação e à educação

   O acesso ao estudo e à formação 
das mulheres é um dever de todos.

Direito à privacidade

  A honra e a imagem das pessoas 
(art. 5º, X) são invioláveis (das Mulheres 
também). A honra é o conjunto de 
qualidades que caracterizam a dignidade 
da pessoa, o respeito dos concidadãos, o 
bom nome, a reputação.  A violação da 
privacidade assegura à lesada o direito à 
indenização por dano material ou moral, 
decorrente da violação da intimidade, da 
vida privada, da honra e da imagem das 
pessoas.
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Direito à saúde e à proteção desta

  A mulher tem sofrido mais com os 
problemas de saúde pública do que o 
homem, sendo necessário que todas as 
mulheres tenham acesso aos cuidados 
básicos de saúde. Da mesma forma, em 
nossa sociedade patriarcal, historicamente, 
o trabalho do cuidado foi e ainda é destinado 
às mulheres, as quais em sua grande 
maioria são obrigadas a abandonar seus 
e m p r e g o s  p a r a  c u i d a r  d o s  fi l h o s 
adoentados, e, muitas vezes, devem ainda 
dividir seu tempo entre o trabalho doméstico 
que lhe exigem em médica cerca de 3 (três)  
horas a mais de trabalho do que os homens, 
diariamente, para cuidar dos pais e idosos, 
devendo em todas essas situações suprir as 
deficiências do Estado e em muitas vezes, 
as limitações de cobertura do plano de 
saúde.

  O direito de escolha, de opção e de 
decisão deve ser respeitado e exercido por 
todos, de forma igualitária. Não se pode 
admitir em hipótese alguma, quaisquer 
t ipos de restr ições, imposições ou 
julgamentos acerca das escolhas das 
mulheres quanto suas escolhas ou não de 
relacionamento e dos filhos que pretende 
ou não tê-los em sua vida.

Direito a construir relacionamento 
conjugal e a planejar a sua família
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  Não compete à sociedade a decisão individual de cada mulher acerca da opção de 
exercer seu papel materno. Toda mulher pode e deve optar por ter seus filhos mesmo não 
sendo casada ou em até não tê-los. Este direito de escolha é exclusivamente da Mulher. 
Assim também como é direito da mulher, saber sobre uso de métodos anticoncepcionais, 
aborto e outros assuntos relativos à maternidade, independentemente, de questões 
religiosas.

Direito a decidir ter ou não ter filhos e quando tê-los



  Ainda é considerado um número baixo de participação das mulheres na 
política, mesmo existindo ações afirmativas para ampliar a participação feminina. 
Nova legislação determina que os partidos políticos são obrigados a reservarem 
uma participação de, no mínimo, 30% para cada sexo. Portanto, o direito das 
mulheres de participar de quaisquer movimentos políticos e sociais não pode ser 
coagido por cônjuges, companheiros, pais e filhos.

Direito à liberdade de reunião e participação política

Direito aos benefícios do 
progresso científico

  É essencial que a mulher 
tenha acesso pleno as tecnologias 
de saúde, seguras e efetivas, 
sempre se respeitando os direitos e 
as liberdades humanas.

  A violência contra a mulher é 
u m  p r o b l e m a  r e c o r r e n t e  n a 
atualidade, das mais diversas 
formas, que fere veementemente as 
garantias constitucionais, como 
m u t i l a ç ã o  g e n i t a l ,  e s t u p r o , 
prostituição, violência sexual, 
violência obstétrica, turismo sexual 
etc. Qualquer quadro de desrespeito 
ou humilhação às mulheres é 
inaceitável e deve ser punido.

Direito a não ser submetida a 
torturas e maus tratos
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  Até 1962 as mulheres casadas só podiam trabalhar fora de suas residências se o marido 
assim permitisse, tratava-se de uma limitação imposta pelo Código Civil de 1916.

  No cenário atual, após anos de lutas e conquistas, a Mulher é livre para casar-se e 
divorciar-se, para trabalhar, para contratar, realizar quaisquer atividades da vida civil, para 
participar da política, dentre outras atividades na sociedade. 

  Alguns anos depois, a Constituição de 1988 veio como outro marco importante, contudo, 
no que diz respeito a direitos humanos para as mulheres, necessitou da participação ativa de 
organismos internacionais para criação da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006).

A MULHER NA SOCIEDADE CIVIL

  Em todo o mundo estudos mostram que já foram erradicadas 90% das disparidades no 
que se refere a educação e saúde. Entretanto, nenhum país possui igualdade total entre homens 
e mulheres. Os pontos mais problemáticos continuam a ser a oportunidade profissional e 
econômica e a participação na política.

  Na década de 80 foram implantadas as primeiras políticas públicas com recorte de 
gênero: o primeiro Conselho Estadual da Condição Feminina, em 1983, e a primeira Delegacia 
de Polícia de Defesa da Mulher, em 1985, ambos no Estado de São Paulo. A partir daí essas 
instituições se disseminaram por todo o país.

SAUDE, DIREITOS SEXUAIS E REPRODUTIVOS

  Muitos são os desafios para a implantação de políticas públicas, como a feminização da 
AIDS, outras DSTs, o câncer, especialmente o de mama e do colo do útero, que é um grande 
vilão, dentre outros, sendo que todos demandam estratégias e abordagens específicas. Para 
isso é necessário expandir o acesso das mulheres às informações sobre essas doenças, assim 
como sobre planejamento reprodutivo, garantir o acesso a métodos contraceptivos etc.

  Por lógico, as obrigações do Estado com a garantia da saúde sexual e reprodutiva da 
mulher são inúmeras, destacando-se por fim, a própria Lei 9.263 de 12 de janeiro de 1996 que 
regulamenta o planejamento familiar no Brasil. Portanto, a saúde, os direitos sexuais e 
reprodutivos das mulheres é obrigada do Estado!

  Nós mulheres somos maioria da população em todo o Brasil e, certamente, as maiores 
usuárias do Sistema de Saúde, seja público ou privado. Nesse cenário, o direito à saúde está 
previsto na Constituição Federal, sendo obrigação do Estado prover os serviços para sua 
promoção, proteção e recuperação.
  O direito das mulheres à saúde deve ser compreendido de forma integral, ou seja, 
considerando as mulheres não apenas em suas funções reprodutivas, mas também como 
indivíduos autônomos que merecem desfrutar de pleno acesso aos serviços de saúde, sendo 
estes relacionados ou não à maternidade. 

  As mulheres lésbicas e transexuais, na maioria das vezes têm que lidar com o 
preconceito acerca de suas sexualidades e também com o despreparo dos atendimentos com 
relação às suas especificidades, o que demonstra falta de conhecimento técnico de 
profissionais da saúde a respeito da diversidade sexual.

  Necessário ainda se faz registrar que o acesso à saúde não é igual para todas as 
mulheres. As mulheres rurais, por exemplo, possuem menos meios de conseguir certos tipos de 
assistência do que as que habitam a cidade, devido às distâncias dos equipamentos e serviços 
de saúde de suas residências e pela falta de implementação dessas políticas pelos governos.

  Para as mulheres negras, a literatura científica constata, ainda, a maior frequência de 
diabetes tipo II, miomas, hipertensão arterial e anemia falciforme, justificando um olhar 
específico das políticas de saúde para a população negra.
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DIREITOS SOCIAIS

  Daí em diante, inúmeras foram as regulamentações que sobrevieram ao longo do tempo 
até a Constituição Federal ser promulgada e, enfim, primou por assegurar a igualdade de 
direitos entre homens e mulheres.

  Na era da industrialização o trabalho da mulher bem como o do homem não gozavam de 
qualquer proteção legal, pois as relações de trabalho eram regidas por ideias liberais, em que se 
pregava a não intervenção estatal, sendo que era apenas oferecida a mão-de-obra, e essa 
relação se regulamentava por suas próprias leis segundo a oferta e a procura. 

  A ONU, através de estudos, já constatou que a plena igualdade de gênero não é 
realidade em nenhum país no mundo, contudo, reafirma princípios contidos nas principais 
normas internacionais relativas aos direitos humanos das mulheres, destacando o tema em 
uma série de Convenções adotadas pela Organização Internacional do Trabalho (OIT). 

  A partir de 1917, no Brasil, especificamente no estado de São Paulo, surgiu a Lei nº 
1.596, que instituiu o Serviço Sanitário do Estado, proibindo o trabalho de mulheres em 
estabelecimentos industriais no último mês de gravidez e no primeiro puerpério. Em 1923, foi 
publicado o Decreto n.º 16.300, que facultava às mulheres, empregadas em estabelecimentos 
industriais e comerciais, descanso de trinta dias antes e outros trinta dias mais após o parto. 

NO BRASIL, SÃO GARANTIAS DADAS À MULHER TRABALHADORA:

 Licença Maternidade: De acordo com o artigo 392 da CLT, a empregada gestante, bem 
como a adotante, tem direito a licença-maternidade de 120 dias, sem prejuízo do emprego e do 
salário. Entretanto, a Lei 11.770/2008 instituiu o Programa Empresa Cidadã, que prorrogou 
esse prazo por 60 dias e concede benefícios fiscais para empresas que aderirem à iniciativa;

 Repouso após o Aborto: O art. 395 da CLT trata especificamente do aborto não 
criminoso, que comprovado por atestado médico, dará direito à mulher a um repouso 
remunerado de duas semanas;

 Igualdade Salarial: A legislação brasileira garante a igualdade salarial entre homens e 
mulheres na CLT. No texto, a determinação de que salários devem ser iguais "sem distinção de 
sexo" aparece em pelo menos quatro artigos: no 5º, no 46, no 373-A e no 461, abordado ainda 
no artigo 7º da Constituição Federal;

 Amamentação: A CLT, em seu art. 396, diz que toda mãe deve ter dois períodos de 30 
minutos cada para amamentar o seu bebê, até que ele complete seis meses de vida;

 Garantia de Emprego da gestante: A estabilidade da gestante está prevista no art. 10, 
inciso II, alínea b, do Ato das Disposições Transitórias da Constituição Federal de 1988, que 
dispõe sobre a proibição de dispensa arbitrária ou sem justa causa da empregada gestante 
desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto;
 Afastamento quando o trabalho for considerado Insalubre: Segundo o disposto pelo Lei 
13.467/2017, nas atividades em que a insalubridade for considerada de grau máximo, sempre 
que a empregada gestante prestar serviço nessas condições, deverá ser afastada da atividade. 
Já em relação à empregada lactante, o afastamento somente ocorrerá se for apresentado 
atestado de saúde recomendando o afastamento, emitido por médico de confiança da mulher;

  Vários são os direitos assegurados às mulheres em nossa Constituição Federal, nas 
normas internacionais, e também, em nossa legislação ordinária.
  Assim, e especificamente, tem-se abaixo uma identificação de alguns direitos das 
mulheres contra violências que, de forma lamentável, lhe são deflagradas:

OUTROS DIREITOS ASSEGURADOS NA LEGISLAÇÃO ÀS MULHERES

10



  A legislação brasileira traz de forma clara e determinada que, em qualquer relação 
afetiva, qualquer ato sem o consentimento da mulher, ter-se-á configurado o estupro (Lei nº 
12.015/2009), sendo-lhe devido nestas situações, o atendimento psicossocial especializado 
(Lei nº 12.845/2013), dentre outros direitos.

  A Lei Maria da Penha estabelece que toda mulher tem direito à proteção social e do 
Estado, inclusive, contra atos de violência sofridos no ambiente privado ou intrafamiliar. 
  Em casos de violência doméstica, seja física, psicológica, moral, patrimonial ou sexual, 
vários são os direitos da mulher, que devem ser conhecidos e respeitados por toda nossa 
sociedade. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 

 Um trabalho de conscientização, sem dúvida, alguma, é medida que se impõe, de forma 
urgente e efetiva.

VIOLÊNCIA SEXUAL

  Lamentavelmente, as mulheres são as maiores vítimas de exposição indevida e não 
consentida de suas imagens intimas nas redes sociais. Não existe ainda, uma legislação penal 
específica que enquadre os agressores em crimes típicos, contudo, existem leis ordinárias que 
são aplicadas em caso de perturbação da tranquilidade (art. 65 da Lei de Contravenções 
Penais); crime de injúria (art. 40 do Código Penal); aplicação do Estatuto da Criança e do 
Adolescente, em seu artigo 241-A (se a vítima tiver menos de 18 anos de idade, e for divulgado 
vídeo ou fotografia ou outro registro que contenha sexo explícito ou pornografia com criança ou 
adolescente); invasão do dispositivo para obter, adulterar ou destruir dados sem autorização 
(Lei nº 12.737/2012); e, a aplicação da Lei do Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014), que, 
prevê que os provedores têm a obrigação de, após notificação extrajudicial, retirar de imediato 
conteúdo íntimo de caráter privado, sob pena de multa e de responsabilização.

VIOLÊNCIA NA INTERNET

  De outra sorte, tem-se a possibilidade de se acionar na esfera cível, uma ação de 
indenização por danos morais e materiais, em face do agressor que divulgou o conteúdo sem 
autorização e contra o provedor. 

LESBOFOBIA 

 
 Mulheres lésbicas e trans tem idênticos direitos garantidos, e não podem sofrer 
quaisquer discriminação no sistema de saúde pelo exercício de sua sexualidade. Leis estaduais 
de proteção aos direitos das pessoas homossexuais e contra a homofobia, como a Lei nº 
10.948/2001 em São Paulo, são necessárias e devem ser repassadas ao conhecimento 
público. 

 Direitos de reconhecimento à união estável; maternidade socioafetiva; adoção por 
famílias homoafetivas e registro de filhos em nome das duas parceiras são reconhecidos pelo 
Poder Judiciário, e, devem ser repassados ao conhecimento de todas as mulheres lésbicas e 
trans.

2

  A Comissão Interministerial de Enfrentamento à Violência contra Lésbicas, Gays, 
Bissexuais, Travestis e Transexuais (CIEV-LGBT), instituída pela Portaria Interministerial nº 
1/2015, tem entre suas atribuições acompanhar os casos de violência contra a população LGBT 
e promover a articulação das medidas de prevenção, enfrentamento e redução dessa violência, 
em articulação com os Poderes Judiciário, Legislativo e Executivo, Ministério Público e 
Defensoria Pública, além de organizações da sociedade civil. 
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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER

  É importante ainda se esclarecer para toda a sociedade que a violência doméstica vai 
muito além da agressão física ou do estupro. A Lei Maria da Penha classifica os tipos de abuso 
contra a mulher nas seguintes categorias: violência física, violência psicológica, violência 
sexual, violência moral e violência patrimonial, da forma como segue:

   Inadmissível a prática de racismo ou injúria racial em nossa sociedade, sendo 
considerado crime inafiançável e imprescritível (Lei n.º 7.716/1989).  A proteção à identidade, 
cultura e contra qualquer manifestação de violência decorrente de discriminação ou 
desigualdade étnica é também prevista em lei (Lei nº 10.778/2003).
  Portanto, compete ao Estado oferecer às mulheres negras em situação de violência: 
assistência física, psíquica, social e jurídica e promover ações afirmativas específicas que visem 
reduzir a desigualdade social entre mulheres negras e demais segmentos sociais (Lei 
12.288/2010 – Estatuto da Igualdade Racial). 

RACISMO 

  No Brasil, a população feminina ultrapassou 103 milhões de mulheres em 2014. Uma em 
cada cinco, considera já ter sofrido alguma vez “algum tipo de violência de parte de algum 
homem, conhecido ou desconhecido” (Fundação Perseu Abramo, 2010).

• Bofetadas

• Tapas
VIOLÊNCIA FÍSICA

• Chutes
• Empurrões

• Tentativas de homicídios

• Beliscões
• Puxões de cabelo

• Mordidas

• Tentativa de asfixia
• Ameaça com faca

• Queimaduras.

VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA

• Ameaças de agressão
• Humilhações

• Danos ou ameaças a pessoas queridas

• Impedimento ao trabalho ou estudo

• Impedimento de contato com a família e os amigos.

• Danos a animais de estimação
• Danos propositais a objetos queridos

• Privação da liberdade

• Injúria
VIOLÊNCIA MORAL

• Calúnia
• Difamação.

• Expressões verbais ou corporais que não são doagrado 
da pessoa

• Toques e carícias não desejados

VIOLÊNCIA SEXUAL

• Prostituição forçada
• Participação forçada em pornografia.

• Exibicionismo e voyeurismo
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Fonte:http://www.senado.gov.br/SENADO/DATASENADO/pdf/datasenado/DataSenado_Pesquisa_Violencia_Domestica_e_familiar_contra_
a_mulher-08-2015.pdf

  Em pesquisa realizada pelo Data Senado foi constado os vários motivos que levam a 
mulher a não denunciar o agressor. Vejam:

MOTIVOS PELOS QUAIS AS MULHERES NÃO DENUNCIAM OS AGRESSORES

  
 

1º  24%  PREOCUPAÇÃO COM A CRIAÇÃO DOS FILHOS

  2º  21%  MEDO DE VINGANÇA DO AGRESSOR

  3º  16%  ACREDITAM QUE SERIA A ULTIMA VEZ

  4º  10%  ACREDITAM QUE NÃO EXISTE PUNIÇÃO

  5º  7%  VERGONHA DA AGRESSÃO

  6º  16%  ESCOLHERAM OUTRA OPÇÃO

• Venda, aluguel ou doação de imóvel pertencente à 
vítima ou ao casal, sem a autorização da mulher.

• Destruição de documentos da vítima ou de seus filhos

VIOLÊNCIA PATRIMONIAL

• Destruição, venda ou furto dos instrumentos de trabalho 
da vítima

• Destruição, venda ou furto de objetos pertencentes à 
vítima

  A Medida Protetiva é uma determinação do (a) delegado (a)  de polícia (lei nº 13.827/19) 
ou do (a)  juiz (a) para proteger a mulher vítima de violência doméstica, familiar ou na relação de 
afeto, de acordo com a necessidade da vítima, podendo ser estendida a filhos e a testemunha.

• afastamento do agressor da casa, sem que, por isso, a mulher perca os seus direitos (dado pelo 
(a) delegado  (a) ou juiz (a);
• proibição do agressor de se aproximar da ofendida;

• depósito do valor correspondente aos danos causados pelo agressor.

• prestação de alimentos provisórios;

• proibição para vender ou alugar o imóvel da família sem autorização judicial; e

CONFORME O CASO, AS MEDIDAS PODERÃO SER AS SEGUINTES:

DA MEDIDA PROTETIVA

• proibição ou restrição do uso de armas por parte do agressor;

• restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores;

• restituição de bens indevidamente subtraídos pelo agressor à ofendida;

TELEFONES E ENDEREÇOS ÚTEIS

Casos de exploração sexual de crianças e adolescentes e violência contra idosos
Disque 100

Disque 180
Violência contra a Mulher Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres:

Casos de Violência contra a mulher

Denúncia contra violência doméstica e exploração sexual:
Disque 0800-2831244

Disque Direitos Humanos Secretaria Nacional de Direitos Humanos: 

Disque190
Polícia Militar:
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Disque 197

Disque 129

Polícia Civil:

SAMU:
Disque 192

Saúde (Ouvidoria Geral do SUS):
Disque 136

Defensorias Públicas:

 Defensoria Pública, que atende quem não possui recursos para contratar um advogado

 Delegacias da Mulher (se não funcionar 24 horas, o boletim de ocorrência pode ser feito 
em uma delegacia normal e depois transferido)
 Centros de Referência de Atendimento à Mulher em Situação de Violência, para os casos 
em que a mulher não se sente segura em procurar a polícia

190

 Serviços de Atenção Integral à Mulher em Situação de Violência Sexual, como abrigos de 
amparo

Delegacias de polícia

 Promotorias Especializadas na Defesa da Mulher.

  Há quem entenda que um ato isolado de humilhação não é assédio moral. Conquanto, 
qualquer que seja o ato que fira a integridade da Mulher, deve ser combatido firmemente, por 
constituir uma violência psicológica, causando danos à saúde física e mental, não somente 
daquela que é excluída, mas de todo o coletivo que testemunha e convive com esses atos.

ASSÉDIO MORAL NO TRABALHO

  Você sabe o que é o assédio moral? Como ele pode ser praticado, quais são as punições 
cabíveis? No intuito de esclarecer essas e outras dúvidas e sobre violência psicológica – o 
assédio moral – a ABRAT – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ADVOGADAS (OS) 
TRABALHISTAS elaborou está cartilha e também planeja uma série de ações educativas, 
preventivas e corretivas para que possam conscientizar a sociedade da necessidade da 
prevenção e combate a esse tipo de conduta no ambiente laboral.

  O assédio moral consiste na exposição das trabalhadoras a situações humilhantes e 
constrangedoras, repetitivas e prolongadas durante a jornada de trabalho e no exercício de suas 
funções, sendo mais comuns em relações hierárquicas autoritárias e assimétricas, em que 
predominam condutas negativas, relações desumanas e aéticas de longa ou curta duração, de 
um ou mais chefes dirigida a um ou mais subordinado(s), desestabilizando a relação da vítima 
com o ambiente de trabalho e a organização, forçando-a a desistir do emprego.
  Caracteriza-se pela degradação deliberada das condições de trabalho em que 
prevalecem atitudes e condutas negativas dos chefes em relação a seus subordinados, 
constituindo uma experiência subjetiva que acarreta prejuízos práticos e emocionais para o 
trabalhador e a organização. 

  É importante ressaltar que, até o momento não há regulamentação por Lei Federal sobre 
o Assédio Moral, apenas algumas cidades em Estados como SP, RS, SC, DF, PR, RN, MG e BA, 
se sensibilizaram para resguardar as mulheres dessa violência moral.

  A vítima escolhida é isolada do grupo sem explicações, passando a ser hostilizada, 
ridicularizada, inferiorizada, culpabilizada e desacreditada diante dos pares. Estes, por medo do 
desemprego e a vergonha de serem também humilhados associado ao estímulo constante à 
competitividade, rompem os laços afetivos com a vítima e, frequentemente, reproduzem e 
reatualizam ações e atos do agressor no ambiente de trabalho, instaurando o pacto da 
tolerância e do silêncio no coletivo, enquanto a vítima vai gradativamente se desestabilizando e 
fragilizando, ‘perdendo’ sua autoestima. 
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  - interferir no planejamento familiar das mulheres, exigindo que não engravidem;
  - desconsiderar recomendações médicas às gestantes na distribuição de tarefas.

EXEMPLOS ESPECÍFICOS DE ASSÉDIO MORAL CONTRA AS MULHERES:

  - dificultar ou impedir que as gestantes compareçam a consultas médicas fora da 
empresa;

COMO DIFERENCIAR O ASSÉDIO MORAL DOS ATOS DE GESTÃO

  Também não caracterizam assédio moral o exercício de atividade psicologicamente 
estressante e desgastante, as críticas construtivas ou avaliações do trabalho realizadas por 
colegas ou superiores, desde que não sejam realizadas em público e exponha o(a) servidor(a) a 
situações vexatórias, e os conflitos esporádicos com colegas ou chefias.

  A prática de atos de gestão administrativa, sem a finalidade discriminatória, não 
caracteriza assédio moral, como a atribuição de tarefas aos subordinados, a transferência do(a) 
servidor(a) ou do(a) empregado(a) para outra lotação ou outro posto de trabalho no interesse da 
Administração ou da empresa, a alteração da jornada de trabalho no interesse da Administração 
ou da empresa, a destituição de funções comissionadas etc.

- introduzir no código de ética do servidor ou nas convenções coletivas de trabalho medidas de 
prevenção do assédio moral;
-  incentivar as boas relações de trabalho e o cooperativismo;
- avaliar constantemente as relações sociais do órgão ou empresa;

- definir claramente as atribuições e as condições de trabalho de servidores(as), 
empregados(as) e estagiários(as);  

COMO PREVENIR O ASSÉDIO MORAL NO TRABALHO

- atentar para as mudanças de comportamento de servidores(as), empregados(as) e 
estagiários(as). 

Fonte: BARRETO, M. Uma jornada de humilhações. São Paulo: Fapesp; PUC, 2000.

 - formar e informar servidores(as), empregados(as) e estagiários(as) sobre o assédio moral e 
sobre as formas de responsabilização de agentes e pessoas jurídicas, nas esferas pública ou 
privada; 
- garantir a participação efetiva dos(as) servidores(as) e empregados(as) terceirizados(as) na 
gestão do órgão público e da empresa, ampliando sua autonomia;

ASSÉDIO MORAL ENTRE MULHERES E HOMENS SE DIFERENCIAM INDISTINTAMENTE: 

Sintomas                        Mulheres                          Homens

Crises de choro                     -
Palpitações, tremores            40
Sentimento de inutilidade       40
Depressão                              70
Diminuição da libido               15
Sede de vingança                 100

Distúrbios digestivos             15
Ideia de suicídio                    100
Passa a beber                       63
Tentativa de suicídio                

100                                     
80                                    
72                                   
60                                   
60                                   
50                                
40                                  
16,2                              
5                                   
-                                  18,3
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- evite conversar sozinho com o agressor(a);

- solicite a alteração de sua lotação ou posto de trabalho, bem como a alteração de sua jornada;

- busque apoio com familiares e amigos;

ROMPENDO O SILÊNCIO

- anote detalhadamente todas as situações de assédio moral, com referência a data, horário, 
local, nome do(a) agressor(a), nome de testemunhas, descrição dos fatos etc.;

- denuncie situações de assédio moral próprio ou de colegas a Ouvidoria da Instituição, setor de 
Recursos Humanos, Ministério Público do Trabalho, Sindicatos, Delegacia Regional do 
Trabalho etc.;

- divida o problema com colegas de trabalho ou superiores hierárquicos de sua confiança;

- evite sentimentos de culpa e de inferiorização, buscando apoio psicológico para aprender 
técnicas de enfrentamento, a fim de lidar com o problema de forma mais forte e sem 
comprometimento da saúde.

  O assédio sexual é definido por lei como o ato de “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” 
(Código Penal, art. 216-A – alterado pela lei 10.224 de 2001).

ASSÉDIO SEXUAL NO TRABALHO

  O assédio de conotação sexual pode se manifestar como uma espécie agravada do 
moral, que é mais amplo. O assédio sexual caracteriza-se por constranger alguém, mediante 
palavras, gestos ou atos, com o fim de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-
se o (a) assediador(a) da sua condição de superior hierárquico ou da ascendência inerente ao 
exercício de cargo, emprego ou função. 
 Há, portanto, uma finalidade de natureza sexual para os atos de perseguição e 
importunação. O assédio sexual consuma-se mesmo que ocorra uma única vez e os favores 
sexuais não sejam entregues pelo(a) assediado(a).

EXEMPLOS MAIS COMUNS DE ASSÉDIO SEXUAL

  • narração de piadas ou uso de expressões de conteúdo sexual;

  • pressão para participar de “encontros” e saídas;

  • explícitas ou veladas;

  • conversas indesejáveis sobre sexo

  • solicitação de favores sexuais;

  • ameaças, veladas ou explícitas, de represálias, como a de perder o emprego;

  • chantagem para permanência ou

  • exibicionismo;
  • criação de um ambiente pornográfico.

ATENÇÃO: Elogios sem conteúdo sexual, cantadas, paqueras ou flertes consentidos NÃO CONSTITUEM ASSÉDIO SEXUAL. 

  • promessas de tratamento diferenciado;

  • contato físico não desejado;

  • perturbação, ofensa;

  • convites impertinentes;

  • gestos ou palavras, escritas ou faladas;

  • promoção no emprego;
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A Convenção preza pela cultura sadia no trabalho, que  deve ser baseada  no respeito 
mutuo e na dignidade da pessoa humana. Contudo, aqui no Brasil, depende ainda de aprovação 
do Congresso e Promulgação do Presidente da República.   

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) aprovou recentemente a Convenção 
190, que trata sobre a violência e assédio no trabalho. O presente instrumento visa dar maior 
proteção a todos os trabalhadores e trabalhadoras, independente de sua forma de contratação, 
podendo ser empregados, servidores públicos, estagiários (as), autônomos (as), entre outros. 

CONVENÇÃO Nº 190 DA OIT



COMO PREVENIR O ASSÉDIO SEXUAL?

  A prática do assédio sexual deteriora o ambiente de trabalho, que deve proporcionar, 
antes de tudo, respeito à dignidade humana. A construção desse ambiente de trabalho saudável 
é de responsabilidade de todos. Entre as várias medidas possíveis para conter o assédio 
sexual, destacam-se as seguintes:

  • incentivar a prática de relações respeitosas no ambiente de trabalho;

• fazer constar do código de ética do servidor ou das convenções coletivas de 
trabalho medidas de prevenção do assédio sexual;

  • oferecer informação sobre o assédio sexual;

  • avaliar constantemente as relações interpessoais no ambiente de trabalho, 
atentando para as mudanças de comportamento;

  • dispor de instância administrativa para acolher denúncias;
  • apurar e punir as violações denunciadas.

SE A VIOLÊNCIA ESTIVER ACONTECENDO COM VOCÊ PROCURE AJUDA; SE ALGUÉM 
QUE VOCÊ CONHECE ESTÁ SOFRENDO VIOLÊNCIA, TENTE PROTEGER.

NASCIMENTO, Sonia Mascaro. Assédio Sexual e a vulnerabilidade da mulher no ambiente do 
trabalho. In Jornal Trabalhista Consulex, v. 29, n. 1428, p. 12, maio 2012.

http://www.senado.gov.br/SENADO/DATASENADO/pdf/datasenado/DataSenado-Pesquisa-
Violencia_Domestica_e_familiar_contra_a_mulher-08-2015.pdf
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