Esta cartilha foi produzida pelo Coletivo de Mulheres do Sintrajud em homenagem ao 8 de
Março - Dia Internacional das Mulheres Trabalhadoras e às colegas da categoria do Judiciário
Federal no Estado de São Paulo. É o primeiro material de uma campanha que o Sindicato inicia
para que os tribunais desenvolvam políticas efetivas de enfrentamento ao assédio sexual nos
locais de trabalho. Esperamos contribuir para que todas as trabalhadoras do Judiciário Federal
sejam plenamente respeitadas e não sofram constrangimentos no exercício profissional.
E contamos com o seu retorno para sabermos o que avaliou deste material
e que sugestões você tem para fortalecer a ação sindical nesta questão.
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A existência de um dia para discutir o que é
ser mulher em nossa sociedade é fruto da
ação de mulheres que participaram de
momentos históricos fundamentais, como
a derrubada da escravidão. Daquelas que
exigiram o direito das mulheres ocuparem
o espaço público, e questionaram a violência do trabalho no pós Revolução Industrial.
Desde que surgiu, o Dia Internacional da
Mulher foi comumente associado a uma
greve que teria ocorrido numa fábrica em
Nova Iorque, em 1857. Esta referência
aponta que as operárias estariam produzindo tecidos de cor lilás quando o dono da
empresa, em retaliação à deliberação de
paralisar os trabalhos, teria trancado a fábrica e mandado atear fogo, matando 129
trabalhadoras.

Se a história foi exatamente assim, ainda
hoje não se tem comprovação científica.
Mas há farta documentação sobre o fato
da líder feminista alemã Clara Zetkin ter
apresentado à 2ª Conferência Internacional
das Mulheres Socialistas, realizada em 1910
na Dinamarca, a proposta de criação de
uma data celebrada internacionalmente
para homenagear as lutas das mulheres
trabalhadoras contra a opressão.

A resolução foi aprovada, mas ainda
sem um dia específico. Surge aí, pela
primeira vez, a menção a um Dia Internacional de Luta das Mulheres Trabalhadoras.
Em 1914, pela primeira vez no dia 8 de
março, aconteceram mobilizações na
Suécia, Alemanha e Rússia. É o que relata
a historiadora Ana Isabel Álvarez González no livro As origens e a comemoração do Dia Internacional das Mulheres
(Editora Expressão Popular).
Resgatar essa história é
fundamental para que
todos saibam que até
mesmo para conquistar
uma homenagem as
mulheres tiveram que ir
à luta. E para compreender a importância de

não viver o 8 de março
apenas como um dia
de flores e bombons.
Se não fossem as
mulheres que vieram
antes de nós, possivelmente não poderíamos
ainda hoje trabalhar

sem autorização do marido
- como era proibido no
Código Civil Brasileiro de
1916 até 1962.

E em 1917, as mulheres russas entraram
em greve e inauguraram o período revolucionário no país, exatamente no 8 de
março, já reivindicando a resolução da
Dinamarca e a jornada de 1914. A partir de
1920, essa passou a ser a data oficial de
luta das mulheres trabalhadoras no mundo todo.
Reconhecida pela Organização das Nações
Unidas (ONU),
em 1975.

A legislação do Brasil Colônia – as ‘Ordenações Filipinas’ - dava aos maridos o direito de
assassinar suas mulheres.
O Código Civil que vigorou de 1916 a 2002 considerava mulheres casadas como
“incapazes”.
Só em 1932 as mulheres brasileiras puderam votar. E só em 1965 o voto feminino foi
plenamente equiparado ao masculino, passando a ser obrigatório. Uma vitória das
nossas sufragistas, como Bertha Lutz, Nísia Floresta e Antonieta de Barros.
Foi a CLT, recentemente desmontada pelo governo Temer, que pacificou, em 1943, que
as mulheres casadas não precisavam mais de autorização dos maridos para ingressar
com ações judiciais trabalhistas.
Mas, ainda hoje, por força da Lei 9.263/1996¹, a mulher casada precisa de autorização do
marido para fazer laqueadura.
Pois é, nada foi fácil para nós
desde que se instituiu a
propriedade privada. De lá para
cá somos juridicamente
tratadas como parte dos
“bens” de pais, filhos, maridos e
do Estado.
E para conquistar a plenitude
de direitos e igualdade é

preciso relembrar que a
realidade é sempre passível
de transformação. Como
evidenciam as conquistas que
já alcançamos. E superar o
assédio sexual no local de
trabalho também é uma
possibilidade.
Vamos juntas!

¹ | Parágrafo 5º do inciso II do artigo 10 da Lei 9.263/1996, que regula o § 7º do art. 226 da Constituição Federal, que trata do planejamento familiar,
estabelece penalidades e dá outras providências. “Art. 10. Somente é permitida a esterilização voluntária nas seguintes situações: (...) II - risco à vida
ou à saúde da mulher ou do futuro concepto, testemunhado em relatório escrito e assinado por dois médicos. (...) § 5º Na vigência de sociedade
conjugal, a esterilização depende do consentimento expresso de ambos os cônjuges.”

O assédio sexual juridicamente
reconhecido pode se dar por
chantagem
ou
intimidação,
conforme relata o Ministério Público do Trabalho em cartilha sobre
o tema, publicada no ano passado.
De acordo com o MPT e a Organização Internacional do Trabalho, "o
assédio sexual por intimidação ou
ambiental é o que ocorre quando
há provocações sexuais inoportunas no ambiente de trabalho, com
o efeito de prejudicar a atuação
de uma pessoa ou de criar uma
situação ofensiva, de intimidação
ou humilhação. Caracteriza-se
pela insistência, impertinência,
hostilidade praticada individualmente ou em grupo, manifestando
relações de poder ou de força,
não necessariamente de hierarquia.
Por vezes é confundido com
assédio moral."Mais conhecido, o
assédio por chantagem “ocorre
quando há a exigência de uma
conduta sexual, em troca de
benefícios ou para evitar prejuízos na relação de trabalho”.
Essa é uma realidade frequente-

mente vivida pelas trabalhadoras
do Judiciário Federal, sob a
forma de "piadinhas", comentários jocosos, ou "elogios"
sempre direcionados a aspectos
físicos da mulher (nunca à sua
capacidade ou produção intelectual).
Todas as mulheres estão sujeitas a passar por situações de
assédio sexual. Mas é importante
destacar que as mulheres negras
ou indígenas são mais vulneráveis a esse tipo de violência. Isso
acontece porque, historicamente, o racismo que fundou a
sociedade brasileira no sistema
de colonização pela escravidão
criou um senso comum que
hipersexualiza essas mulheres e
as objetifica mais facilmente que
às mulheres não negras ou não
indígenas.

Se o alvo de sua atenção tem
menos de 14 anos ou não está
em condições de reagir de
forma plenamente consciente
(por problemas cognitivos,
efeitos de álcool, drogas ou
sono), apenas pare, Se você
avançar o sinal pode incorrer em
um crime ainda pior: o estupro
de vulnerável, cuja pena vai de 8
a 30 anos de reclusão (artigos
217-A, 224, 231 e 233 do Código
Penal atualizado pela Lei
12.015/2009). Juridicamente não
Quando duas pessoas adultas existe consentimento para
estão dispostas a uma aproxima- pessoas em condição de vulneção interpessoal a relação flui. Se rabilidade.
não há consentimento expresso,
contenha-se para não ser violen- Não importa o que você pensa
to, tenha empatia, coloque-se no sobre o comportamento dela ou
lugar de quem você está "interes- o que dizem. Assédio e estupro
de vulnerável não têm desculsado".
pas, têm leis.
Nem elogio, nem flerte, nem
cantada, nem paquera. Assédio
sexual é toda prática que incomoda a vítima porque se baseia na
noção de que o corpo e a integridade da pessoa não precisam ser
respeitados. Diferente da interrelação pessoal recíproca, é invasivo, não autorizado. Se a pessoa
não corresponde expressamente
a uma tentativa de aproximação é
porque a investida gerou constrangimento ou incômodo.

assédio sexual

Para se configurar o assédio é necessário que ocorra no local/setor de trabalho?
Não. Embora seja necessário que o assédio sexual no trabalho se dê por conta da relação de exercício
profissional, pode ocorrer e ser reconhecido mesmo fora do local de trabalho. Pode acontecer, por
exemplo, nos intervalos, antes ou após a jornada, durante caronas, viagens, happy hours, por mensagens
de WhatsApp/redes sociais/Telegram, etc. Também se configura por toques não desejados, agarrar,
apalpar, ir aproximando o corpo à medida em que você se afasta, beijar ou tentar beijar, abraços insinuantes, alisar o corpo ou cabelos.

Para ocorrer assédio sexual é necessário contato físico?
Não. Ao contrário do que pensamos, não é necessário contato físico para que se configure o assédio
sexual. Na verdade, essa prática também pode ser “sutil”, mediante contato verbal, por meio da escrita,
ou ainda por gestos, mensagens, bilhetes, imagens, vídeos, presentes, entre outras formas. Lembre-se
sempre de guardar as provas.

Infelizmente, o assédio sexual não
acontece somente no local de trabalho. Na verdade não tem dia, hora ou
local específico no qual as mulheres
não estejam sujeitas a passar por isso.
Salas de aula, ônibus, metrôs, trens,
ambiente de trabalho, festas, boates,
consultórios médicos, na rua, em
templos religiosos. E até mesmo no
ambiente doméstico (residência da
vítima ou de parentes, casa de
amigos/as). No caso dos espaços
intrafamiliares a vítima está amparada
também pela Lei Maria da Penha
(11.340/2006).

Muito provavelmente. Segundo pesquisa realizada pela Organização Internacional do
Trabalho em 2014, mais de 52% das mulheres economicamente ativas já foram vítimas
dessa prática.
O Grupo Especial de Enfrentamento à Violência Doméstica do Ministério Público do
Estado de São Paulo produziu uma cartilha na qual são sugeridas várias perguntas para que
a mulher saiba se está em situação de risco nas relações intrafamiliares. Adaptamos
algumas delas por considerarmos que podem te ajudar a identificar se você ou alguma
colega está sendo vítima de assédio sexual no trabalho.

A Organização
Internacional do
Trabalho (OIT)
reconhece que:
“As mulheres
mais vulneráveis
ao assédio sexual
são jovens, financeiramente dependentes, solteiras ou divorciadas, e migrantes. Os
homens que enfrentam
situações de assédio são
tendencialmente jovens,
homossexuais e membros de minorias étnicas
ou raciais”².

Fonte: Relatório Global no
quadro do seguimento da
Declaração sobre os Princípios e Direitos Fundamentais
no Trabalho, OIT.
² | Sim, o assédio sexual também
acontece com homens. Mas uma
pesquisa realizada no Brasil em 2015
pelo site vagas.com apontou que
80% das pessoas que relataram já
ter sofrido assédio no trabalho são
mulheres. A pesquisa ouviu 4.975 mil
profissionais de todas as regiões do
país.

Há algum
colega/chefe/juiz
que frequentemente
lhe conta, ou fala
para que você
possa ouvir, suas
“façanhas”
sexuais?
Você tem medo de
ficar sozinha com
algum colega/
chefe/juiz?
Algum
homem em seu
setor/prédio
costuma comentar
recorrentemente
sobre suas
roupas/esmalte/
batom?
Se
você rejeitou
investidas
sexuais/convites/
declarações,
o autor delas passou a
questionar sua
capacidade/
produtividade
profissional?

Já
se sentiu
ameaçada de
perder ou não
conquistar uma
promoção porque seu
chefe que era muito
“cortês” ou amigável
com você e mudou o
comportamento
após você lhe dar
uma cortada?

O Ministério Público do Trabalho
recomenda que, se você testemunhar
cena(s) de assédio sexual no trabalho:

• ofereça apoio à vítima, inclusive
na coleta das provas;
• disponibilize-se como testemunha;
• procure o sindicato e relate o
acontecido;
• ou denuncie diretamente
ao MPT, no link -

http://www.prt2.mpt.mp.br/mpt-sp/areas-de-atuacao

• apresente a situação a outros
trabalhadores e busque articular uma
mobilização com o consentimento
da vítima;
• denuncie aos órgãos públicos
competentes;
• comunique ao setor responsável
ou ao superior hierárquico do
assediador.

O assédio sexual é crime tipificado no artigo 216-A
do Código Penal por força da Lei 10.224/2001, com
pena de detenção por 1 (um) a 2 (dois) anos.
Consiste em "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."
A prática também pode ser enquadrada como ato
obsceno (artigo 233 do Código Penal) se envolver
exibição de genitais em local público, para constranger ou ameaçar alguém. Nesses casos a
pena varia de 3 meses a um ano, ou pagamento de multa, como explica o Conselho Nacional de Justiça em seu site.

E O Ministério Público do Trabalho alerta que:
“- Quando o assediador é servidor público pode
ser punido tanto na esfera civil, como nas esferas
administrativa e penal. O servidor pode sofrer,
inclusive, a penalidade de dispensa, após regular
processo disciplinar, em caso de prática de
assédio sexual”. O assediador também pode
perder a função pública, com base no artigo 11 da
Lei 8.429/92, se o assédio se configurar como um
ato de improbidade administrativa, por atentar
contra os princípios da Administração Pública.

Como se livrar
do assédio sexual?
Então, se você frequentemente passa por
situações repetidas de caráter sexual que
te incomodam (sejam falas, mensagens ou
toques), registre em detalhes (dia, hora,
local, grave conversas, guarde presentes,
prints de mensagens em redes
sociais/WhatsApp/Messenger/Telegram e
tudo que puder ser apresentado como
prova material), busque testemunhas e
apoio de colegas ou amigos. Denuncie.
A mensuração e o desenvolvimento de
políticas públicas de enfrentamento à
violência contra a mulher dependem muito
da pressão das denúncias.
Se você não se sentir preparada para apresentar a denúncia formalmente em seu local

de trabalho ou na justiça comum, procure o Sindicato. Nosso Coletivo de Mulheres existe para te apoiar e garantir que
todos os procedimentos correrão de
forma sigilosa, preservando você e
protegendo seu direito à integridade
física e mental. O Sintrajud também
disponibiliza aos associados orientação
psicológica e assistência jurídica, o que
pode te ajudar no momento de maior
fragilidade. Além disso, seu Sindicato
pode te auxiliar a estabelecer diálogo
com diversos grupos e coletivos de
mulheres que também podem contribuir
para seu fortalecimento.

- No Sintrajud
Sintrajud disponibiliza o e-mail assediosexual@sintrajud.org.br (onde sua denúncia será 100%
protegida e somente será analisada por mulheres advogadas, pelas diretoras do sindicato e
encaminhadas sob sigilo, se for o caso, para nossa Assessoria em Saúde do Trabalhador. Você
também pode comunicar o caso a um/uma diretor/a de base ou integrante da diretoria
executiva, caso se sinta à vontade para fazê-lo.

- Na Delegacia de Defesa da Mulher mais próxima da sua residência, CREAS (Centro
de Referência Especializado de Assistência Social) ou CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) ou CDCM (Centro de Defesa e Cidadania da Mulher) mais próximo da sua casa.
Confira os endereços em www.sintrajud.org.br/coletivodemulheres

- No Núcleo Especializado de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher
da Defensoria Pública do Estado de São Paulo (NUDEM). Rua Boa Vista, 103,
10º andar, Centro, São Paulo, SP. Telefone: (11) 3101-0155 ramais 233 ou 238.

- Ao Ministério Público do Trabalho (por meio do site www.mpt.com.br, clicando na
Procuradoria Regional da sua cidade/região e relatando os fatos) ou pessoalmente na Procuradoria Regional do Estado ou na Procuradoria do Trabalho do Município.

- Por meio da Central de Atendimento à Mulher – Ligue 180 (o serviço oferece
orientações sobre o local mais acessível para que você se dirija, funciona 24 horas, sete dias
por semana e a ligação é gratuita).
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O Coletivo de Mulheres do Sintrajud foi criado em 28
de outubro de 2017 para organizar as mulheres e as
ações contra o machismo no Judiciário Federal de São
Paulo, e também como um espaço de acolhimento e
fortalecimento. É aberto às servidoras de todos os
tribunais e trabalhadoras terceirizadas que atuam nos
prédios do Poder Judiciário em todo o Estado, além
das funcionárias do próprio sindicato. As reuniões
acontecem a cada dois meses. Participe!
Este Coletivo é seu!

“As mulheres de todo o mundo constituem uma potência
política capaz de representar uma incontestável
ameaça às forças globais do atraso e da opressão”

(Angela Davis, in Mulheres, Cultura e Política. Boitempo Editorial, SP, 2017).

“Por um mundo onde sejamos socialmente iguais,
humanamente diferentes e totalmente livres”
(Rosa Luxemburgo, filósofa e economista polaco-alemã. 1871-1919)
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