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Discussão e aprovação da Convenção 190 da OIT (sobre a

eliminação de violência e assédio no mundo do trabalho)

- Demorou 10 anos para ser aprovada, - sofreu fortes resistências e

entrou em vigor 12 meses após 2 Estados-Membros a ratificarem

(junho 2021 – Uruguai e Fiji);

- Foi aprovada na 108ª Conferência Internacional do Trabalho - 2019,

Centenário da OIT, com 439 votos a favor e 7 contra – Costa Rica,

El Salvador, Guatemala, Malásia (dois dos três representantes),

República Dominicana e Singapura –, com 30 abstenções, incluindo

a Febraban;

- Também houve a aprovação da Recomendação nº 206 e de

Resolução – sem força vinculante (abstenção do Brasil).



A violência e o assédio são uma ameaça para a igualdade de

oportunidades, são inaceitáveis e incompatíveis com o trabalho

decente Como sabemos, a Declaração adotada na Assembleia

Geral da ONU (2015), “Transformando Nosso Mundo: a Agenda

2030 para o Desenvolvimento Sustentável”, traça ações para a

comunidade internacional (governos, setor privado e sociedade

civil), divididas em 17 objetivos (ODS) e 169 metas. Os 17

objetivos são integrados e estabelecem, de forma equilibrada,

as três dimensões do desenvolvimento sustentável: econômica,

social e ambiental.

Objetivo 5. Alcançar a igualdade de gênero e empoderar

todas as mulheres e meninas e Objetivo 8. Promover o

crescimento econômico sustentado, inclusivo e

sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente

para todos.

http://www.itamaraty.gov.br/images/ed_desenvsust/Agenda2030-completo-site.pdf
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods5/
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods8/


Metoo - O movimento já existia desde 1996, porém ganhou visibilidade entre

2015 e 2017 quando envolveu pessoas famosas – Bill Cosby

(comediante) e Harvey Weinstein (produtor de cinema) – Artigo Luciana

Toss, 12/08/2019 – O que a Convenção nº 190 tem a ver com a campanha me

too?





"Desafiamos nossos governos e os poderes públicos a aplicarem as leis sobre igualdade 

salarial", disse a cineasta Agnès Varda, em nome de todas, na primeira edição do 

evento desde os escândalos envolvendo o produtor Harvey Weinstein



- Há uma conexão entre esses temas e é imprescindível

considerar a questão, tanto sob o ponto de vista da

proteção dos direitos humanos, com o combate do

assédio e violências no trabalho, como também,

relacionar a temática com o aspecto do crescimento

econômico;

- Em 2020, pela primeira vez, a ONU marcou a

celebração do Dia Internacional da Igualdade

Salarial, que é uma iniciativa conjunta da OIT, ONU

Mulheres e OCDE, baseada na Convenção nº 100 da

OIT, de 1951, que possui 173 países signatários e que é

uma das convenções fundamentais da OIT para o

trabalho decente.



Meio Ambiente de trabalho

A Convenção nº 155 da OIT, ratificada pelo Brasil e de

observância obrigatória – tb considerada como um dos

princípios fundamentais na Declaração do Centenário da OIT,

dispõe sobre a saúde e segurança no trabalho e define que o

“local de trabalho abrange todos os lugares onde os

trabalhadores devem permanecer ou onde têm que

comparecer, e que estejam sob o controle direto ou

indireto, do empregador” e que “o termo saúde, com relação

ao trabalho, abrange não só a ausência de afecções ou de

doenças, mas também elementos físicos e mentais que

afetam a saúde e estão diretamente relacionados com a

segurança e higiene do trabalho.”





1ª PERGUNTA:

É POSSÍVEL FALAR EM TRABALHO DECENTE DA

MULHER SEM O COMBATE AO ASSÉDIO MORAL E

SEXUAL?

2ª PERGUNTA:

TEMOS COMO TER UM AMBIENTE DE TRABALHO

LIVRE DE VIOLÊNCIAS E ASSÉDIO SEM O COMBATE

A TAIS PRÁTICAS NA SOCIEDADE?



A VIOLÊNCIA SEXUAL NO MUNDO TRABALHO,

considerada como práticas que atingem física e

psicologicamente, por discriminação de gênero, assédio

moral e sexual, ocorre, em sua maioria contra as mulheres.

Os dados são da Organização Internacional do Trabalho,

em pesquisa realizada em 80 países, denominada

“Acabar com a violência e o assédio contra mulheres e

homens no mundo do trabalho”, de 2018, que inspirou a

aprovação da Convenção nº190 da OIT.

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-

lisbon/documents/publication/wcms_725992.pdf





Pesquisa divulgada em setembro/2021 pelo Tribunal

Superior do Trabalho, revelou que houve o aumento de

21% das ações com o tema assédio sexual no ambiente

de trabalho, no 1º semestre de 2021, em comparação a

igual período de 2020. Ainda nesse levantamento,

constatou-se que, no período de janeiro de 2015 a julho de

2021, mais de 27,3 mil ações envolveram essa temática

perante as Varas do Trabalho.

https://www.brasildefatope.com.br/2021/09/28/precisamos-

falar-sobre-assedio-sexual-no-trabalho

https://www.brasildefatope.com.br/2021/09/28/precisamos-falar-sobre-assedio-sexual-no-trabalho


- São números bastante expressivos, se considerarmos todo o

contexto que envolve as denúncias sobre assédio sexual, como o

constrangimento, o medo de denunciar e a dor de reviver a

violência vivida;

- Assédio sexual se caracteriza por condutas que se manifestam

fisicamente, por palavras, chantagens, gestos ou outros meios

velados, causando constrangimento e violando a liberdade sexual

e também a liberdade de trabalho;

- Além de as violações serem passíveis de reparações por dano

moral e material na Justiça do Trabalho, o assédio sexual é

crime, previsto no art. 216-A do CP: “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”.



Aprofundamento das violências durante a

pandemia e relevância do tema:

Ainda segundo dados do TST, entre 2019 e

2021, foram registrados 3.049 processos de

assédio sexual e 52.936 de assédio moral





No ano de 2021, tivemos a aprovação de diplomas

importantes, todos com o objetivo de maior proteção da

mulher, como:

- A Lei 14.132, de 31.03.2021, que acrescentou o art.

147-A ao Código Penal, para prever o crime de

perseguição, que tem como uma das agravantes ser

cometido contra a mulher, pela sua condição de sexo

feminino (especialmente no âmbito da violência

doméstica ou familiar ou menosprezo ou discriminação à

condição de mulher, nos termos do § 2º-A do art. 121 do

CP – características do feminicídio).



A Lei 14.188, de 28.07.2021, que, entre outras matérias,

criou o crime de violência psicológica contra a mulher,

acrescentando o art. 147-B ao CP: “Causar dano

emocional à mulher que a prejudique e perturbe seu pleno

desenvolvimento ou que vise a degradar ou a controlar

suas ações, comportamentos, crenças e decisões,

mediante ameaça, constrangimento, humilhação,

manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização,

limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que

cause prejuízo à sua saúde psicológica e

autodeterminação.”



A Lei 14.245, de 22.11.2021 “Lei Mariana Ferrer”, que altera o CP o

CPP e a Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, para coibir a

prática de atos atentatórios à dignidade da vítima e de testemunhas e

para estabelecer causa de aumento de pena no crime de coação

no curso do processo, nos casos da apuração de crimes contra a

dignidade sexual, prevendo que “todas as partes e demais sujeitos

processuais presentes no ato deverão zelar pela integridade física e

psicológica da vítima, sob pena de responsabilização civil, penal e

administrativa, cabendo ao juiz garantir o cumprimento do disposto

neste artigo, vedadas:

I - a manifestação sobre circunstâncias ou elementos alheios aos

fatos objeto de apuração nos autos;

II - a utilização de linguagem, de informações ou de material que

ofendam a dignidade da vítima ou de testemunhas.”



Resolução 351 do CNJ e o Trabalho Sem

Assédio como Política Institucional do

Poder Judiciário
No dia 28 de Outubro de 2020, o Conselho Nacional de Justiça – CNJ

instituiu, no âmbito do Poder Judiciário, a Política de Prevenção e

Enfrentamento do Assédio Moral, do Assédio Sexual e da

Discriminação, pela Resolução nº 351. Referida política visa, entre

outros objetivos, “ações de prevenção e combate a mecanismos,

gestão e atitudes que favoreçam o assédio ou o desrespeito aos

valores profissionais do serviço público judiciário e da magistratura.”



A política institucional contra o assédio e discriminação no

âmbito do Poder Judiciário considera a adesão do CNJ ao pacto

pela implementação dos Objetivos de Desenvolvimento

Sustentável da Agenda 2030 da ONU, “entre os quais estão o

apoio e o respeito à proteção de direitos humanos reconhecidos

internacionalmente, bem como com a sua não participação em

violações destes direitos”. Considera, ainda, o princípio da

dignidade da pessoa humana, o valor social do trabalho, a

proibição de todas as formas de discriminação e o direito à

saúde e à segurança no trabalho (artigos 1º, inc. III e IV; 3º, IV;

6º; 7º, inc. XXII; 37 e 39, § 3º; 170, caput, da Constituição

Federal), além de diversos instrumentos internacionais de

proteção aos direitos humanos e de combate às discriminações

e intolerâncias.



A Resolução 351/2020 do CNJ reconhece “que o assédio

sexual viola o direito à liberdade sexual, à intimidade, à

vida privada, à igualdade de tratamento e ao meio

ambiente de trabalho saudável e seguro, atentando contra

a dignidade da pessoa humana e o valor social do

trabalho”, assim como, “que as práticas de assédio e

discriminação são formas de violência psicológica que

afetam a vida da trabalhadora e trabalhador,

comprometendo sua identidade, dignidade e relações

afetivas e sociais, podendo ocasionar graves danos à

saúde física e mental, inclusive a morte, constituindo risco

psicossocial concreto e relevante na organização do

trabalho”.



• No dia 12 de abril de 2022, o CNJ editou a Resolução 450,

que incluiu na Resolução 351/2020 o art. 18-A, para instituir a

“Semana de Combate ao Assédio e à Discriminação”. Com a

alteração, os Tribunais de todo o país deverão realizar na

primeira semana do mês de maio de cada ano “ações

preventivas e formativas”, que contemplem “magistrados,

servidores, estagiários e colaboradores terceirizados”.

• Pela Portaria 299/2020, o CNJ instituiu Comitê de Prevenção

e Enfrentamento do Assédio Moral e do Assédio Sexual, cuja

composição atual encontra-se retratada nas Portarias 35 e

70/2022, sob a coordenação da Conselheira do CNJ Salise

Moteiro Sanchotene e participação da autora como

representante da Justiça do Trabalho.



Como se sabe, os ambientes de trabalho, públicos e

privados, refletem as práticas sociais, o que não é

diferente no Poder Judiciário. Dupla jornada,

discriminação, dificuldade de conciliar o trabalho e a

família, violência psicológica e agressões verbais são

alguns dos desafios enfrentados diariamente pelas

mulheres que escolhem a Magistratura, de acordo com

pesquisas divulgadas no âmbito da Justiça Federal e da

Justiça do Trabalho, como retratado na 12ª rodada dos

Seminários de Pesquisas Empíricas Aplicadas a Políticas

Judiciarias, com transmissão pelo canal do Conselho

Nacional de Justiça no YouTube, no mês de novembro de

2021



Por ocasião do 20º Congresso Nacional dos Magistrados da Justiça

do Trabalho – CONAMAT, realizado pela ANAMATRA, no período

de 27 a 30 de abril de 2022, foi lançada a “Campanha Trabalho

Sem Assédio”, com o objetivo de mobilizar a sociedade para o

engajamento solidário e empático, de combate às violências e

assédios no mundo do trabalho. A campanha é permanente e

englobará ações e conteúdos educativos para sensibilizar gestores

e empregadores e conscientizar trabalhadores, reforçando a ideia

de que essas condutas nocivas devem ser denunciadas,

fiscalizadas e punidas. Incluem-se entre as ações da campanha,

esforços para que o Brasil ratifique, com status de emenda

constitucional, a Convenção 190 da OIT, que está em harmonia

com a Constituição de 1988 e a com Convenção 155 da OIT, sobre

a proteção do meio ambiente de trabalho.



https://www.anamatra.org.br/trabalhosemassedio/

a-campanha

UMA CAMPANHA DA 'ANAMATRA' EM FAVOR DO TRABALHO DIGNO



• Para ampliar e intensificar as suas ações de conscientização,

prevenção e combate à violência psíquica ou física no ambiente

laboral, público e privado, a Associação Nacional de Magistrados da

Justiça do Trabalho (Anamatra) criou a Campanha Trabalho Sem

Assédio. O objetivo é mobilizar a sociedade para o engajamento

solidário e empático de combate às violências e assédios no mundo

do trabalho.

• A Campanha considera a Política de Prevenção e Enfrentamento do

Assédio Moral, do Assédio Sexual e da Discriminação no Poder

Judiciário, instituída pelo Conselho Nacional de Justiça, pela

Resolução 351 de 2020. Referida política visa, entre outros

objetivos, “ações de prevenção e combate a mecanismos, gestão e

atitudes que favoreçam o assédio ou o desrespeito aos valores

profissionais do serviço público judiciário e da magistratura.”



OUTRAS AÇÕES PELA COMISSÃO

ANAMATRA MULHERES



Combate ao assédio moral e sexual: Anamatra participa de 
construção de sistema para aplicação na Administração Pública 
Federal – nov.2021





ATO PÚBLICO REALIZADO NA CÂMARA 

DOS DEPUTADOS NO DIA 09 DE MARÇO 

DE 2022















Ministério da Mulher promete apoio à ratificação da 

Convenção 190 da OIT – maio/2022



• Tanto a política instituída no Poder Judiciário pelo CNJ,

quanto a “Campanha Trabalho sem Assédio”, criada

pela ANAMATRA, fomentam cultura de “tolerância zero”

em face de assédios e discriminações nos ambientes de

trabalho e atuam como mecanismos de transformação,

para uma sociedade menos violenta, preconceituosa e

desigual, na qual o trabalho digno, seguro e saudável

seja uma realidade.

• Dessa forma, o Trabalho sem Assédio configura-se

como uma política institucional do Poder Judiciário e não

só um dever da iniciativa privada.
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