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nas Relações de Trabalho.



IGUALDADE
PARA
QUEM? 

Ideais liberais: liberdade, igualdade e fraternidade.

Revolução Francesa

Art. 1º Os homens nascem e são livres e iguais em
direitos.

Declaração de Direitos do Homem e
do Cidadão (1789).

Nem todas as pessoas eram sujeitos de direito
(mulheres, pessoas escravizadas, menores).

Capitalismo, patriarcado e
colonialismo.

Homens brancos de posses

Subjetividade jurídica no Brasil



71,9%

Pessoas Brancas

Poder Legislativo

16,2%

Mulhere

Conforme dados
do TSE, o perfil

das pessoas
eleitas em 2018 é
majoritariamente

masculino e
branco.



ADULTO

DE POSSES

HOMEM

BRANCO

HETEROSSEXUAL

PARADIGMA
DO "HOMEM
MÉDIO".
PADRÃO
UNIVERSAL.

Esse paradigma é imparcial ou parcial?



No que se refere ao perfil étnico-
racial, 80,3%se declara branca.

51% têm o pai com ensino superior
completo ou mais, e 42% com a mãe
na mesma faixa de escolaridade.

As mulheres representam 38% da
magistratura. 

80% é casada ou possui união estável

QUAL
MAGISTRATURA?
Perfil Sócio
Demográfico dos
Magistrados
Brasileiros (CNJ,
2018)

82% declarou ter religião, sendo o
catolicismo a religião mais frequente
(57,5%).



RESOLUÇÃO CNJ 254 
Política Judiciária Nacional de enfrentamento à
violência contra as Mulheres pelo Poder Judiciário.

RESOLUÇÃO CNJ N. 255
Política Nacional de Incentivo à Participação
Institucional Feminina no Poder Judiciário..

PORTARIA N. 27 CNJ, DE 27 DE
FEVEREIRO DE 2021
instituído Grupo de Trabalho  formado com o objetivo de elaborar o
Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero.

PROTOCOLO
PARA
JULGAMENTO
COM
PERSPECTIVA
DE GÊNERO.
CNJ, 19 DE
OUTUBRO DE
2021. RECOMENDAÇÃO N. 128 CNJ,

DE 15 DE FEVEREIRO DE 2022
Recomenda aos órgãos do Poder Judiciário a adoção do Protocolo
para Julgamento com Perspectiva de Gênero.

https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/2670


EM QUE CONSISTE O
JULGAMENTO COM
PERSPECTIVA DE GÊNERO?
Sendo a atividade jurisdicional
extremamente complexa, envolvendo
diversas etapas em seu
desenvolvimento, o método
interpretativo-dogmático de
julgamento com perspectiva de gênero
pode ser utilizado como complemento
a métodos tradicionais que guiam o
processo decisório, dos quais são
exemplos: analogia, dedução, indução,
argumentos consequencialistas e
aplicação de princípios.

APRESENTAÇÃO DA DIVISÃO DO PROTOCOLO
INTRODUÇÃO
PARTE I- CONCEITOS
PARTE II – GUIA PARA MAGISTRADAS E MAGISTRADOS: UM
PASSO A PASSO
PARTE III – QUESTÕES ESPECÍFICAS PARA CADA RAMO DE
JUSTIÇA (FEDERAL, ESTADUAL, DO TRABALHO e MILITAR).

SEÇÕES DO PROTOCOLO:
PARTE 1 – CONCEITOS

1) CONCEITOS BÁSICOS:
a) Sexo ;
b) Gênero ;
c) Identidade de Gênero ;
d) Sexualidade .



PARTE 1 – CONCEITOS
2. Desigualdade de gênero – questões centrais

relação de poder
hierarquização
assimetrias de gênero
intersecccionalidades.

a. Desigualdades
estruturais, relações de
poder e interseccionalidades Princípio da separação

Princípio hierárquico
A divisão sexual do trabalho
é fruto e reprodutora de
desigualdades

b. Divisão sexual do
trabalho

Visões generlizadas
Molde
reproduz hierarquias
sociais

c. Estereótipos de
gênero

violência sexual                       
violência psicológica
violência patrimonial
violência psicológica

d. Violência de gênero como manifestação da desigualdade



NEUTRALIDADE:
distanciamento deste Poder
em relação aos interesses das
diferentes forças político-
partidárias e distanciamento
do(a) juiz(a) em relação às
partes, que deveria adotar
uma postura humana neutra,
inerte e equidistante das
partes.

a. Neutralidade e
imparcialidade

IMPARCIALIDADE  ausência
de interesse egoístico e
pessoal de quem julga como
garantia de uma decisão
justa; devido processo legal
substancial; objetividade, que
consiste na qualidade de
abordar decisões buscando a
verdade, sem a influência de
preferência pessoal, interesse
próprio e emoção. 

a. Neutralidade e
imparcialidade

PARTE 1 – CONCEITOS
3. Gênero e direito

Um julgamento imparcial
pressupõe postura ativa
de desconstrução e
superação dos vieses e 
 busca por decisões que
levem em conta as
diferenças e
desigualdades históricas..

Os julgamentos
informados pela
universalidade dos
sujeitos é suficiente para
gerar parcialidade.



Os conceitos jurídicos foram
construídos e são aplicados de
maneira abstrata, sem levar
em conta como grupos
subordinados de fato
experienciam a realidade. 

b. Interpretação e aplicação
abstrata do direito. igualdade formal.

igualdade de tratamento
(igualdade material)
igualdade substantiva ou
antisubordinatória.

c. Princípio da Igualdade

PARTE 1 – CONCEITOS
3. Gênero e direito

Se olharmos para a
realidade concreta de
certos grupos, vemos
que a maior parte das
desigualdades
existentes não são fruto
de diferenças de
tratamento, mas, sim, de
subordinação



PARTE II – GUIA
PARA
MAGISTRADAS E
MAGISTRADOS:
UM PASSO A
PASSO

Há assimetrias de gênero, em perspectiva interseccional, no conflito
apresentado?

PRIMEIRA APROXIMAÇÃO COM O PROCESSO

Alguma das pessoas tem algum tipo de vulnerabilidade que possa tornar uma
sessão desconfortável para ela?

APROXIMAÇÃO DOS SUJEITOS PROCESSUAIS

As partes envolvidas estão em risco de vida ou de sofrer alguma violação à
integridade física e/ou psicológica? 

MEDIDAS ESPECIAIS DE PROTEÇÃO

Perguntas estão reproduzindo estereótipos de gênero?
Perguntas podem estar causando algum tipo de re-vitimização?
O ambiente proporciona algum impedimento para que a depoente se
manifeste sem constrangimentos e em situação de conforto?
A instrução processual está reproduzindo violências institucionais de gênero?

INSTRUÇÃO PROCESSUAL



PARTE II – GUIA
PARA
MAGISTRADAS E
MAGISTRADOS:
UM PASSO A
PASSO

Minhas experiências pessoais podem estar influenciando a minha apreciação
dos fatos? Posso estar dando peso a um evento que só parece importar por
ideias pré-concebidas que permeiam minha visão de mundo?

VALORAÇÃO DE PROVAS E IDENTIFICAÇÃO DE
FATOS

Qual marco jurídico nacional ou internacional se aplica ao caso? Qual a norma
que presta maior garantia ao direito à igualdade às pessoas envolvidas no
caso? A solução atende ao conteúdo constitucional?

IDENTIFICAÇÃO DE MARCOS NORMATIVOS E
PRECEDENTES

interpretação não abstrata do direito
analisar as normas impregnadas com estereótipos negativos sobre grupos
subordinados, a fim de identificá-los e neutralizá-los
Análise de normas diretamente discriminatórias
Análise de normas indiretamente discriminatórias.

INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DO DIREITO



PARTE II – GUIA
PARA
MAGISTRADAS E
MAGISTRADOS:
UM PASSO A
PASSO

É a verificação e avaliação se os atos normativos internos guardam
ou não compatibilidade com as normas, os princípios e as decisões
produzidas no âmbito dos sistemas internacionais de proteção dos
direitos humanos, em face de sua primazia e dimensão vinculativa e
normativa, diante do compromisso internacional do Estado Brasileiro
no que tange à promoção e proteção dos direitos humanos..

O Protocolo apresenta diversos instrumentos internacionais a serem
conhecidos por magistradas e magistrados a fim de realizar o
controle de convencionalidade e julgamento com perspectiva de
gênero. 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE CONTROLE
DE CONVENCIONALIDADE, DIREITOS HUMANOS E
PERSPECTIVA DE GÊNERO.



Divisão sexual do trabalho nas esferas produtiva e reprodutiva.

A. DESIGUALDADES E ASSIMETRIAS

PARTE III –
QUESTÕES
ESPECÍFICAS
PARA CADA
RAMO DE
JUSTIÇA.
JUSTIÇA DO
TRABALHO.

“modelo de delegação”
círculo vicioso de perpetuação das mulheres de baixa renda em
postos de trabalho precarizados e sub-remunerados
“padrões masculinos”
conciliação de todas as suas atribuições

A.1. DESIGUALDADE DE OPORTUNIDADES NO
INGRESSO E PROGRESSÃO NA CARREIRA

Pesquisa publicada pelo Dieese em 2020
precarização de postos de trabalho tidos como femininos
modelos de contratação aos quais mulheres acabam se
sujeitando com mais frequência

A.2. DESIGUALDADES SALARIAIS



A relação empregatícia favorece a prática discriminatória velada

B. DISCRIMINAÇÃO

PARTE III –
QUESTÕES
ESPECÍFICAS
PARA CADA
RAMO DE
JUSTIÇA.
JUSTIÇA DO
TRABALHO.

“métodos sutis para inviabilizar a contratação
inversão do ônus da prova como meio de respeito à
justiciabilidade

B.1. FASE PRÉ-CONTRATUAL

preconceitos, mitos e crenças arraigadas no imaginário social
condutas discriminatórias diretas ou veladas
Exemplos de Discriminações: Orientação sexual, gravidez,
lactação.

B.2. FASE CONTRATUAL E EXTINÇÃO DO
CONTRATO



C. VIOLÊNCIA E ASSÉDIO NO AMBIENTE DE
TRABALHO

PARTE III –
QUESTÕES
ESPECÍFICAS
PARA CADA
RAMO DE
JUSTIÇA.
JUSTIÇA DO
TRABALHO.

as mulheres trabalhadoras são as maiores vítimas de assédio
moral e assédio sexual no ambiente de trabalho
Convenção 190 da OIT, que objetiva a eliminação da violência e
assédio no mundo do trabalho
violência e assédio baseado em gênero
microagressões
readequação da distribuição do ônus probatório (Recomendação
206 da OIT)
consideração do depoimento pessoal da vítima
relevância de prova indiciária e indireta.

C.1. ASSÉDIO MORAL E SEXUAL NO AMBIENTE DE
TRABALHO



D. SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

PARTE III –
QUESTÕES
ESPECÍFICAS
PARA CADA
RAMO DE
JUSTIÇA.
JUSTIÇA DO
TRABALHO.

“mulheres fiquem concentradas em ocupações derivadas das
funções de reprodução social
presunção de que o trabalho feminino seja um “trabalho leve”
invisibiliza os esforços físicos exigidos em determinadas
atividades,
força da mulher negra.

D.2. SEGREGAÇÃO HORIZONTAL

associação da liderança, do bom desempenho e do sucesso
profissional à masculinidade.

D.3. SEGREGAÇÃO VERTICAL

condição de fragilidade
defesa da família

D.1. PADRÃO DO “HOMEM MÉDIO”



D. SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

PARTE III –
QUESTÕES
ESPECÍFICAS
PARA CADA
RAMO DE
JUSTIÇA.
JUSTIÇA DO
TRABALHO.

as Normas Regulamentadoras (NR) brasileiras apenas vedam a
manipulação de agrotóxicos, restringem seu trabalho em ambientes
com gases ou vapores anestésicos e as afastam de atividades com
quimioterápicos
A OIT recomenda a proibição de: qualquer trabalho pesado que
implique levantar, puxar ou empurrar pesos, ou exija esforços físicos,
incluindo permanecer de pé durante períodos prolongados; trabalho
que exija especial equilíbrio; trabalho com máquinas vibradoras.
A exposição da trabalhadora gestante a ruído contínuo a partir de
115 dB, ou a ruídos com picos superiores a 155 dB, pode causar
perda auditiva no feto.

D.5. TRABALHADORAS GESTANTES E LACTANTES

A OIT (2007) recomenda que a ergonomia no trabalho deixe de se
pautar por modelos fixos para considerar toda a variabilidade
humana individual.

D.4. ERGONOMIA



O Protocolo para Julgamento com perspectiva de gênero do CNJ se apresenta
como ferramenta eficaz de promoção da justiça, lançando novas formas de
enxergar as partes envolvidas no processo, considerando os aspectos que
atingem grupos sociais historicamente integrantes de minorias que sofrem
discriminações em uma sociedade patriarcal, possibilitando ao/à julgador(a)
conhecer e visibilizar nuances e particularidades considerando a diversidade
das pessoas envolvidas na demanda posta à apreciação.

QUAL A IMPORTÂNCIA DO PROTOCOLO PARA A MAGISTRATURA?

Papel essencial da advocacia, na atuação com
perspectiva de gênero, no sentido de provocar o
Judiciário, inclusive a proceder ao controle de
convencionalidade da normas.



@adrimanta

Obrigada!


