
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 002765/2021

Institui a Política Estadual de Enfrentamento
ao Assédio e à Violência Contra Mulher nos
Setores de Comércio, Indústria e Serviços, no
âmbito do Estado de Pernambuco.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
DECRETA:

     Art. 1º Fica instituída a Política Estadual de Enfrentamento ao Assédio e à Violência
Contra Mulher nos Setores de Comércio, Indústria e Serviços, a ser implementada pelo Poder
Público Estadual, em cooperação com a União, municípios, sociedade civil, empresas e
instituições privadas, como estratégia permanente de enfrentamento à violência contra a
mulher e apoio às vítimas de assédio moral e sexual no âmbito dos estabelecimentos
comerciais, industriais e de serviços situados no Estado de Pernambuco.

     Parágrafo único. A proteção assegurada por esta Lei se aplica a todas as mulheres em
situação de risco e/ou vítimas de violência e assédio, mormente de natureza moral e sexual,
ocorrido no interior dos estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços situados no
Estado de Pernambuco, sejam elas clientes, usuárias ou consumidoras de produtos e serviços,
bem como funcionárias, profissionais autônomas e prestadoras de serviços, observando-se a
exceção estabelecida no parágrafo único do art. 3º.

     Art. 2º São objetivos da Política Estadual de Enfrentamento ao Assédio e à Violência
Contra Mulher nos Setores de Comércio, Indústria e Serviços:

     I – promover campanhas de conscientização sobre o enfrentamento à violência contra
mulher no comércio, indústria e serviços, com o envolvimento das empresas, da sociedade
civil organizada e dos organismos de defesa dos direitos da mulher;

     II – difundir informações sobre a rede e a legislação de proteção à mulher, mormente a de
natureza penal e trabalhista;

     III – reduzir os casos de violência e assédio moral e sexual praticados contra as mulheres
no interior dos estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços, mormente quando as
vítimas são profissionais e prestadoras de serviços que neles atuam;

     IV – combater a impunidade dos crimes praticados contras mulheres, incentivando e
apoiando as vítimas para que denunciem seus agressores; 



     V – assegurar a formação e qualificação dos funcionários e equipes de seguranças de
estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços, sobre como identificar, prestar os
primeiros socorros e fornecer acolhimento humanizado à mulher  em situação de risco e/ou
vítima de violência, bem como a dar o encaminhamento para a rede de proteção;

     VI – estimular parcerias e cooperação técnica entre o Poder Público Estadual, a União, os
municípios, a sociedade civil e os estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços, para
promover o enfrentamento à violência contra a mulher e o apoio às vítimas de assédio moral e
sexual no ambiente de trabalho;

     VII – identificar, conscientizar e repreender, conforme o caso, os estabelecimentos que
promovem ou não combatem a cultura do assédio e da violência contra mulher no ambiente
de trabalho; e

     VIII – promover o encaminhamento rápido, sigiloso e seguro das vítimas à rede de
proteção policial e de apoio psicossocial.

     § 1º O Poder Executivo Estadual deverá promover campanhas, projetos, programas e
ações, através de seus órgãos competentes, que busquem alcançar os objetivos compreendidos
neste artigo, de forma articulada com os organismos que atuam na promoção e defesa dos
direitos da mulher.

     § 2º As ações promovidas pelo Poder Público para alcançar os objetivos estabelecidos
nesta Lei deverão levar em consideração outras formas de discriminação enfrentadas pelas
mulheres, mormente em decorrência de preconceitos de raça, cor, etnia, sexo, idade, religião,
origem nacional ou regional, e condição socioeconômica. 

     Art. 3º Ficam  os  estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços localizados no
âmbito do Estado de Pernambuco, obrigados a adotar medidas de auxílio e encaminhamento à
rede de proteção policial e psicossocial, à  mulher  em situação de risco e/ou vítima de
violência e assédio, mormente de natureza moral e sexual, que estejam no interior de suas
dependências no momento da ocorrência do fato.

     Parágrafo único. As medidas previstas nesta Lei se estendem às profissionais e prestadoras
de serviços dos estabelecimentos especificados no caput, no exercício de suas atividades
laborais, quando submetidas a situações de assédio ou outras formas de violência cometidas
por clientes, prestadores de serviços, fornecedores, funcionários e prepostos daqueles
empreendimentos, mesmo quando o fato ocorrer em local externo.

     Art.  4º Os estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços deverão instruir seus
funcionários e/ou equipe de segurança sobre como identificar, prestar os primeiros socorros e
fornecer acolhimento humanizado à mulher em situação de risco e/ou vítima de violência,
bem como a dar o encaminhamento para a rede de proteção policial e apoio psicossocial.

     § 1º A instrução mencionada no caput compreende a informação aos funcionários e/ou
equipe de segurança sobre técnicas humanizadas de abordagem e acolhimento



às vítimas, indentificação do código “Sinal Vermelho”, fornecimento de telefones de contato
dos serviços de resgate, proteção policial e de apoio psicossical à mulher, bem como técnicas
seguras de abordagem aos agressores, de forma que não exponha os funcionários e/ou equipe
de segurança a riscos desnecessários.

     § 2º O código “Sinal Vermelho” a que se refere o parágrafo anterior constitui uma forma
de pedido de ajuda em que a vítima verbalmente expressa as palavras “sinal vermelho” ou
exibe uma marca na forma de “X” desenhada na mão, quando possível na cor vermelha,
indicando que está sob risco de vida.

     § 3º Os funcionários e/ou equipe de segurança deverão atuar com discrição, registrando as
circunstâncias fáticas e possibilitando a identificação do agressor a fim de facilitar eventual
investigação perpetrada pelas autoridades policiais competentes, disponibilizando à mulher ou
às referidas autoridades todos os canais de comunicação para a efetiva promoção da defesa
dos direitos da vítima.

     § 4º Os estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços deverão instruir seus
funcionários e equipes de segurança a não desestimularem ou incentivarem as vítimas a
desistirem de buscar apoio policial e psicossocial, sempre prezando pela promoção dos
direitos das mulheres como mecanismo de combate à impunidade nos crimes de gênero.

     § 5º O atendimento e acolhimento das vítimas deverá ser prestado de forma que não as
exponham a situações vexatórias, humilhantes e degradantes, devendo ocorrer com celeridade
e sigilo de seus dados.

     Art. 5º O descumprimento do disposto nesta Lei sujeitará o infrator, quando pessoa física
ou jurídica de direito privado, às seguintes penalidades:

     I - advertência, quando da primeira autuação da infração; e

     II - multa, quando da segunda autuação.

     Parágrafo único. A multa prevista no inciso II deste artigo será fixada entre R$ 500,00
(quinhentos reais) e R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a depender do porte econômico do infrator
e das circunstâncias da infração, tendo seu valor atualizado pelo Índice de Preços ao
Consumidor Amplo - IPCA, ou outro índice que venha substituí-lo.

     Art. 6º O descumprimento do disposto nesta Lei pelos agentes ou estabelecimentos
públicos ensejará a sua responsabilização administrativa ou de seus dirigentes, em
conformidade com a legislação aplicável.

     Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Justificativa

     Apresentamos o presente Projeto de Lei, para deliberação desta Egrégia Assembleia
Legislativa, cuja competência legislativa encontra respaldo no art. 19, da Magna Carta do
Estado de Pernambuco, e no art. 194, I, do Regimento Interno desta Casa, uma vez que seu
conteúdo não esbarra no rol de matérias a qual a



iniciativa é reservada privativamente ao Governador do Estado.

     Cumpre salientar, desde já, que sob o aspecto financeiro e orçamentário, a execução
normativa desta iniciativa não implicará em aumento de despesas para o Poder Público, e nem
implicará na criação de atribuições para Secretarias de Estado, órgãos e entidades da
administração pública.

     Ademais, a proposição não viola os limites estabelecidos pela Constituição Federal, no que
tange a competência remanescente dos Estados-membros para legislar sobre matérias que não
foram incluídas nas competências enumeradas ou implícitas da União e dos Municípios, bem
como não incidam nas vedações constitucionais que balizam a atuação dos entes federados,
conforme previsto no §1º do art. 25 da Constituição Federal.

     No mérito, registramos:

     Nosso projeto de lei objetiva combater a violência diária enfrentada pelas
mulheres que trabalham nos setores do comércio, indústria e de serviços. São
inúmeras situações de abusos e assédio, praticadas não somente pelos clientes, mas
também por outros funcionários ou prepostos do estabelecimento.

     Um levantamento realizado pelo Tribunal Regional do Trabalho revelou que, nos
últimos seis anos, entre janeiro de 2015 e julho de 2021, as Varas do Trabalho
registraram mais de 27.3 mil ações sobre assédio sexual e que o número de casos teve
aumento de 21% no primeiro semestre deste ano — em comparação com igual
período de 2020.

     De acordo com os números, foram abertos 1.477 processos nos primeiros seis
meses deste ano. Em 2020, no mesmo espaço de tempo, a Justiça contabilizou 1.215
ações em todo o país.

     O estudo do TST também revelou que os setores do comércio, serviços e da
indústria lideraram a lista de ações judiciais por abuso sexual no ambiente de trabalho
no país . Juntos, somam 14.687 nos últimos seis anos. Mais de 90% destas ações são
movidas por mulheres que relatam diversos episódios de abusos, desde comentários
de cunho sexual, piadas, insinuações, convites para sair, toques inapropriados,
tentativas de beijo e até tentativas de estupro.

     Uma outra pesquisa traz mais dados assustadores sobre a realidade da violência de
gênero no Brasil: promovida pelo portal LinkedIn e pela consultoria de inovação
social Think Eva, ela aponta que 47% das brasileiras já foram vítimas dessa violência
no ambiente de trabalho.

     Dentre as trabalhadoras que afirmaram já terem sofrido com assédio sexual no
trabalho, as mais afetadas são as negras (52%) e as que recebem até dois salários
mínimos (49%). Apenas 8% das vítimas disseram ter rendimento maior que seis
salários mínimos.

     Em 2021, completou-se vinte anos desde que o termo “assédio sexual”



passou a constar no Código Penal Brasileiro. Desde então, é crime " constranger alguém com
o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual " usando condição de superioridade, com
pena prevista de um a dois anos de detenção.

     No entanto, ao estabelecer que assédio sexual no trabalho é considerado crime
apenas se o agressor estiver em um cargo superior ao da vítima, o texto desconsidera
casos de mulheres assediadas por seus pares e até subordinados, bem como pelos
clientes — o que, segundo ela, não é tão raro.

     A lei reconhece que o assédio é um exercício de poder e de força, mas nem sempre
o poder é hierárquico. Pode ser de força física, de raça, de classe social. Mulheres que
foram assediadas por pares e por subordinados não têm como recorrer a esta lei. O
que muitos advogados têm feito para ajudar suas clientes é tentar enquadrar esses
episódios como importunação sexual.

     De alguns anos para cá, a Lei do Assédio Sexual, de 2001, tem sido usada em
alguns casos de assédio sexual em ambientes que não são o meio profissional.
Usando o trecho que destaca "condição de superior hierárquico ou ascendência
inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função", há casos em que foi tipificado
como assédio sexual episódios de abusos cometidos por professores contra alunas,
médicos contra pacientes, entre outros.

     Por isso que nosso projeto de lei estabelece que a norma será aplicada a todas as
situações, sejam as vítimas clientes dos estabelecimentos, bem como profissionais e
prestadoras de serviços, independentemente do fato ter sido praticado por outros
clientes, prestadores de serviços, fornecedores, funcionários e prepostos do
estabelecimento, mesmo quando o fato ocorrer em local externo.

     Por fim, registramos que em 2019, conquistamos a aprovação, na Alepe, da
Emenda Constitucional nº 46, a qual impôs ao Estado e aos municípios
pernambucanos o dever de combater todas as formas de violência contra a mulher e
as causas de sua discriminação. Compreendemos o presente projeto de lei como mais
um mecanismo de alcançar esses objetivos, não podendo a Assembleia Legislativa do
Estado de Pernambuco se manter inerte a essa sofrida realidade tão comum às
mulheres, conforme foi revelado pelo TST.

     Diante o exposto, estando presente o interesse público que motiva e legitima esse
Projeto, solicito o valoroso apoio dos Nobres Parlamentares desta Assembleia
Legislativa para sua aprovação.

Sala das Reuniões, em 18 de Outubro de 2021.
 
 

Delegada Gleide Ângelo
Deputada
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