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Uma das prioridades do Governo Lula
é garantir o acesso ao trabalho, emprego e
renda a todos os trabalhadores e trabalha-
doras, eliminado barreiras de entrada no
mercado de trabalho e criando oportunida-
des. A discriminação aliada às grandes trans-
formações pelas quais passaram o mundo
do trabalho, de forma mais visível na década
de 90, tem se constituído em mais um ele-
mento de exclusão de inúmeros segmentos
da sociedade, como negros, pessoas porta-
doras de deficiência,  idosos e mulheres.

A discriminação tem conseqüências
desastrosas na vida das pessoas, reduz a
oportunidade de acesso ao mercado de tra-
balho e à qualificação, compromete a as-
censão profissional, pode causar acidentes
e a despedida do emprego, gerando pobreza
e exclusão social.

 O combate à precarização e à dis-
criminação no mundo do trabalho é uma das
diretrizes do Ministério do Trabalho e Em-
prego, e para tal, além da fiscalização, bus-
ca fornecer subsídios para elaboração de
mecanismos e políticas públicas que promo-
vam a igualdade.

O Seminário “Formação de Sindicalis-
tas para a Promoção da Igualdade de Oportu-
nidades através da Negociação Coletiva”,
realizado em Porto Alegre, em outubro de
2005, foi promovido pela Delegacia Regional
do Trabalho do Rio Grande do Sul (DRT/RS),
através do Núcleo Igualdade no Trabalho (NIT),
em parceria com a Comissão Sindical Consul-

tiva.  O evento organizado em conjunto com a
Central Única dos Trabalhadores (CUT), Força
Sindical e Central Autônoma dos Trabalhado-
res (CAT), com o apoio da Organização Inter-
nacional do Trabalho (OIT), foi um rico espaço
de debate e troca de experiências na luta con-
tra a discriminação.

Os Sindicatos de Trabalhadores têm
sido importantes aliados da DRT/RS no en-
caminhamento de denúncias, participação de
mesas de entendimento e nas ações
educativas, através da realização de semi-
nários e oficinas junto às categorias e diri-
gentes sindicais no Rio Grande do Sul.

As políticas destinadas a impedir a
discriminação no trabalho dispõem para a
sua implantação, além da legislação con-
quistada, os contratos coletivos firmados
entre as organizações representativas de
empregadores e de trabalhadores. Assim, a
negociação coletiva constitui-se em impor-
tante instrumento para introdução e alarga-
mento de direitos visando à eqüidade, inclu-
sive a previsão de políticas afirmativas.

 As experiências positivas de negocia-
ções de cláusulas de eqüidade são frutos da
preparação dos dirigentes sindicais para o
enfrentamento dessas questões. Por isso a
realização de um seminário dirigido à forma-
ção dos sindicalistas, capacitando-os para
atacar as dificuldades que o tema coloca.
Durante o Seminário foram fornecidos aporte
teórico e legal, informações estatísticas so-
bre o perfil das desigualdades no mercado de

.:: Apresentação ::.
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Delegacia Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul
Porto Alegre, outubro de 2005

trabalho, sobre ações afirmativas desenvolvi-
das pelo governo e outras instituições, além
da troca de experiências sobre negociação de
cláusulas de eqüidade e censitárias e a
vivência sobre o tema através de simulações.

Esta cartilha contém os painéis apre-
sentados no Seminário, a legislação referida
visa ser um instrumento de pesquisa para o
movimento sindical com o objetivo de incen-
tivar a inclusão de cláusulas promotoras de

eqüidade nos acordos e convenções coleti-
vas de trabalho.

Por fim, esperamos que o registro dos
temas tratados neste seminário tenha con-
tribuído com todos que tenham atuação no
mundo do trabalho. A Política de Combate à
Discriminação no âmbito do ministério do
Trabalho e Emprego é mais um instrumento
na construção de uma sociedade que respei-
te e valorize a diversidade humana.
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.:: TEMA ::.

A Secretaria Especial de
Políticas para as Mulheres
e a transversalização do
recorte de gênero nas
políticas públicas

Ane Teixeira da Cruz
Gerente de Projetos
Subsecretaria de Execução e Ações Temáticas
Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres
Presidência da República
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A Secretaria Especial de Políticas para
as Mulheres (SPM), da Presidência da Repú-
blica, tem como objetivo no Governo Fede-
ral, promover a transversalização do recorte
de gênero nas políticas públicas que possam
contribuir, direta ou indiretamente, para o
combate a todas as formas de violência e de
discriminação contra a mulher e para a pro-
moção da igualdade de gênero.

Transversalização é o processo de
inserção da perspectiva de gênero na formu-
lação e implementação das políticas públicas,
por meio da construção de parcerias com se-
tores do governo federal, estadual e munici-
pal. Para tanto, a transversalização supõe o
esforço no sentido de sensibilizar, conscientizar
diferentes setores do governo, nas suas ins-
tâncias federal, estadual e municipal.

Nesta perspectiva, definem-se as neces-
sidades do compromisso da SPM com uma polí-
tica de Capacitação que deve orientar-se, nas
suas grandes linhas, em duas direções: a primei-
ra, no sentido de garantir a transversalização do
recorte de gênero no âmbito do setor público e,
quando couber, entre os agentes/agências da
sociedade civil que possam apoiar, como parcei-
ros, a implementação de políticas de gênero
e/ou para as mulheres.

A segunda linha de trabalho na área
de Capacitação será dirigida para o nosso
público-alvo principal: as mulheres – com a
participação dos homens, sempre que isto se
fizer necessário.

Um outro aspecto da questão da
transversalização de gênero e raça, mencio-
nado anteriormente, refere-se à existência



8 .:: Seminário de Formação de Sindicalistas para a promoção da igualdade de oportunidades através da negociação coletiva ::.

das condições necessárias para a sua cons-
trução e consolidação nas políticas públicas.
Neste caso, entende-se que seja fundamen-
tal a identificação e disponibilização dos
meios que (além da capacitação) viabilizem
a implementação de ações orientadas para
a promoção da eqüidade de gênero.

À SPM cabe a disponibilização dos
meios, sempre que necessário, para dar su-
porte às ações de transversalização da
temática de gênero, raça e etnia nas políti-
cas públicas. Portanto, além da formalização
de acordos e parcerias que garantam o apoio
institucional à implementação das políticas
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de interesse para a temática de gênero, com-
pete à Secretaria o estímulo à produção e o
compromisso com a divulgação de métodos,
técnicas e instrumentos que viabilizem as
atividades programadas nas diferentes áre-
as de atuação governamental.

No caso específico do Ministério do
Trabalho e Emprego, já se desenham distin-
tos caminhos para uma articulação que en-
volve as duas dimensões acima abordadas:
a capacitação profissional e a obtenção e
articulação dos meios necessários para a for-
mulação e implementação de políticas pú-
blicas com o recorte de gênero e raça.

Construindo a transversalização de gênero, raça e etnia
no Ministério do Trabalho e Emprego:

A SPM e o MTE participam de ações
conjuntas que visam, prioritariamente:

À capacitação de gestores e equipes
de trabalho do Ministério e órgãos a ele vin-
culados, com ênfase na inclusão da perspec-
tiva de gênero nas políticas públicas;

À inclusão do recorte de gênero nas
políticas desenvolvidas pelo Ministério e ór-
gãos afins;

Ao controle sobre a implementação de
políticas de promoção da igualdade de gê-
nero e igualdade racial.

1 - Capacitação

A atividade de Capacitação voltada para
o setor público tem como alvo principal os
gestores e técnicos responsáveis pela formula-
ção e condução das políticas públicas.

Tais objetivos deverão orientar a elabo-
ração dos conteúdos programáticos, bem como
a produção do material didático e de divulga-
ção dos eventos e atividades de capacitação.

1.2- Capacitação de trabalhadoras e trabalhadores

O MTE defende a formação integral de
trabalhadoras e trabalhadores, incluindo, no

seu Plano Nacional de Qualificação, o Pro-
grama de Qualificação Social e Profissional,
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2 - Inclusão do recorte de gênero nas políticas desenvolvidas
pelo Ministério e órgãos afins

Além dos programas de capacitação,
a SPM, em conjunto com o MTE, participa
de parcerias que supõem a inclusão do re-
corte de gênero, destacando-se, entre elas:
atividades de promoção do empoderamento
e autonomia das mulheres (no caso do Pro-
grama Brasil Quilombola); acompanhamen-
to de políticas de erradicação do trabalho
infantil e de apoio ao acesso ao primeiro

emprego para jovens de ambos os sexos.
Em todas essas situações, cabe à SPM

a definição das estratégias, dos objetivos e
dos procedimentos a serem adotados em
cada caso, no que se refere à temática de
gênero  -  observados os l imites do
envolvimento da Secretaria, em conformida-
de com as suas atribuições e com os objeti-
vos estabelecidos pelo MTE.

A SPM integra, com o MTE e outras
entidades, a Comissão Tripartite para Igual-
dade de Oportunidades entre Homens e
Mulheres. Neste caso, serão exercidas ativi-
dades de controle/fiscalização, coibindo as
discriminações de gênero e raça, e acompa-
nhando a condução das políticas de traba-
lho e emprego com o enfoque de gênero.

    Para apoiar as atividades da Comis-
são, a SPM assumiu as seguintes atribuições:

1 - Estruturar um sistema de infor-
mações com indicadores de gênero;

2 - Elaborar um informe global, no
âmbito do Brasil, sobre as ações de combate

3 - Controle sobre a implementação de políticas de promoção
da igualdade de gênero e igualdade racial

à discriminação e para a promoção da igual-
dade de oportunidades no emprego;

3 - Incrementar, em todas as ações
do Ministério do Trabalho e Emprego, a pers-
pectiva de gênero.

Além dessas atribuições, a SPM deve-
rá assumir um papel no controle da
implementação das políticas de combate à
discriminação de gênero, no âmbito das em-
presas privadas, atuando de duas maneiras:
a) dividindo responsabil idades no
enfrentamento de problemas identificados
pela Comissão; b) intermediando o encami-
nhamento de denúncias e/ou informações,

a partir do “entendimento da qualificação
como um conjunto de políticas que se situ-
am na fronteira do trabalho e da educação,
articulando-os, e que se vinculam, intrinsica-
mente, a um projeto de desenvolvimento de
caráter includente, voltado à geração de tra-

balho, à distribuição de renda e à redução
das desigualdades regionais” (MTE/ Secre-
taria de Políticas Públicas de Emprego, Se-
minário “A Transversalização de gênero,
raça e etnia no PNQ”, Brasília/DF, 14 a 16 de
setembro de 2004).
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consultas, feitas pelos movimentos sociais e
entidades diversas, tais como Conselhos,
Coordenadorias, Secretarias, entre outras.

No âmbito das atividades dos Núcleos
de Promoção da Igualdade de Oportunida-
des e de Combate à Discriminação no Traba-
lho, cabe à SPM oferecer suporte para as
seguintes ações:

1 - Capacitação das equipes de trabalho;
2 - Inserção do enfoque de gênero nas

atividades de fiscalização, controle e  combate à
discriminação de gênero no mundo do trabalho.

Em ambos os casos, compete à SPM:
1 - Apoiar o MTE na definição dos ob-

jetivos e conteúdos das ações;
2 - Proceder à indicação de nomes de

pessoas qualificadas e/ou especialistas para
a implementação de ações, sempre que soli-

citado pelo Ministério;
3 - Contribuir para a confecção de

material didático, além da elaboração e dis-
tribuição de documentos e instrumentos de
apoio às atividades de fiscalização/controle
(tais como: legislação; acordos e compromis-
sos em termos de medidas/mudanças para a
promoção da eqüidade de gênero no mun-
do do trabalho);

4 - Promover discussões, encontros e
reuniões técnicas sobre a temática de gêne-
ro, sempre que necessário, ou solicitado pelo
MTE, e/ou as demais entidades parceiras;

5 - Realizar o acompanhamento e a
avaliação dos projetos de Capacitação con-
duzidos e/ou apoiados por ela;

6 - Realizar o acompanhamento e a
avaliação das demais atividades implemen-
tadas em parceria com o Ministério do Tra-
balho e Emprego.

Plano Nacional de Políticas para as Mulheres
Princípios e diretrizes da Política Nacional para as Mulheres

PRINCÍPIOS

· Igualdade e respeito à diversidade
· Eqüidade
· Autonomia das mulheres
· Estado laico
· Universalidade das políticas
· Justiça social
· Transparência dos atos públicos
· Participação e controle social

DIRETRIZES

POLÍTICAS PÚBLICAS INTEGRADAS

· Desenvolvimento democrático e sustentável
· Tratados, acordos e convenções internacionais
· Ações afirmativas
· Equilíbrio de poder entre mulheres e homens
· Combater a exploração mercantil do corpo e da
vida das mulheres
· Reconhecer a violência de gênero, raça e etnia
como violência estrutural
· Divisão social e sexual do trabalho
· Educação pública - construção social de valores
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TEMA 1 - Autonomia, igualdade no mundo do trabalho e cidadania

Ampliar o acesso das mulheres ao mercado de trabalho.
Promover a autonomia econômica e financeira das mulheres por meio de apoio ao
empreendedorismo, associativismo, cooperativismo e comércio.
Promover relações de trabalho não-discriminatórias, com eqüidade salarial e de acesso a
cargos de direção.
Garantir o cumprimento da legislação no âmbito do trabalho doméstico e estimular a divisão
das tarefas domésticas.
Ampliar o exercício da cidadania das mulheres e do acesso à terra e à moradia.

TEMA 2 – Desenvolvimento de políticas de educação, cultura, comunicação e produ-
ção de conhecimento para a igualdade

Promover ações no processo educacional para a eqüidade de gênero, raça, etnia e orienta-
ção sexual.
Ampliar o acesso à educação infantil: creches e pré-escolas.
Promover a alfabetização e ampliar a oferta de ensino fundamental para mulheres adultas e
idosas, especialmente negras e índias.
Valorizar as iniciativas culturais das mulheres.
Estimular a difusão de imagens não-discriminatórias e não-estereotipadas das mulheres.

TEMA 3 – Saúde das Mulheres, direitos sexuais e reprodutivos

Implantação de ações para as necessidades específicas nas diferentes fases da vida das
mulheres, sejam elas negras; com deficiência; índias; presidiárias, trabalhadoras rurais e ur-
banas; e com diferentes orientações sexuais; contemplando as questões de gênero.
Implantação e implementação da assistência em planejamento familiar, para homens e mu-
lheres, adultos e adolescentes, na perspectiva da atenção integral à saúde.
Atenção obstétrica, inclusive a assistência ao abortamento em condições inseguras, para
mulheres e adolescentes, visando reduzir a mortalidade materna, especialmente entre as
mulheres negras.
Prevenção e controle das doenças sexualmente transmissíveis e da infecção pelo HIV/Aids
na população feminina.
Redução a morbimortalidade por câncer cérvico-uterino e de mamas na população feminina.
Revisão da legislação punitiva que trata da interrupção voluntária da gravidez.
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TEMA 4 – Enfrentamento à Violência contra as Mulheres

Ampliar e aperfeiçoar a Rede de Prevenção e Atendimento às mulheres em situação de
violência.
Revisar e implementar a legislação nacional e garantir a aplicação dos tratados internacio-
nais ratificados visando o aperfeiçoamento dos mecanismos de enfrentamento à violência
contra as mulheres.
Promover ações preventivas em relação à violência doméstica e sexual.
Promover a atenção à saúde das mulheres em situação de violência doméstica e sexual.
Produzir e sistematizar dados e informações sobre a violência contra as mulheres.
Capacitar os profissionais das áreas de segurança pública, saúde, educação e assistência
psicossocial na temática da violência de gênero.
Ampliar o acesso à justiça e à assistência jurídica gratuita.

TEMA 5 – Gestão e Monitoramento do Plano

Capacitar e qualificar os agentes públicos em gênero, raça e direitos humanos.
Produzir, organizar e disseminar dados, estudos e pesquisas que tratem das temáticas de
gênero e raça.
Criar e fortalecer os mecanismos institucionais de direitos e de políticas para as mulheres.

Contato:
E-mail: anecruz@spmulhreres.gov.br

Página Eletrônica: www.planalto.gov.br/spmulheres
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Construindo políticas de
promoção da igualdade
racial para enfrentar a
desigualdade no Brasil

Denise Antônia de Paulo Pacheco
Especialista em Administração Pública
Gerente de Projetos das Políticas de Ações Afirmativas da Secretaria Especial de Políticas de Promoção
da Igualdade Racial
Presidência da República

Durante décadas o movimento social
negro resistiu e reivindicou políticas de
atenção à população negra. Os avanços são
resultados de conquistas do Movimento Ne-
gro, que vem a ser o movimento social mais
antigo do Brasil, pois atua desde os primór-
dios do escravismo, desde meados de sé-

culo XVI. Abolida a escravidão em 1888, os
afrodescendentes continuaram a sofrer uma
exploração graça aos mecanismos de ex-
clusão que acompanham o racismo.

Poderia afirmar que o Movimento
Negro vem rompendo esta inércia. Rever-
ter o estigma, recuperar auto-estima, afir-

“A discriminação entre seres humanos com base em raça, cor ou origem étnica é
uma ofensa à dignidade humana e será condenada como a negação dos princípios da

Carta das Nações Unidas, como uma violação dos direitos humanos e liberdades
fundamentais proclamadas na Declaração Universal de Direitos Humanos, como um
obstáculo para relações amigáveis e pacíficas entre as nações, e como um fato capaz

de perturbar a paz e a segurança entre os povos”.

 Declaração sobre A Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, ONU, 1963.

.:: TEMA ::.
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mar a igualdade de direitos, agir para que
a lei garanta mais oportunidades a todos,
têm sido algumas bandeiras relevantes des-
te Movimento.

Neste contexto foi criada a Secreta-
ria Especial de Políticas de Promoção da
Igualdade Racial (SEPPIR).

Em 21 de março de 2003, “Dia In-
ternacional pela eliminação da discrimina-
ção Racial”, o Governo Federal criou a Se-
cretaria Especial de Políticas de Promoção
da Igualdade Racial (SEPPIR), uma secre-
taria da Presidência da República, que tem
como competência a coordenação de po-
líticas afirmativas para proteção dos direi-
tos de indivíduos em grupos raciais e étni-
cos, com ênfase na população negra, afe-
tados por discriminações e demais formas
de intolerância.

TRANSVERSALIDADE: pressupõe que o combate às desigualdades raciais e a
promoção da igualdade racial possam constar como pressupostos a serem
considerados no conjunto das políticas de governo.

DESCENTRALIZAÇÃO: implica o modo de gestão que comprometa os demais
entes da Federação.

GESTÃO DEMOCRÁTICA: a Política Nacional de Promoção da Igualdade Ra-
cial terá êxito quanto maiores forem os canais de dialogo, colaboração,
harmonização das ações e apoio da sociedade civil. Um um importante ins-
trumento de gestão democrática é o Conselho Nacional de Promoção da
Igualdade Racial composto por representantes governamentais e da socie-
dade civil e ao qual caberá contribuir para definir as prioridades e rumos da
política, bem como potencializar os esforços de transparência.

A criação desta secretaria é resul-
tados de todas as mobilizações do movi-
mento negro brasileiro que foram incorpo-
radas como políticas públicas. Tendo como
objetivo principal a Política Nacional de
Promoção da Igualdade Racial que são
ações exeqüíveis a longo médio e curto
prazo além de reconhecimento das deman-
das imediatas.

A centralidade desta Política Nacio-
nal de Promoção da Igualdade Racial desta
secretaria consiste em reduzir as desigual-
dades raciais no Brasil, com ênfase na popu-
lação negra focando as seguintes políticas:
a defesa dos direitos, afirmação do caráter
pluriétnico da sociedade brasileira, Terras
quilombo, a criminalização do racismo, ação
afirmativa, articulação temática de raça e
gênero.

Os princípios básicos que norteiam a execução das políticas das SEPPIR são:
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AS DIRETRIZES SÃO AS SEGUINTES:
1 – Fortalecimento institucional;

2 – Incorporação da questão racial no âmbito da ação governamental;

3 – Consolidação de formas democráticas de gestão das políticas;

de promoção da igualdade racial;

4 – Melhoria da qualidade de vida da população negra;

5 – Inserção da questão racial na agenda internacional.

Para  d i rec ionar  sua atuação,  a
SEPPIR desenhou a Política Nacional de
Promoção da Igualdade Racial, contendo
seis linhas de ação. Essa política foi ela-
borada com a participação da sociedade
civil, articulada com diferentes ministérios
e órgão dos governos federal, estaduais e
municipais, com apoio de organismos in-
ternacionais e será implementada entre
2004 e 2007:

- Implementação de um modelo de gestão
da política de promoção da igualdade racial

- Apoio às comunidades remanescentes de
quilombos

- Ações afirmativas

- Desenvolvimento e inclusão social

- Relações internacionais

- Produção de conhecimento

PROGRAMA E AÇÕES

É uma ação conjunta da SEPPIR com a
OIT - Organização Internacional do Trabalho.

Originado do Termo de Cooperação
Técnica entre o Governo Brasileiro e a Orga-
nização Internacional do Trabalho para a
implementação do Programa de Fortaleci-
mento Institucional para a Igualdade de Gê-
nero, Raça, a Erradicação da Pobreza e a
Geração de Emprego – GRPE.

Objetivo deste Programa é incorporar
e fortalecer as dimensões de gênero e raça
nas políticas de combate a pobreza e à exclu-

PROGRAMA GÊNERO, RAÇA E ERRADICAÇÃO DA POBREZA
E A GERAÇÃO DE EMPREGO – GRPE.

são social e de geração de emprego e renda.
Como estratégica o fortalecimento das

capacidades institucionais dos gestores pú-
blicos encarregados da formulação
implementação e monitoramento dessas
políticas.

Assistência técnica para formulação
das políticas.

Desenvolvimento de base de conheci-
mentos sobre as interrelações entre pobre-
za, emprego, gênero e raça (e outras formas
de discriminação). .::
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São os seguintes os compromissos in-
ternacionais:

CONVENÇÃO 100 DA ORGANIZAÇÃO
INTERNACIONAL DO TRABALHO (OIT): com-
promisso de estabelecer parâmetros de re-
muneração sem levar em conta o sexo do
trabalhador, e que o trabalho de homens e
mulheres deve ser remunerado por um tra-
balho de igual valor, e não simplesmente
pelo mesmo trabalho ou um trabalho simi-
lar. A aplicação de tal princípio pressupõe a
comparação dos trabalhos entre si com vis-
tas a determinar seu valor relativo, de forma
que homens e mulheres possam trabalhar
em diferentes ocupações.

CONVENÇÃO 111 DA OIT: compromis-
so de pôr em prática uma política nacional
de igualdade de oportunidade e tratamento
no emprego e na ocupação com o objetivo
de erradicar a discriminação, a qual deve

abranger tanto o setor público como o priva-
do, bem como outros meios importantes que
podem fomentar os seus cumprimentos.

CONVENÇÃO SOBRE ELIMINAÇÃO DE
TODAS AS FORMAS DE DISCRIMINAÇÃO
CONTRA A MULHER, ADOTADA PELA ASSEM-
BLÉIA GERAL DAS NAÇÕES UNIDAS EM 1979:
compromisso de garantir às mulheres, inde-
pendentemente de seu estado civil, os mes-
mos direitos que têm os homens de fazer
coisas ou receber benefícios, em todos os
tipos de serviços ou atividades; e adotar
medidas com vistas a eliminar todas as for-
mas de discriminação que as mulheres so-
frem com a violação aos direitos humanos .

Implementação pelo Governo brasilei-
ro do Plano de Ação da III Conferência Mun-
dial Contra o Racismo, a Discriminação a
Xenofobia e Intolerâncias Correlatas, ocor-
rida em 2002, em Durban, África do Sul.

COMPROMISSOS INTERNACIONAIS DO GOVERNO FEDERAL

DECRETO DE 20 DE AGOSTO DE 2004

Institui, no âmbito do Ministério do
Trabalho e Emprego, a Comissão Tripartite
com o objetivo de promover políticas públi-
cas de igualdade de oportunidade e de tra-
tamento, e de combate a todas as formas de
discriminação de gênero e de raça, no em-
prego e na ocupação.

A criação Comissão Tripartite para a

Igualdade de Oportunidade de Gênero e
Raça no Trabalho, dessa forma, integra-se
às ações estratégicas de promoção da igual-
dade de oportunidades entre homens e mu-
lheres, negros e não-negros.

Adotadas pelo Governo do Presidente
Luiz Inácio Lula da Silva, que tiveram como
marco a instituição das Secretarias Especiais.::
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de Políticas para as Mulheres e de Promo-
ção da Igualdade Racial, Ministério do Tra-
balho, Ministério do Planejamento/IPEIA,
além de outras iniciativas em várias áreas.

O passo seguinte é o lançamento pre-
visto para dezembro/2005 do Plano Nacio-
nal Tripartite (governo, trabalhadores e em-
pregadores), pautado em ações afirmativas
na perspectiva de gênero e raça.

Enfim, há dados relevantes que pro-
vam a necessidade de execução das AÇÕES
DAS POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA IGUAL-
DADE RACIAL.

Os negros e negras têm maior dificul-
dade para compatibilizar estudo e trabalho;
convivem mais intensamente com o desem-
prego; ocupam os postos de trabalho mais
precários ou vulneráveis; tem maior instabi-
lidade no emprego; apresentam níveis de
instrução inferiores aos dos trabalhadores
não-negros, e auferem remuneração signifi-
cativa inferior.

Mulheres negras têm menores taxas de
alfabetização e escolaridade.

As disparidades entre mulheres bran-
cas e negras evidenciam nas taxas de alfa-
betização e escolaridade: 90% e 83% para
as brancas; 78% e 76% para as negras, res-
pectivamente.

As Conclusões do “Mapa da popula-
ção Negra no Mercado de Trabalho”, reali-
zado pelo DIESSE – despertamos para o pro-
cesso discriminatório que sofrem os negros
em geral e as mulheres negras, em especial
no mercado de trabalho brasileiro.

Fatores como a entrada precoce no
mercado de trabalho, maior inserção da po-
pulação negra nos setores menos dinâmi-
cas da economia, elevada participação em
postos de trabalho precários e em ativida-
des não-qualificadas - dificuldades que cer-

cam as mulheres negras no trabalho – são
relacionados como determinantes desta si-
tuação.

Trabalho doméstico: o lugar que
a sociedade destinou como ocupação
prioritária das mulheres negras.

O emprego doméstico concentrava
19% da população feminina economi-
camente ativa, o que em números sig-
nificava aproximadamente cinco mi-
lhões de mulheres; desse total, 56%
eram mulheres negras. Vale observar que
há uma expressiva proporção de mulheres
assalariadas em carteira assinada trabalhan-
do no emprego doméstico

Fontes: IBGE, Síntese de Indicadores Sociais;
Hildete Pereira de Melo, “O Serviço Domésti-
co Remunerado no Brasil: de criadas a traba-
lhadoras”, IPEA; dados citados por Wania
Sant’ Anna, Jornal da Rede Saúde nº 23.

Com relação ao nível educacional, as
mulheres negras chefes de família pos-
suem escolaridade mais baixa do que
as brancas, destacando-se a alta pro-
porção de analfabetas, com 27,6% em
1998, contra 15% das brancas.

Cerca de 60% dos negros brasilei-
ros estão na faixa de analfabetismo;

Apenas 18% dos negros têm possi-
bilidade de ingressar na universidade;

As mulheres negras ocupadas em ati-
vidades manuais representam 79,4% do
total;

Apenas 60% das mulheres negras
que trabalham são assalariadas;

Fontes: IBGE, Censo – 1991 e PNAD-
1998; dados analisados por Elza Berquó,
“Perfil Demográfico das Chefias Femini-
nas no Brasil”. .::
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Portanto a SEPPIR torna-se responsá-
vel por fortalecer o protagonismo social de
segmentos específicos, garantindo acesso da
população negra e da sociedade em geral à
informação e às idéias, contribuindo para
alterar a mentalidade coletiva no que diz
respeito ao padrão das relações raciais
estabelecidas no Brasil e no mundo.

A defesa das ações afirmativas da
igualdade de oportunidade e das políticas

de governo de promoção da igualdade racial
rompe os limites da reitoria das declarações
solenes, e passa a ser traduzida por medi-
das tangíveis, concretas e articuladas.

Enfim, será PNPIR – Política de Pro-
moção da Igualdade Racial, instrumento po-
lítico que o governo brasileiro buscará en-
frentar o imenso desafio de eliminar a secu-
lar desigualdade racial que, no Brasil, afe-
tou vários grupos, em especial a população
negra.
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Negociando oportunidades
iguais e combatendo
desigualdades: algumas
breves anotações
Ana Cláudia Farranha
Coordenadora do projeto “Desenvolvimento de
uma Política Nacional para Combater a Discrimi-
nação no Trabalho e na Ocupação e Promoção de
Igualdade Racial no Brasil” da Organização
Internacional do Trabalho/Brasil.
Doutoranda em Ciências Sociais pela Universidade
Estadual de Campinas

O objetivo geral desse texto é apresentar
uma reflexão acerca dos processos de negocia-
ção coletiva e a possibilidade que eles colocam
para o tema igualdade de oportunidades e com-
bate à discriminação. Nesse sentido, minhas con-
siderações têm as seguintes questões básicas:

•Qual o contexto mais geral para pen-
sar as negociações coletivas no Brasil, nos
últimos 10 anos?

•Em que medida o tema eqüidade
passa a ser um tema da pauta sindical e quais
as lições que isso traz?

•Em que medida as Convenções e
Recomendações da OIT se constituem como
instrumentos desse processo?

Pensando o contexto das negociações

nos anos 90, um aspecto que se observa é
uma tendência ao arrefeciamento no avanço
dos contéudos da negociação. Isso quer dizer
que se a década de 80 comportava um con-
junto de ganhos e novos direitos para os tra-
balhadores, a década de 90 foi incerta e tor-
tuosa.  Uma análise desse período aponta que

Durante a década de 1990, a aber-
tura comercial indiscriminada provo-
cou a quebra indiscriminada de se-
tores domésticos sem condições de
competir com os produtos importa-
dos e fomentou um ajuste competi-
tivo espúrio por meio da eliminação
de postos de trabalho, ajuste facili-
tado pela recessão econômica pro-
vocado pelo Plano Collor, que elevou

.:: TEMA ::.
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muito as taxas de desemprego. Essa
situação foi agravada pelo Plano
Real, com a aposta na sobrevalori-
zação cambial e na elevação das ta-
xas de juros internos, e pela ausên-
cia de uma política industrial que co-
ordenasse a reestruturação do par-
que produtivo nacional. O resultado
foi a perda de um milhão de postos
de trabalho na indústria, a dissemi-
nação de formas precárias e infor-
mais de ocupação, e uma relativa ex-
pansão do emprego no setor de ser-
viços, o que começou a debilitar as
bases dos sindicatos mais poderosos.
(OLIVEIRA, 2003, p. 278).

Diante dessa conjuntura, observa-se
que a debilidade dos processos de negocia-
ção coletiva é acompanhada por uma redu-
ção da proporção de trabalhadores assalari-
ados (base dos sindicatos), desemprego,
terceirização e precarização/desregulamen-
tação. A questão, aqui, é identificar que de-
safios esse conjunto de coisas colocou na
pauta das negociações sindicais.

A primeira perspectiva que se coloca
refere-se  à construção de uma nova cultu-
ra de negociação. O que implica em com-
preender como os temas sociais passam a
ser estratégicos nas pautas sindicais dos
sindicatos:

•Capacidade de representar e organi-
zar um conjunto de trabalhadores/as que
cada vez mais vai ser tornando heterogêneo,

• Falar em nome de diferentes seto-
res produtivos, situações contratuais e con-
dições de trabalho,

•Compreender diferentes dimensões

acerca das discriminações de gênero, raça/
etnia, idade, pessoas vivendo com HIV/AIDS
e pessoas portadoras de deficiência.

A percepção dessas diferentes dimen-
sões colocou como significativo o fato
do tema igualdade de oportunidade
passar, ao longo da década de 90, a
compor o conjunto claúsulas a serem
negociadas pelos sindicados de tra-
balhadores. Pesquisa do Departamen-
to Intersindical de Estatística e Estu-
dos Sócio-Econômicos (DIEESE, 2003)
vai assinalar uma série de cláusulas
relativas ao trabalho da mulher,
identificadas no período de 1996-
2000. Dentre elas pode-se destacar:
a estabilidade da gestante, que em
muitos casos amplia o prazo ofereci-
do pela legislação em vigor, a existên-
cia de função compatível para as ges-
tantes, a liberação da gestante, o abo-
no de faltas para exames pré-natal,
normas relativas  à questão do ates-
tado médico durante a gravidez, es-
tabelecimento de procedimentos e
responsabilidades para os primeiros
socorros para parto, normatização
para situação referentes ao gozo da
licença-maternidade e paternidade,
bem como questões acerca da respon-
sabilidade familiar, como abono de
faltas para acompanhar filhos ao mé-
dico, entre outras. (DIEESE, 2003).

Ainda que a temática da discriminação
tenha ganhado acento nas pautas de negocia-
ção sindical nos anos 90, ainda há obstáculos
a serem transpostos. Dentre eles destaca-se:

•Resistência patronal.::
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•Incorporação do tema na estratégia
sindical, suscitando questões acerca da visi-
bilidade que se oferece às questões relativas
à eqüidade Que tipo de propositura esses
temas requerem? Como construir argumen-
tos de convencimento?

Buscando enfrentar esses questiona-
mentos, uma das ferramentas que podem
auxiliar o trato das questões referentes à
discriminação são as Convenções da OIT, uma
vez que elas, quando ratificadas, compõem
o universo jurídico nacional e podem funcio-
nar como aportes no processo argumentati-
vo. Nesse sentido, destaco basicamente a
Convenção sobre igualdade de remunera-
ção, 1951 (nº 100), Convenção sobre Discri-
minação no Emprego e Ocupação (nº 111) e
Convenção sobre Trabalhadores com Res-
ponsabilidades Familiares, 1981 (nº 156).

Cabe, então, assinalar, qual o conteúdo
de cada um desses instrumentos e em que me-
dida eles auxiliam no processo de negociação
de cláusulas de igualdade de oportunidade.  A
Convenção nº 100 (igualdade de remuneração),
ratificada pelo Brasil em 1957, estabelece a igual-
dade de remuneração entre homens e mulheres
por um trabalho de igual valor, devendo essa
regra ser aplicada ao vencimento ou sálario nor-
mal, básico ou mínimo, e quaisquer vantagens
adicionais pagas, direta ou indiretamente, pelo
empregador ao trabalhador em espécie ou in
natura (Convenção nº 100). A convenção define
“igualdade de remuneração” por um trabalho
de igual valor como uma taxa de remuneração
fixada sem discriminação por razão de sexo. O
uso deste instrumento pode ser inventivo e efi-
caz para as discussões referentes às diferenças
salariais entre homens e mulheres. Outro as-
pecto a ser sucitado é como os sindicatos po-
dem investigar/compreender aspectos relativos
a essa questão. Isso pode ser feito através de

comitês e comissões de eqüidade estabelecidas
em ramos de atividade, categorias profissionais
ou mesmo nos locais de trabalho.

A Convenção nº 111 (Sobre Discrimina-
ção no Emprego e na Ocupação), ratificada pelo
Brasil em 1958, estipula a necessidade de de-
senvolver uma política nacional para combater
a discriminação com base em raça, cor, sexo, re-
ligião, opinião política, nacionalidade ou origem
social, tanto no acesso ao emprego como no
acesso à formação profissional e às condições
de emprego, além de promover a igualdade de
oportunidade de tratamento. Do ponto de vista
da negociação, essa Convenção enseja a possi-
bilidade de criar mecanismos institucionais os
quais possibilitem a mudança da visão que se
tem sobre os papéis de homens, mulheres, ne-
gros, brancos, homossexuais e toda a sorte de
grupos tidos como minorias.

Os melhores exemplos de cláusulas ne-
gociadas com base na igualdade de oportuni-
dades referem-se a cotas para alteração de qua-
dro funcional com a incorporação daqueles gru-
pos em situação mais desfavorável; criação de
oportunidades de formação para esses mesmos
grupos, uma vez que um argumento muito utili-
zado para não presença de mulheres, negros
etc. no quadro funcional das empresas é ausên-
cia de qualificação; programas educativos a se-
rem implementados no âmbito das empresas
com o objetivo de criar uma nova cultura
gerencial, essa pautada no reconhecimento da
diferença e na promoção da diversidade.

Já a Convenção nº 156 (Sobre Trabalha-
dores com Responsabilidades Familiares), ain-
da não ratificada pelo Brasil, se refere aos tra-
balhadores e às trabalhadoras com responsa-
bilidades com os membros de sua família ime-
diata, quando estas responsabilidades restrin-
girem a possibilidade de se prepararem para
uma atividade econômica e nela ingressarem, .::

 2
0 

d
e 

ou
tu

b
ro

 ::
.



22 .:: Seminário de Formação de Sindicalistas para a promoção da igualdade de oportunidades através da negociação coletiva ::.

participarem ou progredirem. A aplicação des-
se conteúdo no processo de negociação per-
mite acordar cláusulas cujo conteúdo possibili-
te aos pais e mães ampliar seu horizonte pro-
fissional por força, sem que o fato de terem
responsabilidades familiares constitua um em-
pecilho. Nesse sentido, cláusulas que busquem
diminuir os efeitos dessa responsabilidade para
efeito de criação de igualdade de oportunida-
des (tais como: abono para acompanhar filhos
menores ou membros da família dependentes

AMÉRICA LATINA: PAÍSES SELECIONADOS
Principais avanços da negociação coletiva, 1996-2001

1. MATERNIDADE/ PATERNIDADE

a) Gravidez:
· Ampliação do período de proteção contra a despedida da mulher grávida (Brasil)
· Redução da jornada de trabalho para a mulher grávida (Brasil)
· Licença para exames pré-natal (Brasil)
· Licença e Proteção contra a despedida em caso de aborto espontâneo (Brasil)

b) Licença maternidade:
· Pagamento de um complemento salarial (Paraguai) e garantia de salário integral
durante a licença maternidade (Uruguai)
· Extensão da licença maternidade até 36 dias a mais que a permissão legal (Paraguai)
· Licença maternidade em caso de “filho não nascido” (Argentina)
· Ampliação da Licença em caso de nascimento de gêmeos ou filhos portadores de
deficiência (Argentina)

c) Amamentação:
· Extensão do tempo diário dedicado à amamentação
· Ampliação do tempo de duração da amamentação (Brasil, Uruguai)

d) Cuidado com os filhos:
· Licença para acompanhamento dos filhos/filhas para questões de saúde e educa-
ção (Brasil)

ao médico, ampliação de licença paternidade,
oferecimento de estrutura de cuidados com as
crianças para que pais e mães possam desen-
volver suas atividades profissionais) são exem-
plos de concretização desses conteúdos.

Abaixo apresento quadro que resulta
de um estudo feito pela OIT (2005), em que
se observa os principais avanços da negoci-
ação coletiva e eqüidade de gênero em seis
países da América Latina (Argentina, Brasil,
Chile, Paraguai, Uruguai e Venezuela).
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· Licença de até 04 horas diárias em caso de enfermidade de filho menor de um ano (Chile)
· Ampliação do tempo de duração do benefício auxílio-creche (Brasil e Paraguai)

e) Paternidade:
· Instituição da licença paternidade (Uruguai e Venezuela)
· Ampliação do período de licença paternidade (Brasil, Chile, Paraguai)
· Proteção contra a despedida do pai por nascimento de um/a filho/a (Brasil)
· Extensão aos pais do direito ao auxílio-creche (Brasil)

f) Adoção:
· Aplicação dos direitos para pais e mães adotivos (Brasil, Paraguai)

2. RESPONSABILIDADES FAMILIARES:
· Licença por enfermidade grave de parente diretos (Chile, Paraguai)

3. CONDIÇÕES DE TRABALHO:
· Sanções em caso de assédio sexual (Brasil, Argentina)
· Facilidades para a prevenção de câncer ginecológico (Brasil, Chile)

4. NÃO DISCRIMINAÇÃO E PROMOÇÃO DE IGUALDADE:
· Garantias aos trabalhadores/as que vivem com o HIV/AIDS: proibição de teste para a admissão ao
emprego, assistência médica, campanhas de prevenção, instalação de comissão bipartite (Brasil),
· Reafirmação do princípio de remuneração igual para trabalho de igual valor e não discriminação
por motivos de sexo, raça/cor, etnia, idade; referência a Convenção 111 da OIT (Brasil, Paraguai),
· Plano de Igualdade de Oportunidades para  os empregados do fisco (Argentina, Chile),
· Cláusula de Igualdade de Oportunidades e de trato (Uruguai)
· Instalação da mesa bipartite de promoção de igualdade de gênero e raça (setor bancário, Brasil)

RANGEL e ABRAMO (2005)

 Para concluir, gostaria de enumerar
alguns aspectos que podem facilitar o pro-
cesso de negociação de igualdade de opor-
tunidades. Basicamente esses aspectos con-
sistem:

1. Na criação de espaços intersindicais
para a socialização de experiências bem su-
cedidas de negociação de oportunidades. E
aqui, deve-se citar o exemplo da mesa de

oportunidades do setor bancário e a experi-
ência dos comerciários, no sentido de incluir
o tema igualdade racial na sua pauta de ne-
gociação;

2. Na ampliação dos fóruns de discus-
são, não somente no âmbito sindical, mas
dialogando com as instâncias dos governos
locais. Nesse sentido é importante destacar
as iniciativas do poder público, tanto na es-
fera do Legislativo quanto do Executivo na .::
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perspectiva de promoção de igualdade de
oportunidades;

3. Na compreensão do tema como um
aspecto estratégico no avanço da luta dos tra-
balhadores. Cabe , assim, um aprofundamento
do processo que os anos 90 inauguraram na
perspectiva de inserir nas pautas de negocia-

ção os chamados temas sociais.
4. Na ampliação do diálogo social

(tripartite ou bipartite). Sob esse aspecto, o
desafio é ampliar a tradição de mediação
entre trabalhadores, empregadores e gover-
nos, nem sempre fácil de ser exercida, prin-
cipalmente, em tempo de incertezas.
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AUXÍLIO CRECHE - As empresas paga-
rão, às suas empregadas que tenham filhos
menores de 07 (sete anos) e por cada um
deles, auxílio creche no valor de R$ 56,15,
independentemente da apresentação de
qualquer comprovante.

PARÁGRAFO ÚNICO - As empresas
que oferecem creche sem custo, seja dire-
tamente ou de forma conveniada, e aque-

las que pagam algum tipo de auxílio rela-
cionado à creche em valor superior aqui
pactuado ficam liberadas do pagamento do
valor convencionado no caput.

ABONO DE FALTAS – EMPREGADA
GESTANTE - Em se tratando de empregada
gestante, as empresas abonarão, sem preju-
ízo salarial, uma falta mensal para acompa-
nhamento da gestação, mediante anotação

A experiência da
negociação coletiva
de cláusulas de eqüidade
Dione Sangalli
Representante da Secretaria da Mulher da
Central Autônoma de Trabalhadores
e no Conselho Municipal dos Direitos
da Mulher

Como representante da Secre-
taria da Mulher da Central Autônoma
de Trabalhadores (CAT) e do Conse-
lho Municipal dos Direitos da Mulher
(COMDIM), relatarei alguns exemplos
de Cláusulas em Convenções Coleti-
vas positivas na questão de gênero.

 Nas negociações Coletivas das quais
participei, sempre foram de difícil aceitação

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IMOBILIÁRIAS NO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL (SEMIRGS) - COVENÇÃO/2005

as cláusulas de proteção às mulheres, en-
tretanto podemos relatar o que segue.

.:: TEMA ::.
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médica na carteira de gestante, e as autori-
zadas pelo médico através de atestado que
justifique a necessidade e o período de afas-
tamento.

AMAMENTAÇÃO - DESCANSO ESPE-
CIAL – É assegurado às empregadas com
filhos até 6 (seis) meses de idade, descanso
especial de 2 (duas) horas por jornada para
amamentação. A empregada poderá optar
por dois descansos de 1 (uma) hora cada ou
por um único de 2 (duas) horas.

ABONO DE FALTAS  - INTERNAÇÃO
HOSPITALAR  - Em casos  de internação hos-
pitalar de filho incapaz, deficiente físico ou
menor de 10 (dez) anos, as empresas abo-
narão as faltas de seus empregados que
tiverem que se ausentar do trabalho para o
atendimento a esse filho. O direito aqui es-

tabelecido não poderá exceder 3 dias con-
secutivos, limitando-se, no entanto, a 10
(dez) faltas por ano. A condição deverá ser
comprovada.

ESTABILIDADE DE GESTANTE - Fica as-
segurada à empregada gestante que retorne
de seu período de licença, estabilidade provi-
sória de 90 dias, contados a partir do dia es-
pecificado para seu retorno ao trabalho.

JORNADA DE TRABALHO – COMPEN-
SAÇÃO (BANCO DE HORAS)

Para os empregados menores ou do
sexo feminino será necessária a apresenta-
ção de atestado médico.

A faculdade estabelecida no caput desta
cláusula aplica-se a todas as atividades, in-
clusive aquelas insalubres, independente da
autorização a que se refere o artigo 60 da CLT.

GESTANTE/ESTABILIDADE
À empregada gestante será assegu-

rada a estabilidade no emprego, durante a
gravidez e até 90 dias após o retorno do
benefício previdenciário.

PARÁGRAFO ÚNICO – Na hipótese de
dispensa sem justa causa, a empregada de-
verá apresentar à empresa atestado médico
comprobatório de gravidez anterior ao aviso
prévio, dentro de 60 dias após a data do tér-
mino do aviso prévio.

INTERVALO PARA AMAMENTAÇÃO
Os intervalos para amamentação, pre-

CONVENÇÃO COMÉRCIO DE LAJEADO/2005
CONVENÇÃO BENTO GONÇALVES/2005

vistos no artigo 396 da CLT, poderão ser acu-
mulados em um único turno da jornada de
trabalho a critério da empregada mãe, inclu-
sive a escolha do turno.

FORNECIMENTO – MAQUILAGEM
As empresas que exigirem que as em-

pregadas trabalhem maquiladas fornecerão,
gratuitamente, o material necessário, ade-
quado a sua tez.

ABONO DE PONTO - FILHOS DOENTES
Ficam garantidos os abonos de ponto no

caso de consulta médica ou internação de fi-
lhos menores de 12 anos de idade, ou inváli-.::

 2
0 

d
e 

ou
tu

b
ro

 ::
.



27.:: Seminário de Formação de Sindicalistas para a promoção da igualdade de oportunidades através da negociação coletiva ::.

dos de qualquer idade, desde que comprovado
por declaração médica, mediante comprova-
ção (atestado médico) para pai ou mãe comer-
ciárias, limitado ao máximo de 8 dias por ano.

PARÁGRAFO PRIMEIRO- Em caso de
internação hospitalar, fica garantido o abo-
no de ponto em até no máximo 30 dias ao
ano (janeiro a dezembro).

PARÁGRAFO SEGUNDO - Em caso de
cuidados domiciliares, desde que prescrito
por ordem médica, fica garantido o abono
de ponto em até no máximo 30 dias ao ano
(janeiro a dezembro).

CRECHES
Independentemente do número de

empregadas mulheres, as empresas deverão
possuir creches ou manter convênios com
creches distritais mantidas, diretamente ou
mediante convênio, com outras entidades

públicas ou privadas, pelas próprias empre-
sas, em regime comunitário, ou a cargo de
entidades sindicais ou do SESC.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A creche com
a qual será firmado  o convênio será escolhi-
da a critério do empregador, e a utilização
deste convênio restringe-se às crianças en-
tre 0 (zero) a 6 (seis) anos de idade.

PARÁGRAFO SEGUNDO - As empre-
sas que não cumprirem com o estabelecido
no caput desta cláusula ficam obrigadas a
pagar mensalmente à empregada mãe o
equivalente a 8% do Salário Mínimo Profis-
sional dos Empregados em Geral.

PARÁGRAFO TERCEIRO - As empresas
que cumprem o estabelecido no caput desta
cláusula não podem alterar o convênio exis-
tente em prejuízo à empregada mãe.
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Na Negociação Coletiva normalmente
temos dois pólos:

a) Os(as) representantes patronais.
b) Os(as) representantes dos(as)

trabalhadores(as).

Geralmente a Negociação Coletiva é
um momento de início de tensão na luta de
classes, onde podem acontecer separada ou
concomitantemente:

1ª) Diante da intransigência dos re-
presentantes dos trabalhadores(as) a patro-
nal abandona a mesa encerrando o proces-
so (como meio de pressão) e/ou instala
dissídio;

2ª) Já os empregados diante de uma
postura intransigente por parte da patronal
podem abandonar a mesa e/ou detonar o
momento ápice do conflito de classes que é
a GREVE.

Negociação coletiva e a
igualdade de oportunidades
e de tratamento:
Relatos e reflexões sobre
experiências
Neide Aparecida Fonseca
Secretária de Políticas Sociais da Confederação Nacional dos Bancários
Central Única dos Trabalhadores

O importante é que ambos os lados
devem ter em mente o significado do ob-
jeto da negociação. Esse objeto depen-
derá muito da estratégia de cada um. Ge-
ralmente o objeto de negociação coletiva
não é o mesmo.

a) Operar sobre as causas;
b) Operar sobre as conseqüências.

Exemplo: numa cláusula econômica para
os patrões, a estratégia será atuar sobre as
CONSEQÜÊNCIAS, assim, irão procurar manter
o nível de seus lucros, dando o mínimo possí-
vel, para manter a empresa funcionando.

Os representantes dos(as) emprega-
dos (as) geralmente atuam sobre as CAU-
SAS. No exemplo acima, a estratégia é recu-
perar o poder aquisitivo.

No caso da DISCRIMINAÇÃO NEGATI-
VA, pode-se negociar claúsulas que operem
sobre as conseqüências ou sobre a causa.

.:: TEMA ::.
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Conseqüências: basta construir nor-
mas que repitam a lei já existente e que
esteja em vigência (artigo 7.° da CF/88).

“É PROIBIDO DIFERENÇA DE SALÁRI-
OS, DE EXERCÍCIO, DE FUNÇÕES E DE CRI-
TÉRIO DE ADMISSÃO POR MOTIVO DE SEXO,
IDADE, COR OU ESTADO CIVIL”.

Causas: quando se opera sobre as
causas, significa que no mínimo o proponente
da cláusula tenha um conhecimento mais
aprofundado (para não se cair em armadi-
lhas com perguntas que não saiba respon-
der). É preciso ter dados, colocar-se no lugar
do(a) outro(a).

Enfim, os representantes dos traba-
lhadores têm de ter SOLIDARIEDADE, princí-
pio basilar do movimento sindical.

Este é o desafio colocado, principal-
mente quando se trata de negociar claúsulas
de IGUALDADE DE OPORTUNIDADES E DE
TRATAMENTO.

Uma claúsula desse porte é ideal que
tenha no seu conteúdo sempre duas verten-
tes:

a) Promocional;
b) Educacional.

POR QUÊ????

1º) Porque não se deve criar animosi-
dade com os demais grupos;

2°) Porque é preciso tirar as mino-rias
polít icas do “lugar” historicamente
construído;

3°) Porque é preciso trazer a diversi-
dade para dentro do local de trabalho, como
um valor humano a ser agregado em todos
os níveis da empresa.

Neste sentido, a Confederação Nacio-
nal dos Bancários, para lograr a cláusula que
temos na nossa Convenção Coletiva, deu os
seguintes passos:

· Criação de uma Comissão nacional
de Gênero que evoluiu posteriormente para
o Coletivo de Gênero, Raça e Orientação Se-
xual – CGROS;

· Fortalecer o Coletivo de Gênero, Raça
e Orientação Sexual;

· Realizar parcerias para fazer Campa-
nhas junto à base;

· Convencer a coordenação da nego-
ciação da importância do tema;

· Realizar seminários de sensibilização
dos dirigentes negociadores;

· Colocar o tema como Eixo de Cam-
panha Salarial;

· Fazer Oficinas de simulação de ne-
gociação do tema;

· Construir claúsula;
·  Aceitar o desafio da patronal;
· Realizar reuniões no local de traba-

lho (assédio sexual);
· Construir o “Rosto dos bancários

– Mapa de gênero e raça na categoria
bancária”;

· Incluir o tema na pesquisa feita na
campanha salarial sobre quais temas eram
prioritários (a igualdade de oportunidades
ficou em 4° lugar), portanto, dentro das pri-
oridades para continuar sendo eixo de Cam-
panha Salarial;

· Apresentar o resultado do desafio
para a patronal;

· Debater a necessidade de uma cláu-
sula no Acordo Coletivo;

· Inserir a cláusula;
· Formar a mesa temática.
“As partes ajustam entre si a consti-

tuição da comissão bipartite que desenvol- .::
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verá campanhas de conscientização e orien-
tação a empregados, gestores e empregado-
res no sentido de prevenir eventuais

Vários bancos hoje têm Programas de
Diversidade e Códigos de Conduta.

Mas o exemplo melhor da nossa or-
ganização reflete-se na decisão da Caixa
Econômica Federal (CEF):

A Caixa Econômica Federal depois de
um tempo de negociação, aprovou na sema-
na passada o reconhecimento da parce-
ria de pessoas do mesmo sexo para as polí-
ticas internas de benefícios trabalhistas.

Os(as) funcionários (as)gays e lésbicas

NEGOCIAÇÃO POR EMPRESA E OS PROGRAMAS DE DIVERSIDADE
E CÓDIGOS DE CONDUTA:

poderão declarar seus(suas) companhei-
ros(as) como dependentes em planos de
saúde, tirar licença para acompanhamento do
cônjuge ou faltar ao trabalho quando falecer
algum membro da família do(a) parceiro(a).

A decisão, que integra a Política de
Gestão da Diversidade, responde a uma rei-
vindicação de dez anos dentro da empresa.
Nos próximos dias começa também a ade-
quação das regras para a inclusão no Plano
de Pensão e Previdência.

distorções que levem a atos e posturas
discriminatórias nos ambientes de trabalho
e na sociedade de forma geral”.
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A inclusão social do negro no merca-
do de trabalho é um desafio para a socieda-
de. Mesmo tendo participação maciça na
população economicamente ativa, o negro
está longe de conquistar posição e destaque
em postos de trabalho. Os números que te-
mos à disposição dão uma nítida e clara di-
mensão do problema. No ano passado, a Or-
ganização Internacional do Trabalho (OIT), o
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, a
Fundação Getúlio Vargas e o Instituto Ethos
realizaram uma pesquisa junto as 500 maio-
res empresas do País e constataram que a
exclusão do negro tanto do mercado de tra-
balho quanto dos postos de chefia nas em-
presas é assustadora. Apenas 2,6% dos car-
gos chaves sendo ocupados por negros. Para
se ter uma idéia do que esse número signifi-
ca, segundo dados do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), hoje, 46% da
população brasileira é negra. Desse total,
5,6% são afrodescendentes e 40,4% pardos.
Ter apenas 2,6% de negros dentro de uma
empresa evidencia que a exclusão do negro
do mercado de trabalho é um problema so-
cial dos mais sérios e que deve ser tratado
como política de prioridade.

Esses números são assustadores, mas,
lamentavelmente, não são diferentes no co-
mércio. Pesquisa feita pelo Instituto Sindical
Interamericano pela Igualdade Racial (Inspir)
aponta que os shoppings de São Paulo prati-

Inclusão do negro
Ricardo Patah
Presidente do Sindicato dos Empregados no Comércio de São Paulo
Tesoureiro Nacional da Força Sindical

camente não contratam negros. Pardos e
negros somam apenas 15% (1,2% negros e
13,6% pardos) da mão-de-obra nesses lo-
cais, enquanto os brancos representam 85%
dos trabalhadores. Para agravar a situação,
o Departamento Intersindical de Economia e
Estudos Sócio-Econômicos (DIEESE) acaba de
divulgar uma pesquisa apontando que, no
comércio, o negro ganha metade do salário
pago a um branco. Isso trouxe uma preocu-
pação muito grande aos comerciários, pois
além de constatar que o negro representa
uma parcela pequena na categoria, mostra
ainda que quando ele é contratado só rece-
be metade do salário do não negro.

Diante deste quadro, seria hipocrisia
não admitir que nossa sociedade é racista e
preconceituosa e nos coloca diante de um
grande desafio: promover de maneira obje-
tiva a inclusão social do negro no mercado
de trabalho. Baseado nas orientações da OIT,
o Sindicato dos Empregados no Comércio de
São Paulo iniciou, este ano (2005), ativida-
des de inclusão social no mundo laboral de
forma qualitativa. O primeiro passo foi mos-
trar que a intolerância da sociedade passa
pela responsabilidade social das empresas
e que é necessário aceitar o desafio de mu-
dar o quadro de discriminação no País. Isso
resultou, num primeiro momento, num acor-
do com a Camisaria Colombo, uma das mai-
ores empresas do setor na capital paulista,

.:: TEMA ::.
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que passou a reservar 20% das vagas para
negros. Sabemos que o sistema de cotas é
polêmico, mas essa foi uma alternativa en-
contrada para pressionar as empresas a in-
cluírem negros em seus quadros. O acordo,
inédito no País, vai além da reserva de va-
gas, pois na verdade cria novos postos de
trabalho, uma vez que a empresa não vai se
limitar a substituir pura e simplesmente os
funcionários, mas, num curto espaço de tem-
po, abrir vagas para afrodescendentes.

Entre outros aspectos, esse acordo de-
monstra que os empresários reconhecem que
o problema da discriminação é antigo, mas
também é uma demonstração de que a dis-
cussão sobre diversidade começa a ganhar
força em toda a sociedade brasileira. Além

Por este instrumento e na melhor for-
ma de direito, de um lado, como represen-
tante da categoria profissional, o SINDICA-
TO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO
DE SÃO PAULO, com sede na Rua Formosa
nº 367 – 4º andar – Centro – SP, neste ato
representado por seu Presidente, Sr. Ricardo
Patah, doravante denominado SINDICATO,
e de outro lado a empresa ADM COMÉR-
CIO DE ROUPAS LTDA. nome fantasia
CAMISARIA COLOMBO LTDA.
estabelecida na Rua Miguel Couto 53, 9º
Andar, com CNPJ nº 04.744.781/0001-80,
doravante denominada EMPRESA, celebram
entre si o presente ACORDO COLETIVO DE
TRABALHO, em conformidade com o quan-

disso, queremos abrir a discussão mostrando
que a inclusão do negro no mercado de tra-
balho passa necessariamente pela integração
das instituições e só a mudança no comporta-
mento das grandes empresas fará com que a
diversidade ganhe força. O acordo celebrado
com a Camisaria Colombo e as pesquisas do
Dieese e do Inspir também servem para der-
rubar o mito de que vivemos sob uma demo-
cracia racial e pode contribuir para se criar uma
consciência e eliminar o preconceito que exis-
te dentro de cada um de nós, mostrando que
a cidadania não pode ser apenas um concei-
to, mas uma ação coletiva e, por essa razão,
devemos lutar para incluir socialmente pes-
soas excluídas das oportunidades.

ACORDO COLETIVO DE TRABALHO

to segue:
Considerando que é patente a desi-

gualdade racial no mercado de trabalho, eis
que a população negra se insere no merca-
do de trabalho brasileiro de maneira mais
precária do que a população não negra;

Considerando que no Brasil, a po-
pulação negra (aí incluída as pessoas de cor
preta e parda), representa 46% do total,
enquanto a população branca representa
pouco mais de 53% do universo;

Considerando que a população ne-
gra está presente, em maior proporção, nos
postos de trabalho mais vulneráveis: assala-
riados sem carteira de trabalho assinada,
autônomos que trabalham para o público,.::
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trabalhadores familiares não remunerados
e, principalmente as mulheres, como empre-
gadas domésticas;

Considerando que o próprio Gover-
no Federal pretende instituir cotas de reser-
va de vagas a indivíduos de cor negra em
escolas públicas, na tentativa de diminuir o
abismo intelectual hoje verificado entre as
raças;

Considerando ainda os demais da-
dos extraídos da edição especial do Boletim
Dieese de Novembro de 2002, sob título
Desigualdade Racial e Mercado de Trabalho,
resolvem as partes acordantes instituir o se-
guinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA - A EMPRE-

SA se compromete a reservar, pelo menos,
20% (vinte por cento) de seus postos de tra-
balho, destinados a pessoas que de cor ne-
gra.

CLÁSULA SEGUNDA - Os acordantes,
ao firmar o presente acordo, procuram tão
somente contribuir para uma melhor
interação e equi l íbr io social,  jamais
objetivando prejudicar pessoas de outras ra-
ças ou cores.

CLÁUSULA TERCEIRA - O presente
acordo terá vigência de um ano, a partir de
sua assinatura.

E assim, por estarem de acordo, assi-
nam o presente instrumento.

São Paulo, 08 de dezembro de 2003.

SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE SÃO PAULO
RICARDO PATAH - PRESIDENTE

ADM COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA.
ÁLVARO MALUF JÚNIOR
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O Sindicato dos Trabalhadores nas In-
dústrias Petroquímicas de Triunfo/RS
(SINDIPOLO) representa um efetivo de 2.400
trabalhadores diretos. Ele também alcança,
através de suas ações e informativos, um
contingente de 3.200 trabalhadores
terceirizados. Estes trabalhadores estão dis-
tribuídos nas empresas Copesul, Borealis,
Braskem PP/PE, DSM, Innova, Ipiranga,
Petroquímica Triunfo, Petroflex e Oxiteno.
Com essas empresas o SINDIPOLO mantém
dois acordos e uma Convenção Coletiva.

O tema a ser tratado pelo Sindicato
neste Seminário, diz respeito ao assédio
moral no trabalho. Esse tema começou a ser
efetivamente estudado pelo SINDIPOLO em
2002. Esta busca foi conseqüência das mui-
tas situações de assédio moral vivida pelos
trabalhadores, mas que até então não eram
identificadas como tal. À época, não havia

“A experiência da
negociação coletiva de
cláusulas de eqüidade,
relatos e reflexões sobre
experiências”

Antônio Felipe Goulart
Diretor do Departamento de Saúde do Sindicato dos Trabalhadores
nas Indústrias Petroquímicas de Triunfo/RS

um conhecimento mais aprofundado do tema
por parte da direção do sindicato e dos pró-
prios trabalhadores, o que dificultava a abor-
dagem para intervenção junto às empresas.

Em 2002, durante o Fórum Social Mun-
dial, acompanhamos a oficina sobre Assédio
Moral e recebemos, via Confederação Nacio-
nal dos Químicos (CNQ), uma cartilha que tra-
tava com mais profundidade do tema e dava
conta de atos que caracterizavam o assédio,
bem como encaminhamentos possíveis. Esse
trabalho foi embasado em pesquisas realiza-
das pela médica do trabalho Dra. Margarida
Barreto, uma das primeiras profissionais a
estudar e identificar o assédio moral e suas
conseqüências sobre os trabalhadores. A par-
tir destes eventos, passamos a discutir em
nível de direção o problema para podermos
identificá-lo de forma apropriada.

Uma das medidas mais imediatas do

.:: TEMA ::.
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SINDIPOLO foi repassar o tema para os tra-
balhadores. Para isso, utilizamos diversas
matérias no nosso informativo semanal (o EM
DIA), com o objetivo de esclarecer, informar
e orientar os trabalhadores sobre as práticas
de assédio. Também houve um engajamento
da entidade na campanha reivindicatória em
nível nacional que tratava do Assédio Moral.

A partir disso, ainda na negociação de
2002, inserimos na pauta uma cláusula de
combate ao Assédio Moral, com o seguinte
teor: “As empresas se comprometem a com-
bater as práticas de assédio moral e atitudes
de abuso de poder, em suas dependências.
Assumem o compromisso de realizar treina-
mentos sobre o tema voltado a seu corpo
gerencial, a fim de conscientizar a esclarecer
sobre as conseqüências na saúde dessas prá-
ticas no ambiente de trabalho. Devem emitir
CAT nos casos de assédio moral com reper-
cussão na saúde do trabalhador”. Nesta ne-
gociação de Acordo Coletivo/Convenção, não
tivemos êxito em relação ao tema e continu-
amos então incidindo e tratando do assunto
nos informativos e espaços de discussão com
os trabalhadores e com as empresas.

Em 2003, novamente na negociação,
retomamos a cláusula sobre o Assédio Mo-
ral, e conseguimos concretizá-la no acordo
com a Copesul, nos seguintes termos: “Clá-
usula 31ª – A Copesul continuará a adotar
as medidas necessárias para prevenir práti-
cas de assédio moral em suas dependências,
promovendo palestras e treinamentos para
todos os colaboradores”.

Ainda assim, por termo avançado so-
mente com a Copesul, ficando de fora essa
cláusula no acordo da Petroflex e da Con-
venção Coletiva com as demais empresas do
Pólo, continuamos nossa sistemática de di-
vulgação e orientação para a categoria.

Nesse sentido, realizamos na SIPAT
integrada do Pólo Petroquímico em outubro
de 2004, uma palestra que tratou do tema.
Foram convidados para falar aos trabalha-
dores, a auditora Fiscal do Trabalho da DRT,
Ana Maria Costa, acompanha por uma equi-
pe de técnicos.

Neste mesmo ano, durante a negocia-
ção salarial com as empresas da Convenção
Coletiva (empresas da segunda geração), in-
sistimos na necessidade de inserir na Con-
venção, cláusula relativa ao assédio moral.
Fomos bem sucedidos e no documento cons-
ta, a cláusula 29ª, que diz: “As empresas
acordantes comprometem-se a envidar to-
dos os esforços no sentido de orientar seus
prepostos quanto à matéria relativa ao assé-
dio moral nas relações de trabalho”.

A conquista dessas cláusulas nos Acor-
dos e Convenção Coletiva foi, seguramente,
resultado do entendimento e da compreen-
são da categoria de que é importante, além
do conhecimento e informação sobre assé-
dio moral, garantias de que essas práticas
serão inibidas e cobradas pelo Sindicato caso
elas venham a acontecer.

Lamentamos profundamente que só
uma empresa até o momento tenha se ne-
gado a incluir no seu Acordo Coletivo cláu-
sula sobre o assédio moral.  A Petroflex, que
foi a empresa que mais praticou o assédio
moral, principalmente contra os dirigentes
sindicais, ainda não se sensibilizou, apesar
de estarmos tentando desde 2002.

O trabalho desenvolvido pelo Sindipolo
e o resultado concreto obtido pelos traba-
lhadores petroquímicos, com inserção nos
acordos coletivos e Convenção de cláusula
referente ao tema, levou o Sindicato a com-
partilhar sua experiência dentro do Coletivo
de Saúde do Ramo Químico, na Regional Sul .::
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da CNQ, definindo um projeto de qualifica-
ção das direções sindicais.  Uma das propos-
tas do projeto inseria as direções sindicais
em palestras no Fórum Social Mundial de
2005.

Ainda neste ano, o Coletivo de Saúde
do Ramo Químico organizou o I Seminário
Sobre Saúde Mental e Trabalho, realizado em
São Leopoldo no dia 9 de setembro. Dada a
importância do tema, ocorrências e a neces-
sidade de informação com especialistas no
assunto, o encontro foi ampliado para ou-
tras categorias, como sapateiros e
metalúrgicos, além de outros segmentos in-
teressados no assunto. Mais de 150 pessoas
comparecerem ao Seminário, que trouxe
como palestrantes os especialistas Dra. Ana
Costa (DRT/RS), que falou sobre o assédio
moral do ponto de vista da legislação; Dra.
Margarida Barreto (SP) e Dr. José Roberto

Heloani (SP), que abordaram o tema “Assé-
dio Moral, Globalização e Novas
Tecnologias”, além do deputado federal
Tarcísio Zimmermann, que apresentou o pro-
jeto de Lei nº 2.369/03, de autoria do depu-
tado Mauro Passos, tratando do assédio
moral nas relações de trabalho, em
tramitação na Comissão de Trabalho da Câ-
mara dos Deputados.

O SINDIPOLO vem sistematicamente
lutando contra a prática de assédio moral nos
ambientes de trabalho. Acreditamos que as
informações adquiridas e repassadas para os
trabalhadores têm contribuído para que ocor-
ram cada vez menos casos de assédio. Te-
mos incentivado a categoria a denunciar os
casos, para que a entidade possa incidir jun-
to às empresas, quer cobrando cumprimen-
to da cláusula do acordo, quer tomando ou-
tras medidas cabíveis.
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Até a promulgação da Constituição em
05 de outubro de 1988, a quase totalidade
das revisões de data-base, davam-se pelo
Acordo no Tribunal Regional do Trabalho ou
o dissídio era solucionado via Sentença
Normativa, onde o juiz decidia se o petitório
dos trabalhadores era justo.

A Carta Magna em seu artigo 7º, XXVI,
reconhece as Convenções e os Acordos Co-
letivos de Trabalho, sem com isso colocá-los
no artigo 59, hierarquia das leis.

Com esse reconhecimento constitu-
cional expresso, houve uma corrida para a
Convenção e para o Acordo Coletivo de Tra-
balho. As convenções tratando das Relações
de Trabalho de forma mais complexa dizem
respeito a toda Categoria Profissional, ao
contrário do Acordo Coletivo em que o uni-
verso é apenas uma ou algumas empresas.

Em 14 de setembro de 1995, a Porta-
ria 865 veio, de certa forma, proibir que ser-
vidores do Ministério do Trabalho e Empre-
go revisassem as cláusulas dos instrumen-
tos coletivos de trabalho, ao fazer com que
fosse visto e revisto o instrumento, para que,
em um terceiro momento, se enviasse ao
Ministério Público do Trabalho.

Sobre as cláusulas
excludentes ou
discriminatórias
Araguary Pereira da Silva
Assistente Sindical da Seção de Relações do Trabalho da Delegacia Regional do Trabalho no RS

Em 5 de abril de 2004, a Portaria Nº
143 revoga a portaria acima citada. Em 11
de maio de 2004, era publicado, no Diário
Oficial da União, o Termo de Cooperação Téc-
nica firmado entre o Ministério do Trabalho
e Emprego e o Ministério Público do Traba-
lho, visando desenvolver ações conjuntas na
fiscalização da legalidade das cláusulas das
Convenções Coletivas e dos Acordos Coleti-
vos de Trabalho, além de outras matérias de
interesse comum, no âmbito das relações
coletivas de trabalho.

Completando a tríade de instrumentos
normativos, a Secretaria de Relações do Tra-
balho, em 24 de março de 2004, já havia edi-
tado a Instrução Normativa Nº. 1, que em seu
artigo 6º determinava que encaminhássemos
ao Ministério Público Trabalho, os instrumen-
tos coletivos de trabalho com indícios de irre-
gularidades quanto à legitimidade ou repre-
sentação das partes convenentes ou
acordantes, ou quanto ao conteúdo das cláu-
sulas.

Em reunião com a Comissão Sindical
Consultiva, a Senhora Delegada Regional do
Trabalho no Rio Grande do Sul e a Senhora
Chefe da Seção de Relações do Trabalho, Drª.

.:: TEMA ::.
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Neusa Maria de Azevedo e Drª. Maria Tereza
Grilllo Pedroso de Albuquerque, respectiva-
mente, houveram por bem convidar as enti-
dades sindicais signatárias dos instrumentos
flagrados na análise, a comparecerem em reu-
niões onde seriam mostradas as cláusulas que
continham indícios de irregularidade ou ma-
nifestamente ilegais, de forma coletiva, geral
e sem identificar as partes ou instrumentos.

Feito o chamamento, a grande maioria
das entidades de trabalhadores compareceu, o
que não ocorreu com as entidades patronais.

Explanou-se a respeito da Instrução
Normativa Nº 1/2004 e sobre o Termo de Co-
operação Técnica firmado com o Ministério
Público do Trabalho, com a presença do hoje
Procurador Chefe Dr. André Luís Spies, que
falou sobre as ações do MP do Trabalho, in-
clusive com ações de anulação de cláusulas
de instrumentos coletivos de trabalho, mani-
festamente prejudiciais aos trabalhadores.

Durante a reunião foi aberto prazo de
15 (quinze) dias, para que as entidades reti-
ficassem as cláusulas que continham proble-
mas. A maioria procurou a Seção de Rela-
ções do Trabalho para ver a melhor maneira
de retificação e posteriormente retificaram.
Pequeno número não se manifestou e os ins-
trumentos foram enviados ao Ministério Pú-
blico do Trabalho.

Há cláusulas que, pela redação, é pos-
sível fazer diversas interpretações. Nenhuma
delas favorável aos trabalhadores. Outras
abusivas (cobrança de contribuição
assistencial em valores elevados) e outras
tantas que os trabalhadores perderam pelo
tempo que não se podia fazer análise das
cláusulas dos instrumentos coletivos.

Com o convite para que apresentásse-
mos, no Seminário de Formação de Sin-
dicalistas para a Promoção da Igualda-

de de Oportunidade Através da Negoci-
ação Coletiva ,  cláusulas discriminatórias,
fez-se uma outra análise, identificando as
abaixo apontadas.

Cláusulas encontradas nos Acordos
e Convenções Coletivas de
Trabalho, depositadas nesta
Delegacia Regional do Trabalho

§4º A companheira será considerada
como dependente, desde que haja Decisão
Judicial.

A empresa para efeitos do disposto
nos §§ 1º e 2º do art.389 da CLT, bem como
da Portaria nº 3296/86, do MTE, continuará
garantindo um auxílio-creche mediante re-
embolso da mensalidade comprovadamente
paga à creche regularmente estabelecida, nas
seguintes condições:

c) os filhos e menores mantidos sob
guarda ou tutela de empregados viúvos, se-
parados ou divorciados, em decorrência de
sentença judicial.

Constituição Federal/88

Art. 5º Todos são iguais perante a lei,
sem distinção de qualquer natureza...

Art. 226,
§ 3º Para efeito da proteção do Esta-

do, é reconhecida a UNIÃO ESTÁVEL entre o
homem e a mulher como entidade familiar,
devendo a lei facilitar sua conversão em ca-
samento.

§ 4º - Entende-se, também, como en-
tidade familiar a comunidade formada por.::
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qualquer dos pais e seus descendentes.

Código Civil Brasileiro/2002

Do Poder FAMILIAR
Seção I
Disposições Gerais
Art. 1.630. Os filhos estão sujeitos ao

poder familiar, enquanto menores.

Art. 1.727. As relações não eventuais
entre homem e mulher, impedidos de casar,
constituem concubinato.

Salário Mínimo Profissional

d) Empregados que exercem a função
de empacotador, perceberão a remuneração
mensal correspondente a um salário mínimo
nacional, ate completar 18 anos de idade.

FICAM INSTITUÍDOS OS SEGUINTES
SALÁRIOS MÍNIMOS PROFISSIONAIS... EM-
PREGADOS EM LIMPEZA E “OFFICE BOY”
MENOR...

Os salários mínimos normativos da
categoria, a partir de NOV 04:

b) empregados que percebam salário
fixo R$ 452,00 (quatrocentos e cinqüenta e
dois reais);

c) empregados ocupados em serviço
de limpeza R$ 329,00 (trezentos e vinte e
nove reais); e

d) empregados que exerçam a função
de “office-boy” R$ 289,00 (duzentos e oi-
tenta e nove reais).

Parágrafo Único - Os empregados que
exerçam a função de “office-boy”, e caso
maiores de 18 (dezoito) anos, terão direito a
um abono salarial mensal no valor de R$

163,00 (cento e sessenta e três reais).

Constituição Federal/88

Art. 5º Todos são iguais perante a lei,
sem distinção de qualquer natureza...

Art. 7º São direitos dos trabalhadores
urbanos e rurais, além de outros que visem à
melhoria de sua condição social:

XXX - proibição de diferença de salá-
rios, de exercício de funções e de critério de
admissão por motivo de sexo, idade, cor ou
estado civil;

Art. 227. É dever da família, da soci-
edade e do Estado assegurar à criança e
ao adolescente, com absoluta prioridade, o
direito à vida, à saúde, à alimentação, à edu-
cação, ao lazer, à profissionalização, à cultu-
ra, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à
convivência familiar e comunitária, além de
colocá-los a salvo de toda forma de negli-
gência, discriminação, exploração, violência,
crueldade e opressão.

CLT - Consolidação das Leis
Trabalhistas

TÍTULO IV - DO CONTRATO INDIVIDU-
AL DO TRABALHO

Art. 461. Sendo idêntica a função, a
todo trabalho de igual valor prestado ao
mesmo empregador na mesma localidade,
corresponderá igual salário, sem distinção de
sexo, nacionalidade ou idade.

§ 1° Trabalho de igual valor, para os
fins deste capítulo, será o que for feito com
igual produtividade e com a mesma perfei- .::
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ção técnica entre pessoas cuja diferença de
tempo de serviço não for superior a dois anos.

§ 2° Os dispositivos deste artigo não
prevalecerão quando o empregador tiver pes-
soal organizado em quadro de carreira, hipó-
tese em que promoções deverão obedecer aos
critérios de antigüidade e merecimento.

§ 3° No caso do parágrafo anterior, as
promoções deverão ser feitas alternadamente
por merecimento e por antigüidade, dentro
de cada categoria profissional.

§ 4º O trabalhador readaptado em
nova função, por motivo de deficiência física
ou mental atestada pelo órgão competente
da Previdência Social,  não servirá de
paradigma para fins de equiparação salarial.

TST

Orientação Jurisprudencial da Seção de
Dissídios Coletivos SDC

26 Salário normativo. Menor empre-
gado. Art. 7º, XXX, da CF/88. Violação.

Inserido em 25.05.1998
Os empregados menores não podem

ser discriminados em cláusula que fixa salá-
rio mínimo profissional para a categoria.

Notícia do TST anula cláusula de dissí-
dio que discrimina menores de 18 anos de
20/09/2005

A Seção de Dissídios Coletivos (SDC)
do Tribunal Superior do Trabalho anulou cláu-
sulas de acordo coletivo 1996/1997 homolo-
gado entre sindicatos de trabalhadores e
indústrias alimentícias do Rio Grande do Sul
consideradas discriminatórias a trabalhado-
res menores de 18 anos. Na claúsula em que
foi instituído o piso salarial de R$ 305,00,

houve expressa exclusão dos office-boys,
menores de 18 anos. O mesmo ocorreu na
cláusula que tratou do salário normativo de
R$ 334,40. Ao acolher recurso do Ministério
Público do Trabalho da 4ª Região (Rio Gran-
de do Sul), no qual foi apontada a discrimi-
nação, o ministro João Oreste Dalazen afir-
mou que a Constituição Federal assegura,
entre os objetivos fundamentais da Repúbli-
ca, a promoção do bem de todos sem pre-
conceito de origem, raça, sexo, cor ou idade.
No artigo 227 do texto legal, que trata da
proteção especial da criança e do adolescen-
te, é assegurada a garantia de direitos
previdenciários e trabalhistas.

LEI Nº. 12.099,
DE 27 DE MAIO DE 2004

Dispõe sobre o reajuste dos pisos sa-
lariais no âmbito do Estado do Rio Grande
do Sul para as categorias profissionais que
menciona, com fundamento na Lei Comple-
mentar nº 103, de 14 de julho de 2000, e dá
outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL.

Faço saber, em cumprimento ao dispos-
to no artigo 82, inciso IV, da Constituição do
Estado, que a Assembléia Legislativa aprovou
e eu sanciono e promulgo a Lei seguinte:

Art. 1° - O piso salarial a que se refere
o inciso V do artigo 7° da Constituição Fede-
ral, nos termos da Lei Complementar n° 103,
de 14 de julho de 2000, no âmbito do Esta-
do do Rio Grande do Sul, será:

I - de R$ 338,00 (trezentos e trinta e
oito reais), para os seguintes trabalhadores:

Art. 5° - Esta Lei entra em vigor na data.::
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de sua publicação, produzindo seus efeitos
a partir de 1° de maio de 2004.

Art. 6° - Revogam-se as disposições
em contrário.

PALÁCIO PIRATINI, em Porto Alegre, 27
de maio de 2004.

DECRETO Nº 4.134,
DE 15 DE FEVEREIRO DE 2002

Promulga a Convenção no 138 e a Re-
comendação no 146 da Organização Inter-
nacional do Trabalho (OIT) sobre Idade Míni-
ma de Admissão ao Emprego.

Art. 5o Este Decreto entra em vigor na
data de sua publicação.

Brasília, 15 de fevereiro de 2002; 181o

da Independência e 114o da República.

OIT
Recomendação 146 sobre Idade Mí-

nima de Admissão ao Emprego
  13. (1) Com relação à aplicação do

parágrafo anterior e em cumprimento do Ar-
tigo 7º, parágrafo 3º, da Convenção sobre a
Idade Mínima, de 1973, especial atenção
deveria ser dispensada:

a) ao provimento de uma justa remu-
neração, e sua proteção, tendo em vista o
princípio de salário igual para trabalho igual;

b) à rigorosa limitação das horas diá-
rias e semanais de trabalho, e à proibição de
horas extras, de modo a deixar tempo sufici-
ente para a educação e treinamento (inclusi-
ve o tempo necessário para os deveres de
casa), para o repouso durante o dia e para
atividades de lazer;

d) à concessão de férias anuais remu-

neradas de pelo menos quatro semanas e,
em qualquer hipótese, não mais curtas do
que as concedidas a adultos;

e) à proteção por regimes de seguridade
social, inclusive regimes de prestação em caso
de acidentes de trabalho e de doenças de tra-
balho, assistência médica e prestação de au-
xílio-doença, quaisquer que sejam as condi-
ções de emprego ou de trabalho;

f) à manutenção de padrões
satisfatórios de segurança e de saúde e ins-
trução e supervisão apropriadas.

É ASSEGURADA A AUSÊNCIA REMU-
NERADA DE 12 (DOZE) HORAS POR ANO
PARA A EMPREGADA LEVAR FILHO MENOR
OU DEPENDENTE PREVIDENCIÁRIO DE ATÉ
14 (QUATORZE ANOS DE IDADE) AO MÉDI-
CO, COMPROVADA COM ATESTADO DESTE,
APRESENTADO NOS DOIS DIAS
SUBSEQUENTE À AUSÊNCIA. TERÁ IGUAL
DIREITO O PAI QUE COMPROVADAMENTE
TENHA A GUARDA DO FILHO.

CONSTITUIÇÃO FEDERAL/88

Art. 226
§ 4º - Entende-se, também, como en-

tidade familiar a comunidade formada por
qualquer dos pais e seus descendentes.

TST
Precedente Normativo
Nº 95 ABONO DE FALTA PARA LEVAR

FILHO AO MÉDICO (positivo)
Assegura-se o direito à ausência re-

munerada de 1 (um) dia por semestre ao
empregado, para levar ao médico filho .::
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menor ou dependente previdenciário de até
6 (seis) anos de idade, mediante comprova-
ção no prazo de 48 horas.

CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO/2002

Do Poder FAMILIAR
Seção I
Disposições Gerais

Art. 1.630. Os filhos estão sujeitos ao
poder familiar, enquanto menores.

FICA ASSEGURADO AO EMPREGADO
QUE PEDIR DEMISSÃO E QUE TENHA 10
(DEZ) MESES DE TRABALHO OU MAIS , NA
EMPRESA, O DIREITO A FÉRIAS PROPORCI-
ONAIS.

CONSTITUIÇÃO FEDERAL/88

CAPÍTULO II
DA UNIÃO
Art. 22. Compete privativamente à

União legislar sobre:
I - direito civil, comercial, penal, pro-

cessual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáu-
tico, espacial e do trabalho;

DECRETO Nº 3.197,
DE 5 DE OUTUBRO DE 1999

Promulga a Convenção nº 132 da Or-
ganização Internacional do Trabalho - OIT
sobre Férias Anuais Remuneradas (revista em
1970), concluída em Genebra, em 24 de ju-
nho de 1970

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso
da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso
VIII, da Constituição,

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na
data de sua publicação.

Brasília, 5 de outubro de 1999; 178º
da Independência e 111º da República.

CONVENÇÃO 132 DA OIT

CONVENÇÃO SOBRE FÉRIAS ANUAIS
REMUNERADAS (REVISTA EM 1970)

Artigo 1
As disposições da presente Conven-

ção, caso não sejam postas em execução por
meio de acordos coletivos, sentenças arbitrais
ou decisões judiciais, seja por organismos
oficiais de fixação de salários, seja por qual-
quer outra maneira conforme a prática naci-
onal e considerada apropriada, levando-se
em conta as condições próprias de cada país,
deverão ser aplicadas através de legislação
nacional.

Artigo 2
1. A presente Convenção aplicar-se-á

a todas as pessoas empregadas, à exceção
dos marítimos.

Artigo 4
1.Toda pessoa que tenha completado,

no curso de 1 (um) ano determinado, um
período de serviço de duração inferior ao
período necessário à obtenção de direito à
totalidade das férias prescritas no Artigo ter-
ceiro acima terá direito, nesse ano, a férias
de duração proporcionalmente reduzidas.

Artigo 5
1.Um período mínimo de serviço po-

derá ser exigido para a obtenção de direito a
um período de férias remuneradas anuais..::
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2.Cabe à autoridade competente e ao
órgão apropriado do país interessado fixar a
duração mínima de tal período de serviço,
que não poderá em caso algum ultrapassar
6 (seis) meses.

3.O modo de calcular o período de
serviço para determinar o direito a férias será
fixado pela autoridade competente ou pelo
órgão apropriado de cada país.

TST

ENUNCIADOS
Nº 261 FÉRIAS PROPORCIONAIS.

PEDIDO DE DEMISSÃO. CONTRATO VIGEN-
TE HÁ MENOS DE UM ANO - Nova redação -
Res. 121/2003, DJ 21.11.2003

O empregado que se demite antes de
completar 12 (doze) meses de serviço tem
direito a férias proporcionais.

Nº. 328 FÉRIAS. TERÇO
CONSTITUCIONAL

O pagamento das férias, integrais ou
proporcionais, gozadas ou não, na vigência
da CF/1988, sujeita-se ao acréscimo do ter-
ço previsto no respectivo art. 7º, XVII.

(Res. 20/1993, DJ 21.12.1993)

O trabalhador perceberá, independen-
temente do salário contratado, uma Partici-
pação em Resultado de 1,00% (UM POR
CENTO) sobre a produção da área de sua
exclusiva responsabilidade para irrigação,
exclusivamente dentro das características
aqui determinadas.

Salvo livre negociação os ajudantes de
aguador não terão direito a qualquer parti-

cipação.
A percentagem a ser paga como efeti-

va Participação em Resultados, a teor da Lei
Nº. 10.101/2000, ora vigente e conforme
preceituado pelo inciso XI, do artigo 7º. da
Constituição Federal.

CONSTITUIÇÃO FEDERAL/88

Art. 5º Todos são iguais perante a lei,
sem distinção de qualquer natureza...

LEI No 10.101,
DE 19 DE DEZEMBRO DE 2000

Dispõe sobre a participação dos tra-
balhadores nos lucros ou resultados da em-
presa e dá outras providências.

Art. 1o Esta Lei regula a participação
dos trabalhadores nos lucros ou resultados
da empresa como instrumento de integração
entre o capital e o trabalho e como incentivo
à produtividade, nos termos do art. 7o, inciso
XI, da Constituição.

Art. 2o A participação nos lucros ou
resultados será objeto de negociação entre
a empresa e seus empregados, mediante um
dos procedimentos a seguir descritos, esco-
lhidos pelas partes de comum acordo:

I - comissão escolhida pelas partes,
integrada, também, por um representante
indicado pelo sindicato da respectiva cate-
goria;

II - convenção ou acordo coletivo.
§ 1o Dos instrumentos decorrentes da

negociação deverão constar regras claras e

.::
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objetivas quanto à fixação dos direitos subs-
tantivos da participação e das regras adjetivas,
inclusive mecanismos de aferição das infor-
mações pertinentes ao cumprimento do acor-
dado, periodicidade da distribuição, período
de vigência e prazos para revisão do acordo,
podendo ser considerados, entre outros, os
seguintes critérios e condições:

I - índices de produtividade, qualidade
ou lucratividade da empresa;

II - programas de metas, resultados e
prazos, pactuados previamente.

§ 2o O instrumento de acordo celebra-
do será arquivado na entidade sindical dos
trabalhadores.

Garantias às Gestantes

SERÁ CONCEDIDA GARANTIA DE
EMPREGO À EMPREGADA GESTANTE... DES-
DE A CONFIRMAÇÃO E COMPROVAÇÃO DA
GRAVIDEZ À EMPRESA... ATÉ 150 (CENTO E
CINQUENTA) DIAS APÓS A DATA DO PARTO.

...EM CASO DE RESCISÃO CONTRA-
TUAL A COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE
GRAVIDEZ DEVERÁ SER EFETIVADA NO PRA-
ZO DE 60 (SESSENTA) DIAS, OU SEJA, ATÉ 30
(TRINTA) DIAS  APÓS O TÉRMINO DO PRAZO
DO AVISO PRÉVIO.. A COMPROVAÇÃO POS-
TERIOR AO TÉRMINO DO AVISO NÃO GERA-
RÁ DIREITO A ESSA GARANTIA, O MESMO SE
APLICANDO AO SALÁRIO MATERNIDADE.

FICA ASSEGURADO O EMPREGO À
EMPREGADA GESTANTE  POR ATÉ 120 DIAS
APÓS FINDAR O AUXÍLIO MATERNIDADE...
ESTA GARANTIA SOMENTE SOBREVIVERÁ
SE A EMPREGADA DEMITIDA SEM JUSTA
CAUSA CIENTIFICAR, POR ESCRITO,  SEU

EMPREGADOR DE SEU ESTADO GRAVÍDICO
ANTES DO TÉRMINO DO AVISO PRÉVIO...

FICA ASSEGURADA A EMPREGADA
GESTANTE GARANTIA DE EMPREGO DESDE O
INÍCIO DA GRAVIDEZ ATÉ 5 (CINCO) MESES
APÓS O PARTO , RESSALVADOS OS CASOS DE
ACORDO E COMETIMENTO DE FALTA GRAVE.

ESTE BENEFÍCIO CONDICIONA-SE ...
À COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO ...  ATÉ
DATA DA HOMOLOGAÇÃO DA RESCISÃO.

É OBRIGATÓRIA A COMUNICAÇÃO
DA EMPREGADA GRÁVIDA PARA O EMPRE-
GADOR ANTES DE SUA DEMISSÃO. NÃO O
FAZENDO , NÃO CABERÁ REINTEGRAÇÃO.

É ASSEGURADA A ESTABILIDADE NO
EMPREGO  DURANTE A GRAVIDEZ ATÉ 60
(SESSENTA) DIAS APÓS O RETORNO DO BE-
NEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.

NAS RESCISÕES DE CONTRATO SEM
JUSTA CAUSA A EMPREGADA DEVERÁ
APRESENTAR À EMPRESA  ATESTADO MÉ-
DICO COMPROBATÓRIO DA GRAVIDEZ, AN-
TERIOR  AO AVISO PRÉVIO, NO PRAZO DE
30 (TRINTA) DIAS APÓS A RESCISÃO, SOB
PENA DE DECADÊNCIA DO DIREITO PREVIS-
TO NESTA CLÁUSULA.

CONSTITUIÇÃO FEDERAL/88

TÍTULO X
ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCI-

ONAIS TRANSITÓRIAS
Art. 10. Até que seja promulgada a lei

complementar a que se refere o art. 7º, I, da
Constituição:

II - fica vedada a dispensa arbitrária.::
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ou sem justa causa:
b) da empregada gestante, desde a

confirmação da gravidez até cinco meses
após o parto.

Sobre o Art. 10º dos Atos das Disposi-
ções Constitucionais Transitórias, assim tem
se manifestado o Egrégio Supremo Tribunal
Federal.

Recurso Ordinário Nº. 234.186-3 São
Paulo Relator Min. Sepúlveda Pertence

“Estabilidade provisória da emprega-
da gestante (ADCT, art. 10, II, b):
inconstitucionalidade de cláusula de conven-
ção coletiva do trabalho que impõe como
requisito para o gozo do benefício a comu-
nicação da gravidez ao empregador. O art.
10 do ADCT foi editado para suprir a ausên-
cia temporária de regulamentação da maté-
ria por lei. Se carecesse ele mesmo de
complementação, só a lei a poderia dar: não
a convenção coletiva, à falta de disposição
constitucional que o admitisse. Aos acordos
e convenções coletivos de trabalho, assim
como às sentenças normativas, não é lícito
estabelecer limitações a direito constitucio-
nal dos trabalhadores, que nem à lei se per-
mite.” (RE 234.186, Rel. Min. Sepúlveda Per-
tence, DJ 31/08/01) No mesmo sentido: AI
448.572, DJ 22/03/04.

LEI Nº 8.213,
DE 24 DE JULHO DE 1991

Dispõe sobre os Planos de Benefícios da
Previdência Social e dá outras providências.

Subseção VII
Do Salário-Maternidade
Art. 72. O salário-maternidade para a

segurada empregada ou trabalhadora avul-

sa consistirá numa renda mensal igual a sua
remuneração integral. (Redação dada pela
lei nº 9.876, de 26.11.99)

        § 1o  Cabe à empresa pagar o
salário-maternidade devido à respectiva em-
pregada gestante, efetivando-se a compen-
sação, observado o disposto no art. 248 da
Constituição Federal, quando do recolhimen-
to das contribuições incidentes sobre a fo-
lha de salários e demais rendimentos pagos
ou creditados, a qualquer título, à pessoa fí-
sica que lhe preste serviço.  (Redação dada
pela Lei nº 10.710, de 5.8.2003)

§ 2o A empresa deverá conservar du-
rante 10 (dez) anos os comprovantes dos
pagamentos e os atestados corresponden-
tes para exame pela fiscalização da Previ-
dência Social. (Incluído pela Lei nº 10.710,
de 5.8.2003)

CLT - CONSOLIDAÇÃO
DAS LEIS TRABALHISTAS

SEÇÃO V - Da Proteção à Maternidade

Art. 392. A empregada gestante tem
direito à licença-maternidade de 120 (cento
e vinte) dias, sem prejuízo do emprego e do
salário.

§ 1º A empregada deve, mediante
atestado médico, notificar o seu emprega-
dor da data do início do afastamento do
emprego, que poderá ocorrer entre o 28º
(vigésimo oitavo) dia antes do parto e ocor-
rência deste.

§ 2º Os períodos de repouso, antes e
depois do parto, poderão ser aumentados .::
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de 2 (duas) semanas cada um, mediante ates-
tado médico.

§ 3º Em caso de parto antecipado, a
mulher terá direito aos 120 (cento e vinte)
dias previstos neste artigo.

§ 4º É garantido à empregada, duran-
te a gravidez, sem prejuízo do salário e de-
mais direitos:

I - transferência de função, quando as
condições de saúde o exigirem, assegurada
a retomada da função anteriormente
exercida, logo após o retorno ao trabalho;

II - dispensa do horário de trabalho
pelo tempo necessário para a realização de,
no mínimo, seis consultas médicas e demais
exames complementares.

CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO/2002

CAPÍTULO III
Da Condição, do Termo e do Encargo
Art. 132. Salvo disposição legal ou

convencional em contrário, computam-se os
prazos, excluído o dia do começo, e incluído
o do vencimento.

§ 1o Se o dia do vencimento cair em
feriado, considerar-se-á prorrogado o prazo
até o seguinte dia útil.

§ 3o Os prazos de meses e anos expi-
ram no dia de igual número do de início, ou
no imediato, se faltar exata correspondência.

TST

Orientação Jurisprudencial Nº 30 da
Seção de Dissídios Coletivos SDC

Estabilidade da gestante. Renúncia ou
transação de direitos constitucionais. Impos-
sibilidade. Inserida em 19.08.1998

Nos termos do art. 10, II, “a”, do ADCT,
a proteção à maternidade foi erigida à hie-
rarquia constitucional, pois retirou do âmbi-
to do direito potestativo do empregador a
possibilidade de despedir arbitrariamente a
empregada em estado gravídico. Portanto, a
teor do artigo 9º da CLT, torna-se nula de ple-
no direito a cláusula que estabelece a possi-
bilidade de renúncia ou transação, pela ges-
tante, das garantias referentes à manuten-
ção do emprego e salário.

Notícia do TST anula cláusula que
condicionava direito de empregada gestante
de 20/09/2005.

A Seção de Dissídios Coletivos (SDC)
do Tribunal Superior do Trabalho anulou os
efeitos de cláusula de acordo coletivo assi-
nado entre trabalhadores gaúchos e indús-
trias alimentícias do Estado do Rio Grande
do Sul que impunha às empregadas um pra-
zo para informar ao empregador a ocorrên-
cia de gravidez. A Constituição assegura às
trabalhadoras gestantes estabilidade provi-
sória no emprego desde a confirmação da
gravidez até cinco meses após o parto. De
acordo com a cláusula, para assegurar o di-
reito à estabilidade, a empregada demitida
sem justa causa deveria comprovar a gravi-
dez até a data prevista para o pagamento
das verbas rescisórias. Para o relator do re-
curso, ministro João Oreste Dalazen, a cláu-
sula em questão, a pretexto de suplementar
o dispositivo constitucional, reduz a garantia
concedida à empregada gestante. “Refoge
ao âmbito da negociação coletiva a restrição
do direito à estabilidade da gestante, uma
vez que, de acordo com a norma constitucio-
nal transitória, para fazer jus ao benefício
basta que a empregada confirme a gravidez”,
disse Dalazen. O ministro relator explicou que.::
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a proteção à gestante e ao bebê integra um
núcleo de direitos mínimos, infenso à vonta-
de das partes, salva expressa permissão cons-
titucional.

Licenças

A empresa concederá licença mater-
nidade pelo período de 30 (trinta) dias às
empregadas que adotarem menores até a
idade de 2 (dois) anos completos, na forma
estabelecida na legislação específica para
adoção. A licença terá vigência a partir do
primeiro dia em que a mãe adotiva receber
o(a) menor sob sua responsabilidade atra-
vés do termo legal.

ACÓRDÃO DO PROCESSO
NÚMERO: 01461-2004-000-04-
00-0 (RVDC) TRT/RS

13. LICENÇA. TRATAMENTO DOS FI-
LHOS MENORES.

É concedida licença remunerada à mãe
empregada de 12 (doze) dias ao ano, para
cada filho de até 06 (seis) anos, em caso de
internação hospitalar ou tratamento domici-
liar, mediante atestado médico.

VOTO. Deferir em parte o pedido nos
termos da norma revisanda (cl. 09) : “É con-
cedida licença remunerada à mãe emprega-
da de 12 (doze) dias ao ano, para cada filho
de até 06 (seis) anos, em caso de internação
hospitalar.”

38. AUXÍLIO CRECHE.
As empresas que não mantiverem cre-

che junto ao estabelecimento ou de forma
conveniada, pagarão aos empregados, inde-
pendente do turno de trabalho, por filho

menor de 06 (seis) anos de idade, um auxílio
mensal no valor equivalente a 15% (quinze
por cento) do salário contratual, indepen-
dente de qualquer comprovação de despesa.

VOTO. Deferir em parte o pedido, nos
termos da norma revisanda (cl. 30): “As em-
presas que não mantiverem creche junto ao
estabelecimento ou de forma conveniada,
pagarão às suas empregadas, por filho me-
nor de 06 (seis) anos de idade, um auxílio
mensal no valor equivalente a 10% (dez por
cento) do salário contratual, independente
de qualquer comprovação de despesa.”

CONSTITUIÇÃO FEDERAL/88

Art. 5º Todos são iguais perante a lei,
sem distinção de qualquer natureza...

CLT - CONSOLIDAÇÃO
DAS LEIS TRABALHISTAS

SEÇÃO V - Da Proteção à Maternidade

Art. 392-A. À empregada que adotar
ou obtiver guarda judicial para fins de ado-
ção de criança será concedida licença-ma-
ternidade nos termos do art. 392, observado
o disposto no seu § 5º.

§ 1º No caso de adoção ou guarda ju-
dicial de criança até 1 (um) ano de idade, o
período de licença será de 120 (cento e vin-
te) dias.

§ 2º No caso de adoção ou guarda ju-
dicial de criança a partir de 1 (um) ano até 4
(quatro) anos de idade, o período de licença
será de 60 (sessenta) dias.

§ 3º No caso de adoção ou guarda ju- .::
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dicial de criança a partir de 4 (quatro) anos
até 8 (oito) anos de idade, o período de li-
cença será de 30 (trinta) dias.

§ 4º A licença-maternidade só será
concedida mediante apresentação do termo
judicial de guarda à adotante ou guardiã.

Sindicais

Contribuição Assistencial em favor do
Sindicato Profissional

Conforme deliberação adotada na As-
sembléia Geral Extraordinária, reajustados os
salários na forma prevista na cláusula 1ª da
presente Convenção, os empregadores proce-
derão ao desconto equivalente a ½ (meio) dia
de salário básico do mês de janeiro do corrente
ano de todos os seus empregados representa-
dos pelo sindicato profissional convenente.

§ 1º Ficam isentos do desconto
assistencial previsto os associados de enti-
dade profissional que estejam em dia com
suas obrigações.

Assistência do sindicato nas rescisões
AS RESCISÕES SOMENTE SERÃO

ASSISTIDAS  PELO SINDICATO PROFISSIONAL
MEDIANTE A APRESENTAÇÃO  DA CERTIDÃO
DE REGULARIDADE SINDICAL  FORNECIDA
PELO SINDICATO PATRONAL E PELA APRESEN-
TAÇÃO DAS GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO
ASSISTENCIAL DO SINDICATO DOS EMPREGA-
DOS, REFERENTES AOS ANOS DE 2003 E 2004.

POR OCASIÃO DA RESCISÃO DE CON-
TRATO DOS INTEGRANTES DA CATEGORIA
PROFISSIONAL, QUANDO AS SISTIDA PELO SIN-
DICATO DOS EMPREGADOS...,   PENA DE NÃO
ASSISTÊNCIA,  AS EMPRESAS FICAM OBRIGA-
DAS A APRESENTAR CERTIDÃO DE REGULARI-

DADE SINDICAL EXPEDIDA PELO SINDICATO
PATRONAL... (DECORRENTE DE CONVÊNIO
FIRMADO COM O SINDICATO PATRONAL).

NO ATO DA CONTRATAÇÃO, A EMPRE-
SA COMPROMETE-SE A DAR PREFERÊNCIA
AO TRABALHADOR SINDICALIZADO.

CONSTITUIÇÃO FEDERAL/88
Art. 5º Todos são iguais perante a lei,

sem distinção de qualquer natureza...
Art. 8º É livre a associação profissio-

nal ou sindical, observado o seguinte:
V - ninguém será obrigado a filiar-se

ou a manter-se filiado a sindicato;

CLT - CONSOLIDAÇÃO
DAS LEIS TRABALHISTAS

TÍTULO IV - DO CONTRATO
INDIVIDUAL DO TRABALHO
CAPÍTULO V - Da Rescisão
Art. 477
§ 7° O ato da assistência na rescisão

contratual (§§ 1° e 2°) será sem ônus para o
trabalhador e empregador.

TST
Orientação Jurisprudencial Nº 20 da

Seção de Dissídios Coletivos SDC
Empregados sindicalizados. Admissão

preferencial. Condição violadora do art. 8º,
V, da CF/88.

Inserida em 25.05.1998

araguaryp.rs@mte.gov.br
(51)3226.8538

.:: TEMA ::.
.::
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Embora a segregação e o preconceito
estejam presentes de várias formas na soci-
edade brasileira, é no mercado de trabalho
que se expressam com clareza a eficiência
de vários mecanismos discriminatórios. Fa-
tores aparentemente objetivos tornam-se, no
mercado de trabalho, requisitos que
hierarquizam as diferenças naturais entre tra-
balhadores e, no caso do Brasil, colocam as

MULHERES NEGRAS E JOVENS SOFREM MAIS COM O DESEMPREGO

mulheres, os negros, a juventude e a popu-
lação trabalhadora madura (com mais de 40
anos) em desvantagem.

A seguir são apresentados dados1 que
procuram ilustrar a presença da discriminação
entre nós, procurando estimular o debate acerca
do papel do mercado de trabalho enquanto
espaço da reprodução e amplificação das
desigualdades sociais no Brasil.

Espaço de reprodução
e amplificação de
desigualdades
Lucia Garcia
Economista
Coordenadora Técnica de Pesquisa de Mercado do Dieese Nacional
e da Região Metropolitana de Porto Alegre

.:: MERCADO DE TRABALHO ::.

TAXA DE DESEMPREGO TOTAL SEGUNDO COR E SEXO
Região Metropolitana de Porto Alegre - 2004

TAXA DE DESEMPREGO TOTAL SEGUNDO SEXO E IDADE
Região Metropolitana de Porto Alegre - 2004

1. Dados da PED - Pesquisa de Emprego e Desemprego –, realizada pelo convênio entre o DIEESE e a Fundação Sistema Estadual de Análise de
Dados (Seade), governos locais e Ministério do Trabalho e Emprego/FAT, em seis regiões brasileiras (Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Salvador,
São Paulo e Distrito Federal)
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A conhecida dificuldade de inserção fe-
minina no mercado de trabalho é potencializada
pelos efeitos da segregação racial e etária, o
que fica evidente através das elevadas taxas
de desemprego identificadas para as
afrobrasileiras e para as jovens. De fato, na

Nas regiões pesquisadas pelo DIEESE,
mais de um terço dos trabalhadores se en-
contram em situação vulnerável de ocupa-
ção2, sendo os trabalhadores negros aque-
les que apresentam maior percentual de ocu-
pados em tal condição: variando de 43,5% -
em Salvador – a 32,3% - no Distrito Federal
–. Já entre os não-negros, esses patamares
se situam entre 36,5%, em Recife e 24,3%,

Região Metropolitana de Porto Alegre, em
2004, a taxa de desemprego das negras ficou
em 27,4%, enquanto a das mulheres jovens,
com idade entre 16 e 24 anos, ficou 56,2%. No
mesmo período, os homens com 40 anos e mais
a taxa de desocupação alcançou 8%.

É MAIOR A PROPORÇÃO DE MULHERES E NEGROS
EM SITUAÇÕES VULNERÁVEIS DE TRABALHO

no Distrito Federal. Para o contingente femi-
nino ocupado é alta a proporção daquelas
que se encontram nesta situação. No entan-
to, é significativamente maior a presença das
negras em formas de inserção menos prote-
gidas. Em Salvador, Recife e São Paulo, este
percentual ultrapassou, em 2004, os 50%
das ocupações preenchidas por mulheres ne-
gras (Anexo 1).

Proporção do rendimento real por hora auferido
pelas mulheres negras relativamente

aos homens não-negros
Regiões Metropolitanas e Distrito Federal - 2004

Rendimento médio real
dos ocupados segundo idade

Região Metropolitana de Porto Alegre
1993 a 2004

Fonte: Convênio DIEESE/SEADE, MTE/FAT e convênios regionais. PED - Pesquisa de Emprego e Desemprego
Elaboração: DIEESE

RENDIMENTO DO TRABALHO DAS MULHERES,
NEGROS E JOVENS É SEMPRE MENOR

R$ agosto de 2005
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REGIÕES METROPOLITANAS E DISTRITO FEDERAL - 1998-2004 (em%)

TABELA D
PROPORÇÃO DE OCUPADOS NEGROS E NÃO-NEGROS EM SITUAÇÕES

DE TRABALHO VULNERÁVEIS (1), SEGUNDO SEXO

Nos últimos anos, os rendimentos reais
do trabalho urbano tornaram-se um dos fato-
res mais visíveis da queda da qualidade da in-
serção ocupacional e de vida nas metrópoles

do país. Agrega-se a isto a flagrante desigual-
dade dos ganhos do trabalho em nosso país,
expressa quer sob a perspectiva de gênero e
cor, quer sob a ótica das diferenças de idade.

2. Assalariados sem carteira assinada, autônomos para o público, trabalhadores familiares não-remunerados ou empregados domésticos

Fonte: Convênio DIEESE/SEADE, MTE/FAT e convênios regionais. PED- Pesquisa de Emprego e Desemprego
Elaboração: DIEESE

Nota: (1) Inclui os assalariados sem carteira de trabalho assinada, os autônomos que trabalham para o público, os trabalhadores familiares não
remunerados e os empregados domésticos

Obs: a) Cor negra = pretos + pardos. Cor não-negra = brancos + amarelos
b) Os dados do ano de 2004 referem-se ao período de janeiro a setembro.
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Total Mulheres Homens Total Mulheres Homens
Belo Horizonte
1998 35,8 40,3 50,0 33,4 31,1 35,6 27,9
2004 35,0 38,3 46,4 31,6 30,2 35,1 26,1
Variação 2004/1998 -2,2 -5,0 -7,2 -5,4 -2,9 -1,4 -6,5
Distrito Federal
1998 31,7 35,3 44,6 27,6 25,4 30,6 20,8
2004 29,7 32,3 41,0 24,7 24,3 27,7 21,0
Variação 2004/1998 -6,3 -8,5 -8,1 -10,5 -4,3 -9,5 1,0
Porto Alegre
1998 30,2 39,1 49,6 30,3 29,0 34,3 25,4
2004 29,7 36,4 47,5 27,2 28,9 33,2 25,7
Variação 2004/1998 -1,7 -6,9 -4,2 -10,2 -0,3 -3,2 1,2
Recife
1998 41,8 44,7 55,2 37,4 36,8 42,6 32,4
2004 41,1 43,0 50,9 37,1 36,5 40,8 33,0
Variação 2004/1998 -1,7 -3,8 -7,8 -0,8 -0,8 -4,2 1,9
Salvador
1998 42,5 45,9 54,9 38,5 29,1 31,6 27,0
2004 41,5 43,5 53,1 35,3 29,8 32,4 27,5
Variação 2004/1998 -2,4 -5,2 -3,3 -8,3 2,4 2,5 1,9
São Paulo
1998 33,1 40,5 51,0 32,7 29,7 35,5 25,7
2004 34,5 41,0 50,7 33,1 30,9 36,3 26,7
Variação 2004/1998 4,2 1,2 -0,6 1,2 4,0 2,3 3,9

Total Negra Não-negraRegiões e períodos
Sexo e cor
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1. Conceito de Discriminação

Para conceituar Discriminação utili-
za-se a definição dada pela OIT na Conven-
ção nº 111, em seu artigo 1º:

a) toda distinção, exclusão ou prefe-
rência fundada na raça, cor, sexo, religião,
opinião política, ascendência nacional ou
origem social que tenha por efeito destruir
ou alterar a igualdade de oportunidades ou
de tratamento em matéria de emprego ou
profissão;

b) qualquer outra distinção, exclusão
ou preferência que tenha por efeito destruir
ou alterar a igualdade de oportunidades ou
tratamento  em matéria de emprego ou pro-
fissão, que poderá ser especificada pelo
Membro interessado depois de consultadas
as organizações representativas de empre-
gadores e trabalhadores, quando estas exis-
tam, e outros organismos adequados.

Nesta conceituação, a
intencionalidade não aparece como um pres-
suposto da discriminação, sendo suficiente
a ocorrência de prática discriminatória. O
elemento determinante é a produção de pri-

A discriminação
no trabalho – Legislação
Ana Maria Machado da Costa
Auditora Fiscal do Trabalho do
Núcleo Igualdade no Trabalho
Delegacia Regional do Trabalho RS

vação ou limitação da igualdade de oportu-
nidades e de tratamento.  Por isso, é que se
diz que esta definição contempla as duas
formas através das quais a discriminação ma-
nifesta-se: a direta e a indireta. A discrimi-
nação direta pressupõe um tratamento di-
ferenciado proibido.  A indireta se dá quan-
do um tratamento formalmente igual produz
efeitos diversos sobre segmentos determi-
nados. Deste modo, a intenção discriminató-
ria aparece sempre na primeira, mas não na
última.

A Convenção das Nações Unidas so-
bre a Eliminação de Todas as Formas de Dis-
criminação Contra as Mulheres acrescenta ao
conceito de discriminação o termo restrição.
Ou seja, discriminação é “toda distinção,
exclusão ou restrição fundada no sexo e que
tenha por objetivo ou conseqüência prejudi-
car ou destruir o reconhecimento, gozo ou
exercício pelas mulheres, independentemente
do seu estado civil, com base na igualdade
dos homens e das mulheres, dos direitos
humanos e liberdades fundamentais nos
campos político, econômico, social, cultural
e civil ou em qualquer outro campo”.

Por “emprego” e “ocupação”, se-

.:: TEMA ::.
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gundo a Recomendação 111, compreende-
se tanto o acesso aos meios de formação
profissional e a admissão ao emprego e às
diversas ocupações, como às condições de
trabalho, nos setores públicos e privados.
Assim, a aplicação da Convenção contempla
diversas situações:

1) acesso à orientação e formação pro-
fissional;

2) admissão a um emprego de sua pró-
pria escolha, baseando-se na aptidão indivi-
dual para formação ou emprego;

3) acesso aos serviços de colocação;
4) ascensão de acordo com a condu-

ta, experiência, capacidade e laboriosidade
de cada pessoa;

5) seguridade no emprego;
6) igualdade de remuneração por tra-

balho de igual valor;
7) condições de trabalho.

De acordo com os preceitos da OIT, os
empregadores não devem praticar nem tole-
rar discriminações ao contratar, formar, ascen-
der ou conservar no emprego qualquer pes-
soa ou afixar suas condições de trabalho.

De outra parte, não são consideradas
discriminação as distinções, exclusões ou
preferências, baseadas nas qualificações
exigidas para um emprego determinado, as
fundadas em razão de segurança do Estado
e as medidas especiais de proteção ou as-
sistência previstas em Convenções Interna-
cionais ou legislações dos Estados membros.

Por Discriminação Positiva ou
Ação Afirmativa1 entende-se a adoção de
programas, no âmbito público ou privado,
que buscam estabelecer vantagens compen-
satórias dirigidas a segmentos sociais vulne-
ráveis à discriminação.  Tais políticas visam
compensar situações estruturalmente desi-

guais. A ação afirmativa, ou discriminação
positiva é um mecanismo de correção de
desigualdades históricas e sociais. Estas
ações visam a promoção da igualdade de
oportunidades, razão pela qual não podem
ser consideradas como discriminatórias.

Preconceito é uma idéia pré-conce-
bida, julgamentos e opiniões formuladas pre-
viamente a qualquer experiência, podendo
permanecer no terreno das idéias sem ser
expresso.  A discriminação, ao contrário, é
uma prática.

A discriminação pode ocorrer em di-
versos momentos: no ato da contratação,
durante o contrato, na dissolução deste con-
trato e mesmo após o seu término quando
são, por exemplo, fornecidas informações
desabonadoras sobre o empregado, como ter
ingressado com reclamatória trabalhista.

2. Proteção constitucional contra
a discriminação no trabalho

A Constituição Federal de 1988 traz di-
versas normas de proteção contra a discrimi-
nação e de promoção da igualdade. Já no Pre-
âmbulo, revela ser seu propósito instituir um
Estado democrático de direito destinado a as-
segurar, entre outros, a igualdade e uma soci-
edade fraterna, pluralista e sem preconceitos.

A dignidade da pessoa humana (art.
1º, inciso III) é colocada como um alicerce do
Estado democrático de direito brasileiro.

Constitui um dos objetivos fundamen-
tais da República Federativa do Brasil a pro-
moção do bem de todos, sem preconcei-
tos de origem, raça, sexo, cor, idade e quais-
quer outras formas de discriminação.
(art. 3º, inciso IV)

O princípio da igualdade de todos .::
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perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza , encontra-se reconhecido como
direito e garantia. (art. 5º, caput.  Os direitos
e garantias expressos na Carta não excluem
outros decorrentes do regime e dos princípi-
os por ela adotados.(art. 5º, § 2º)

A ordem econômica, fundada na va-
lorização do trabalho humano e na livre
iniciativa, tem por fim assegurar a todos uma
existência digna, conforme os ditames da
justiça social, observados entre outros os
princípios da redução das desigualdades re-
gionais e sociais e da busca do pleno em-
prego. (art. 170, VII e  VIII)

O constituinte proíbe nas relações de
trabalho a diferença de salários, de exercício
de funções e de critério de admissão por
motivo de sexo, idade, cor ou estado civil (art.
7º, XXX).  O mesmo artigo, no inciso XXXI,
estabelece a proibição de qualquer discrimi-
nação no tocante a salário e critérios de ad-
missão do portador de deficiência. É vedada
a distinção entre trabalho manual, técnico e
intelectual ou entre os respectivos profissio-
nais (art. 7º, XXXII).

Outros artigos a destacar são: art. 19,
incisos I e III; art. 60, § 4º, inciso IV; art 215,
§§ 1º e 2º; art. 216, incisos I, II, III, IV, V e §
5º; art. 242, § 1º; e art. 68 das Disposições
Transitórias.

3. Legislação Infraconstitucional

3.1 Legislação Trabalhista
A CLT contempla diversas regras de

isonomia como o artigo 3º, §único que veda
distinções relativas à espécie de emprego e
à condição de trabalhador e entre o trabalho
intelectual, técnico e manual.  O artigo
5º determina a isonomia salarial para traba-

lho de igual valor, sem distinção de sexo. O
texto consolidado estabelece a igualdade de
salários para funções e trabalho idênticos,
proibindo distinções de sexo, nacionalida-
de ou idade. (artigo 461)

A Lei 9.799, de 26 de maio de 1999,
insere na Consolidação das Leis do Trabalho
regras sobre o acesso da mulher ao mercado
de trabalho. Apesar de ter introduzido novos
artigos no Capítulo III, que dispõe sobre a
Proteção do Trabalho da Mulher, as novida-
des trazidas por esta norma referem-se a proi-
bições de práticas discriminatórias nas rela-
ções de trabalho que não se restringem so-
mente à questão do sexo.

Art. 373-A. Ressalvadas as disposições
legais destinadas a corrigir as distorções que
afetam o acesso da mulher ao mercado de
trabalho e certas especificidades estabelecidas
nos acordos trabalhistas, é vedado:

I - publicar ou fazer publicar anúncio
de emprego no qual haja referência ao sexo,
à idade, à cor ou situação familiar, salvo
quando a natureza da atividade a ser exercida,
pública e notoriamente, assim o exigir;

O comando de não discriminar atra-
vés de anúncios de emprego dirige-se à em-
presa que manda publicar e à empresa que
publica. Por esta razão tanto as empresas
anunciantes como os meios de comunicação
são igualmente responsáveis. É cada vez mais
comum não constar das ofertas de emprego
o nome da empresa e tão, somente, o núme-
ro de uma caixa postal para a qual os candi-
datos devem mandar seus currículos. Por isso,
é importante comprometer os canais de co-
municações nesta cruzada contra a discrimi-
nação. O Ministério Público do Trabalho e o
Ministério do Trabalho e Emprego vêm esta-
belecendo Termos de Ajuste de Conduta e.::
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de Compromisso com este segmento com o
objetivo de impedir a divulgação de anúnci-
os discriminatórios.

Entretanto, a questão não se esgota
com o fato dos anúncios deixarem de divul-
gar critérios discriminatórios, é preciso que a
seleção em si mesma, para preenchimento
de vagas de trabalho, esteja isenta de moti-
vação fundada em discriminação. Por esta
razão o Núcleo Igualdade no Trabalho da
Delegacia Regional do Trabalho no Rio Gran-
de do Sul vem fiscalizando a publicação de
anúncios discriminatórios notificando as
empresas que mandam publicá-los para con-
tratarem de forma reparatória os segmentos
excluídos. Além disso, a empresa infratora
compromete-se, em Termo firmado com a
DRT/RS, a não publicar mais anúncios
discriminatórios e a utilizar somente critéri-
os objetivos nas contratações.  A empresa
ainda compromete-se a depositar anualmen-
te no Núcleo a RAIS do ano anterior, de for-
ma que se possa aferir o perfil dos emprega-
dos contratados pela empresa.  A RAIS cons-
tituí-se importante instrumento de informa-
ções, já que inclui dados como sexo, idade,
cor, ser portador de deficiência, salário e car-
go sobre os empregados da empresa duran-
te o ano civil.

II - recusar emprego, promoção ou
motivar a dispensa do trabalho em razão de
sexo, idade, cor, situação familiar ou
estado de gravidez, salvo quando a natu-
reza da atividade seja notória e publicamen-
te incompatível;

Neste inciso é introduzido o estado de
gravidez como motor da pratica
discriminatória. Esta situação deve ser
investigada quando a despedida de empre-
gada em contrato de experiência decorrer

exclusivamente em razão da gravidez que se
manifesta durante este período.  Outro ele-
mento importante é a situação familiar, já que
se sabe de empresas que deixam de contra-
tar empregadas casadas ou as despedem
quando estas se casam.  Igualmente, a situ-
ação familiar pode ser usada no caso de
empresas que demitem as trabalhadoras
mães a fim de não pagarem o auxílio-creche
previsto em convenções coletivas.

III - considerar o sexo, a idade, a cor
ou situação familia r  como variável
determinante para fins de remuneração, for-
mação profissional e oportunidades de as-
censão profissional;

Nos dispositivos acima o legislador
debruçou-se sobre os momentos cruciais da
relação de trabalho, nos quais historicamen-
te manifestam-se práticas discriminatórias.
Ou seja, as circunstâncias que envolvem a
seleção, a definição do valor da remunera-
ção, a contratação, o encaminhamento para
cursos de capacitação, a promoção e a dis-
pensa. São justamente nestes momentos de
escolha que se revelam critérios não objeti-
vos, eivados de preconceito e discriminação.

De igual modo, a vedação de discrimi-
nar estende-se à formação profissional. Se
observada deste angulo a aprendizagem de-
senvolvida pelo Sistema S, verifica-se que de
um modo geral, os aprendizes são adoles-
centes de cor branca e do sexo masculino.

Ciente destas exclusões, recentemen-
te o Ministério do Trabalho lançou o PNPE -
Programa Nacional de Estímulo ao Primeiro
Emprego privilegiando os segmentos discri-
minados socialmente. No âmbito das ações
desenvolvidas profissionalizantes encontram-
se os Consórcios Sociais da Juventude alcan-
çando jovens que, em virtude de suas condi- .::
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ções sócio-econômicas, têm maior dificul-
dade de acesso a oportunidades de traba-
lho, com destaque para quilombolas e
afrodescendentes, indígenas, egressos de
unidades sócio-educativas, em conflito com
a lei, portadores de necessidades especiais,
trabalhadores rurais e jovens mães.

IV - exigir atestado ou exame, de qual-
quer natureza, para comprovação de esteri-
lidade ou gravidez, na admissão ou perma-
nência no emprego;

A questão da maternidade, até hoje,
constitui-se no principal elemento de discri-
minação contra a mulher. A possibilidade de
engravidar, a própria gravidez e a dedicação
aos filhos são fatores fundamentais para a
exclusão social da mulher.

V - impedir o acesso ou adotar critéri-
os subjetivos para deferimento de inscrição
ou aprovação em concursos, em empresas
privadas, em razão de sexo, idade, cor, si-
tuação familiar ou estado de gravidez;

A importância desta regra reside jus-
tamente em tratar da questão dos critérios
de seleção. Normalmente, as expressões “per-
fil” e “boa aparência”, usualmente dotadas,
trazem inscr i tas inúmeros elementos
discriminatórios em relação ao gênero, raça,
idade, peso, entre outros. Os critérios de se-
leção devem estar estritamente relacionados
às características técnicas da função.  A sele-
ção deve estar orientada por critérios basea-
dos na qualificação efetivamente necessária
ao exercício da função e não em qualquer
outro predicado de natureza pessoal.

VI -  proceder o empregador ou
preposto a revistas íntimas nas empregadas
ou funcionárias.

O princípio constitucional de proteção à
intimidade positiva-se na CLT através da
vedação da revista íntima. Deve-se atentar que
o dispositivo proíbe a revista íntima somente
para as mulheres o que, sem margem de dúvi-
da, ofende o preceito da igualdade. Além disso,
o alcance da expressão “íntima” tem suscitado
uma grande querela jurisprudencial.  A revista
pessoal, que inclui o corpo e os objetos carre-
gados pelos empregados, tem sido justificada
por alguns pelo direito do empregador preser-
var seu patrimônio. Para outros, no entanto, as
ações de proteção da propriedade privadas não
podem ferir os princípios constitucionais da dig-
nidade humana e da privacidade, sendo esta
limitador do poder diretivo e do direito de pro-
priedade concernente a empresa.

A Lei 12.258, aprovada pela Assem-
bléia Legislativa do RGS em 22/04/2005, pro-
íbe em todos os estabelecimentos industri-
ais, comerciais e de serviços com sede ou fi-
liais no âmbito do Estado do Rio Grande do
Sul, a prática de revista íntima nos funcioná-
rios. Acrescendo que a revista íntima englo-
ba, além do despimento coercitivo, todo e
qualquer ato de molestamento físico que ex-
ponha o corpo dos funcionários.

Há na norma gaúcha a extensão da
vedação da revista a todos os funcionários,
não se restringindo às mulheres. Proíbe a
exposição do corpo dos funcionários. Havia
empresas que obrigavam os empregados a
levantar a bainha das calças na altura dos
sapatos e a camisa na cintura. Com esta re-
gra fica claro o mandamento de proibição a
estas práticas. Retomando a análise do
Art.373 - A, determina seu PARÁGRAFO
ÚNICO: O disposto neste artigo não obsta a
adoção de medidas temporárias que visem
ao estabelecimento das políticas de igual-
dade entre homens e mulheres, em particu-.::
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lar as que se destinam a corrigir as distorções
que afetam a formação profissional, o aces-
so ao emprego e às condições gerais de tra-
balho da mulher.

Há na regra acima autorização expres-
sa para o desenvolvimento de programas
compensatórios visando corrigir as desigual-
dades que afetam o acesso da mulher ao
mercado de trabalho. Por esta razão, estas
ações não podem ser consideradas
discriminatórias, já que buscam a promoção
de igualdade efetiva de oportunidades. Es-
tas medidas podem decorrer de dispositivos
legais ou acordos coletivos, conforme o es-
tabelecido pelo caput do mesmo artigo.
Tendo em vista o objetivo de promoção da
igualdade, uma vez atendida a meta perdem
sua razão de existir, razão pela qual são ações
temporárias.

A Lei 5.473, de 10 de julho de 1968,
também veda práticas discriminatórias nos
processos de seleção:

 Art. 1º - São nulas as disposições e
providências que, direta ou indiretamen-
te, criem discriminações entre brasileiros
de ambos os sexos, para o provimento de
cargos sujeitos a seleção, assim nas empre-
sas privadas, como nos quadros do funcio-
nalismo público federal, estadual ou munici-
pal, do serviço autárquico, de sociedades de
economia mista e de empresas concessio-
nárias de serviço público.

Na disposição legal acima o legislador
adotou o conceito de discriminação indireta ao
afirmar serem nulas não só os atos e disposi-
ções que diretamente trazem discriminação,
como os que indiretamente a produzem. Este
artigo pode ser usado de forma combinada com
o inciso V, do art. 373-A da CLT que trata dos
critérios para inscrição em concursos.

A Lei 9.029, de 13 de abril de 1995,

incorporando os princípios constitucionais
inscritos, em 1988, na Constituição Federal,
proíbe práticas discriminatórias nas relações
de trabalho.

Art. 1º - Fica proibida a adoção de qual-
quer prática discriminatória e limitativa para
efeito de acesso à relação de emprego, ou
sua manutenção, por motivo de sexo, ori-
gem, raça, cor, estado civil, situação fa-
miliar ou idade, ressalvadas, neste caso, as
hipóteses de proteção ao menor previstas no
inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Fede-
ral.

Em diversas ocasiões a discriminação
no trabalho pode se manifestar. Por essa
razão, a discriminação pode ser classificada
em razão do momento: antes da contratação,
na fase pré-contratual, durante a vigência
do contrato, no seu término e após sua
extinção. A disposição do artigo supra atin-
ge as três primeiras esferas: a do contrato de
trabalho propriamente dito, fase pré-
contratual e a do fim do mesmo. Os momen-
tos protegidos pela norma são passíveis de
manifestação de atos discriminatórios, con-
tudo a fase que se inicia com a extinção do
contrato não foi contemplada. Este último
estágio não está imune às práticas
discriminatórias, como ocorre, por exemplo,
com os trabalhadores que ingressam na Jus-
tiça do Trabalho e encontram barreiras para
retornar ao mercado formal de trabalho, em
razão das informações que a ex-empregadora
fornece a seu respeito.

Além deste lapso, é preciso frisar que
a lei deixou de nomear discriminações de-
correntes de outras motivações como esta-
do de saúde, deficiência, orientação sexual,
entre outras. Grande parcela da doutrina, com
base no preceito constitucional que veda
qualquer forma de discriminação, entende .::
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que os motivos discriminatórios arrolados
são, tão somente, exemplificativos e não
taxativos. Como diz o jurista Márcio Túlio
Vianna “onde a lei não dispõe, a Constitui-
ção pode e deve ser usada diretamente”.2

Tal interpretação, no entanto, não se aplica
nos casos em que a lei especifica os atos
considerados como crimes, já que prevalece
no Direito Penal o princípio constitucional
previsto no art. 5º, XXXIX segundo o qual
não há crime sem lei anterior que o defina,
nem pena sem prévia cominação legal.

A jurisprudência tem adotado o enten-
dimento que os motivos elencados são me-
ramente ilustrativos, como se pode ver na
decisão abaixo:

EMPREGADA PORTADORA DO VÍRUS
HIV. DISPENSA DISCRIMINATÓRIA

A SDI-I do TST firmou posicionamento
no sentido de que, ainda que não exista, no
âmbito infraconstitucional, lei específica
asseguradora da permanência no emprego
do empregado portador do vírus HIV, a dis-
pensa de forma arbitrária e discriminatória
afronta o “caput” do art. 5º da CF/88. Pre-
cedentes: ERR 439.041/1998, ERR 217.791/
1995, ERR 205.359/1995.

Recurso de revista conhecido e parci-
almente provido.

Ministro Rider Nogueira de Brito –
DJ 06-02-2004 -
TRIBUNAL: TST
PROC: RR   NUM: 726101   ANO: 2001
REGIÃO: 02 RECURSO DE REVISTA-
ÓRGÃO JULGADOR - QUINTA TURMA

Na raiz do dispositivo, que proíbe práti-
cas discriminatórias na relação de emprego,
encontra-se a concepção de que a liberdade

do empregador de contratar, promover ou
despedir não é absoluta. Ou seja, se o princí-
pio da propriedade privada fundamenta a li-
berdade contratual esta não pode ser instru-
mento de discriminações, o que feriria um dos
objetivos fundamentais da República Brasileira
- a promoção do bem de todos, sem pre-
conceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e
quaisquer outras formas de discrimina-
ção. (CF- art. 2º, inciso IV).  A decisão judicial
abaixo expressa tal entendimento:

DANO MORAL – DESPEDIDA ABUSIVA
– LIMITAÇÕES DO PODER DE RESILIÇÃO –
TEORIA OBJETIVISTA DO ABUSO DE DIREI-
TO – DISCRIMINAÇÃO DECORRENTE DE
DEFEITO FÍSICO – O direito potestativo de
resilir o contrato de trabalho encontra limi-
tes nas demais normas componentes do
ordenamento jurídico, que formando um
todo, exigem interpretação harmônica. Ha-
vendo prova de que o empregado foi dispen-
sado apenas por ser deficiente físico, não
importando a debilidade em redução da ca-
pacidade laborativa, configurada está a des-
pedida abusiva, com violação dos artigos 1º,
III e IV 5º, “caput” e XLI 7º, XXXI 37, “caput”
170, “caput” e 193 todos da Constituição
Federal de 1988 além do artigo 9º da CLT –
Há abuso de direito por seu exercício sem
legítimo interesse e em desacordo com sua
destinação social – Teoria Objetivista. O dano
daí decorrente – moral – deve ser ressarci-
do, sendo a Justiça do Trabalho competente
para apreciar o feito. (TRT 9ª R. – RO 9.136/
93 – 1ª T. – Ac. 17.351/94 – Rel. Juiz Santino
Gonçalves – DJPR 14.10.1994

As infrações ao disposto na Lei 9.029
são passíveis de impor à empresa: multa ad-
ministrativa no valor de 10 vezes o maior.::
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salário pago pelo empregador, elevado de
cinqüenta por cento em caso de reincidên-
cia. Além disso, fica a mesma proibida de
obter empréstimos ou financiamentos junto
a instituições financeiras oficiais (art. 3º).

Por último, o rompimento da relação
de trabalho por ato discriminatório faculta
ao empregado a optar pela readmissão com
ressarcimento integral de todo o período de
afastamento, mediante pagamento das re-
munerações devidas, corrigidas monetaria-
mente, acrescidas dos juros legais; ou pela
percepção, em dobro, da remuneração do
período de afastamento, corrigida monetari-
amente e acrescida dos juros legais (art . 4º).

3.2 Legislação penal de Combate à
Discriminação no Trabalho

A Lei 5.473, de 10 de julho de 1968,
prevê pena de prisão simples de 3 (três)
meses a 1 (um) ano e multa pecuniária para
quem, obstar ou tentar obstar o seu cumpri-
mento que visa eliminar discriminações re-
ferentes a sexo.

É definido como crime pela Lei 7.716,
de 5 de janeiro de 1989, com as alterações
promovidas pelas Leis 8.882/94 e 9.459/
97, com pena de reclusão de dois a cinco
anos, os resultantes de discriminação ou
preconceito de raça, cor, etnia, religião
ou procedência nacional:

Art. 3º - Impedir ou obstar o acesso de
alguém, devidamente habilitado, a qualquer
cargo da Administração Direta ou Indireta,
bem como das concessionárias de serviços
públicos.

Art. 4º Negar ou obstar emprego em
empresa privada.

Em relação às pessoas portadoras de
deficiência, foi tipificado pela Lei 7.853, de

24 de outubro de 1989, em seu artigo 8º,
como crime punível com reclusão de 01 (um)
a 04 (quatro) anos, e multa:

II - obstar, sem justa causa, o acesso
de alguém a qualquer cargo público, por
motivos derivados de sua deficiência ;

 III - negar, sem justa causa, a alguém,
por motivos derivados de sua deficiência ,
emprego ou trabalho.

Ressalte-se que no dispositivo acima
a proibição de discriminar atinge não só as
relações de emprego propriamente ditas, mas
outras onde apesar de não haver vínculo
empregatício há relação de trabalho.

Para a Lei 9.029, de 13 de abril de
1995:

“Art. 2º Constituem crime as seguin-
tes práticas discriminatórias:

I - a exigência de teste, exame, perícia,
laudo, atestado, declaração ou qualquer ou-
tro procedimento relativo à esterilização ou
a estado de gravidez;

II - a adoção de quaisquer medidas,
de iniciativa do empregador, que configurem;

a) indução ou instigamento à esterili-
zação genética;

b) promoção do controle de natalida-
de, assim não considerado o oferecimento
de serviços e de aconselhamento ou plane-
jamento familiar, realizados através de insti-
tuições públicas ou privadas, submetidas às
normas do Sistema Único de Saúde (SUS).

São sujeitos ativos dos crimes acima
definidos a pessoa física empregadora, o re-
presentante legal do empregador ou como
definido na legislação trabalhista e o dirigen-
te, direto ou por delegação, de órgãos públi-
cos e entidades das administrações públicas
direta, indireta e fundacional de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito .::
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Federal e dos Municípios.
Segundo a Lei 10.741, de 01/10/2003,

conhecida como Estatuto do Idoso:
Art. 100. Constitui crime punível com

reclusão de 6 (seis) meses a 1 (um) ano e
multa:

 II – negar a alguém, por motivo de
idade, emprego ou trabalho;

Da mesma forma que no caso da discri-
minação por motivo de deficiência, a vedação
de discriminar em razão de idade não se es-
gota nas relações de emprego abrangendo
igualmente os contratos de trabalho.

 A Lei 10.224, de 16/05/2001, intro-
duziu no Código Penal o crime por assédio
sexual:

Art 216 – A – Constranger alguém com
o intuito de obter vantagem ou favorecimento
sexual, prevalecendo-se o agente de sua
condição de superior hierárquico ou ascen-
dência inerente ao exercício de emprego,
cargo ou função. Pena: detenção de um a
dois anos.

4. Prova

Inegavelmente, tanto a Lei 9029/95
como a Lei 9.799, que acrescentou a CLT o
artigo 373-A, expressam os significativos
avanços de nossa legislação de combate à
discriminação no trabalho. Contudo, na prá-
tica, a legislação antidiscriminatória pouca
eficácia, ainda, tem tido. Entre as razões po-
dem ser arroladas o seu desconhecimento
pelos operadores do direito e, fundamental-
mente, a dificuldade da prova.

A regra processual que impõe a quem
alega o ônus da prova tem inviabilizado a
tutela dos direitos de equidade, já que a prova

da discriminação é bastante difícil de ser
feita pelo trabalhador. A discriminação difi-
cilmente está documentada, manifesta-se,
na maioria das vezes, de forma velada.

Como diz Márcio Túlio Viana, referin-
do-se a prática de atos discriminatórios na
contratação, dificilmente o empregador ou
seu preposto irão admitir  prática
discriminatória e  “como ninguém é obriga-
do a dizer por que razão não contrata, bas-
tará negar em silêncio”. 3 O resultado é o
sentimento de impunidade por parte das
empresas, o que reforça inegavelmente o
exercício destas ações.

A fim de superar este obstáculo, a dou-
trina tem se apoiado em outro princípio pro-
cessual que veda o estabelecimento de con-
venção sobre o ônus da prova que torne ex-
cessivamente difícil para uma parte o exercí-
cio do direito (art 33 do CPC).  Nesse senti-
do, tem-se admitido prova por indícios e pre-
sunções, como diz Alice Monteiro de Barros:

“a pessoa considerada discriminada
dever apresentar fatos que permitam dedu-
zir indícios racionais de discriminação fun-
dada em sexo e o empregador deverá des-
truir a presunção, apresentando o motivo
capaz de justificar o tratamento desigual.
Exigir-se prova de discriminação ou da in-
tenção de discriminar, inviabiliza o reconhe-
cimento da igualdade de oportunidades e de
tratamento no emprego”.4

Esta regra deve ser observada no sen-
tido que não basta alegação, é necessário
que o denunciante apresente indícios de ter
sofrido discriminação. Ao colher uma denún-
cia de discriminação é importante arrolar to-
dos os fatos trazidos pelo denunciante, são
justamente os episódios narrados que nos
darão convicção de se estar diante de supo-
sição de prática discriminatória..::
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Desta forma, perante presunção de ato
discriminatório deve-se questionar o empre-
gador sobre as razões do fato em discussão..

Nessa linha, avança a jurisprudência
no que se refere aos trabalhadores portado-
res do vírus HIV/AIDS. Conforme o entendi-
mento do TST, cabe à empresa afastar a pre-
sunção de despedida arbitrária do emprega-
do portador do vírus do HIV, demonstrando
ter o mesmo motivo econômico, disciplinar,
técnico ou financeiro:

 A SDI-I do TST  firmou posicionamento
no sentido de que, ainda que não exista, no
âmbito infraconstitucional, lei específica
asseguradora da permanência no emprego
do empregado portador do vírus HIV, a dis-
pensa de forma arbitrária e discriminatória
afronta o “caput” do art. 5º da CF/88.

Precedentes: ERR 439.041/1998, ERR
217.791/1995, ERR 205.359/1995.

 Recurso de revista conhecido e parci-
almente provido.

Na mesma esteira da visão acima si-
tua-se a decisão do TRT da 9ª Região:

“Dispensa discriminatória. Idade. Lei
9.029/95. Ônus da prova. Declinando a de-
fesa que a dispensa do empregado, profes-
sor, não foi discriminatória, como alegado na
inicial, mas sim pela inaptidão do reclaman-
te, resta reconhecido que o ato não se tra-
tou de livre exercício do” poder potestativo
“de dispensar, mas sim foi motivado. Por-
tanto, a tese da inicial (de que houve motivo
para a dispensa do reclamante) é incon-
troversa. A divergência está na natureza
desse motivo: pela defesa, o motivo foi a
deficiência do reclamante na sua atuação
como professor. Diante deste quadro, o ônus
da prova era da reclamada, pois o motivo
invocado em defesa tratou-se de fato

modificativo ou impeditivo do direito postu-
lado na inicial: discriminação não houve,
segundo a reclamada, porque a dispensa
teve motivos que justificam a sua atitude.
Não se desonerando deste ônus, reconhe-
ce-se a dispensa discriminatória, justifican-
do o deferimento da indenização prevista no
artigo 4º, I, da Lei n 9.029/95, no importe
equivalente ao valor, em dobro, dos salários
e vantagens do período de afastamento,
compreendido entre a dispensa e o trânsito
em julgado da decisão”. TRT – 9ª Região
____AC. 2ª Turma ____ RO-1526/
2002_____Rel. designado: Juiz Arion
Mazurkevic. DJPR 23.8.2002.

  Geralmente, a empresa utiliza-se do
argumento de sua liberdade de dirigir o con-
trato de emprego, por exemplo, de contratar
e de despedir. Neste momento, importa dei-
xar claro que este poder discricionário não é
absoluto, já que limitado pela proibição de
discriminar. Neste sentido vai a decisão judi-
cial a seguir:

“Recurso de Revista.  Dispensa
Discriminatória por Idade. Nulidade. Abuso
de Direito. Reintegração.

Se das premissas fáticas emergiu que
a empresa se utiliza da prática de dispensar
seus funcionários quando estes completam
60 anos, imperioso se impõe ao julgador
coibir tais procedimentos irregulares, efeti-
vados sob o manto do “poder potestativo”,
para que as dispensas não se efetivem sob a
pecha discriminatória da maior idade.

Embora o caso vertente não tivesse à
época de sua ocorrência previsão legal es-
pecial (a Lei 9.029 que trata da proibição de
práticas discriminatórias foi editada em
13.04.1995 e a dispensa do reclamante ocor-
reu anteriormente), cabe ao prolator da de- .::
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cisão o dever de valer-se dos princípios ge-
rais do direito, da analogia e dos costumes,
para solucionar os conflitos a ele impostos,
sendo esse, aliás, o entendimento consagra-
do pelo art. 8º, da CLT, que admite que a
aplicação da norma jurídica em cada caso
concreto, não desenvolve apenas o disposi-
tivo imediatamente específico para o caso,
ou o vazio de que se ressente, mas sim, todo
o universo de normas vigentes, os preceden-
tes, a evolução da sociedade, os princípios,
ainda que não haja omissão na norma.

Se a realidade do ordenamento jurídico
trabalhista contempla o direito potestativo da
resilição unilateral do contrato de trabalho, é
verdade que o exercício deste direito guarda
parâmetros éticos e sociais como forma de pre-
servar a dignidade do cidadão trabalhador.

A despedida levada a efeito pela re-
clamada, embora cunhada no seu direito
potestativo de resilição contratual, estava
prenhe de mácula pelo seu conteúdo
discriminatório, sendo nula de pleno direito,
em face da expressa disposição do art. 9º da
CLT, não gerando qualquer efeito, tendo como

conseqüência jurídica a continuidade da re-
lação de emprego, que se efetiva através da
reintegração.

Efetivamente, é a aplicação da regra
do § 1º do art. 5º da Constituição Federal, que
impõe a aplicação imediata das normas
definidoras dos direitos e garantias fundamen-
tais, pois, como apontando pelo v. acórdão, a
prática da dispensa discriminatória por idade
confrontou o princípio da igualdade contem-
plado no caput do art. 5º da Constituição Fe-
deral. Inocorrência de vulneração ao princípio
da legalidade e não configurada divergência
jurisprudencial. Recurso de Revista não conhe-
cido relativamente ao tema.

Vistos, relatados e discutidos estes
autos de recurso de revista nº TST-RR-
462.888/1998.0 em que é recorrente
SIEMENS LTDA e recorrido LINO FERNANDEZ
GARCIA.

Importa ter presente que muito ainda
tem que ser feito de forma a dar efetividade
à legislação antidiscriminatória. Com certe-
za, neste caminho tem destaque os traba-
lhadores e suas representações divulgando
o conteúdo das normas legais e lutando pelo
seu cumprimento.

1. Nos Estados Unidos, o termo Ação Afirmativa -Affirmative Action - - ficou conhecido no governo Kennedy com a
proibição das firmas contratadas pelo Governo de discriminarem seus empregados ou candidatos a emprego. Há
também a imposição de implantarem ações afirmativas para garantir que os candidatos e empregados sejam
tratados sem consideração a sua raça, seu credo, sua cor, ou nacionalidade. Neste processo estão inclusos: emprego;
promoção; rebaixamento ou transferência; recrutamento ou anúncio de recrutamento; dispensa ou término; índice
de pagamento ou outras formas de remuneração; e seleção para treinamento e inclusive aprendizado.

2. VIANNA, Márcio Túlio. A Proteção Trabalhista Contra os Atos Discriminatórios.in “Discriminação”. Obra coletiva
organizada por Marcio Túlio Viana e Luiz Otávio Linhares Renault, São Paulo: LTR, 2000,  p. 356.

3. VIANNA, Marco Túlio. A Proteção Trabalhista Contra os Atos Discriminatórios em VIANA, Marcio Túlio,
RENAULT, Luiz Otávio  (org)  Discriminação , São Paulo: LTR, 2999, p.  360.

4. BARROS, Alice Monteiro de. Discriminação no Emprego por  Motivo de Sexo em  VIANA, Marcio Túlio,
RENAULT, Luiz Otávio  (org)  Discriminação , São Paulo: LTR, 2999, p.  41.
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O assédio é resultante de múltiplos
fatores, não significando uma eventualida-
de, mas um estado continuado de agressões,
mostrando, assim, a “permissividade “ por
parte da administração da empresa.

A falta de implementação de políticas
de relacionamento entre os funcionários, de
uma forma global, proporciona um ambien-
te de trabalho conflituoso.

As pressões provocadas pelas exigên-
cias de maior produtividade, o aumento das
responsabilidades decorrente de redução de
pessoal ou de aumento de carga de trabalho,
sem que haja aumento do quadro de empre-
gados, provoca um excesso físico e mental.

A evolução tecnológica acaba por pro-
vocar uma sobrecarga de trabalho, exigindo
maior concentração nas tarefas e forçando o
indivíduo a aumentar o ritmo de trabalho com
conseqüente aumento da possibilidade de fa-
lhas. Isso acaba por gerar, muitas vezes, revi-
sões repetidas dos trabalhos já efetuados, vin-
do a causar o desenvolvimento de neuroses
obsessivas. Como exemplo são citados os bas-
tidores dos caixas automáticos em bancos.

Nas atividades que necessitam de raci-
ocínio e decisão, coordenação de trabalho e
controle operacional de setores
departamentais agregado a outras funções,

Aspectos médicos
do assédio
Milton de Vargas Pinto
Médico do trabalho
Auditor Fiscal do Trabalho do Núcleo Igualdade no Trabalho da Delegacia Regional do Trabalho/RS

como a supervisão das atividades dos cole-
gas, tornam necessário que estas pessoas se-
jam preparadas e treinadas e, ainda, que re-
cebam monitoramento psicológico periódico.

A tecnologia moderna cria verdadeiras
armadilhas como: congelamento de software
e “panes” dos equipamentos que requerem
agilidade no suporte de manutenção.

A aplicação da tecnologia para contro-
le da produção individual, como por exemplo
as câmaras de vídeo dirigidas aos trabalha-
dores, pode ser responsável por conse-
qüências imprevisíveis (sendo uma das possi-
bilidades a “Síndrome Persecutória”) . Estes
instrumentos de controle sem o devido estu-
do e um grande trabalho de análise de resul-
tados, levam a crer serem mais uma das “cri-
ações empíricas” dos administradores.

O medo da perda do emprego e a res-
ponsabilidade familiar geram, também, mui-
ta instabilidade emocional. As ansiedades
decorrentes destes múltiplos fatores modifi-
cam, com o passar do tempo, o limiar de
autocontrole, provocando a continuidade da
tensão mental que já não permite mais o re-
laxamento, constituindo-se num ciclo vicio-
so que conduz o indivíduo ao estado
psicopatológico.

Na busca pelo tratamento, de um

.:: TEMA ::.
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modo geral, o SUS constitui-se no convênio
mais comum, devido a grande falta de su-
porte assistencial à saúde, por parte das
empresas; porém, sua lentidão de atendimen-
to e sua peculiar burocracia não conseguem
tratar, adequadamente, aos adoecimentos de
qualquer origem.

Os planos empresariais conveniados
são contratados com baixos valores e míni-
ma cobertura, portanto, são insuficientes, não
conseguindo dar sustentação para a saúde
dos trabalhadores. Há casos em que o traba-
lhador é consultado se deseja ou não fazer
parte do convênio, pois parte do custeio é
feito em desconto salarial.

O custo dos medicamentos e de alguns
exames complementares é incompatível com
os salários.

A evolução destes quadros patológi-
cos, analisados pelo ângulo aqui apresenta-
do e que fazem parte de nossa experiência
cotidiana, estão correlacionados às condições
de trabalho e meio ambiente, onde os ato-
res mantém as suas atividades, levando, as-
sim, a conclusão de nexo de causalidade,
concluindo-se pela doença profissional (aci-
dente do trabalho), diretamente ou por agra-
vamento de condições pré-existentes.

Neste contexto torna-se necessário a
COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE DO TRA-
BALHO, que obrigatoriamente deve ser rea-
lizada pela empresa.

Constatamos que os médicos contra-
tados pelas empresas mostram-se desorien-
tados quanto à decisão a ser tomada, base-
ada, por vezes, em fantasmas da vontade do
empregador.

A tendência dos órgãos competentes das
empresas, em geral, é de não levar adiante o
processo de investigação e caracterização do
Acidente do Trabalho (doença profissional).

Sobra a alternativa legal de encami-
nhamento da Comunicação de Acidente de
Trabalho (CAT) por qualquer pessoa, por Sin-
dicatos ou mesmo órgãos oficiais. Nestes
casos, o INSS costuma não considerar a es-
pécie de benefício acidentário e o trabalha-
dor é mantido em benefício comum.

O INSS, como órgão segurador, não
cumpre a sua obrigação de investigar “in
loco”, analisando a possibilidade, ou não, do
nexo causal para a caracterização do acidente
do trabalho. Nestes casos em que a empresa
não se julga responsável pelo desenvolvimen-
to da patologia, constituindo-se na dúvida
do nexo causal, age de forma simplista e ten-
denciosa, encaminhando uma carta
(INFORTUNÍSTICA) solicitando a manifesta-
ção da empresa para dar justificativa ao não
encaminhamento da CAT.

Quanto à visão prevencionista, o Pro-
grama de Controle Médico de Saúde Ocupa-
cional (PCMSO) das empresas não brinda a
investigação psíquica do indivíduo, e nos exa-
mes periódicos não é dada a devida atenção
às alterações emocionais do trabalhador.
Mesmo quando verificadas estas, nem sem-
pre há o devido encaminhamento para tra-
tamento ou, até afastamentos para recupe-
ração.

No Programa de Prevenção de Riscos
Ambientais (PPRA) não há previsão para o
risco mental nas diversas atividades.

Não é dada a atenção adequada à
“Organização do Trabalho”, principalmen-
te no que se refere à interação das diversas
atividades, nos apoios técnicos e gerenciais,
na preparação e na formação de profissio-
nais que são investidos de grande respon-
sabilidade.

O sistema lógico da organização do
trabalho é desenvolvido, aparentemente, de.::
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uma forma empírica e que nem mesmo tor-
na-se adequado em consequência dos erros
e acertos ocorridos no desenrolar das tare-
fas. Os apoios administrativos não aprofun-
dam estudos e atuam como solucionadores
ocasionais, deixando os processos ocorrerem
naturalmente.

O suporte especializado na área de
medicina do trabalho não participa nas ocor-
rências e nem no monitoramento das diver-
sas atividades, mantendo-se alienado aos
locais de trabalho da empresa ou de suas
agências, a ponto de não saber responder
aos questionamentos concernentes às ocor-
rências observadas.

Ainda observam-se profissionais da

área de medicina do trabalho  despreparados
para a atividade fim a que se propõem a
qual se const itui  na medicina cl ínica
correlacionada aos atos e gestos profissio-
nais, não possuindo, desta forma, aptidão
para coordenar o Programa Médico
Ocupacional e nem responder às autorida-
des sobre os casos observados.

As conseqüências destas situações tor-
nam-se funestas, pois provocam um compro-
metimento, muitas vezes, permanente sobre
a saúde, condições sócio-econômicas e fa-
miliares dos seus empregados, produzindo
custos para a sociedade como um todo, in-
capacidade definitiva para o indivíduo e apo-
sentadorias precoces.
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No cotidiano, as pessoas se relacionam,
profissionalmente ou não, e enfrentam diferen-
ças de idéias, sentimentos, medos, atitudes, prin-
cípios e necessidades. Lidar com essas diferen-
ças não é fácil, e todos sabem disso.

Há pessoas que naturalmente têm
maior habilidade para entender o outro e,
assim, obtêm melhores resultados na sua
vida, por meio dos seus relacionamentos. Na
verdade, tratar as diferenças de cada ser hu-
mano requer aprendizado, principalmente
nos conflitos.

A negociação habitual muitas vezes
é empírica, apenas intuitiva, portanto, sem
técnica.  A arma maior é a barganha, que na
verdade estabelece um jogo de “ganha-per-
de”, uma disputa de vontades.

Entra-se no jogo da barganha tradi-
cionalmente com atitudes que já estão bem
delineadas. Uma delas enfatiza a importân-
cia do relacionamento, e para mantê-lo são
feitas ofertas e concessões, confia-se no lado
oposto, cedendo para evitar a confrontação.
Os interesses próprios são colocados em se-
gundo plano. Como conseqüência fica-se
vulnerável a quem joga pesado.

Outra atitude é negociar como ad-
versário, fazendo pressão, ameaças, tendo
como meta ganhar do outro. Como conse-
qüência, vem a raiva do perdedor, a tensão,

Administração de conflitos
Regina Michelon
 Assistente Jurídico do Ministério do Trabalho e Emprego – Aposentada
Consultora de Organizações para Negociações,
Mediação e Administração de Conflitos

e, via de regra, a revanche.
Esse tipo de jogo pode neutralizar o

conflito, mas não prepara um relacionamen-
to funcional, saudável, que permite conti-
nuar negociando no futuro para obter novas
situações, mais produtivas. É o jogo em que
prevalece o poder da força e acarreta boa
dose de insatisfação; consome mais tempo
e mais esforço, que serão tanto maiores
quanto forem extremadas as decisões inici-
ais e menores as concessões; apresenta
maior risco de não se chegar a um acordo.

O “levar vantagem” e o “fazer con-
cessões” finalmente estão ultrapassados,
porque têm efeito de curta duração. Na ver-
dade, o objetivo na vida de cada um é a sa-
tisfação dos seus interesses, e isso é possí-
vel, desde que se aprenda a negociar.

Não há mais espaço para o empírico,
o improvisado, para a habilidade inata ape-
nas. A competência para negociar pressupõe
uma metodologia, um trabalho técnico es-
pecializado, uma preparação adequada, que
deve ocupar pelo menos 50% do tempo dis-
ponível.

Vários são os processos negociais.
Adota-se o considerado mais eficiente, ain-
da que exija constante aperfeiçoamento. É
método ético por excelência, que resgata
velhos princípios como o respeito mútuo e a

.:: TEMA ::.
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boa-fé. E que exatamente por ser ético ob-
tém os melhores resultados.

A universidade americana de Harvard
prepara negociadores utilizando um método
extremamente simples para ser compreendi-

PREPARAÇÃO DA NEGOCIAÇÃO

INTERESSES

NOSSOS:

DELES:

OPÇÕES (sugestões aceitáveis para resolver a questão):
-
-
-
CRITÉRIOS (parâmetros que podem ser utilizados para  fundamentar as opções):
-
-
-
CHANCES DE RETIRADA (independem desta negociação)

NOSSAS:

DELES:

COMUNICAÇÃO -  (quais são as perguntas a serem formuladas;  em que ordem):

COMPROMISSO:

Regina Michelon

do: por meio do diálogo, é estabelecido o
relacionamento adequado para identificar os
interesses das partes, o que torna possível
criar opções de acordos que tragam ganhos
mútuos.
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A negociação coletiva tem
como fonte de poder a
COALIZÃO
Pode se valer também das
outras fontes

FONTES DE PODER
- Legitimidade
- Disposição para corres riscos
- Envolvimento das partes no compromisso
- Especialização, a experiência
- Concorrência
- Investimento de tempo, dinheiro e energia
- Identificação
- Precedentes
- Persistência
- Atitude
- Crédito em si mesmo
- Veracidade
- Coalizão

O PROCESSO
AVANÇADO

DA NEGOCIAÇÃO
- Jogo inteligente

- Solucionador de problemas

OS SETE ELEMENTOS
- Comunicação

- Relacionamento
- Interesses
- Opções

- Critérios objetivos
- Chances de retirada

- Compromissos

Processo integrativo da
negociação que busca
identificar convergências de
interesses e construir espaços
de entendimento

Contrapõe-se ao processo
distributivo da negociação
onde predomina a quebra de
braço e termina com um
VENCEDOR – cuidado com
ele, vem a revanche!
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A importância do DIÁLOGO

Procure realmente entender o
que o outro está procurando
dizer – use a técnica de
parafrasear, repetir com as
próprias palavras para ter
certeza que entendeu

Muitas vezes a questão se
resolve com uma
comunicação adequada

COMUNICAÇÃO
Duas mãos:

OUVIR
FALAR

Planeje:
Quem deve dizer e perguntar o quê,

para quem, quando e como?

ABRIR O FOCO
!!!!!!!!!!!!

FAZENDO PERGUNTAS
???????

As perguntas permitem abrir
o foco, fazer pensar de forma
mais abrangente, onde
outras idéias de solução
podem surgir

Podem abertas: porque?
Como? Para que?

Podem ser fechadas, com
respostas de SIM e NÃO

Entender não significa
concordar, tenha isso em
mente
O negociador deve ser muito
mais alguém que ouve,
especialmente na fase em que
está fazendo diagnóstico:

O que está
acontecendo?Porque está
acontecendo?

Deixe o outro falar, escute!
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Seja o líder da negociação

Fique de olho no objetivo

Reconheça e compreenda as
emoções

Não deduza intenções –
confira sempre

RELACIONAMENTO
FUNCIONAL

Capacidade de lidar com as diferenças

Separar:
Problema        rigor

Pessoa        respeito e cortesia

INTERESSES

Necessidade, temores, medos
e preocupações

(motivam as posições)

Exemplo:
Segurança

Identifique-os
perguntando:

Por quê?
Comprometa-se com eles

Anote os interesses por
ordem de prioridade

Os recursos são escassos, e
precisamos muitas vezes
buscar a satisfação
priorizando o mais
importante

Colocar-se nos sapatos do
outro permite humanizar o
interlocutor, ver os
acontecimentos por outro
ângulo, o que não significa
concordar com o outro

Pode abrir o foco, fazer com
que se possa perceber os
fatos de forma mais completa
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São as idéias para resolver a
questão

Abertas e flexíveis, mais
adequadas que as propostas

As opções devem satisfazer
os interesses identificados, os
seus e os do interlocutor

OPÇÕES

Primeiro crie a opção.
Depois, decida.

ESPAÇO PARA NEGOCIAR

CRITÉRIOS OBJETIVOS

Dados de realidade, informações.

*Reformule diante de critérios.
Não ceda à pressão.

CHANCES DE RETIRADA
O PLANO B !!!!!

É PODER

O que posso fazer para atender meus
interesses se não firmar esse acordo

Quando se verifica que a
chance de retirada é muito
boa, melhor do que se pode
obter pela negociação,
podemos optar  por ela, ou
considerá-la como fonte de
poder na negociação.

Vale o mesmo para o outro.
Portanto, procure saber a
chance de retirada do outro!

Quando os fatos e os dados
nos convencem podemos
concordar, reformular

CEDER, abrir mão de
interesses que são
importantes para nós, traz
insatisfação e desconforto
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COMPROMISSO
Aprenda tudo o que puder

Comprometa-se apenas no final
Deve responder:
QUEM vai fazer,

O QUÊ, COMO, AMANHÂ?

O JOGO DO PODER

Truques
Obstruções

Ataques

Saiba como anular essas velhas táticas

A parte ameaça
tenta coagir

A outra
recua

A parte se arma
para lutar

A outra resiste
e ataca
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PARA DERRUBAR BARREIRAS
Reconheça às táticas

Não reaja: suba à galeria
Desarme-o: passe para o seu lado
Mude o jogo: não rejeite, reformule

Facilite o SIM: construa a saída
Dificulte o NÃO: Faça-o cair em si,

mas não de joelhos

Quer você ache que é capaz ou não
Você está sempre certo

(Henry Ford)

O poder potência - positivo

O poder manipulativo, coercitivo,
dominador - negativo

Qual é o seu bicho papão?

Tática funciona quando nós
nos deixamos atingir por ela,
lembre disso!

Abandone o MAS, procure
usar o E em seu lugar.
Funciona!

O NÃO afasta, cria defesas e
dificuldades. Queremos
negociar,  é mesmo? Por-
tanto, vamos buscar o SIM.

Resista ao desejo de VENCER
O OUTRO- negociação não é
quebra de braço.Busque a
satisfação dos interesses,
priorizando o mais
importante

PODER DE PERSUADIR
Ele tem que entender o que você está dizendo -

Para isso você deve entrar no mundo dele

Seus argumentos devem ser tais
que ele não consiga contestá-lo

Ele aceitará o seu ponto de vista desde que
satisfaça os interesses dele
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AS CAUSAS

Por quê?

COMO
RESOLVER
A QUESTÃO

- Situação atual
- Objetivos
- A QUESTÃO
- Partes

AÇÕES:

Quem vai fazer
o quê,
quando,
como?

INTERESSES

COMUNICAÇÃO
RELACIONAMENTO COMPROMISSOS

OPÇÕES
CHANCES DE RETIRADA

CRITÉRIOS

O MOVIMENTO DO JOGO

O movimento da negociação pode ser traduzido
por 4 perguntas básicas:

1. O que está acontecendo?

2. Porque está acontecendo?

3. Como resolver?

4. Quem vai fazer o quê, quando, como?

Linhas gerais
de procedimento
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Convenção concernente à discrimina-
ção em matéria de emprego e profissão.

A Conferência Geral da Organização
Internacional do Trabalho, convocada em Ge-
nebra pelo Conselho de Administração da
Repartição Internacional do Trabalho e reuni-
da a 4 de junho de 1958, em sua quadragési-
ma-segunda sessão;

Após ter decidido adotar diversas dispo-
sições relativas à discriminação em matéria de
emprego e profissão, assunto que constitui o
quarto ponto de ordem no dia da sessão;

Após ter decidido que essas disposi-
ções tomariam a forma de uma Convenção
internacional;

Considerando que a declaração de Fi-
ladélfia afirma que todos os seres humanos,
seja qual for a raça, credo ou sexo t êm direito
ao progresso material e desenvolvimento es-
piritual em liberdade e dignidade, em segu-
rança econômica e com oportunidades iguais;

Considerando, por outro lado, que a
discriminação constitui uma violação dos di-
reitos enunciados na Declaração Universal dos
Direitos do Homem, adota, neste vigésimo
quinto dia de junho de mil novecentos e cin-
qüenta e oito, a Convenção abaixo transcrita
que será denominada Convenção sobre a dis-
criminação (emprego e profissão), 1958.

Art. 1º
1. Para os fins da presente convenção,

o termo “discriminação” compreende:
a) Toda distinção, exclusão ou preferên-

cia fundada na raça, cor, sexo, religião, opi-
nião política, ascendência nacional ou origem
social, que tenha por efeito destruir ou alte-

rar a igualdade de oportunidades ou de trata-
mento em matéria de emprego ou profissão;

b) Qualquer outra distinção, exclusão
ou preferência que tenha por efeito destruir
ou alterar a igualdade de oportunidades ou
tratamento em matéria de emprego ou pro-
fissão que poderá ser especificada pelo Mem-
bro interessado depois de consultadas as
organizações representativas de empregado-
res e trabalhadores, quando estas existam, e
outros organismos adequados.

2. As distinções, exclusões ou prefe-
rências fundadas em qualificações exigidas
para um determinado emprego não são con-
sideradas como discriminação.

3. Para os fins da presente convenção
as palavras “emprego” e “profissão” inclu-
em o acesso à formação profissional, ao
emprego e às diferentes profissões, bem
como às condições de emprego.

Art. 2º - Qualquer membro para o
qual a presente convenção se encontre em
vigor compromete-se a formular e aplicar
uma política nacional que tenha por fim pro-
mover, por métodos adequados às circuns-
tâncias e aos usos nacionais, a igualdade de
oportunidades e de tratamento em matéria
de emprego e profissão, com o objetivo de
eliminar toda discriminação nessa matéria.

Art. 3º - Qualquer membro para o
qual a presente convenção se encontra em
vigor deve, por métodos adequados às cir-
cunstâncias e aos usos nacionais;

a) Esforçar-se por obter a colaboração
das organizações de empregadores e traba-
lhadores e de outros organismos apropria-

.:: ANEXOS ::.

Convenção 111 da OIT
– Discriminação emprego e profissão
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dos, com o fim de favorecer a aceitação e
aplicação desta política;

b) Promulgar leis e encorajar os pro-
gramas de educação próprios e assegurar
esta aceitação e esta aplicação;

c)  Revogar todas as disposições
legislativas e modificar todas as disposições
ou práticas administrativas que sejam incom-
patíveis com a referida política;

d) Seguir a referida política no que diz
respeito a empregos dependentes do con-
trole direto de uma autoridade nacional;

e) Assegurar a aplicação da referida
política nas atividades dos serviços de orien-
tação profissional, formação profissional e
colocação dependentes do controle de uma
autoridade nacional;

f) Indicar, nos seus relatórios anuais
sobre a aplicação da convenção, as medidas
tomadas em conformidade com esta política
e os resultados obtidos.

Art. 4º - Não são consideradas como
discriminação quaisquer medidas tomadas
em relação a uma pessoa que, individualmen-
te, seja objeto de uma suspeita legítima de
se entregar a uma atividade prejudicial à
segurança do Estado ou cuja atividade se
encontre realmente comprovada, desde que
a referida pessoa tenha o direito de recorrer
a uma instância competente, estabelecida
de acordo com a prática nacional.

Art. 5º
1. As medidas especiais de proteção

ou de assistência previstas em outras con-
venções ou recomendações adotadas pela
Conferência Internacional do Trabalho não
são consideradas como discriminação.

2. Qualquer membro pode, depois de
consultadas as organizações representativas
de empregadores e trabalhadores, quando
estas existam, definir como não discrimina-

tórias quaisquer outras medidas especiais que
tenham por fim salvaguardar as necessidades
particulares de pessoas em relação às quais a
atribuição de uma proteção ou assistência
especial seja de uma maneira geral, reconhe-
cida como necessária, por razões tal, como o
sexo, a invalidez, os encargos de família ou o
nível social ou cultural.

Art. 6º - Qualquer membro que ratifi-
car a presente convenção compromete-se a
aplicá-la aos territórios não metropolitanos
de acordo com as disposições da Constitui-
ção da Organização Internacional do Traba-
lho.

Art. 7º - As ratificações formais da pre-
sente Convenção serão comunicadas ao Di-
retor-Geral da Repartição Internacional do
Trabalho e por ele registradas.

Art. 8º
1. A presente Convenção somente vin-

culará os Membros da Organização Interna-
cional do Trabalho cuja ratificação tiver sido
registrada pelo Diretor-Geral.

2. A Convenção entrará em vigor doze
meses após registradas pelo Diretor-Geral as
ratificações de dois dos Membros.

3. Em seguida, esta Convenção entra-
rá em vigor, para cada Membro, doze meses
após a data do registro da respectiva ratifi-
cação.

Art. 9º
1. Qualquer Membro que tiver ratifi-

cado a presente Convenção pode denunciá-
la no término de um período de dez anos
após a data da entrada em vigor inicial da
Convenção por um ato comunicado ao Dire-
tor-Geral da Repartição Internacional do Tra-
balho e por ele registrado.

A denúncia só produzirá efeito um ano
após ter sido registrada.

2. Qualquer Membro que tiver ratifi- .::
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cado a presente convenção que, no prazo de
um ano, depois de expirado o período de dez
anos mencionados no parágrafo anterior, e
que não fizer uso da faculdade de denúncia
prevista, no presente artigo, ficará vincula-
do por um novo período de dez anos, e, em
seguida, poderá denunciar a presente Con-
venção no término de cada período de dez
anos, observadas as condições
estabelecidas no presente artigo.

Art. 10 - O Diretor-Geral da Reparti-
ção Internacional do Trabalho notificará a to-
dos os membros da Organização Internacio-
nal do Trabalho e registro de todas as ratifica-
ções e denúncias que lhe forem comunicadas
pelos Membros da Organização.

Ao notificar aos membros da Organi-
zação o registro da segunda ratificação que
lhe tiver sido comunicada o Diretor-Geral
chamará a atenção dos membros da Organi-
zação para a data em que a presente con-
venção entrará em vigor.

Art. 11 - O Diretor-Geral da Reparti-
ção Internacional do Trabalho comunicará ao
Secretário-Geral das Nações Unidas para efei-
tos de registro de acordo com o artigo 102º
da Carta das Nações Unidas. Informações
completas a respeito de todas as ratificações
e todos os atos de denúncia que tiver regis-
trado, nos termos dos artigos precedentes.

Art. 12 - Sempre que o julgar neces-
sário, o Conselho de Administração da Re-
partição Internacional do Trabalho apresen-
tará à Conferência Geral um relatório sobre

a aplicação da presente convenção e decidi-
rá da oportunidade de inscrever na ordem
do dia da Conferência a questão da sua revi-
são total ou parcial.

Art. 13
1. No caso de a Conferência adotar

uma nova convenção que implique em revi-
são total ou parcial da presente convenção,
e salvo disposição em contrário da nova con-
venção:

a) A ratificação da nova convenção de
revisão por um Membro implicará, ipso jure
a denúncia imediata da presente convenção,
não obstante o disposto no artigo 9º, e sob
reserva de que a nova convenção de revisão
tenha entrada em vigor;

b) A partir da data de entrada em vi-
gor da nova convenção, a presente conven-
ção deixa de estar aberta à ratificação dos
Membros.

2. A presente convenção continuará,
todavia, em vigor na sua forma e conteúdo
para os membros que a tiverem ratificado e
que não ratificarem a convenção de revisão.

Art. 14 - As versões francesa e ingle-
sa do texto da presente convenção fazem
igualmente fé.*

O texto que precede é o texto autênti-
co da convenção devidamente adotada pela
Conferência Geral da Organização Interna-
cional do Trabalho, em sua quadragésima-
segunda sessão, que se reuniu em Genebra
e que foi encerrada a 26 de junho de 1958:
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Convenção concernente à Igualdade
de Remuneração para a Mão de Obra Mas-
culina e a Mão de Obra Feminina por um Tra-
balho de Igual Valor.

A Conferência Geral da Organização
Internacional do Trabalho,

Convocada em Genebra pelo Conse-
lho de Administração da Repartição Interna-
cional do Trabalho, e aí se tendo reunido em
6 de junho de 1951, em sua trigésima quar-
ta sessão,

Depois da haver decidido adotar diver-
sas proposições relativas ao princípio de igual-
dade de remuneração para a mão-de-obra
masculina e a mão-de-obra feminina por tra-
balho de igual valor, questão que constitui o
sétimo ponto da ordem do dia da sessão,

Depois de haver decidido que essas
proposições tomariam a forma de uma Con-
venção Internacional, adota, neste vigésimo
nono dia de junho de mil novecentos e cin-
qüenta e um, a presente Convenção, que será
denominada Convenção sobre a Igualdade
de Remuneração, de 1951.

Art. 1.° - Para os fins da presente
Convenção:

a. o termo “remuneração” compreen-
de o salário ou o tratamento ordinário, de base,
ou mínimo, e todas as outras vantagens, pa-
gas direta ou indiretamente, em espécie ou
“in natura” pelo empregador ao trabalhador
em razão do emprego deste último;

b. a expressão “igualdade de remune-
ração para a mão de obra masculina e a mão

Convenção nº 100
– Igualdade de remuneração

O presidente da Conferência
B.K. DAS.
O Diretor-Geral da Repartição Internacional do Trabalho, David A. Morse.

de obra feminina por um trabalho de igual
valor” se refere às taxas de remuneração fi-
xas sem discriminação fundada no sexo.

Art. 2.°
1. Cada membro deverá, por meios

adaptados aos métodos em vigor para a fi-
xação das taxas de remuneração, incentivar
e, na medida em que isto é compatível com
os ditos métodos, assegurar a aplicação a
todos os trabalhadores do princípio de igual-
dade de remuneração para a mão de obra
masculina e a mão de obra feminina por um
trabalho de igual valor.

2. este princípio poderá ser aplicado
por meio:

a. seja de legislação nacional;
b. seja de qualquer sistema de fixação

de remuneração estabelecido ou reconheci-
do pela legislação;

c. seja de convenções coletivas firma-
das entre empregadores e empregados;

d. seja de uma combinação desses di-
versos meios.

Art. 3.°
a. Quando tal providência facilitar a

aplicação da presente Convenção, tomar-se-
ão medidas para desenvolver a avaliação
objetiva dos empregos sobre a base dos tra-
balhadores que eles comportam.

b. Os métodos a seguir para esta ava-
liação poderão ser objeto de decisões, seja
da parte das autoridades competentes, no
que concerne à fixação das taxas de remu-
neração, seja, se as taxas de remuneração .::
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forem fixadas em virtude de convenções co-
letivas, pelas partes destas convenções.

c. As diferenças entre as taxas de re-
muneração que correspondem, sem conside-
ração de sexo, a diferenças resultantes de tal
avaliação objetiva nos trabalhos a efetuar, não
deverão ser consideradas como contrárias aos
princípios de igualdade de remuneração para
a mão de obra masculina e a mão de obra
feminina por um trabalho de igual valor.

Art. 4.° - Cada Membro colaborará,
da maneira que convier, com as organizações
de empregadores e de trabalhadores interes-
sados, a de efetiva disposições da presente
Convenção.

Art. 5.° - As ratificações formais da
presente Convenção serão comunicadas ao
diretor Geral da repartição Internacional do
Trabalho e por ele registradas.

Art. 6.°
a. A presente Convenção não obrigará

senão os membros da Organização Interna-
cional do Trabalho cuja ratificação tiver sido
registrada pelo Diretor-Geral.

b. Ela entrará em vigor doze meses
depois que as ratificações de dois Membros
tiverem sido registradas pelo Diretor Geral.

c. Depois disso, esta Convenção entra-
rá em vigor para cada Membro doze meses
depois da data em que sua ratificação tiver
sido registrada.

Art. 7.°
a. As declarações que forem

comunicadas ao Diretor Geral da Repartição
Internacional do Trabalho, de conformidade
com o § 2.° do artigo 35 da Constituição da
Organização Internacional do Trabalho, de-
verão esclarecer:

b. os territórios nos quais o Membro
interessado se compromete a aplicar, sem
modificação, as disposições da Convenção.

c. os territórios nos quais ele se com-
promete a aplicar as disposições da Conven-
ção com modificações, e em que consistem
as ditas modificações;

d. os territórios aos quais a convenção
é inaplicável e, neste caso as razões pelas
quais ela é inaplicável;

e. os territórios para os quais ele re-
serva sua decisão, esperando um exame mais
aprofundado da respectiva situação.

f. As obrigações mencionadas nas alí-
neas a) e b) do primeiro parágrafo do presen-
te artigo serão reputadas parte integrante da
ratificação e produzirão idênticos efeitos.

g. Qualquer membro poderá renunci-
ar, por meio de nova declaração, a toda ou
parte das reservas contidas na sua declara-
ção anterior em virtude das alíneas b), c) e
d) do primeiro parágrafo do presente artigo.

h. Qualquer membro poderá, durante
os períodos no curso dos quais a presente
Convenção pode ser denunciada de confor-
midade com as disposições do artigo 9, co-
municar ao Diretor Geral uma nova declara-
ção modificando em qualquer outro ponto
os termos de qualquer declaração anterior e
dando a conhecer a situação nos territórios
que especificar.

Art. 8.°
·  As declarações comunicadas ao Di-

retor Geral da Repartição Internacional do
Trabalho de Conformidade com os parágra-
fos 4 e 5 do artigo 35 da Constituição da
Organização Internacional do trabalho de-
vem indicar se às disposições da Convenção
serão aplicadas no território com ou sem mo-
dificações; quando a declaração indica que
as disposições da Convenção se aplicam sob
reserva de modificação, ela deve especificar
em que consistem as ditas modificações.

·  O Membro ou Membros ou a autori-.::
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dade internacional interessados poderão re-
nunciar inteira ou parcialmente, em declara-
ção ulterior, ao direito de invocar uma modi-
ficação indicada em declaração anterior.

·  O Membro ou Membros ou a autori-
dade internacional interessados poderão, du-
rante os períodos no curso dos quais a Con-
venção pode ser denunciada de conformida-
de com as disposições do artigo 9, comunicar
ao Diretor Geral nova declaração modifican-
do, em qualquer outro ponto, os termos de
uma declaração modificando, em qualquer
outro, os termos de uma declaração anterior
e dando a conhecer a situação no que
concerne à aplicação desta Convenção.

Art. 9.°
a. Um Membro que tiver ratificado a

presente Convenção pode denunciá-la à
expiração de um período de dez anos após a
data em que foi posta em vigor pela primei-
ra vez, por ato comunicado ao Diretor Geral
da Repartição Internacional do Trabalho e por
ele registrado. A denúncia não terá efeito
senão um ano depois de ter sido registrada.

b. Todo Membro que, tendo ratificado
a presente Convenção, dentro de um prazo
de um ano após a expiração do período de
dez anos mencionado no parágrafo preceden-
te, não fizer uso da faculdade de denúncia
prevista pelo presente artigo, estará obrigado
por um novo período de dez anos e, depois
disso, poderá denunciar a presente Conven-
ção à expiração de cada período de dez anos
nas condições previstas pelo presente artigo.

Art. 10.
a. O Diretor-Geral da Repartição Inter-

nacional do Trabalho notificará a todos os
membros da Organização Internacional do Tra-
balho o registro de todas as ratificações, de-
clarações e denúncias que lhe forem
comunicadas pelos Membros da Organização.

b. Notificando aos membros da Orga-
nização o registro da segunda ratificação que
lhe tiver sido comunicado, o Diretor Geral
chamará a atenção dos membros da Organi-
zação para a data na qual a presente Con-
venção entrar em vigor.

Art. 11. - O Diretor Geral da Reparti-
ção Internacional do Trabalho comunicará ao
Secretário Geral das Nações Unidas, para fins
de registro, de conformidade com o artigo 102
da Carta das Nações Unidas, as informações
completas a respeito de todas as ratificações,
de todas as declarações e de todos os atos de
denúncia que tiver registrado de conformida-
de com os artigos precedentes.

Art. 12. - Cada vez que julgar neces-
sário, o Conselho de Administração da Re-
partição Internacional do Trabalho apresen-
tará à Conferência Geral um relatório sobre
a aplicação da presente Convenção e exa-
minará a oportunidade de inscrever, na or-
dem do dia da Conferência, a questão de sua
revisão total ou parcial.

Art. 13. - No caso em que a Confe-
rência adote uma nova Convenção revendo,
total ou parcialmente, a presente Conven-
ção, a menos que a nova Convenção dispo-
nha em contrário:

a. a ratificação por um Membro da
nova Convenção de revisão implicará, de ple-
no direito, não obstante o artigo 9.° acima,
denúncia imediata da presente Convenção
quando a nova convenção de revisão tiver
entrado em vigor;

b. a partir da data da entrada em vigor
da nova Convenção de revisão, a presente
Convenção cessará de estar aberta à ratifi-
cação dos membros.

c. A presente Convenção ficará, em
qualquer caso, em vigor, na forma e no con-
teúdo, para os membros que a tiverem ratifi- .::
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Define os crimes resultantes de pre-
conceito de raça ou de cor

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço
saber que o Congresso Nacional decreta e
eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Serão punidos, na forma des-
ta Lei, os crimes resultantes de discrimina-

cado e que não tiverem ratificado a Conven-
ção de revisão.

Art. 14. - A versão francesa e a ingle-
sa do texto da presente Convenção fazem
igualmente fé.*

O texto precedente é o texto autênti-
co da Convenção devidamente adotada pela
Conferência Geral da Organização Interna-
cional do Trabalho na sua trigésima quarta

sessão realizada em Genebra e que foi de-
clarada encerrada em 29 de junho de 1951.

Em fé do que apuseram suas assina-
turas, neste segundo dia de agosto de 1951.

O Presidente da Conferência -
Rappard.
O Diretor Geral da Repartição Interna-

cional do Trabalho - David A. Morse.

Regula o provimento de cargos
sujeitos a seleção.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA. Faço
saber que o Congresso Nacional decre-
ta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º São nulas as disposições e provi-
dências que, direta ou indiretamente, criem dis-
criminações entre brasileiros de ambos os se-
xos, para o provimento de cargos sujeitos a
seleção, assim nas empresas privadas, como nos
quadros do funcionalismo público federal, es-
tadual ou municipal, do serviço autárquico, de
sociedades de economia mista e de empresas
concessionárias de serviço público.

Parágrafo único. Incorrerá na pena de
prisão simples de 3 (três) meses a 1 (um)
ano e multa de CR$ 100,00 (cem cruzeiros)
a CR$ 500,00 (quinhentos cruzeiros) quem,
de qualquer forma, obstar ou tentar obstar o
cumprimento da presente Lei.

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em
contrário.

Brasília, 10 de julho de 1968;
147º da Independência e
80º da República.

ção ou preconceitos de raça, cor, etnia, reli-
gião ou procedência nacional.

(Redação dada pela Lei nº 9.459, de
13 de maio de 1997).

.........................................................................................................................
Art. 3º - Impedir ou obstar o acesso de

alguém, devidamente habilitado, a qualquer

Lei nº 5.473, de 10 de julho de 1968
– Seleção

Lei nº 7.716, de 05 de janeiro de 1989
– Crimes preconceito raça ou cor
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-Proíbe a exigência de atestado de
gravidez esterilização e outras práticas
discriminatórias, para efeitos admissionais ou
de permanência da relação jurídica de tra-
balho, e dá outras providências

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA.
Faço saber que o Congresso Nacional

decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º -Fica proibida a adoção de

qualquer prática discriminatória e limitativa
para efeito de acesso à relação de emprego,
ou sua manutenção, por motivo de sexo, ori-
gem, raça, cor, estado civil, situação familiar
ou idade, ressalvadas, neste caso, as hipóte-
ses de proteção ao previstas no inciso XXXIII
do art. 7º da Constituição Federal.

Art. 2º - Constituem crimes as seguin-
tes práticas discriminatórias:

I - a exigência de teste, exame, perícia,
laudo, atestado, declaração ou qualquer ou-
tro procedimento relativo à esterilização ou
a estado de gravidez;

II - a adoção de quaisquer medidas, de
iniciativa do empregador, que configurem;

a) indução ou instigamento à esterili-
zação genética;

b) promoção do controle de natalida-
de, assim não considerado o oferecimento
de serviços e de aconselhamento ou plane-
jamento familiar, realizados através de insti-
tuições públicas ou privadas, submetidas às
normas do Sistema Único de Saúde (SUS).

Pena: detenção de um a dois anos e
multa.

PARÁGRAFO ÚNICO. São sujeitos ati-
vos dos crimes a que se refere este artigo:

I - a pessoa física empregadora;
II -o representante legal do emprega-

dor, como definitivo na legislação trabalhis-
ta;

III - o dirigente, direto ou delegação,
de órgãos públicos e entidades das adminis-
trações públicas direta, indireta e fundacional
de qualquer poderes da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios.

Art. 3° - Sem prejuízo do prescrito no
artigo anterior, as infrações do disposto nes-
ta lei são passíveis das seguintes cominações:

Lei nº 9.029, 13 de abril de 1995 – Proíbe a exigência de
atestados de gravidez e práticas discriminatórias

cargo da Administração Direta ou Indireta,
bem como das concessionárias de serviços
públicos.

Pena: reclusão de dois a cinco anos.
Art. 4º - Negar ou obstar emprego em

empresa privada.
Pena: reclusão de dois a cinco anos.
.........................................................................................................................
Art. 16 - Constitui efeito da condena-

ção a perda do cargo ou função pública, para
o servidor público, e a suspensão do funcio-

namento do estabelecimento particular por
prazo não superior a três meses.

.........................................................................................................................
Art. 20 - Praticar, induzir ou incitar a

discriminação ou preconceito de raça, cor,
etnia, religião ou procedência nacional.

Pena: reclusão de um a três anos e multa.

Brasília, 5 de janeiro de 1989;
168º da Independência e
101º da República.
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Altera os arts. 1º e 20 da Lei nº
7.716, de 5 de janeiro de 1989, que
define os crimes resultantes de precon-
ceito de raça ou de cor, e acrescenta
parágrafo ao art. 140 do Decreto-lei nº
2.848, de 7 de dezembro de 1940.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço 
saber  que   o    Congresso  Nacional
decreta e eu sanciono  a  seguinte Lei:

Art. 1º Os arts. 1º e 20 da Lei nº 7.716,
de 5 de janeiro de 1989, passam a vigorar
com a seguinte redação:

“Art. 1º Serão punidos, na forma des-
ta Lei, os crimes resultantes de discrimina-
ção ou preconceito de raça, cor, etnia, reli-
gião ou procedência nacional.”

“Art. 20. Praticar, induzir ou incitar a
discriminação ou preconceito de raça, cor,
etnia, religião ou procedência nacional.

Pena: reclusão de um a três anos e

I - multa administrativa de dez vezes
o valor do maior salário pago pelo emprega-
dor, elevado em cinqüenta por cento em caso
de reincidência.

II - proibição de obter empréstimo ou
financiamento junto a instituições financei-
ras oficiais.

Art. 4° - O rompimento da relação de
trabalho por ato discriminatório, nos moldes
desta lei, faculta ao empregador optar en-
tre:

I - a readmissão, ressarcimento inte-
gral de todo o período de afastamento, me-
diante pagamento das remunerações devi-

das monetariamente, acrescidas dos juros
legais;

II - a percepção, em dobro, da remu-
neração do período de afastamento, corrigida
monetariamente e acrescidas dos juros le-
gais.

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na
data de sua publicação.

Art. 6° - Revogam-se as disposições
em contrário.

Brasília, 13 de abril de 1995;
174º da independência e
107° da República.

multa.
§ 1º Fabricar, comercializar, distribuir

ou veicular símbolos, emblemas, ornamen-
tos, distintivos ou propaganda que utilizem
a cruz suástica ou gamada, para fins de di-
vulgação do nazismo.

Pena: reclusão de dois a cinco anos e
multa.

§ 2º Se qualquer dos crimes previstos
no caput é cometido por intermédio dos
meios de comunicação social ou publicação
de qualquer natureza:

Pena: reclusão de dois a cinco anos e
multa.

§ 3º No caso do parágrafo anterior, o
juiz poderá determinar, ouvido o Ministério
Público ou a pedido deste, ainda antes do
inquérito policial, sob pena de desobediên-
cia:

I - o recolhimento imediato ou a busca

Lei nº 9.459, de 13 de maio de 1997
Define crimes preconceito raça ou cor
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e apreensão dos exemplares do material res-
pectivo;

II - a cessação das respectivas trans-
missões radiofônicas ou televisivas.

§ 4º Na hipótese do § 2º, constitui efei-
to da condenação, após o trânsito em julga-
do da decisão, a destruição do material apre-
endido.”

Art. 2º O art. 140 do Código Penal fica
acrescido do seguinte parágrafo:

“Art. 140.
...................................................................

...................................................................................
§ 3º Se a injúria consiste na utilização

de elementos referentes a raça, cor, etnia,
religião ou origem:

Pena: reclusão de um a três anos e
multa.”

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em
contrário, especialmente o art. 1º da Lei nº
8.081, de 21 de setembro de 1990, e a Lei
nº 8.882, de 3 de junho de 1994.

Brasília, 13 de maio de 1997;
176º da Independência e
109º da República.

Mensagem de Veto nº 673 Inse-
re na Consolidação das Leis do Trabalho re-
gras sobre o acesso da mulher ao mercado
de trabalho e dá outras providências.

        O PRESIDENTE DA REPÚBLI-
CA Faço saber que o Congresso Nacional de-
creta e eu sanciono a seguinte Lei:

        Art. 1o A Consolidação das Leis
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no

5.452, de 1o de maio de 1943, passa a vigo-
rar com as seguintes alterações:

“SEÇÃO I
Da Duração, Condições do Trabalho e

da Discriminação contra a Mulher
............................................................................................
Art. 373A. Ressalvadas as disposições

legais destinadas a corrigir as distorções que
afetam o acesso da mulher ao mercado de
trabalho e certas especif ic idades
estabelecidas nos acordos trabalhistas, é ve-

dado:
I - publicar ou fazer publicar anúncio

de emprego no qual haja referência ao sexo,
à idade, à cor ou situação familiar, salvo
quando a natureza da atividade a ser
exercida, pública e notoriamente, assim o
exigir;

II - recusar emprego, promoção ou
motivar a dispensa do trabalho em razão
de sexo, idade, cor, situação familiar ou
estado de gravidez, salvo quando a nature-
za da atividade seja notória e publicamen-
te incompatível;

III - considerar o sexo, a idade, a cor
ou situação famil iar como variável
determinante para fins de remuneração, for-
mação profissional e oportunidades de as-
censão profissional;

IV - exigir atestado ou exame, de qual-
quer natureza, para comprovação de este-

Lei nº 9.799, de 26 de maio de 1999
Insere na CLT regras de acesso da mulher ao mercado de trabalho
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rilidade ou gravidez, na admissão ou perma-
nência no emprego;

V - impedir o acesso ou adotar critéri-
os subjetivos para deferimento de inscrição
ou aprovação em concursos, em empresas
privadas, em razão de sexo, idade, cor, situ-
ação familiar ou estado de gravidez;

VI -  proceder o empregador ou
preposto a revistas íntimas nas empregadas
ou funcionárias.

Parágrafo único. O disposto neste ar-
tigo não obsta a adoção de medidas tempo-
rárias que visem ao estabelecimento das
políticas de igualdade entre homens e mu-
lheres, em particular as que se destinam a
corrigir as distorções que afetam a forma-
ção profissional, o acesso ao emprego e as
condições gerais de trabalho da mulher.”

“Art. 390A. (VETADO)”
“Art. 390B. As vagas dos cursos de for-

mação de mão-de-obra, ministrados por ins-
tituições governamentais, pelos próprios
empregadores ou por qualquer órgão de
ensino profissionalizante, serão oferecidas
aos empregados de ambos os sexos.”

“Art. 390C. As empresas com mais de
cem empregados, de ambos os sexos, deve-
rão manter programas especiais de incenti-
vos e aperfeiçoamento profissional da mão-
de-obra.”

“Art. 390D. (VETADO)”
“Art. 390E. A pessoa jurídica poderá

associar-se a entidade de formação profissi-
onal, sociedades civis, sociedades coopera-
tivas, órgãos e entidades públicas ou enti-
dades sindicais, bem como firmar convênios
para o desenvolvimento de ações conjuntas,
visando à execução de projetos relativos ao
incentivo ao trabalho da mulher.”

“Art. 392........................................
.........................................................................................
§ 4o É garantido à empregada, duran-

te a gravidez, sem prejuízo do salário e de-
mais direitos:

I - transferência de função, quando as
condições de saúde o exigirem, assegurada
a retomada da função anteriormente
exercida, logo após o retorno ao trabalho;

II - dispensa do horário de trabalho
pelo tempo necessário para a realização de,
no mínimo, seis consultas médicas e demais
exames complementares.”

“Art. 401A. (VETADO)”
“Art. 401B. (VETADO)”
        Art. 2o Esta Lei entra em vigor na

data de sua publicação.

Brasília, 26 de maio de 1999;
178o da Independência e
111o da República.
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Regulamenta a Lei no 7.853, de 24 de
outubro de 1989, dispõe sobre a Política Na-
cional para a Integração da Pessoa Portado-
ra de Deficiência, consolida as normas de
proteção, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso
das atribuições que lhe confere o art. 84,
incisos IV e VI, da Constituição, e tendo em
vista o disposto na Lei no 7.853, de 24 de
outubro de 1989,

D E C R E T A :

CAPÍTULO I
Das Disposições Gerais
Art. 1º - A Política Nacional para a

Integração da Pessoa Portadora de Deficiên-
cia compreende o conjunto de orientações
normativas que objetivam assegurar o pleno
exercício dos direitos individuais e sociais das
pessoas portadoras de deficiência.

Art. 2º - Cabe aos órgãos e às entidades
do Poder Público assegurar à pessoa portadora
de deficiência o pleno exercício de seus direi-
tos básicos, inclusive dos direitos à educação, à
saúde, ao trabalho, ao desporto, ao turismo, ao
lazer, à previdência social, à assistência social,
ao transporte, à edificação pública, à habita-
ção, à cultura, ao amparo à infância e à mater-
nidade, e de outros que, decorrentes da Cons-
tituição e das leis, propiciem seu bem-estar
pessoal, social e econômico.

Art. 3º - Para os efeitos deste Decreto,
considera-se:

I - deficiência – toda perda ou anor-
malidade de uma estrutura ou função psico-
lógica, fisiológica ou anatômica que gere in-
capacidade para o desempenho de ativida-

Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999

de, dentro do padrão considerado normal
para o ser humano;

II - deficiência permanente – aquela
que ocorreu ou se estabilizou durante um
período de tempo suficiente para não per-
mitir recuperação ou ter probabilidade de que
se altere, apesar de novos tratamentos; e

III - incapacidade – uma redução efe-
tiva e acentuada da capacidade de integração
social, com necessidade de equipamentos,
adaptações, meios ou recursos especiais para
que a pessoa portadora de deficiência possa
receber ou transmitir informações necessári-
as ao seu bem-estar pessoal e ao desempe-
nho de função ou atividade a ser exercida.

Art. 4º - É considerada pessoa porta-
dora de deficiência a que se enquadra nas
seguintes categorias:

I - deficiência física - alteração comple-
ta ou parcial de um ou mais segmentos do
corpo humano, acarretando o comprometimen-
to da função física, apresentando-se sob a for-
ma de paraplegia, paraparesia, monoplegia,
monoparesia, tetraplegia, tetraparesia,
triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia,
ostomia, amputação ou ausência de membro,
paralisia cerebral, nanismo, membros com de-
formidade congênita ou adquirida, exceto as
deformidades estéticas e as que não produ-
zam dificuldades para o desempenho de fun-
ções; (Redação dada pelo Decreto nº 5.296, de
2004)

II - deficiência auditiva - perda bilate-
ral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis
(dB) ou mais, aferida por audiograma nas fre-
qüências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e
3.000Hz; (Redação dada pelo Decreto nº
5.296, de 2004) .::
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III - deficiência visual - cegueira, na
qual a acuidade visual é igual ou menor que
0,05 no melhor olho, com a melhor correção
óptica; a baixa visão, que significa acuidade
visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com
a melhor correção óptica; os casos nos quais
a somatória da medida do campo visual em
ambos os olhos for igual ou menor que 60o;
ou a ocorrência simultânea de quaisquer das
condições anteriores; (Redação dada pelo
Decreto nº 5.296, de 2004)

IV - deficiência mental – funcionamen-
to intelectual significativamente inferior à
média, com manifestação antes dos dezoito
anos e limitações associadas a duas ou mais
áreas de habilidades adaptativas, tais como:

a) comunicação;
b) cuidado pessoal;
c) habilidades sociais;
d) utilização dos recursos da comuni-

dade; (Redação dada pelo Decreto nº 5.296,
de 2004)

e) saúde e segurança;
f) habilidades acadêmicas;
g) lazer; e
h) trabalho;
V - deficiência múltipla – associação

de duas ou mais deficiências.

..........
Seção IV
Do Acesso ao Trabalho
Art. 34 - É finalidade primordial da po-

lítica de emprego a inserção da pessoa porta-
dora de deficiência no mercado de trabalho
ou sua incorporação ao sistema produtivo me-
diante regime especial de trabalho protegido.

Parágrafo único - Nos casos de defici-
ência grave ou severa, o cumprimento do dis-
posto no caput deste artigo poderá ser efeti-
vado mediante a contratação das cooperati-

vas sociais de que trata a Lei no 9.867, de 10
de novembro de 1999.

...........
Art. 36 - A empresa com cem ou mais

empregados está obrigada a preencher de
dois a cinco por cento de seus cargos com
beneficiários da Previdência Social reabili-
tados ou com pessoa portadora de deficiên-
cia habilitada, na seguinte proporção:

I - até duzentos empregados, dois por
cento;

II - de duzentos e um a quinhentos
empregados, três por cento;

III - de quinhentos e um a mil empre-
gados, quatro por cento; ou

IV - mais de mil empregados, cinco por
cento.

§ 1º - A dispensa de empregado na con-
dição estabelecida neste artigo, quando se tra-
tar de contrato por prazo determinado, supe-
rior a noventa dias, e a dispensa imotivada,
no contrato por prazo indeterminado, somen-
te poderá ocorrer após a contratação de subs-
tituto em condições semelhantes.

§ 2º - Considera-se pessoa portadora
de deficiência habilitada aquela que concluiu
curso de educação profissional de nível bá-
sico, técnico ou tecnológico, ou curso supe-
rior, com certificação ou diplomação expedida
por instituição pública ou privada, legalmente
credenciada pelo Ministério da Educação ou
órgão equivalente, ou aquela com certifica-
do de conclusão de processo de habilitação
ou reabilitação profissional fornecido pelo
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

§ 3º - Considera-se, também, pessoa
portadora de deficiência habilitada aquela
que, não tendo se submetido a processo de
habilitação ou reabilitação, esteja capacita-
da para o exercício da função.

§ 4º - A pessoa portadora de deficiên-.::
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cia habilitada nos termos dos §§ 2o e 3o
deste artigo poderá recorrer à intermediação
de órgão integrante do sistema público de
emprego, para fins de inclusão laboral na
forma deste artigo.

§ 5º - Compete ao Ministério do Traba-
lho e Emprego estabelecer sistemática de fis-
calização, avaliação e controle das empresas,
bem como instituir procedimentos e formulá-
rios que propiciem estatísticas sobre o núme-
ro de empregados portadores de deficiência e
de vagas preenchidas, para fins de acompa-
nhamento do disposto no caput deste artigo.

Art. 37 - Fica assegurado à pessoa por-

tadora de deficiência o direito de se inscrever
em concurso público, em igualdade de condi-
ções com os demais candidatos, para provi-
mento de cargo cujas atribuições sejam com-
patíveis com a deficiência de que é portador.

§ 1º - O candidato portador de defici-
ência, em razão da necessária igualdade de
condições, concorrerá a todas as vagas, sen-
do reservado no mínimo o percentual de cin-
co por cento em face da classificação obtida.

§ 2º - Caso a aplicação do percentual
de que trata o parágrafo anterior resulte em
número fracionado, este deverá ser elevado
até o primeiro número inteiro subseqüente.

Mensagem de Veto nº 424 Alte-
ra o Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro
de 1940 – Código Penal, para dispor sobre o
crime de assédio sexual e dá outras provi-
dências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA  Faço
saber que o Congresso Nacional decreta e
eu sanciono a seguinteLei:

Art. 1o O Decreto-Lei n o 2.848, de 7 de
dezembro de 1940 – Código Penal, passa a
vigorar acrescido do seguinte art. 216-A:

“Assédio sexual”
“Art. 216-A. Constranger alguém com

o intuito de obter vantagem ou favorecimento

sexual, prevalecendo-se o agente da sua
condição de superior hierárquico ou ascen-
dência inerentes ao exercício de emprego,
cargo ou função.” (AC)

“Pena – detenção, de 1 (um) a 2 (dois)
anos.” (AC)

“Parágrafo único. (VETADO)”
Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data

de sua publicação.

Brasília, 15 de maio de 2001;
180o da Independência e
113o da República.

Lei nº 10.224, de 15 de maio de 2001
– Crime assédio sexual
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Dispõe sobre o Estatuto do Idoso
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço
saber que o Congresso Nacional decre-
ta e eu sanciono a seguinte Lei:

TÍTULO I
Disposições Preliminares
Art. 1o É instituído o Estatuto do Ido-

so, destinado a regular os direitos assegura-
dos às pessoas com idade igual ou superior
a 60 (sessenta) anos.

Art. 2o O idoso goza de todos os direi-
tos fundamentais inerentes à pessoa huma-
na, sem prejuízo da proteção integral de que
trata esta Lei, assegurando-se-lhe, por lei ou
por outros meios, todas as oportunidades e
facilidades, para preservação de sua saúde
física e mental e seu aperfeiçoamento mo-
ral, intelectual, espiritual e social, em condi-
ções de liberdade e dignidade.

        ..........
CAPÍTULO VI
Da Profissionalização e do Trabalho
Art. 26. O idoso tem direito ao exercí-

cio de atividade profissional, respeitadas suas
condições físicas, intelectuais e psíquicas.

Art. 27. Na admissão do idoso em
qualquer trabalho ou emprego, é vedada a
discriminação e a fixação de limite máximo
de idade, inclusive para concursos, ressalva-
dos os casos em que a natureza do cargo o
exigir.

Parágrafo único. O primeiro critério de
desempate em concurso público será a ida-
de, dando-se preferência ao de idade mais
elevada.

Lei no 10.741, de 1º de outubro de 2003
– Estatuto do idoso

Art. 28. O Poder Público criará e esti-
mulará programas de:

I – profissionalização especializada
para os idosos, aproveitando seus potenci-
ais e habilidades para atividades regulares e
remuneradas;

II – preparação dos trabalhadores para
a aposentadoria, com antecedência mínima
de 1 (um) ano, por meio de estímulo a novos
projetos sociais, conforme seus interesses, e
de esclarecimento sobre os direitos sociais e
de cidadania;

III – estímulo às empresas privadas
para admissão de idosos ao trabalho.

................
TITULO VI
Dos Crimes
CAPÍTULO I
Disposições Gerais
        Art. 93. Apl icam-se

subsidiariamente, no que couber, as disposi-
ções da Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985.

        Art. 94. Aos crimes previstos nesta
Lei, cuja pena máxima privativa de liberdade
não ultrapasse 4 (quatro) anos, aplica-se o
procedimento previsto na Lei no 9.099, de
26 de setembro de 1995, e, subsidiariamente,
no que couber, as disposições do Código
Penal e do Código de Processo Penal.

CAPÍTULO II
Dos Crimes em Espécie
Art. 95. Os crimes definidos nesta Lei

são de ação penal pública incondicionada,
não se lhes aplicando os arts. 181 e 182 do
Código Penal..::
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O MINISTRO DE ESTADO DO TRA-
BALHO E EMPREGO,  no uso das atribui-
ções que lhe confere o artigo 87, parágrafo
único, incisos I e II, da Constituição Federal,

considerando o direito ao livre acesso
ao Poder Judiciário para a defesa de direito
lesado ou sob ameaça, conforme o art. 5º,
XXXV, da Constituição Federal;

considerando o direito ao livre exercí-
cio de qualquer trabalho, ofício ou profissão,
conforme o art. 5º, XIII, da Constituição Fe-
deral;

considerando ainda a competência das
Delegacias Regionais do Trabalho – DRT’s
para f iscal izar e combater prát icas
discriminatórias no emprego e na ocupação,

resolve:
Art. 1º Toda denúncia formalmente

      ...............
        Art. 100. Constitui crime punível

com reclusão de 6 (seis) meses a 1 (um) ano
e multa:

        I – obstar o acesso de alguém a
qualquer cargo público por motivo de idade;

        II – negar a alguém, por motivo
de idade, emprego ou trabalho;

......................

    Art. 118. Esta Lei entra em vigor
decorridos 90 (noventa) dias da sua publica-
ção, ressalvado o disposto no caput do art.
36, que vigorará a partir de 1o de janeiro de
2004.

       
Brasília, 1o de outubro de 2003;
182o da Independência e
115o da República.

Portaria nº 367, de 18 de setembro de 2002
– Livre acesso ao Judiciário

dirigida ao Ministério do Trabalho e Empre-
go, principalmente por meio da Ouvidoria/
MTE, dos Núcleos de Promoção da Igualda-
de de Oportunidades e Combate à Discrimi-
nação e da página do Ministério na internet,
referente à ocorrência de prática
discriminatória por parte de empresa que
recuse a contratação de empregado que te-
nha ingressado com ação judicial trabalhis-
ta, será encaminhada à chefia de fiscaliza-
ção da respectiva Delegacia Regional do Tra-
balho para apuração.

Art. 2º À denúncia recebida nos ter-
mos do art. 1º será conferida natureza
prioritária no âmbito das ações de fiscaliza-
ção do Ministério do Trabalho e Emprego.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor
na data de sua publicação. .::
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