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1- Apresentação 

 

A igualdade, a liberdade e a cidadania são reconhecidas na atualidade, como 

princípios emancipatórios da vida social. A cidadania passa a ser construída no interior 

das lutas cotidianas, formando novos sujeitos, novas identidades político-culturais. A 

base legítima da cidadania democrática é a participação, pressupõe a aceitação da 

diversidade, o respeito às diferenças e considera que a busca de uma vida digna para 

todos e todas é o que justifica todas as atividades (políticas, econômicas, culturais, 

financeiras, educativas, familiares etc.) de uma sociedade.  

Portanto, toda ordem democrática está orientada para fortalecer os direitos 

fundamentais do ser humano e para proteger e desenvolver a vida. A democracia tem 

que ser cotidianamente construída, exercitada ao longo da vida de todas as pessoas e da 

sociedade. 

As diretrizes e princípios da política do governo federal expressam o 

compromisso com uma construção coletiva e integradora numa perspectiva inclusiva, 

não discriminadora e geradora de uma igualdade social, que se materializa por meio dos 

planos nacionais, oriundos do diálogo social entre sociedade civil e governo, via 

conferências nacionais. 

O Governo Federal, através da Secretaria de Políticas para as Mulheres da 

Presidência da República – SPM/PR promoveu um diálogo com as mulheres brasileiras 

de todos os estados e dos municípios por meio da realização de duas Conferências 

Nacionais de Políticas para as Mulheres, nos anos de 2004 e de 2007.  

O produto desta mobilização nacional foi à formulação do II Plano Nacional de 

Políticas para as Mulheres – II PNPM, que a SPM vem implementando em conjunto 

com outros ministérios e a sociedade civil organizada. 

O II PNPM norteia-se pelos princípios éticos e políticos baseados no 

fortalecimento da igualdade entre homens e mulheres, respeito à diversidade, promoção 

da autonomia das mulheres, assim como, no estímulo à participação e ao controle 

social. 

A experiência e a vivência na implementação de políticas públicas para as 

mulheres brasileiras nos dois mandatos governamentais (2003-2006 e 2007 a 2010) 

colocaram para a SPM, vários desafios sobre a sua intervenção nas principais questões 

pautadas pela dinâmica social e a reflexão crítica de construção de políticas públicas na 

perspectiva feminista inserida na dimensão étnico-racial e de orientação sexual, assim 
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como, a limitação de sua própria ação governamental. Entretanto, durante este período a 

SPM empenhou-se para desenvolver políticas e ações estratégicas para promover a 

autonomia, a cidadania e para enfrentar a violência, a desigualdade e as discriminações 

contra as mulheres. 

A partir das conferências que problematizaram e apontaram uma série de 

demandas represadas, antigas e outras situações novas, mas historicamente levantadas 

pelos movimentos sociais, foram transformadas em políticas públicas. 

Uma dessas demandas é a proposta de uma lei de igualdade de gênero. A SPM 

vem buscando materializar esta demanda por meio do substitutivo PL6653 /2009 ao PL 

4587/2009 que tem como objetivo “efetivar na esfera das relações de trabalho o 

princípio constitucional da igualdade entre mulheres e homens. Orienta-se pela idéia 

de traduzir a declaração de igualdade consagrada em dispositivos constitucionais em 

normas infraconstitucionais destinadas a prevenir e coibir quaisquer práticas 

discriminatórias lesivas à dignidade das mulheres. Visa-se, assim, garantir que a 

crescente inserção das mulheres no mercado de trabalho ocorra em respeito às 

especificidades da condição feminina”. 

Assim, a iniciativa do proposto PL é ato perfeitamente afinado com as práticas e 

metas políticas do Governo Federal, em seu propósito de realização da plena igualdade 

de cidadania e combate às práticas discriminatórias no mercado de trabalho. O seu 

campo de abrangência é vasto, o que reforça a importância da medida ora proposta. 

Contempla-se todo o universo das relações laborais de direito privado, neste incluídas 

as empresas públicas, as sociedades de economia mista, suas subsidiárias (inciso II, do 

parágrafo 1º, do artigo 173, da CF), além dos entes de direito público externo. 

Foi com este desejo que a SPM entregou a Câmara e ao Senado Federal o 

substitutivo PL 6663/2009, via a bancada feminina do Congresso, assim como, criou o 

Grupo de Trabalho sobre Igualdade no Mundo do Trabalho, composto pelas 

representações do governo, das centrais sindicais e confederações empresariais. 

O Grupo de Trabalho sobre a Igualdade no Mundo do Trabalho foi instituído 

pela SPM através da Portaria nº. 55, de 18 de maio de 2010, com a finalidade de 

examinar os Projetos de Lei nº. 6652/2009 e nº. 25/2009, referentes à igualdade no 

trabalho tramitando no Congresso.  

Constituíram o GT: representantes da Secretaria de Políticas para as Mulheres 

(SPM/PR); do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE); do Ministério da Justiça 

(MJ); da Secretaria Geral/PR; das centrais sindicais (Central Geral dos Trabalhadores 
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do Brasil; Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil; Central Única dos 

Trabalhadores; Força Sindical; Nova Central de Trabalhadores e União Geral dos 

Trabalhadores) e das confederações de empregadores (Confederação Nacional do 

Comércio de Bens, Serviços e Turismo; Confederação da Agricultura e Pecuária do 

Brasil; Confederação Nacional da Indústria; Confederação Nacional das Instituições 

Financeiras; Confederação Nacional do Transporte). Também foram convidadas 

representações do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos 

Socioeconômicos (DIEESE), do Fundo de Desenvolvimento das Nações Unidas para a 

Mulher (UNIFEM) e da Organização Internacional do Trabalho (OIT) para colaboração 

no desenvolvimento das atividades do grupo. 

O resultado do GT, expresso neste documento, representa o conjunto do debate 

realizado pelas bancadas e as propostas enviadas. Desta forma, a SPM o coloca à 

disposição dos poderes Executivo, Legislativo, Judiciário, Centrais Sindicais, 

Confederações Empresariais, Movimentos Feministas e de Mulheres e outros 

organismos da sociedade civil organizada, os quais direta ou indiretamente estão 

comprometidos com a política nacional para as mulheres contidas no II Plano Nacional 

de Políticas para as Mulheres. 

 

A Coordenação do Grupo de Trabalho. 

 

2 – Marcos Institucionais e Políticos 

 

O II Plano Nacional de Políticas para as Mulheres - II PNPM trouxe em seus 10 

eixos um conjunto de ações realizadas pelos órgãos da administração direta e indireta do 

governo federal, em parceria com governos estaduais, municipais e sociedade civil que 

mudaram e continuam mudando a vida das mulheres, de suas famílias e da sociedade 

brasileira. 

No II PNPM, o Capítulo I, trata da “Autonomia Econômica e Igualdade no 

Mundo do Trabalho, com Inclusão Social”, estabelece como objetivos gerais a 

“promover a autonomia econômica e financeira das mulheres, considerando as 

dimensões étnico-raciais, geracionais, regionais e de deficiência;  promover a 

igualdade de gênero, considerando a dimensão étnico-racial nas relações de trabalho e 

elaborar com base na Agenda Nacional, o Plano Nacional do Trabalho Decente, 

incorporando os aspectos de gênero e considerando a dimensão étnico-racial”. 

http://www.google.com.br/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.unifem.org.br%2F&rct=j&q=unifem&ei=Q1YrTYmfPMSp8Aa2hdnZAQ&usg=AFQjCNHY-6NP5GCuEaUC-DcsU9rzov5qXg&cad=rja
http://www.google.com.br/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.unifem.org.br%2F&rct=j&q=unifem&ei=Q1YrTYmfPMSp8Aa2hdnZAQ&usg=AFQjCNHY-6NP5GCuEaUC-DcsU9rzov5qXg&cad=rja
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Neste campo de ampliação da autonomia econômica das mulheres, a SPM vem 

criando ferramentas que aprofundem as políticas de igualdade de oportunidades, de 

tratamento e de direitos no mercado de trabalho, de combate a todas as formas de 

discriminação no emprego e na ocupação, com prioridade às questões de gênero, raça e 

etnia, incentivando o fortalecimento dos espaços de diálogo e concertação social em 

torno desses temas. 

A garantia da autonomia econômica é uma das condições estruturais 

fundamentais para a transformação das condições de vida e de desigualdade vividas 

pelas mulheres, especialmente aquelas que vivem as discriminações decorrentes das 

clivagens entre desigualdade social, de gênero e racial no País.  

O aumento da inserção das mulheres no mundo do trabalho remunerado é uma 

das transformações mais marcantes nas relações de gênero nas últimas décadas. No 

entanto, esta inserção se faz de maneira profundamente desigual: a participação das 

mulheres, sobretudo das mais pobres e negras, dá-se, sobretudo, nos postos mais 

precários de trabalho, destituídos de direitos e sem acesso à proteção social. Outro nó é 

a ascensão a cargos de decisão e a desigualdade salarial, as mulheres apesar de terem 

maior escolaridade ganham em média 70% da remuneração dos homens. 

O Brasil no âmbito internacional assumiu vários compromissos, dentre os quais 

se destaca a Convenção 111 da Organização Internacional do Trabalho - OIT sobre a 

discriminação no emprego (1958), ratificada em 1968. Essa Convenção considera 

discriminação toda distinção, exclusão ou preferência fundada em diversos aspectos, 

inclusive sexo, que tenha por efeito anular ou alterar a igualdade de oportunidades ou de 

tratamento em matéria de emprego ou profissão.  

Já a Convenção 100, também da OIT (1951) e ratificada pelo Brasil em 1957, 

prevê que os parâmetros de remuneração devem ser estabelecidos sem levar em conta o 

sexo do trabalhador. Além disso, exige-se que homens e mulheres sejam igualmente 

remunerados por trabalho de igual valor, e não simplesmente pelo mesmo trabalho ou 

similar. A inobservância das Convenções citadas contribui para a perpetuação do 

processo de discriminação, uma vez que, indivíduos que são pretos, pardos ou do sexo 

feminino têm remuneração menor por trabalho igual, não conseguem ascender (ou têm 

dificuldades para isso), não são contratados para cargos ou setores de maior prestígio e 

mais facilmente encontram-se desempregados.  

Além dessas Convenções da OIT, existe uma série de instrumentos criados para 

combater a discriminação contra a mulher, como: a Convenção sobre a Eliminação de 
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todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, aprovada pela Assembléia Geral das 

Nações Unidas em dezembro de 1979, ratificada em 1984 pelo Brasil e conhecida como 

CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against 

Women) e a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência 

contra a Mulher, “Convenção de Belém do Pará”, da OEA, ratificada em 1995 pelo 

Brasil. Ademais, há conferências mundiais da ONU sobre as mulheres, como a de 

Nairóbi, no Quênia, de 1985; a de Pequim, na China, de 1995; e a Conferência 

Internacional de Direitos Humanos de 1993, que reconhece que os direitos humanos das 

mulheres e das meninas são inalienáveis e constituem parte integral e indivisível dos 

direitos humanos universais. 

Outro compromisso assumido entre o governo brasileiro e a OIT é com a 

promoção do Trabalho Decente a partir de junho de 2003, ocasião em que o Presidente 

da República e o Diretor-Geral da OIT, firmaram o Memorando de Entendimento que 

prevê o estabelecimento de um Programa Especial de Cooperação Técnica para a 

promoção de uma Agenda Nacional de Trabalho Decente – ANTD nas seguintes áreas: 

geração de emprego, microfinanças e capacitação de recursos humanos, com ênfase na 

empregabilidade dos jovens; viabilização e ampliação do sistema de seguridade social; 

fortalecimento do tripartidarismo e do diálogo social; combate ao trabalho infantil e à 

exploração sexual de crianças e adolescentes, ao trabalho forçado e à discriminação no 

emprego e na ocupação. 

Com base no referido Memorando, e em consulta com as organizações de 

empregadores e trabalhadores, o Ministério do Trabalho e Emprego – MTE coordenou 

os trabalhos de elaboração da Agência Nacional do Trabalho Decente - ANTD, com a 

assistência técnica da OIT.  

Por meio do Decreto de 4 de junho de 2009 foi instituído o Comitê Executivo 

para estabelecer programa de cooperação técnica objetivando a construção de agenda de 

promoção do trabalho decente, de acordo com o referido Memorando de Entendimento. 

A SPM participa deste grupo.  

Esse programa vem sendo executado em consulta com as entidades 

representativas dos empregadores e trabalhadores de âmbito nacional e com a 

assistência técnica da OIT, entre as competências esta o fortalecimento do diálogo 

social, especialmente entre governo, trabalhadores, empregadores e o combate à 

discriminação no emprego e na ocupação. 
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O Trabalho Decente é definido como aquele trabalho adequadamente 

remunerado, exercido em condições de liberdade, equidade e segurança, capaz de 

garantir uma vida digna, sendo considerado condição fundamental para a superação 

da pobreza, a redução das desigualdades sociais, a garantia da governabilidade 

democrática e o desenvolvimento sustentável. Seu conceito se apóia nos quatro 

objetivos estratégicos da Organização Internacional do Trabalho -OIT, a saber: os 

direitos e princípios fundamentais do trabalho, a promoção do emprego de qualidade, a 

extensão da proteção social e o diálogo social. 

Em relação às mulheres, essas diversas convenções, esses acordos, planos de 

ação apontam para a cidadania plena, eqüitativa e benéfica da mulher em todas as 

dimensões humanas e atividades de desenvolvimento, além de buscar a eliminação da 

discriminação de gênero, têm sido adotadas pela comunidade internacional e nacional 

nos últimos anos.  

Os movimentos sociais de mulheres, as agências internacionais e a própria 

literatura especializada, apontam a importância destes planos, ações, convenções para a 

melhoria das relações de gênero no mundo trabalho. 

O movimento de vários países em busca da aplicação de tais medidas práticas 

assecuratórias do exercício da plena igualdade entre mulheres e homens vem crescendo 

em todo mundo. Na América Latina, a Costa Rica, em 1990, foi o primeiro país a criar 

norma de tal cunho, visando dar efetividade ao princípio geral de igualdade. As mais 

recentes iniciativas ocorreram ao longo da presente década, a exemplo do Brasil, com a 

aprovação da “Lei Maria da Penha”, em 2006, do México, com a “Ley General de 

Asseso de las Mujeres a una Vida Libre de Violência”, em 2007, da Espanha, com a 

“Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres”, também em 2007.   

 

No Brasil, a discriminação contra as mulheres é uma constante em várias 

situações da vida, muitas vezes de forma velada. É necessária uma maior atenção do 

Estado em seu dever de cumprir a Constituição e coibir e eliminar a persistência de 

tratamentos ofensivos à dignidade da mulher como pessoa. 

A sobrecarga de responsabilidades imposta às mulheres na conciliação da vida 

privada com a vida pública é notório. A manutenção da unidade e da harmonia das 

famílias brasileiras envolve sempre maior parcela de dedicação das mulheres.  
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Dados da IBGE/PNAD/2008
1
 indicam que, dentre a população ocupada, as 

mulheres consomem 21 horas semanais com os afazeres domésticos, enquanto os 

homens consomem 9 horas semanais. Dentre os homens ocupados, 47% dedicam-se aos 

afazeres domésticos, ao passo que, dentre as mulheres ocupadas, 89% dedicam-se a tais 

afazeres.  

Estes dados bem atuais confirmam antigas denúncias do movimento de mulheres 

quanto à dupla jornada de trabalho das mulheres, uma realidade de sacrifícios, 

frustrações pessoais, sentimentos de inferioridade e, sobretudo de comprometimento da 

saúde integral. Enquanto não forem criados mecanismos e equipamentos sociais que 

permitam às mulheres melhores condições de conciliar a vida pessoal com a vida 

profissional, nenhuma eficácia terá a declaração constitucional da igualdade.  

Outra comprovação desta situação é o item 2, “c”, do artigo 11, da Convenção 

para Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra Mulher, ratificada pelo  

Brasil, determina como medida necessária à eliminação da discriminação  contra as 

mulheres o fornecimento de serviços sociais de apoio para permitir que “os pais 

combinem as obrigações para com a família com as responsabilidades do trabalho”.  

Nas relações de trabalho, as práticas discriminatórias proliferam e se ancoram 

em culturas organizacionais orientadas pela crença da supremacia do masculino sobre o 

feminino. Segundo o IBGE/PNAD/2008, as mulheres hoje significam 44% da PEA 

(População Economicamente Ativa) e 42% da população ocupada.  

Ao longo dos últimos anos, foi constatado crescimento significativo de mulheres 

no mercado de trabalho. Elas representaram 45,1% da população ocupada em 2009, ou 

seja, 9,6 milhões de mulheres estavam empregadas nas seis regiões metropolitanas 

pesquisadas pelo IBGE. Em relação a 2003, a participação delas cresceu 19,4%. 

Naquele ano, as mulheres significavam 43% (8 milhões de pessoas) da população 

ocupada.  

A taxa de desemprego entre as mulheres foi de 9,9% em 2009, ante 10% no ano 

anterior.  Entretanto, no mercado de trabalho brasileiro um dado não se altera: as 

mulheres ganham em média, 29,7% menos do que os homens, a maior diferença 

encontrada entre os 18 países avaliados pelo BID, segundo dados divulgados no jornal 

O Globo, de 12.10.2008
2
.  

                                                 
1
  Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios de 2008. 

2
 Jornal O Globo de 12.10.2008, sobre relatório do BID intitulado “Novo século, velhas disparidades: 

diferenças salariais entre gênero e etnias na América Latina”  
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Ainda segundo a PNAD, embora mais instruídas, as mulheres ganham menos 

que os homens e estão em menor número na ocupação de cargos e funções de chefia.  

Uma pesquisa dirigida pela CATHO ON LINE em 95.103 empresas brasileiras, 

referente aos anos 2006 e 2007, publicada na revista Vida Executiva nº 42, nov.2007, 

revela a seguinte distribuição das mulheres nos cargos executivos: 20,7% são 

presidentes; 16,13%, vice–presidentes; 25,03% são diretoras; 30,12%, gerentes; 42,84% 

são supervisoras; como chefes há 39,30%; e ainda, encarregadas e coordenadoras, 

52,32% e 51,51%, respectivamente.  

Esses resultados demonstram que as mulheres representam um quinto das 

posições hierárquicas mais altas. Em sete anos - período em que a pesquisa vem sendo 

realizada -, houve um aumento de 6,29% de presidentes mulheres e 5,35% de diretoras. 

Apesar dessa participação ter apresentado um aumento significativo nas últimas 

décadas, ainda é muito inferior em relação à taxa de participação masculina nos cargos 

de comando.  

A taxa de participação das mulheres no mercado de trabalho tem crescido em 

todo o mundo, atualmente é a mais alta da história, conforme documento divulgado pela 

OIT
3
. Aumentou em 200 milhões durante a última década até alcançar 1,2 bilhões em 

2007, diante de 1,8 bilhões de homens. Porém, no mesmo período aumentou também o 

desemprego das mulheres, que passou de 70,2 para 81,6 milhões, com taxa de 6,4%, ao 

passo que a dos homens é de 5,7%. A relação emprego-população mundial em 2007 foi 

de 49,1% para as mulheres e de 74,3 % para os homens. 

Considerando o contexto acima e as reivindicações dos movimentos sociais de 

mulheres, a SPM vem contribuindo para a melhoria da vida das mulheres através de 

programas, ações e leis. Assim, o substitutivo PL6653 /2009 ao PL 4587/2009 tem 

como objetivo “efetivar na esfera das relações de trabalho o princípio constitucional 

da igualdade entre mulheres e homens. Orienta-se pela idéia de traduzir a declaração 

de igualdade consagrada em dispositivos constitucionais em normas 

infraconstitucionais destinadas a prevenir e coibir quaisquer práticas discriminatórias 

lesivas à dignidade das mulheres. Visa-se, assim, garantir que a crescente inserção das 

mulheres no mercado de trabalho ocorra em respeito às especificidades da condição 

feminina”. 

                                                 
3
 Organização Internacional do Trabalho. Tendências mundiais do emprego das mulheres, março, 2008. 
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Com o referido Projeto de Lei propõem-se regras consideradas fundamentais às 

garantias de igualdade no mercado de trabalho. Enfatizam-se as medidas pertinentes ao 

equilíbrio entre as responsabilidades familiares e profissionais, sem o que a igualdade 

de cidadania jamais se realiza. Criam-se medidas de incentivo às empresas para a 

adoção de planos de igualdade de gênero. Estabelecem-se regras específicas de 

prevenção e de punição do assédio sexual e do assédio moral no âmbito das relações de 

trabalho. Cria-se a Comissão Interna Pró-Igualdade (CIPI), aproveitando-se a 

experiência da CIPA prevista na CLT de 1943.  

Outras medidas não menos importantes integram a proposição tais como as que 

garantem e ampliam a assistência às trabalhadoras e trabalhadores com relação aos 

menores sob sua guarda, bem como com relação às pessoas idosas pelas quais 

respondem, questões da vida familiar que repercutem sobre a vida profissional, 

dificultando seu pleno desenvolvimento. Além, de medidas de fiscalização, de 

penalidades e de sanções econômicas justificam-se, pois são fundamentais à garantia de 

cumprimento das normas propostas. 

   Em sua trajetória, a SPM/PR acumula importantes conquistas, tendo sido 

decisiva a sua atuação na proposta da lei que, aprovada, veio a coibir a violência contra 

as mulheres, dando eficácia prática ao princípio inscrito no parágrafo 8º, do artigo 226, 

da Constituição de 1988.  

Ainda no âmbito da promoção da igualdade de oportunidades entre mulheres e 

homens em organizações públicas e privadas, com o objetivo de incentivar novas 

concepções e práticas da gestão de pessoas e da cultura organizacional, é desenvolvido 

o programa Pró-Equidade de Gênero, previsto no I e II Plano Nacional de Políticas para 

as Mulheres (PNPM). Este confere um selo pela realização de boas práticas de gestão e 

troca de experiências de promoção da igualdade de gênero nas relações de trabalho.  

O Programa vem sendo realizado em parceria com Organização Internacional do 

Trabalho (OIT) e o Fundo de Desenvolvimento das Nações Unidas (Unifem), hoje 

denominada ONU Mulher e, já se encontra em sua quarta edição (2011-2012), contando 

com a adesão de significativo número de empresas e instituições públicas e privadas.   

 

 

3. Funcionamento e Propostas do Grupo de Trabalho 

A primeira reunião do GT foi realizada no dia 30 de agosto de 2010, objetivou 

a instalação do mesmo e a elaboração do seu Plano de Trabalho. A Reunião teve início 
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às 14 horas e 30 minutos, no Auditório da Secretaria de Políticas para as Mulheres, com 

a presença de: Eunice Lea de Moraes (Coordenadora/SPM); Kilma de Sá Cavalcanti 

(SPM); Rafaela Egg (OIT – Brasil); Danielle Valverde (UNIFEM); Juneia Batista 

(CUT); Léa Marques (CUT); Eleuza de Cássia (UGT); Maria Auxiliadora dos Santos 

(Força Sindical); Dayana Pâmela Martins (CNA); Lívia Pinheiro (CNT); Déborah 

Cheyne (CGTB); Silvana Cantalupo (CNF); Lilian Arruda (DIEESE); Alain Alpin Mac 

Gregor (CNC); Sônia Maria Zerino (NCST). 

A coordenadora do GT, Eunice Lea, iniciou apresentando a pauta e explanou 

sobre o primeiro eixo do II PNPM, intitulado “Autonomia Econômica e Igualdade no 

Mundo do Trabalho, com Inclusão Social” e a criação do GT, agradecendo a todas as 

representações pela presença. Em seguida, foram feitas as apresentações de cada 

membro do GT e foi declarado instalado o Grupo de Trabalho. Kilma da SPM solicitou 

que fosse enviada, com a maior brevidade possível, a indicação de suplente das 

organizações que ainda não o fizeram
4
, para que seja publicada a portaria designando os 

membros do GT. 

Sobre a tramitação do PL nº. 6653/2009 apensado ao 4857/2009 iniciou-se um 

debate acerca do porquê de ainda não ter sido votado.  

Eunice explicou o trâmite que foi feito desde 2009, pela bancada feminina da 

Câmara Federal e que além de outras votações que entraram nas pautas da Câmara, há 

também a questão complexa do sexismo, da composição majoritariamente masculina da 

Câmara. Foram feitas algumas sugestões, dentre elas a de realizar uma reunião do GT 

com a presença de deputadas e deputados. Eunice sugeriu que fossem apresentadas, pela 

OIT e pelo UNIFEM, leis de igualdade no mundo do trabalho de outros países, a 

exemplo de Portugal ou Espanha. Rafaela (OIT) e Danielle (UNIFEM) se prontificaram 

a realizar tal apresentação na próxima reunião (dia 23/09).   

Após todas essas considerações, foi discutido o Plano de Trabalho do GT, 

ficando definido o seguinte cronograma de reuniões: 

 Dias 23 e 24 de Setembro - apresentação da Lei da Igualdade da Espanha 

(Lei Orgânica 22/3/2007), por Rafaela Egg – OIT/Brasil; debate sobre os aspectos 

jurídicos e legislativos do Substitutivo nº. 6653/2009 apensado ao PL nº. 4857/2009, 

                                                 
4
 Ainda não enviaram indicação de suplente: Confederação Nacional das Instituições Financeiras 

(CONSIF) e Secretaria Geral da PR.  
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referente à igualdade no trabalho tramitando na Câmara; Contribuição da Bancada dos 

Empregadores (as) e da Bancada dos Trabalhadores (as) e Bancada do Governo. 

 Dias 26 e 27 de outubro – pauta a definir. Dia 30 de novembro – 

construção do documento final e encerramento das atividades.  

Nesta reunião foi distribuído o substitutivo o PL 6653/2009 proposto pelo 

governo federal ao PL 4857/2009. 

A segunda reunião foi realizada nos dias 23 e 24 de setembro de 2010. No 

primeiro dia, pela manhã, houve apresentação da Lei da Igualdade da Espanha (Lei 

Orgânica 22/3/2007) por Rafaela Egg – OIT/Brasil. À tarde, Ricardo Ferreira - 

Procurador Federal/SPM/PR, e Regina Adami - Assessora Parlamentar/SPM/PR, 

abordaram os aspectos jurídicos e legislativos do Substitutivo nº. 6653/2009 apensado 

ao PL nº. 4857/2009, referente à igualdade no trabalho tramitando na Câmara.  

No segundo dia, foram apresentadas as contribuições de cada uma das bancadas 

(empregadores/as e trabalhadoras) ao referido substitutivo, apresentado pela SPM. A 

bancada empresarial apresentou um documento que explanava sua posição 

considerando inconstitucional o PL 4857/2009 e o PL 6653/2009. A bancada de 

trabalhadores (as) apresentou documento com várias emendas ao substitutivo em pauta. 

Ao final da reunião ficou acertado que a SPM, via Assessoria Jurídica 

apresentaria uma nota sobre as observações feitas pelas bancadas de empresários(as) e 

de trabalhadores(as) ao PL 6653/2009.Também , acertou-se que a SPM convidaria 

empresas exitosas que participam da 3ª Edição do Programa Pró-Equidade de Gênero. 

As empresas seriam a FERSOL, Banco do Brasil, Itaipu Binacional e Prefeitura de 

Quixadá. 

A terceira reunião aconteceu nos dias 08 e 09 de novembro de 2010. As 

atividades se iniciaram com a participação de representantes de algumas organizações 

participantes do Programa Pro-Equidade de Gênero (Prefeitura de Quixadá, 

FERSOL, Itaipu Binacional e Banco do Brasil) relatando ações bem sucedidas 

realizadas por cada uma no âmbito da igualdade de gênero.Após as apresentações 

sucedeu o debate.  

Também nesta terceira e última reunião, foi divulgada a NOTA 

Nº.013/2010/SPM/PR – RAF, documento com as considerações emitidas pela 

Assessoria Jurídica da SPM/PR sobre as contribuições/sugestões apresentadas pelos 

empregadores (as) e pelas trabalhadoras sobre o PL 6653/2009. Por fim, ficou definido 

o prazo até 30 de novembro de 2010 para que as (os) integrantes do GT enviassem à 
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coordenação as suas sugestões finais sobre o substitutivo em tramitação no Congresso, 

concluindo-se os trabalhos deste Grupo.  

Finalizando a última reunião, a bancada dos empregadores explicitou que era 

contra qualquer lei de igualdade no mundo do trabalho, propondo a criação de uma 

Comissão Permanente e Tripartite de Igualdade no Mundo do Trabalho, coordenada 

pela SPM/PR, para discutir leis, acordos e outras normas que tratem dos direitos da 

mulher no mundo do trabalho. As bancadas governamental e de trabalhadores(as) 

explicitaram –se a favor de uma lei da igualdade e que continuariam a fazer gestão junto 

ao Congresso Nacional para a provação da mesma. 

 A proposta de criação de uma Comissão foi vista com bons olhos pelas 

bancadas de trabalhadores (as) e de governo, entretanto a coordenação do GT, ficou de 

consultar a direção da SPM, considerando que já existe uma Comissão Tripartite de 

Igualdade de Oportunidades de Gênero e Raça no Trabalho, coordenada pelo Ministério 

do Trabalho, com a participação das três bancadas. 

 Em anexo, estão as proposições das bancadas. 

 

Integrantes do Grupo de Trabalho  

 

O GT sobre a Igualdade no Mundo do Trabalho teve a seguinte composição: 

 

I – Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República, 

que o coordenará: 

Eunice Léa de Moraes 

Kilma de Sá Cavalcanti 

 

II – Ministério do Trabalho e Emprego: 

Leonor da Costa – titular 

Adriana Rosa dos Santos - suplente 

 

III – Ministério da Justiça: 

Glaucia Elaine de Paula – titular 

Regina Maria Filomena de Luca Miki - suplente 

 

IV – Secretaria-Geral da Presidência da República: 

Quenes Silva Gonzaga – titular 

Dirvany Lamas Martins Gonçalves - suplente 

 

V – Central Geral dos Trabalhadores do Brasil: 

Aparecida Malavazi – titular 

Debora Cheyne Prates – suplente  
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VI – Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil: 

Dilce Abgail Pereira – titular 

Celina Areas – suplente  

 

VII – Central Única dos Trabalhadores: 

Rosane da Silva – titular 

Junéia Martins Batista - suplente 

 

VIII – Força Sindical:  

Maria Auxiliadora dos Santos – titular 

Maria Susicleia Assis – suplente 

 

IX - Nova Central Sindical de Trabalhadores: 

Sônia Maria Zerino da Silva - titular 

Maria Helena Romansine - suplente 

 

X – União Geral dos Trabalhadores: 

Eleuza de Cássia Bufelli Macari - titular 

Rosane Sasse - suplente 

 

XI – Confederação Nacional do Comércio de Bens e Serviços e Turismo: 

Roberto Luis Lopes Nogueira - titular 

Alain Alpin Mac Gregor - suplente 

 

XII – Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil: 

Dayana Pâmela Martins Peixoto – titular  

Tatiana Villa Carneiro - suplente 

 

XIII – Confederação Nacional da Indústria: 

Lucia Maria Rondon Linhares - titular 

Maria Cristina Soares Linhares - suplente 

 

XIV - Confederação Nacional das Instituições Financeiras: 

Silvana Cantalupo - titular 

Gabriela do Amaral - suplente 

 

XVI – Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos 

Socioeconômicos: 

Lílian Arruda Marques - titular 

Patrícia Lino Costa - suplente 

 

XVII – Organização Internacional do Trabalho: 

Márcia Vasconcelos - titular 

Rafaela Egg – suplente  

 

 

Anexos: I. Substitutivo PL 4857-A/2009 e ao PL 6653/2009.  

              II. Portaria nº. 55, de 18 de maio de 2010. 

              III. Contribuições da bancada dos (as) empregadores (as). 



 16 

   IV. Contribuições da bancada das trabalhadoras 

   V. Nota técnica emitida pela Assessoria Jurídica da SPM (NOTA 

Nº.013/2010/SPM/PR – RAF) 
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Substitutivo 

PL 4857-A/2009 e ao PL 6653/2009, de Autoria dos deputados Valtenir Pereira, Alice 

Portugal e Outros, respectivamente. 

 

 

Cria mecanismos para prevenir 

e coibir a discriminação contra 

a mulher nas relações de 

trabalho e dá outras 

providências.  

 

 

O Congresso Nacional decreta: 

 

 Art. 1º Esta Lei cria mecanismos para prevenir e coibir a discriminação contra a 

mulher e estabelece medidas de proteção e garantia de iguais oportunidades de acesso, 

permanência e remuneração nas relações de trabalho. 

 

 Art. 2º São formas de discriminação contra a mulher no âmbito das relações do 

trabalho: 

 

 I – o estabelecimento de critérios de admissão por motivo de sexo;  

II - a diferenciação salarial, quando desenvolvida a mesma função ou atividade, 

conforme o inciso XXX do art. 7º da Constituição Federal, e observado o disposto no 

art. 461, da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 

5.452, de 1º de maio de 1943;  

 III - o controle de condutas no ambiente de trabalho, de modo a inviabilizar a 

sua participação em igualdade de condições; 

 IV - a vinculação à condição de subserviência e subjugação em relação aos 

demais colegas da mesma função ou atividade; 

 V - a preterição na ocupação de cargos e funções, promoção e remoção, mesmo 

quando efetivamente comprovada a produtividade ou conhecimentos técnicos 

decorrentes de seu histórico curricular; 

 VI - a criação de obstáculos, em razão de sexo, ao acesso a cursos de 

qualificação, profissionalização e especialização; 

 VII - a violência moral, física, patrimonial, psicológica e sexual;  

 VIII - o assédio sexual; 

IX - o desrespeito, nos meios de comunicação internos e institucionais, com 

consignação indevida de papéis estereotipados. 

 

§ 1º São consideradas também, discriminação contra a mulher, qualquer das 

práticas relacionadas nos incisos do caput em razão de raça, etnia, orientação sexual, 

idade ou crenças religiosas. 
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§ 2º Considera-se discriminação indireta a ação, omissão, critério, disposição ou 

norma interna que, mesmo aparentemente neutra ou formalmente igualitária, estabeleça 

situação desvantajosa, em razão de sexo. 

§ 3° Considera-se discriminação institucional aquela que atua de forma difusa no 

funcionamento das instituições, independentemente das vontades e das manifestações 

individuais e que contribui para o surgimento e a reprodução de modelos 

discriminatórios de hierarquia, como a de sexo e a racial. 

§ 4º As diferenças e especificidades inerentes à condição feminina não poderão 

ser utilizadas para justificar tratamento discriminatório, assim considerado o que 

acarrete lesão à integridade e à cidadania das mulheres nas relações de trabalho. 

§ 5º Não são consideradas discriminatórias as diferenciações decorrentes de 

ações positivas que visem a compensar situação desigual e alcançar a igualdade de 

tratamento. 

  

Art. 3º Cabe ao Estado e à sociedade promover políticas e ações positivas que 

visem a prevenir, coibir e eliminar todas as formas de discriminação contra as mulheres 

nas relações de trabalho. 

 

§ 1º As políticas e ações previstas no caput deverão observar: 

 

 I - a transversalidade da questão de gênero, levando em consideração a forma 

como são atingidas mulheres e homens, direta ou indiretamente, de modo a evitar o 

acirramento das desigualdades e promover a igualdade efetiva; 

 II - o compartilhamento equânime das responsabilidades nas esferas privada e 

pública, especialmente no âmbito profissional; 

 III - a conciliação entre a vida pessoal, familiar e laboral, visando à eliminação 

das tensões decorrentes da múltipla inserção social de mulheres e homens; e  

 IV - a igualdade de oportunidades, no que se refere ao acesso ao emprego, à 

permanência no emprego, à formação e à promoção profissionais, às boas condições de 

trabalho e à justa remuneração. 

 

 § 2º Deverão ser desenvolvidas políticas e ações que incentivem formas de 

organização coletiva e solidária de trabalho que fomentem a autonomia financeira das 

trabalhadoras sem vínculo de emprego. 

 

 Art. 4º O Estado fomentará ações educativas destinadas a promover uma cultura 

de igualdade de gênero na sociedade, como forma de estimular o exercício 

compartilhado das responsabilidades familiares e profissionais entre mulheres e 

homens. 
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 § 1º Consideram-se responsabilidades familiares o cuidado com os filhos e com 

as pessoas enfermas e idosas que habitam o domicílio familiar, sejam elas dependentes 

legais ou não, e o desempenho dos afazeres domésticos. 

 § 2º Deverão ser assegurados os meios necessários ao exercício compartilhado e 

em igualdade de condições das responsabilidades previstas no § 1º. 

 

Art. 5º Serão realizados programas de educação e de inserção profissional para a 

promoção da capacitação, do acesso e da permanência das mulheres no mercado de 

trabalho, com conteúdos relativos ao respeito à igualdade e à dignidade da pessoa 

humana com a perspectiva de gênero. 

 

 Art. 6º As empresas deverão incorporar o respeito à igualdade de tratamento 

entre mulheres e homens como um valor organizacional e adotar medidas para a 

eliminação de quaisquer práticas discriminatórias nas relações de trabalho.   

 

 Art. 7º O princípio da igualdade entre mulheres e homens incidirá sobre os 

processos seletivos e critérios de avaliação, formação e capacitação profissional, 

devendo ser observado, tanto quanto possível, para efeito de promoção a posições de 

chefia ou gerência de modo a evitar toda e qualquer forma de discriminação em razão 

de sexo. 

 

Art. 8º Os acordos e convenções coletivas de trabalho deverão respeitar o 

princípio da igualdade entre mulheres e homens, podendo ser aproveitados para o 

estabelecimento de medidas e ações positivas que facilitem a inserção e a permanência 

das mulheres no mercado de trabalho. 

 

 Art. 9º O Estado conferirá um selo distintivo às empresas que se destaquem na 

aplicação de políticas de igualdade de tratamento e de oportunidades para trabalhadoras 

e trabalhadores.  

 

§1º. Para a conferência do selo referido no caput, deverão ser observados, no 

mínimo, os seguintes critérios: 

 

I - a adoção de ações ou programas de equidade de gênero; 

 II - a realização de avaliações periódicas sobre a situação da equidade de gênero 

na empresa; e  

 III - a efetividade das ações e programas implementados. 

§2º O selo distintivo será reconhecido como indicador de prática de igualdade de 

gênero e poderá ser utilizado pela empresa para fins publicitários.  

 

 Art. 10 O Título III do Decreto-Lei 5.452, de 1° de maio de 1943, passa a 

vigorar acrescido do seguinte capítulo: 

 

“CAPÍTULO V 
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DA COMISSÃO INTERNA DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE 

 

Art. 441-A As empresas constituirão Comissão Interna de Promoção da Igualdade – 

CIPI, com o objetivo de promover a igualdade de sexo e o combate às práticas e 

políticas discriminatórias nas relações e no ambiente de trabalho, conforme 

regulamento. 

 

Art. 441-B A CIPI será composta paritariamente de representantes 

da empresa e dos empregados. 

 

§ 1º As representações da empresa e dos empregados deverão, 

cada uma, ser composta por, no mínimo, 50% de mulheres. 

§ 2º Os representantes dos empregadores, titulares e suplentes, 

serão por eles designados. 

§ 3º Os representantes dos empregados, titulares e suplentes, 

serão eleitos em escrutínio secreto, do qual participem, 

independentemente de filiação sindical, exclusivamente os empregados 

interessados.  

§ 4º O mandato dos representantes eleitos para a CIPI terá 

duração de um ano, permitida uma reeleição. 

§ 5º O disposto no parágrafo anterior não se aplicará ao integrante 

suplente que, durante seu mandato, tenha participado de menos da 

metade do número de reuniões da CIPI. 

§ 6º O empregador designará, anualmente, dentre os seus 

representantes, o Presidente da CIPI, e os empregados elegerão, dentre 

eles, o Vice-Presidente. 

 

Art. 441-C Os titulares da representação dos empregados na CIPI 

não poderão sofrer despedida arbitrária, entendendo-se como tal a que 

não se fundar em motivo disciplinar, técnico, econômico ou financeiro. 

 

Parágrafo único. Ocorrendo a despedida, caberá ao empregador, 

em caso de reclamação à Justiça do Trabalho, comprovar a existência de 

qualquer dos motivos mencionados neste artigo, sob pena de ser 

condenado a reintegrar o empregado. 

 

Art. 441-D A CIPI terá por atribuição: 

 

I - realizar diagnóstico anual sobre as condições relativas à 

questão de gênero, raça e etnia nas relações e ambiente de trabalho da 

empresa; 
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II - elaborar Plano de Igualdade que possibilite o enfrentamento e 

a solução dos problemas identificados, de acordo com as instruções 

expedidas pelo Poder Público; 

III - avaliar, anualmente, o cumprimento dos compromissos 

assumidos no Plano de Igualdade; 

IV - divulgar informações relativas à questão de gênero, raça e 

etnia no ambiente de trabalho; e 

V - outras atribuições previstas em regulamento. 

 

§ 1º O diagnóstico referido no inciso I do caput deverá conter, dentre outras, 

informações sobre a política salarial e sobre a composição das posições de chefia da 

empresa. 

§ 2º O Plano de Igualdade fixará: 

 

I - os objetivos e as metas a alcançar; 

II - as ações a serem implementadas; e 

III - os sistemas de monitoramento e de avaliação. 

 

§ 3º O Plano de Igualdade e seus resultados serão amplamente 

divulgados aos empregados. 

 

Art. 441-E A empresa deverá assegurar o acesso dos 

representantes da CIPI às informações necessárias ao cumprimento de 

suas atribuições.” 

  

 Art. 11 Fica instituído o Cadastro de Empregadores Responsáveis por Atos 

Discriminatórios – CERAD. 

 

Art. 12 Serão inscritas no CERAD as empresas que forem condenadas por 

práticas discriminatórias no tocante a igualdade de sexo, tais como as previstas no art. 2º 

desta lei, no Título III, Capítulo III, Seção I da Consolidação das Leis do Trabalho, e na 

Lei 9.029, de 13 de abril de 1995. 

 

§ 1º A condenação a que se refere o caput poderá ser: 

 

a) administrativa final, quando relativa à auto de infração lavrado em 

decorrência de ação fiscal, nos termos do Título VII da Consolidação das Leis do 

Trabalho, salvo se suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário; ou 
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b) judicial, quando transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado. 

 

§ 2º A empresa será monitorada pelo período de dois anos após sua inclusão no 

CERAD, para verificação da regularidade das condições de trabalho devendo, após esse 

período e sem que haja reincidência, ser excluída. 

§ 4º A exclusão da empresa do CERAD ficará condicionada ao pagamento das 

multas resultantes da ação fiscal. 

§ 5º O CERAD será atualizado semestralmente. 

 

Art.13 Aplica-se a esta Lei, no que couber, o disposto no art. 401 e no Título 

VII, Capítulo I da Consolidação das Leis do Trabalho, sem prejuízo do disposto na Lei 

nº. 9.029, de 13 de abril de 1995. 

 

Art. 14 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II 

 

PORTARIA No- 55, DE 18 MAIO DE 2010 

 

A MINISTRA DE ESTADO CHEFE DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA 

AS MULHERES DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, no uso de suas atribuições 

previstas no artigo 22 da Lei 10.683, de 28 de maio de 2003. 
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Resolve: 

Art. 1°. Instituir, no âmbito da Secretaria de Políticas para as Mulheres, o Grupo de 

Trabalho sobre Igualdade no Mundo do Trabalho. 

Art. 2°. O GT terá a finalidade de examinar os projetos de lei nº. 6652/2009 e de nº. 

25/2009 referentes à igualdade no trabalho tramitando no Congresso. 

Art. 3º. O GT será constituído por representantes da Secretaria de Políticas para as 

Mulheres (SPM/PR), do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), do Ministério da 

Justiça (MJ), da Secretaria Geral/PR, das Centrais Sindicais e representantes das 

Confederações dos Empregadores, a saber: 

I - Central Geral dos Trabalhadores do Brasil (CGTB) 

II - Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB) 

III - Central Única dos Trabalhadores (CUT) 

IV - Força Sindical 

V - Nova Central de Trabalhadores (NCST) 

VI - União Geral dos Trabalhadores (UGT) 

VII - Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços 

e Turismo (CNC) 

VIII - Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) 

IX - Confederação Nacional da Indústria (CNI) 

X - Confederação Nacional das Instituições Financeiras (CONSIF) 

XI - Confederação Nacional do Transporte (CNT) 

Parágrafo único: Participarão como assistentes técnicos representantes do Departamento 

Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (DIEESE) e da Organização 

Internacional do Trabalho (OIT). 

Art. 4°. Os integrantes do GT serão indicados pelos titulares dos órgãos e entidades 

representados e designados em portaria da Secretária de Políticas para as Mulheres. 

Art. 5°. O GT poderá convidar representantes de outros órgãos da administração 

pública, de entidades privadas, de organizações sindicais e não-governamentais para o 

acompanhamento ou participação dos trabalhos. 

Art. 6°. O GT terá o prazo de 60 dias, prorrogáveis por mais 30 dias. 

Art. 7°. A participação no GT será considerada prestação de serviços relevantes e não 

será remunerada. 

Art. 8°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

NILCÉA FREIRE 

 

 

 

 

ANEXO III 

 

CONTRIBUIÇÃO DA BANCADA DOS (AS) EMPREGADORES (AS).  

 

SSeennhhoorraa  CCoooorrddeennaaddoorraa  ddoo  GGTT  IIgguuaallddaaddee  nnoo  MMuunnddoo  ddoo  TTrraabbaallhhoo,,  
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1.  A bancada dos empregadores integrante deste GT não pode emprestar 

apoio ao Projeto de Lei nº 6.653, de 2009, nem ao Substitutivo aos Projetos de Lei nºs 

4.857-A/2009 e 6.653/2009, de autoria dos deputados Valtenir Pereira, Alice Portugal e 

Outros, respectivamente, que cria mecanismos para prevenir e coibir a discriminação 

contra a mulher nas relações de trabalho. 

 

b) Para melhor compreensão da oposição ora formulada, é oferecido o 

quadro abaixo, contendo o Substitutivo antes referido e as razões de 

objeção desta bancada: 

 

Substitutivo 

PL 4857-A/2009 e ao PL 6653/2009,  

de autoria dos deputados Valtenir 

Pereira, Alice Portugal e Outros, 

respectivamente 

 

 

Razões de oposição da  

Bancada dos Empregadores 

Cria mecanismos para prevenir e coibir a 

discriminação contra a mulher nas 

relações de trabalho e dá outras 

providências.  

 

O Congresso Nacional decreta: 

Comentário geral: 

O nosso ordenamento jurídico é pródigo 

em normas de proteção contra a 

discriminação (v. Anexo). 

 

Além disso, algumas regras preconizadas 

no PL já estão previstas na CF/88 e no 

ordenamento infraconstitucional e, por 

conseguinte, têm cumprimento obrigatório. 

 

De outra, parte, o PL atenta contra o 

disposto no art. 7º, IV, da LC 95/98, que 

veda o disciplinamento do mesmo assunto 

por mais de uma norma; bem como 

apresenta dispositivos inconstitucionais e 

inconvenientes ante o seu rigor, 

subjetividade e onerosidade, como se 

passará a demonstrar. 

  

Art. 1º Esta Lei cria mecanismos para 

prevenir e coibir a discriminação contra a 

mulher e estabelece medidas de proteção e 

garantia de iguais oportunidades de 

acesso, permanência e remuneração nas 

relações de trabalho. 

 

Os mecanismos legais vigentes (v. Anexo) 

são suficientes para prevenir e coibir 

qualquer prática discriminatória. 

 

Não há razão para disciplinar novamente o 

assunto, pois tais normas têm eficácia 

plena e aplicação direta e imediata, ou seja, 

estão aptas a produzir todos os seus efeitos 

independentemente de outras normas. 

 

Observe-se que a única norma 

programática é a do art. 7º, inciso XX da 

CF/88, que estabelece que a proteção 
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prevista será feita mediante incentivos 

específicos,  o que este Substitutivo não 

contempla. 

 

Art. 2º São formas de discriminação 

contra a mulher no âmbito das relações do 

trabalho: 

I – o estabelecimento de critérios de 

admissão por motivo de sexo;  

II – a diferenciação salarial, quando 

desenvolvida a mesma função ou 

atividade, conforme o inciso XXX do art. 

7º da Constituição Federal, e observado o 

disposto no art. 461, da Consolidação das 

Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo 

Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 

1943;  

III – o controle de condutas no ambiente 

de trabalho, de modo a inviabilizar a sua 

participação em igualdade de condições; 

IV – a vinculação à condição de 

subserviência e subjugação em relação aos 

demais colegas da mesma função ou 

atividade; 

V – a preterição na ocupação de cargos e 

funções, promoção e remoção, mesmo 

quando efetivamente comprovada a 

produtividade ou conhecimentos técnicos 

decorrentes de seu histórico curricular; 

VI – a criação de obstáculos, em razão de 

sexo, ao acesso a cursos de qualificação, 

profissionalização e especialização; 

VII – a violência moral, física, 

patrimonial, psicológica e sexual;  

VIII – o assédio sexual; 

IX – o desrespeito, nos meios de 

comunicação internos e institucionais, 

com consignação indevida de papéis 

estereotipados. 

§ 1º São consideradas também, 

discriminação contra a mulher, qualquer 

das práticas relacionadas nos incisos do 

caput em razão de raça, etnia, orientação 

sexual, idade ou crenças religiosas. 

§ 2º Considera-se discriminação indireta a 

ação, omissão, critério, disposição ou 

norma interna que, mesmo aparentemente 

neutra ou formalmente igualitária, 

estabeleça situação desvantajosa, em 

razão de sexo. 

Este artigo traz regras genéricas, subjetivas 

e inconvenientes.  

 

A discriminação contra a mulher no âmbito 

das relações de trabalho encontra-se 

melhor regulada na legislação vigente (v. 

Anexo). 

 

Não há razão para disciplinar novamente o 

assunto (art. 7º, IV, da LC 95/98). 
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§ 3° Considera-se discriminação 

institucional aquela que atua de forma 

difusa no funcionamento das instituições, 

independentemente das vontades e das 

manifestações individuais e que contribui 

para o surgimento e a reprodução de 

modelos discriminatórios de hierarquia, 

como a de sexo e a racial. 

§ 4º As diferenças e especificidades 

inerentes à condição feminina não 

poderão ser utilizadas para justificar 

tratamento discriminatório, assim 

considerado o que acarrete lesão à 

integridade e à cidadania das mulheres nas 

relações de trabalho. 

§ 5º Não são consideradas 

discriminatórias as diferenciações 

decorrentes de ações positivas que visem a 

compensar situação desigual e alcançar a 

igualdade de tratamento. 

 

Art. 3º Cabe ao Estado e à sociedade 

promover políticas e ações positivas que 

visem a prevenir, coibir e eliminar todas 

as formas de discriminação contra as 

mulheres nas relações de trabalho. 

§ 1º As políticas e ações previstas no 

caput deverão observar: 

I – a transversalidade da questão de 

gênero, levando em consideração a forma 

como são atingidas mulheres e homens, 

direta ou indiretamente, de modo a evitar 

o acirramento das desigualdades e 

promover a igualdade efetiva; 

II – o compartilhamento equânime das 

responsabilidades nas esferas privada e 

pública, especialmente no âmbito 

profissional; 

III – a conciliação entre a vida pessoal, 

familiar e laboral, visando à eliminação 

das tensões decorrentes da múltipla 

inserção social de mulheres e homens; e  

IV – a igualdade de oportunidades, no que 

se refere ao acesso ao emprego, à 

permanência no emprego, à formação e à 

promoção profissionais, às boas condições 

de trabalho e à justa remuneração. 

§ 2º Deverão ser desenvolvidas políticas e 

ações que incentivem formas de 

organização coletiva e solidária de 

A obrigação de promover políticas e ações 

é tão somente do Estado. Logo, não há que 

se cogitar de impor essa obrigação à 

sociedade.  

 

Ainda, considerando que a discriminação 

tratada neste artigo se refere às relações de 

trabalho, o inciso II e o § 2º cuidam de 

matéria que extrapola as relações de 

trabalho.  

 

Os incisos II e III, estabelecendo regras 

gerais independentemente do porte da 

empresa, certamente acarretarão impacto 

negativo para o pleno funcionamento das 

microempresas e empresas de pequeno 

porte, que, por força de norma 

constitucional (art. 170, IX), possuem 

tratamento diferenciado.  
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trabalho que fomentem a autonomia 

financeira das trabalhadoras sem vínculo 

de emprego. 

 

Art. 4º O Estado fomentará ações 

educativas destinadas a promover uma 

cultura de igualdade de gênero na 

sociedade, como forma de estimular o 

exercício compartilhado das 

responsabilidades familiares e 

profissionais entre mulheres e homens. 

 

§ 1º Consideram-se responsabilidades 

familiares o cuidado com os filhos e com 

as pessoas enfermas e idosas que habitam 

o domicílio familiar, sejam elas 

dependentes legais ou não, e o 

desempenho dos afazeres domésticos. 

 

§ 2º Deverão ser assegurados os meios 

necessários ao exercício compartilhado e 

em igualdade de condições das 

responsabilidades previstas no § 1º. 

 

 

 

 

 

 

Os §§ 1º e 2º baseiam-se na Convenção 

156 da OIT não ratificada pelo Brasil, que, 

além de introduzir uma parafernália 

complexa, burocrática, conflituosa e 

intervencionista, imporá um alto custo 

econômico e social às empresas, 

comprometendo a geração de empregos e a 

competitividade, estimulando a 

informalidade e perturbando o clima de 

entendimento entre empregados e 

empregadores. 

 

Há que se considerar, também, o impacto 

negativo dos §§ 1º e 2º no pleno 

funcionamento das microempresas e 

empresas de pequeno porte, que, por força 

de norma constitucional (art. 170, IX), 

possuem tratamento diferenciado.      

 

Art. 5º Serão realizados programas de 

educação e de inserção profissional para a 

promoção da capacitação, do acesso e da 

permanência das mulheres no mercado de 

trabalho, com conteúdos relativos ao 

respeito à igualdade e à dignidade da 

pessoa humana com a perspectiva de 

gênero. 

Matéria já tratada nos artigos 373-A, 390-

B, 390-C e 390-E da CLT (v. Anexo), que 

possuem eficácia plena e aplicação direta e 

imediata, ou seja, estão aptas a produzir 

todos os seus efeitos independentemente de 

outras normas. Não há razão para 

disciplinar novamente o assunto (art. 7º, 

IV, da LC 95/98). 

 

Art. 6º As empresas deverão incorporar o 

respeito à igualdade de tratamento entre 

mulheres e homens como um valor 

organizacional e adotar medidas para a 

eliminação de quaisquer práticas 

discriminatórias nas relações de trabalho.   

 

Institui um dever sem oferecer qualquer 

parâmetro ou base. 

 

De outra parte, a disposição pode ser 

interpretada de forma a obrigar a empresa a 

adotar medida que venha limitar o seu 

poder diretivo. 

 

Art. 7º O princípio da igualdade entre 

mulheres e homens incidirá sobre os 

processos seletivos e critérios de 

avaliação, formação e capacitação 

profissional, devendo ser observado, tanto 

Matéria já tratada no art. 373-A da CLT, 

de eficácia plena e aplicação direta e 

imediata, ou seja, apta a produzir todos os 

seus efeitos independentemente de outra 

norma. 
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quanto possível, para efeito de promoção 

a posições de chefia ou gerência de modo 

a evitar toda e qualquer forma de 

discriminação em razão de sexo. 

 

 

Não há razão para disciplinar novamente o 

assunto (art. 7º, IV, da LC 95/98). 

Ademais, traz em seu bojo interferência no 

poder diretivo da empresa. 

 

Art. 8º Os acordos e convenções coletivas 

de trabalho deverão respeitar o princípio 

da igualdade entre mulheres e homens, 

podendo ser aproveitados para o 

estabelecimento de medidas e ações 

positivas que facilitem a inserção e a 

permanência das mulheres no mercado de 

trabalho. 

 

A celebração de ACT ou CCT é faculdade 

das partes (empresa ou sindicato da 

categoria econômica x sindicato obreiro). 

Não há obrigatoriedade. 

Logo, a previsão não se sustenta. As 

cláusulas de ACT ou CCT são de livre 

negociação entre as partes.  

 

Art. 9º O Estado conferirá um selo 

distintivo às empresas que se destaquem 

na aplicação de políticas de igualdade de 

tratamento e de oportunidades para 

trabalhadoras e trabalhadores.  

§1º. Para a conferência do selo referido no 

caput, deverão ser observados, no mínimo, 

os seguintes critérios: 

I – a adoção de ações ou programas de 

equidade de gênero; 

II – a realização de avaliações periódicas 

sobre a situação da equidade de gênero na 

empresa; e  

III – a efetividade das ações e programas 

implementados. 

§2º O selo distintivo será reconhecido 

como indicador de prática de igualdade de 

gênero e poderá ser utilizado pela empresa 

para fins publicitários.  

 

Não obstante o selo não ser obrigatório, 

melhor seria se iniciativas desta natureza 

partissem das próprias empresas, como 

imposição decorrente da livre competição, 

sem qualquer intervenção estatal, para 

evitar-se que ele se transforme em veículo 

de discriminação de acesso ao mercado 

(nacional e internacional), bem como se 

torne obstáculo para a concessão de 

financiamentos pelo Estado.  

 

 

 

Art. 10. O Título III do Decreto-Lei 5.452, 

de 1° de maio de 1943, passa a vigorar 

acrescido do seguinte capítulo: 

“CAPÍTULO V 

 DA COMISSÃO INTERNA DE 

PROMOÇÃO DA IGUALDADE 

 

Art. 441-A As empresas constituirão 

Comissão Interna de Promoção da 

Igualdade – CIPI, com o objetivo de 

promover a igualdade de sexo e o 

combate às práticas e políticas 

discriminatórias nas relações e no 

ambiente de trabalho, conforme 

 

O acréscimo proposto é inconveniente e 

desnecessário para garantir a igualdade 

entre homens e mulheres no âmbito das 

relações de trabalho. 

 

A proposta de criação de CIPI deixa, ainda, 

a desejar por não oferecer parâmetros, 

delegando a uma futura regulamentação 

questões de relevância, como por exemplo, 

porte da empresa, número de empregados, 

etc., o que contraria o princípio da 

legalidade, uma vez que obrigações, 

direitos e requisitos devem sempre ser 

objeto de lei.   
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regulamento. 

 

Art. 441-B A CIPI será composta 

paritariamente de representantes da 

empresa e dos empregados. 

§ 1º As representações da empresa e dos 

empregados deverão, cada uma, ser 

composta por, no mínimo, 50% de 

mulheres. 

§ 2º Os representantes dos 

empregadores, titulares e suplentes, serão 

por eles designados. 

§ 3º Os representantes dos empregados, 

titulares e suplentes, serão eleitos em 

escrutínio secreto, do qual participem, 

independentemente de filiação sindical, 

exclusivamente os empregados 

interessados.  

§ 4º O mandato dos representantes 

eleitos para a CIPI terá duração de um 

ano, permitida uma reeleição. 

§ 5º O disposto no parágrafo anterior não 

se aplicará ao integrante suplente que, 

durante seu mandato, tenha participado 

de menos da metade do número de 

reuniões da CIPI. 

§ 6º O empregador designará, 

anualmente, dentre os seus 

representantes, o Presidente da CIPI, e os 

empregados elegerão, dentre eles, o 

Vice-Presidente. 

 

 

Art. 441-C Os titulares da representação 

dos empregados na CIPI não poderão 

sofrer despedida arbitrária, entendendo-

se como tal a que não se fundar em 

motivo disciplinar, técnico, econômico 

ou financeiro. 

 

Parágrafo único. Ocorrendo a despedida, 

caberá ao empregador, em caso de 

reclamação à Justiça do Trabalho, 

comprovar a existência de qualquer dos 

motivos mencionados neste artigo, sob 

pena de ser condenado a reintegrar o 

empregado. 

 

 

 

 

Ademais, essa ausência de parâmetros, 

especialmente no que tange às 

microempresas e às empresas de pequeno 

porte, contraria o tratamento diferenciado 

constitucionalmente assegurado (CF/88, 

art. 170, IX), causando impacto negativo 

no funcionamento dessas empresas.  

 

 

 

 

 

 

 

O art. 441-C padece de 

inconstitucionalidade. Com efeito, o art. 7º, 

I, da CF/88 protege a relação de emprego 

contra despedida arbitrária ou sem justa 

causa, nos termos de lei complementar, 

que preverá, dentre outros direitos, 

indenização compensatória. Enquanto, não 

for editada a lei complementar, vale a regra 

do art. 10, I da ADCT, que limita esta 

proteção à indenização sobre o valor dos 

depósitos do FGTS (40%) e veda a 

dispensa arbitrária ou sem justa (art. 10, II, 

ADCT): a) aos empregados eleitos para o 

cargo de direção de comissões internas de 

prevenção de acidentes, desde o registro de 

sua candidatura até um após o final do 

mandato; e b) da empregada gestante, 

desde a confirmação da gravidez até cinco 

meses após o parto.  

 

Trata-se de rol taxativo, ou seja, os 

empregados que não estiverem incluídos 

nas hipóteses de vedação da dispensa 

arbitrária ou sem justa prevista do art. 10 

da ADCT se dispensados arbitrariamente 

ou sem justa causa, ficam sujeitos apenas à 

indenização. Qualquer norma 

infraconstitucional com previsão distinta, 

ou que crie uma nova garantia de emprego 

viola diretamente art. 7º, I, da CF/88 c/c 

art. 10 da ADCT.  

 

Nem se alegue que o STF ao declarar a 

constitucionalidade do art. 118 da Lei 

8.213/88 excepcionou a aplicação destes 
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Art. 441-D A CIPI terá por atribuição: 

 

I – realizar diagnóstico anual sobre as 

condições relativas à questão de gênero, 

raça e etnia nas relações e ambiente de 

trabalho da empresa; 

II – elaborar Plano de Igualdade que 

possibilite o enfrentamento e a solução 

dos problemas identificados, de acordo 

com as instruções expedidas pelo Poder 

Público; 

III – avaliar, anualmente, o cumprimento 

dos compromissos assumidos no Plano 

de Igualdade; 

IV – divulgar informações relativas à 

questão de gênero, raça e etnia no 

ambiente de trabalho; e 

dispositivos constitucionais, pois na 

hipótese do art. 118 citado não se está a 

proteger a relação de emprego contra a 

despedida sem justa causa ou arbitrária, 

mas sim proteger o trabalhador em face de 

acidente de trabalho.  

 

A parte final da ementa do acórdão da ADI 

639 expressa este entendimento, verbis:  

 

“Norma que se refere às garantias 

constitucionais do trabalhador em face 

de acidentes de trabalho e não guarda 

pertinência com a proteção da relação 

de emprego nos termos do art. 7º, I, da 

Constituição.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Também, não prospera o art. 441-E, pois 

excede e contraria princípios 

constitucionais da ordem econômica e da 

livre iniciativa (art. 170, CF/88). As 

empresas não podem ser obrigadas a 

fornecer, por exemplo, informações 

estratégicas econômico-financeiras, sob 

pena de comprometer sua competitividade.  

 

Além disso, se em cada tema trabalhista 
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V – outras atribuições previstas em 

regulamento. 

 

§ 1º O diagnóstico referido no inciso I do 

caput deverá conter, dentre outras, 

informações sobre a política salarial e 

sobre a composição das posições de 

chefia da empresa. 

 

§ 2º O Plano de Igualdade fixará: 

I – os objetivos e as metas a alcançar; 

II – as ações a serem implementadas; e 

III – os sistemas de monitoramento e de 

avaliação. 

§ 3º O Plano de Igualdade e seus 

resultados serão amplamente divulgados 

aos empregados. 

 

Art. 441-E A empresa deverá assegurar o 

acesso dos representantes da CIPI às 

informações necessárias ao cumprimento 

de suas atribuições.” 

 

que se entenda relevante, a solução fosse 

criar uma comissão interna (deficiente, 

trabalho do adolescente, igualdade racial, 

etc.) com estabilidade provisória no 

emprego para seus integrantes, certamente 

essa empresa estaria fadada à cessação de 

sua atividade, com a conseqüente extinção 

de postos de trabalho. 

 

Art. 11. Fica instituído o Cadastro de 

Empregadores Responsáveis por Atos 

Discriminatórios – CERAD. 

 

Art. 12. Serão inscritas no CERAD as 

empresas que forem condenadas por 

práticas discriminatórias no tocante a 

igualdade de sexo, tais como as previstas 

no art. 2º desta lei, no Título III, Capítulo 

III, Seção I da Consolidação das Leis do 

Trabalho, e na Lei 9.029, de 13 de abril de 

1995. 

 

§ 1º A condenação a que se refere o 

caput poderá ser: 

 

a) administrativa final, quando relativa 

à auto de infração lavrado em 

decorrência de ação fiscal, nos termos 

do Título VII da Consolidação das Leis 

do Trabalho, salvo se suspensa ou 

anulada pelo Poder Judiciário; ou 

 

b) judicial, quando transitada em julgado 

ou proferida por órgão colegiado. 

 

§ 2º A empresa será monitorada pelo 

O nosso ordenamento jurídico já possui 

mecanismos necessários para inibir e punir 

a prática da discriminação. Há previsão de 

penalidades para o empregador infrator de 

direitos trabalhistas, inclusive, indenização 

por danos morais e materiais pela prática 

do ato. 

 

Eventuais punições decorrentes de práticas 

ilícitas, sem que a irregularidade apontada 

tenha sido objeto de devido processo legal, 

com decisão transitada em julgado, 

instaurado sob a égide do contraditório e 

da ampla defesa, consiste em violação 

constitucional aos princípios gerais da 

atividade econômica. 

 

A regra inserta no § 1º, alínea “a”, 

portanto, acaba por restringir a atividade 

econômica, ao prever outra hipótese de 

condenação, quando apenas a decisão 

judicial transitada em julgado não viola 

o princípio da inocência (art. 5º, LVII, da 

CF/88), e ainda os constitucionais 

princípios gerais da atividade econômica 

(art. 170, CF). 
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período de dois anos após sua inclusão no 

CERAD, para verificação da regularidade 

das condições de trabalho devendo, após 

esse período e sem que haja reincidência, 

ser excluída. 

 

§ 4º A exclusão da empresa do CERAD 

ficará condicionada ao pagamento das 

multas resultantes da ação fiscal. 

 

§ 5º O CERAD será atualizado 

semestralmente. 

 

 

A Constituição incluiu, entre os 

fundamentos da República Federativa do 

Brasil, os valores sociais da livre iniciativa 

(art. 1º, IV) e, entre os princípios gerais da 

atividade econômica, a propriedade 

privada e a livre concorrência (art. 170, II e 

IV). Com base neles, o empreendedor tem 

o direito de exercer sua atividade 

econômica, sem indevidas e ilegais 

ingerências externas que possam limitar o 

seu direito de dispor da propriedade ou 

dificultar a sua concorrência com outras 

empresas, seja no âmbito nacional, seja no 

âmbito internacional.  

 

Art.13 Aplica-se a esta Lei, no que 

couber, o disposto no art. 401 e no Título 

VII, Capítulo I da Consolidação das Leis 

do Trabalho, sem prejuízo do disposto na 

Lei nº. 9.029, de 13 de abril de 1995. 

 

 

Art. 14 Esta lei entra em vigor na data de 

sua publicação. 

 

 

 

 

b) Em resumo, o Substitutivo oferecido a exame: 

 

 padece de inconstitucionalidades; 

 

 contém disposições já disciplinadas no ordenamento jurídico; 

 

 

 contém dispositivos baseados em instrumento internacional não 

ratificado pelo Brasil, que impõe alto custo econômico e social, 

compromete a geração de emprego, estimulando a informalidade e 

perturbando o clima de entendimento entre empregados e empregadores; 

 

 

 cria restrições à empregabilidade da mulher ao invés de proteção, 

especialmente no que tange aos artigos 10, 11 e 12. 

 

 

 

4.  Cabe, ainda, assinalar que às propostas de alteração da bancada obreira, 

os argumentos de oposição contidos no quadro acima são aplicáveis.  

 

5.  A bancada dos empregadores assinala que não se opõe à discussão de 

políticas públicas de efetiva promoção e conscientização de uma cultura de igualdade e 
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não discriminação, entendendo ser esse o caminho e, não, a edição de mais uma lei.  As 

experiências exitosas apresentadas em reunião do GT do dia 08 de novembro de 2010 

demonstram ser possível, de forma voluntária, obter efetivos ganhos na matéria. 

 

6.   Essa voluntariedade já é plenamente visível em sede de negociação 

coletiva, contemplando cláusulas protetivas com recorte em gênero e raça, exatamente 

porque atendem às peculiaridades econômico-sociais de cada base territorial, aí 

incluídos os diferentes ramos de atividade, diversidade de cada região do país, não 

cabendo, nesse ponto, a generalização pretendida nas proposições. 

 

7.  Por fim, requer a bancada que a presente manifestação integre o relatório 

final do GT Igualdade no Mundo do Trabalho. 

 

29 de novembro de 2010 

Bancada dos Empregadores  

AANNEEXXOO  

 

Normas vigentes de proteção contra a discriminação e de coibição de práticas 

discriminatórias, entre outras: 

 

Constituição Federal 

 

Art. 1º, III e IV  

 

“Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos 

Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de 

Direito e tem como fundamentos: (...) 

 

III – a dignidade da pessoa humana;  

 

IV – os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;” 

 

Art. 3º, IV  

 

“Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 

IV – promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade 

e quaisquer outras formas de discriminação”  

 

Art. 5º, caput e inciso I  

 

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

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade 

do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: 

 

I – homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta 

Constituição; “ 

 

Art. 7º, incisos XX, XXX e XXXII 
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“Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à 

melhoria de sua condição social: 

 

XX – proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, 

nos termos da lei; (única norma programática deste Anexo, por estabelecer que a 

proteção prevista será feita mediante incentivos específicos,  o que depende de 

outra norma que determine esses incentivos). 

 

XXX – proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de 

admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil; 

 

XXXII – proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou 

entre os profissionais respectivos;” 

 

Lei nº 9.029, de 13 de abril de 1995  

 

“Art. 1º Fica proibida a adoção de qualquer prática discriminatória e limitativa 

para efeito de acesso a relação de emprego, ou sua manutenção, por motivo de 

sexo, origem, raça, cor, estado civil, situação familiar ou idade, ressalvadas, neste 

caso, as hipóteses de proteção ao menor previstas no inciso XXXIII do art. 7º da 

Constituição Federal. 

 

Art. 2º Constituem crime as seguintes práticas discriminatórias: 

 

I – a exigência de teste, exame, perícia, laudo, atestado, declaração ou qualquer 

outro 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 esterilização genética; 

b) promoção do controle de natalidade, assim não considerado o oferecimento de 

serviços e de aconselhamento ou planejamento familiar, realizados através de 

instituições 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 ativos dos crimes a que se refere este artigo: 

 

I – a pessoa física empregadora; 

 

II – o representante legal do empregador, como definido na legislação trabalhista; 

 

III – o dirigente, direto ou por delegação, de órgãos públicos e entidades das 

administrações públicas direta, indireta e fundacional de qualquer dos Poderes da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

 

Art. 3º Sem prejuízo do prescrito no artigo anterior, as infrações do disposto nesta 

lei são passíveis das seguintes cominações:     
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I – multa administrativa de dez vezes o valor do maior salário pago pelo 

empregador, elevado em cinqüenta por cento em caso de reincidência; 

 

II – proibição de obter empréstimo ou financiamento junto a instituições 

financeiras oficiais. 

 

Art. 4º O rompimento da relação de trabalho por ato discriminatório, nos moldes 

desta lei, faculta ao empregado optar entre:    

 

I – a readmissão com ressarcimento integral de todo o período de afastamento, 

mediante pagamento das remunerações devidas, corrigidas monetariamente, 

acrescidas dos juros legais; 

 

II – a percepção, em dobro, da remuneração do período de afastamento, corrigida 

monetariamente e acrescida dos juros legais.” 

 

CLT 

Art. 373-A (Incluído pela Lei nº 9.799, de 26/5/1999) 

 

“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;  

 

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 natureza 

da atividade seja notória e publicamente incompatível;  

 

III – considerar o sexo, a idade, a cor ou situação familiar como variável 

determinante para fins de remuneração, formação profissional e oportunidades de 

ascensão profissional;  

 

IV – exigir atestado ou exame, de qualquer natureza, para comprovação de 

esterilidade ou gravidez, na admissão ou permanência no emprego;  

 

V – impedir o acesso ou adotar critérios subjetivos para deferimento de inscrição 

ou aprovação em concursos, em empresas privadas, em razão de sexo, idade, cor, 

situação familiar ou estado de gravidez;  

 

VI – proceder o empregador ou preposto a revistas íntimas nas empregadas ou 

funcionárias. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo não obsta a adoção de medidas 

temporárias que visem ao estabelecimento das políticas de igualdade entre homens 

e mulheres, em particular as que se destinam a corrigir as distorções que afetam a 

formação profissional, o acesso ao emprego e as condições gerais de trabalho da 

mulher.” 
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Art. 390-B. 

 

“Art. 390-B. As vagas dos cursos de formação de mão-de-obra, ministrados por 

instituições governamentais, pelos próprios empregadores ou por qualquer órgão de 

ensino profissionalizante, serão oferecidas aos empregados de ambos os sexos”. 

 

Art. 390-C. 

 

“Art. 390-C. As empresas com mais de cem empregados, de ambos os sexos, 

deverão manter programas especiais de incentivos e aperfeiçoamento profissional 

da mão-de-obra.” 

 

Art. 392, § 4º 

 

“§4
o
 É garantido à empregada, durante a gravidez, sem prejuízo do salário e demais 

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. 461 

 

“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.” 

 

Código Penal 

 

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 ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função.  

Pena – detenção, de 1 (um) a 2 (dois) anos.] 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO IV 

 

CONTRIBUIÇÃO DA BANCADA DOS(AS) TRABALHADORES(AS) 

 

SUBSTITUTIVO AO PL 4857-A/2009 E AO PL 6653/2009 
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CONSIDERAÇÕES E SUGESTÕES FEITAS PELA BANCADA DOS 

TRABALHORES E DAS TRABALHADORAS. 

 

REDAÇÃO ORIGINAL: 

EMENTA: CRIA MECANISMOS PARA PREVENIR E COIBIR A DISCRIMINAÇÃO 

CONTRA A MULHER NAS RELAÇÕES DE TRABALHO E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 Alteração: 

Ementa: cria mecanismos para prevenir e coibir a discriminação contra a mulher 

nas relações de trabalho, urbano e rural, e dá outras providências. 

 

REDAÇÃO ORIGINAL: 

ART. 1º: ESTA LEI CRIA MECANISMO PARA PREVENIR E COIBIR A 

DISCRIMINAÇÃO CONTRA A MULHER E ESTABELECE MEDIDAS DE 

PROTEÇÃO E GARANTIA DE IGUAIS OPORTUNIDADES DE ACESSO, 

PERMANÊNCIA E REMUNERAÇÃO NAS RELAÇÕES DE TRABALHO. 

 Alteração: 

 Art. 1º: Esta lei cria mecanismo para prevenir e coibir a discriminação contra a 

mulher e estabelece medidas de proteção e garantia de iguais oportunidades de acesso, 

permanência e remuneração nas relações de trabalho, sejam elas rurais ou urbanas.  

 

REDAÇÃO ORIGINAL: 

ART. 2º SÃO FORMAS DE DISCRIMINAÇÃO CONTRA A MULHER NO ÂMBITO 

DAS RELAÇÕES DE TRABALHO:  

(...) 

V – A PRETERIÇÃO NA OCUPAÇÃO DE CARGOS E FUNÇÕES, PROMOÇÃO E 

REMOÇÃO, MESMO QUANDO EFETIVAMENTE COMPROVADA A 

PRODUTIVIDADE OU CONHECIMENTOS TÉCNICOS DECORRENTES DE SEU 

HISTÓRICO CURRICULAR; 

 Alteração: 

 V – A preterição na ocupação de cargos e funções, promoção e remoção, mesmo 

quando efetivamente comprovada as mesmas condições do concorrente do sexo 

masculino. 
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REDAÇÃO ORIGINAL: 

ART. 4º O ESTADO FOMENTARÁ AÇÕES EDUCATIVAS DESTINADAS A 

PROMOVER UMA CULTURA DE IGUALDADE DE GÊNERO NA SOCIEDADE, 

COMO FORMA DE ESTIMULAR O EXERCÍCIO COMPARTILHADO DAS 

RESPONSABILIDADES FAMILIARES E PROFISSIONAIS ENTRE MULHERES E 

HOMENS.  

§1º(...) 

§2º(...) 

 Alteração 

Acrescentar: 

§3º É obrigação do Estado, assegurar o exercício compartilhado e em igualdade de 

condições entre homens e mulheres quanto ao direito a creches e pré-escolas, 

observando-se a mesma igualdade em casos de creches mantidas pelos empregadores. 

 

REDAÇÃO ORIGINAL: 

ART. 7º O PRINCÍPIO DA IGUALDADE ENTE MULHERES E HOMENS INCIDIRÁ 

SOBRE OS PROCESSOS SELETIVOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO, FORMAÇÃO 

E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL, DEVENDO SER OBSERVADO, TANTO 

QUANTO POSSÍVEL, PARA EFEITO DE PROMOÇÃO A POSIÇÕES DE CHEFIA 

OU GERÊNCIA DE MODO A EVITAR TODA E QUALQUER FORMA DE 

DISCRIMINAÇÃO EM RAZÃO DE SEXO. 

 Alteração: 

 Art. 7º O princípio da igualdade ente mulheres e homens incidirá sobre os 

processos seletivos e critérios de avaliação, formação e capacitação profissional, 

devendo ser observado, para efeito de promoção a posições de chefia ou gerência e na 

ocupação de postos de trabalho em toda estrutura organizacional da empresa, de modo a 

evitar toda e qualquer forma de discriminação em razão de sexo. 

 

REDAÇÃO ORIGINAL: 

ART. 10 

 ART. 441-A AS EMPRESAS CONSTITUIRÃO COMISSÃO INTERNA DE 

PROMOÇÃO DA IGUALDADE – CIPI, COM O OBJETIVO DE PROMOVER A 

IGUALDADE DE SEXO E O COMBATE ÀS PRÁTICAS E POLÍTICAS 
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DISCRIMINATÓRIAS NAS RELAÇÕES E NO AMBIENTE DE TRABALHO, 

CONFORME REGULAMENTO. 

 Alteração: 

 Art. 441 –A As empresas constituirão Comissão Interna de Promoção da 

Igualdade – CIPI, com o objetivo de promover a igualdade de sexo e o combate às 

práticas e políticas discriminatórias nas relações e no ambiente de trabalho rural e 

urbano, conforme regulamento. 

 Parágrafo único: Caberá às Entidades Sindicais acompanhar as atividades da 

CIPI, inclusive a sua constituição e os processos eleitorais. 

 

REDAÇÃO ORIGINAL: 

ART. 441-B A CIPI SERÁ COMPOSTA PARITARIAMENTE DE REPRESENTANTES 

DA EMPRESA E DOS EMPREGADOS. 

(...) 

§4º O MANDATO DOS REPRESENTANTES ELEITOS PARA A CIPI TERÁ 

DURAÇÃO DE UM ANO, PERMITIDA UMA REELEIÇÃO. 

(...) 

§6º O EMPREGADOR DESIGNARÁ, ANUALMENTE, DENTRE OS SEUS 

REPRESENTANTES, O PRESIDENTE DA CIPI, E OS EMPREGADOS ELEGERÃO, 

DENTRE ELES, O VICE-PRESIDENTE. 

 Alteração: 

 §4º O Mandato dos representantes eleitos para a CIPI terá duração de dois anos, 

permitida uma reeleição. 

 §6º A Presidência e Vice Presidência da CIPI serão ocupadas de forma 

alternada, um ano por indicação da empresa e no ano seguinte por representante dos 

empregados, eleita/o dentre eles. 

 

REDAÇÃO ORIGINAL:  

ART. 441-C OS TITULARES DA REPRESENTAÇÃO DOS EMPREGADOS NA CIPI 

NÃO PODERÃO SOFRER DESPEDIDA ARBITRÁRIA, ENTENDENDO-SE COMO 

TAL A QUE NÃO SE FUNDAR EM MOTIVO DISCIPLINAR, TÉCNICO, 

ECONÔMICO OU FINANCEIRO. 

 Alteração: 
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 Os titulares e suplentes da representação dos empregados na CIPI não poderão 

sofrer despedida arbitrária, entendendo-se como tal a que não se fundar em motivo 

disciplinar, técnico, econômico ou financeiro, observado o disposto no artigo 10, II, “a” 

do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) da Constituição da 

República. 

 

REDAÇÃO ORIGINAL: 

ART. 441-D A CIPI TERÁ POR ATRIBUIÇÃO: 

(...) 

V – OUTRAS ATRIBUIÇÕES PREVISTAS EM REGULAMENTO. 

§1º O DIAGNÓSTICO REFERIDO NO INCISO I DO CAPUT DESTE ARTIGO, 

DEVERÁ CONTER DENTRE OUTRAS COISAS, INFORMAÇÕES SOBRE A 

POLÍTICA SALARIAL E SOBRE A COMPOSIÇÃO DAS POSIÇÕES DE CHEFIA, 

ALÉM DE TODOS OS POSTOS DE TRABALHO DA EMPRESA. 

 Alteração: 

Acrescentar: 

V – averiguar denúncias de discriminação; 

VI - outras atribuições previstas em regulamento. 

§1º O diagnóstico referido no inciso I do caput deverá conter dentre outras informações, 

os dados e valores salariais definidos para cada cargo e função praticados ou descritos 

em planos de cargos e salários, para todos os postos de trabalho da empresa, 

especificando-se os casos de chefia e o preenchimento por homens e mulheres. 

 

REDAÇÃO ORIGINAL: 

ART. 11 FICA INSTITUÍDO O CADASTRO DE EMPREGADORES RESPONSÁVEIS 

POR ATOS DISCRIMINATÓRIOS – CERAD. 

Alteração: 

 Art. 11 Fica instituído o Cadastro de Empregadores Responsáveis por Atos 

Discriminatórios – Cerad, no âmbito do Ministério do Trabalho e Emprego e da SPM, 

que o regulamentará em 30 dias após a edição da presente lei. 

 

ANEXO V 

 

NOTA Nº.013/2010/SPM/PR - RAF 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 00036000327/2010 - 54; 

 

INTERESSADO (A): Subsecretaria de Articulação Institucional da 

Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República. 

 

ASSUNTO: Grupo de Trabalho sobre a Igualdade no Mundo do Trabalho – 

SUGESTÕES DE ALTERAÇÕES DOS EMPREGADORES E 

TRABALHADORES. 

 

 

1.                     Por solicitação da Subsecretaria de Articulação Institucional da 

Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República– SPM/PR, passa – 

se à análise jurídica das sugestões e críticas ao substitutivo da Lei de Igualdade no 

Trabalho, feitas pelos integrantes do Grupo de Trabalho sobre a Igualdade no Mundo do 

Trabalho.  

 

2.                     Por influência direta da Convenção 156 da OIT, se encontra em 

análise no Congresso Nacional dois Projetos de Lei versando sobre a Igualdade no 

Trabalho. Entre outros avanços nos direitos e garantias dos trabalhadores, os referidos 

Projetos de Lei criam mecanismos para evitar a discriminação das mulheres no 

ambiente de trabalho e propõem medidas que visem amparar mulheres e homens no 

exercício compartilhado e equilibrado de suas responsabilidades familiares e 

profissionais, garantindo-lhes o direito ao desenvolvimento pessoal dentro e fora do 

mercado de trabalho.  

 

3.                        Passa – se a análise jurídica das sugestões e críticas feitas pela 

representação dos empregadores. No documento, os representantes dos empregadores 

fazem minucioso apanhado da legislação nacional que trata da igualdade no ambiente 

do trabalho, fazendo citação dos seguintes dispositivos: 

 

 Constituição Federal – art.1º, III e IV, art.3º, IV, art.7º, incisos XX,XXX e 

XXXII; 

  Lei nº 9.029/95 – art.1º, art.2º, I e II, letras “a” e “b”, § único, I,II e III, 

art.3º, e art.4º; 
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 CLT – art.373 –A, I,II,II,IV,V e VI, parágrafo único, art.390 – B, art.390 – 

C, art.392,§ 4º, I e II, art.461; 

 Código Penal – art.216 – A; 

 Convenções Internacionais ratificadas pelo Brasil – convenções 100, 111 

da OIT e a CEDAW/1979; 

 Comissão de Peritos da OIT – Relatórios de 2003 a 2010 – Convenções 100 

e 111; 

 Lei Complementar nº. 95/98 – art.7º, inciso IV. 

 

 

4.                    Por fim, sintetiza sua oposição ao PL, nos seguintes argumentos: 

 

 Contém disposições já disciplinadas no ordenamento jurídico; 

 Cria restrições a empregabilidade da mulher ao invés de proteção; 

 Padece de inconstitucionalidades. 

 

5.                    Discordo do entendimento dos representantes dos empregadores. 

  

6.                     Como é sabido pelos operadores do direito, a lei em geral, pode ter 

seu conteúdo executável ou não executável ou meramente programático. A lei de 

caráter executável, trás no seu texto os princípios e os dispositivos legais para 

implementação desses princípios. A lei não executável, ou de conteúdo meramente 

programático, trás no seu texto princípios que necessitam de outra norma para sua 

implementação.    

 

7.                        As disposições legais citadas pela contribuição dos empregadores, 

estabelecem princípios, direitos e garantias contidas na Constituição Federal, na Lei nº 

9.029/95 e da CLT, entre outros, que têm natureza e conteúdo programático. Em 

síntese, dispõem sobre a isonomia de tratamento na contratação e nas relações de 

trabalho. 

 

8.                      O Substitutivo do PL 4857-A/2009 e ao PL 6653/2009, de Autoria 

dos deputados Valtenir Pereira, Alice Portugal, cria mecanismos para prevenir e coibir 
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a discriminação contra a mulher nas relações de trabalho e dá outras providências.  

Com efeito, o substitutivo em questão tem caráter e conteúdo executável e cria diversos 

dispositivos legais que garantem (prevenir e coibir) tratamento isonômico nas relações 

do trabalho. Ademais, o substitutivo em questão, trás no seu bojo, inovações contidas na 

Convenção 156 da OIT, como as chamadas responsabilidades familiares. 

 

9.                         A Convenção nº. 156 da OIT é datada de 3 de junho de 1981, mas 

somente agora, a sua ratificação vem tramitando nas esferas do Poder Público do Brasil. 

Vale dizer, que das mais de 118 Convenções e Recomendações da OIT, o Brasil 

ratificou 80 delas. Assim fica evidente que a OIT tem influenciado a nossa 

sociedade, no sentido de assimilar avanços no direito, direcionando o olhar dos 

nossos legisladores para um horizonte mais amplo e inovador, voltado para o 

futuro e o bem estar da Humanidade, ao propor e recomendar a adoção de 

normas, políticas públicas e orientações internacionais. Nesse particular, vale dizer 

que as convenções só são revogadas quando expressamente manifestado no seu texto. 

Em geral, a convenção mais nova ratifica as mais antiga e avança para a adoção de 

políticas sociais do trabalho. 

10.                         As Convenções 100, 103 e 111 da OIT, têm por objeto assegurar 

a igualdade de oportunidades e de tratamento para trabalhadores e trabalhadoras. Todas 

as referidas convenções foram ratificadas pelo Brasil. Entretanto, vale dizer, que as 

Convenções acima citadas não asseguram expressamente, a necessidade de eliminação 

das distinções com base nas responsabilidades familiares. Assim, não se apresenta 

plausível o argumento de que o Substitutivo, ora em análise, disponha sobre disposições 

legais já disciplinadas no ordenamento jurídico. 

 

11.                          Ainda sobre o tema, vale dizer que prevalece no direito nacional 

a consagrada hipótese cronológica de revogação, onde a lei posterior revoga anterior, 

nos termos do artigo 2º, da Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro: 

                “Art. 2° - Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que           

outra a modifique ou revogue. 

§ 1° - A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, 

quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria 

de que tratava a lei anterior. 



 44 

§ 2° - A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já 

existentes, não revoga nem modifica a lei anterior. 

§ 3° - Salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a 

lei revogadora perdido a vigência.” 

12.                          Assim, forçoso entender, que não se apresenta razoável a 

alegação de que o substitutivo seja inconstitucional, até porque, a contribuição 

apresentada pelos empregadores não logrou demonstrar a alegada incompatibilidade 

legal/inconstitucional. 

 

13.                            No que tange a questão da empregabilidade da mulher, vale 

dizer que todo avanço nos direitos sociais, em especial, nos direitos e garantias do 

trabalho, enseja na alegação de tal argumento. Mas historicamente, não é isso o que tem 

acontecido. Vale lembrar, o que de fato aconteceu quando o legislador fez incluir no 

direito brasileiro a licença gestante. A sociedade se adapta a nova regra. 

 

14.                           De fato, o argumento ora analisado, serve apenas de alicerce 

para demonstrar a necessidade da lei de igualdade no trabalho, no sentido de criar meios 

legais para que a discriminação da mulher no ambiente de trabalho seja efetivamente 

punido pelo Estado.  

 

15.                           Enfrentados os argumentos dos empregadores, passa – se a 

análise jurídica das sugestões e críticas feitas pela representação dos empregados. 

 

16.                             A representação das Centrais Sindicais, sugere a alteração do 

artigo 1º, no sentido de incluir no seu texto as palavras “sejam elas rurais ou urbanas”. 

É que a inclusão sugerida, pode ensejar a remessa do presente substitutivo ao Ministério 

da Agricultura e Abastecimento e ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, para 

análise e manifestação. 

 

17.                             Entretanto, não obstante a observação acima, vale destacar que 

de fato, para se dar maior abrangência e efeitos legais a norma em gestação, se 

apresenta razoável e plausível fazer a referência de que a norma abrange tanto os 

trabalhadores rurais como os urbanos. 
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18.                              No que se refere ao artigo 2º, inciso V, não entendo didático o 

texto sugerido na proposta dos trabalhadores. Por outro lado, também não concordo 

com o texto do inciso V. Sugiro o seguinte texto: 

 

“V - a preterição na ocupação de cargos e funções, promoção e remoção, mesmo 

quando comprovado a melhor produtividade, conhecimentos técnicos e 

currículo;” 

 

19.                               Com relação à sugestão da inclusão do § 3º, no artigo 4º, 

concordo com a sugestão das Entidades Sindicais, que incluíram no texto legal uma 

isonomia de tratamento entre homens e mulheres, no que tange ao exercício do direito a 

creches e a pré – escola. Com efeito, se trata de direito e garantia da criança e não dos 

seus pais. Entretanto, o assunto sempre é polêmico, não sendo demais incluí – lo no 

texto legal. 

 

20.                               A sugestão dada com relação ao artigo 7º, do substitutivo, de 

retirada das palavras “tanto quanto possível” merece acolhida. A expressão em 

questão, dá a entender que o princípio da igualdade não é obrigatório, sendo facultativo. 

A norma deve ser cogente. 

21.                              Com relação ao artigo 10, do substitutivo, e as sugestões feitas 

pelas Centrais Sindicais, entendo que não merece acolhida. Com efeito, a CIPI e a CIPA 

não são entidades sindicais, mas organismos internos da empresa, com participação do 

empregador. Não se apresenta plausível colocar a CIPI sob a fiscalização das entidades 

sindicais. A CIPI é um organismo não político e interno da empresa. A especificação de 

“ambiente de trabalho rural e urbano” já consta do artigo 1º, não merecendo acolhida. 

 

22.                               No que tange a proposta de alteração do artigo 441 – B, a 

respeito do mandato dos representantes da CIPI, alterando de um ano para dois anos, 

não há razão técnica ou jurídica para a alteração, até porque, é permitida a reeleição. A 

respeito do rodízio na Presidência e Vice – Presidência da CIPI, vale dizer, mais uma 

vez, que se trata de um organismo interno da empresa, com participação de 

representantes da empresa e dos empregados, não havendo razão de jurídica para 

alteração do texto legal já aprovado pelos órgãos públicos interessados. 
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23.                            A alteração sugerida ao artigo 441 – C, referente à inclusão no 

texto do seguinte complemento “observado o disposto no artigo 10, II, “a” do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) da Constituição da República, 

também não merece acolhida. Primeiro, por se tratar de texto do  Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias (ADCT) da Constituição da República. Segundo, porque o 

referido texto faz expressa referência a CIPA, outro organismo interno da empresa, com 

legislação  e objetivo próprio. 

 

24.                            A proposta de texto do artigo 441 – D, merece parcial acolhida. 

A alteração do texto do inciso V, proposta pelas Entidades Sindicais merece acolhida, 

para inclusão do inciso V, mediante o seguinte texto: “averiguar denúncia de 

discriminação;”. Assiste razão, ao passo que é atribuição institucional da CIPI averiguar 

a igualdade de tratamento entre homens e mulheres no ambiente do trabalho. A 

alteração de texto do § 1º não merece acolhida, por dar nova redação e manter o mesmo 

entendimento do texto original. Vale destacar, que o texto original, citado na proposta, 

não é o mesmo texto contido na última versão do substitutivo (documento em anexo). 

 

25.                            Com relação à proposta de alteração do texto do artigo 11, 

entendo que merece parcial acolhida, a penas para designar que o CERAD será 

instituído no âmbito do Ministério do Trabalho e Emprego.  

                                     É a Informação, que submeto à douta consideração superior, sub 

censura. Sugiro a remessa dos documentos a Subsecretaria de Articulação Institucional 

da SPM/PR, aos cuidados da Assessora Eunice Lea de Moraes. 

 À Consideração superior.  

 Brasília/DF,  2010. 

 

 

RICARDO A. FERREIRA 

Procurador Federal/SPM/PR 

 


