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o Trabalho [nformal e suas Repercussões 
o Instituto Nacional de Geografia e Estatística (IBGE) 

divulgou dados que apontam queda de 4% no poder de 
compra dos trabalhadores do setor informal, ou seja, aque
les que não têm carteira assinada e labutam por conta pró
pria. A renda média mensal destes brasil'eiros, somente nos 
primeiros quatro meses do ano sofreu queda -2% (menos 
dois por cento), enquanto a dos empregados caiu 0,7% no 
mesmo período. Estes trabalhadores "por conta própria" 
são os pedreiros, diaristas, motoristas de táxi, etc., que 
têm perda substancialmente maior que os empregados, 
levando-se em conta que todas as verbas acessórias ao 
contrato de trabalho como férias, décimo terceiro salário e 

FGTS (além de abonos, prêmios, seguro-desemprego, etc.) 

dependem de poupança e provisões próprias, que nem 
sempre são possíveis se efetuar. 

Os efeitos desta situação vão além da imediata; tendo que tra
balhar no limite de suas possibilidades, e com ganhos que mal sus
tentam as contas do mês, estes trabalhadores informais praticam 
a "queima de gordura" ou seja, deixam de pagar impostos e con
tribuição previdenciária, ficando desprotegidos pelo sistema, que, 
diga-se de passagem, é falho. Mas, o que é pior para todos é que, 
deixando de contribuir para a Previdência, geram o déficit presente 

TST simplifica o andamento 
de atos ordinatórios 

O Presidente do Superior Tribunal do Trabalho (TST) 
baixou o Ato n° 303, de 04.06.04, por meio do qual delega 
competência ao Diretor-Geral de Coordenação Geral para a 
prática de atos considerados meramente ordinatórios, e que 
portanto independem de despacho judicial, podendo ser 
executados de ofício pelo servidor e, quando necessário, 
revisados pelo juiz. (Página 21) 

Inspeção do Trabalho -
NR-ll - alterações 

A Secretaria de Inspeção do Trabalho, subordinada ao 
Ministério do Trabalho e Emprego, baixou a Portaria n° 82, de 
1 °.06.04, pela qual altera dispositivos da Norma Regulamen
tadora n° 11, que trata do transporte, movimentação, armaze
nagem e manuseio de materiais. (Página 21) 

e futuro, pois não pagando suas quotas hoje, emagrecem a arreca
dação e, no futuro, pelas normas protetivas da assistência social, 
poderão requerer aposentadoria por idade, passando a receber os 
míseros duzentos e sessenta reais do salário mínimo, mesmo sem 
ter contribuído com um único centavo para isto. 

Estranha lógica, esta. O Governo promete emprego, redu
ção de carga tributária, reforma previdenciária, e nada se imple
menta. Parece o samba do crioulo doido! 
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ASSEDIO SEXUAL 

Direito, porque acompanha a vida 
diariamente, recepciona postula
ções da sociedade, cada vez me
nor, abrangendo todos os países. 

Uma delas, sem dúvida, é a igualdade de direi
tos reclamada pela mulher. Não faz mais sen
tido tê-Ia relativamente incapaz como dispu
nha a redação inicial do Código Civil. O aces
so aos postos de trabalho é conquistado dia 
a dia. Apesar disso, não obstante a enfática 
proclamação do princípio da isonomia no pIa
no fático, a igualdade não se operou inteira
mente. A distinção biológica faz as empresas, 
tantas vezes, preferir empregar homens; com 
isso, previnem-se contra os inconvenientes 
resultantes da gravidez, que permite à mulher 
ausentar-se do serviço, sem perda do salário. 

A qualificação da conduta, particularmente 
no Direito Penal, por sua importância, tantas ve
zes, gera acirrada divergência. Classificar o ho
micídio como ilícito ganha unanimidade. O Juízo 
de valor, entretanto, é polêmico quando se refere 
à maioria das condutas. Explica-se o fenômeno: 
a causa reside na pluralidade axiológica. A nor
ma jurídica concretiza concepção de vida. 

A cultura mundial, como regra, estabele
ce nítida e rígida distinção entre homem e mu
lher; repercute no arco de direitos e obrigações, 
particularmente, quanto a elas inúmeras proibi
ções. Em conseqüência, trato normativo dife
rente. Entre nós predominou, durante muito tem-
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((No galanteio, o homem se insinua, busca o consentimento 
da mulher; pode haver insistência, mas não há condição. A 
mulher é livre para aceitar, ou recusar. Nos limites da razoabi
lidade, nenhuma censura." 

po, a idéia da mulher ser preparada para a vida 
doméstica, formando a boa mãe e exemplar es
posa. Atividades profissionais eram reservadas 
ao homem. Repercutia até na arquitetura. Mui
tas casas construídas de modo que o acesso ao 
quarto das filhas, tantas vezes sem janela, pas
sasse pelos aposentos dos pais. 

A situação sofreu profunda transformaçã~. 
A revolução sexual, indiscutivelmente, exerceu 
significativa importância. 

Hoje, está tudo mudado. Homens e mu
lheres disputam o mesmo espaço. Algumas 
áreas profissionais têm atraído acentuada
mente o sexo feminino. Ilustre-se com as ati
vidades que reclamam o título de bacharel em 
Direito. As mulheres transitam sem nenhuma 
restrição nos concursos para a magistratura e 
o Ministério Público. A história dessas institui
ções, entretanto, registra fatos de obstáculo 
à admissão. Na Faculdade de Direito de São 
Paulo, criada em 1827, o ingresso da primeira 
mulher ocorreu nos anos quarenta, a eminen
te professora de Direito Penal, referência para 
todos nós, Esther Figueiredo Ferraz. 

O quadro geral sempre foi mais liberal 
com o homem do que com a mulher no tocan
te à vida sexual. Essa rigidez não acarreta
va (ainda hoje) a mesma censura ao homem. 
Em decorrência, sempre teve maior liberda
de de ação. Nem tudo permitido ao sexo mas
culino era (persiste até certo ponto) consenti
do àmulher. 

Com isso, o homem, como regra, teve a ini
ciativa da aproximação e das insinuações. 

Essa diferença acarreta conseqüências. A 
realidade evidencia, muitas vezes, que o aces
so da mulher ao trabalho fica condicionado a 
que se submeta à prática de atos de libidina
gem. E mais. Realizá-los para a manutenção 
do contrato de trabalho ou melhorar a remu
neração. Nesse particular, reside o conceito 
de assédio sexual. Não se confunde com a in
sinuação, o galanteio, a cantada, como vulgar
mente se diz, de maneira elegante, ou grossei
ra. Configuram duas situações jurídicas distin-

tas, bem identificadas. O assédio situa-se na 
extensão do crime de constrangimento ilegal 
(praticar violência ou irrogar ameaça a alguém 
a fim de fazer ou deixar de fazer alguma coisa a 
que não está obrigado por força da lei). 

O assédio encerra condição imposta a 
quem procura o trabalho, deseja conservá-lo, ou 
postula melhorar as suas condições. O mesmo 
pode acontecer na Administração Pública. 

No galanteio, o homem se insinua, busca 
o consentimento da mulher; pode haver insis
tência, mas não há condição. A mulher é livre 
para aceitar, ou recusar. Nos limites da razoa
bilidade, nenhuma censura. 

Outra, porém, a situação da pessoa apro
veitar-se de sua condição jurídica, com o po
der de decidir, para aceitar a postulação como 
melhor lhe parecer. Configura-se, sem dúvida, 
comportamento ilícito. Compreende, como re
gra, relação de emprego e é aí onde se mani
festa com mais freqüência. Nada impede, po
rém, ocorrer em outras situações, ou seja, em 
qualquer relação jurídica em que alguém seja 
a palavra decisiva eestabeleçaexigênoia de 
prática, de átos da vida sexual. Acosso sexual 
como empregam os escritores de língua espa
nhola. E ainda o nomen juris na lei da Espanha 
edoMéxico. 

O anteprojeto de reforma da Parte Espe
cial do Código Penal, sensível à distinção, de
fine o delito assédio sexual nestes termos: As
sediar alguém, com violação do dever do car
go, ministério ou profissão exigindo, direta ou 
indiretamente, prestação de favores sexuais 
como condição para criar ou conservar direito 
ou para atender a pretensão da vítima. 

O sujeito ativo, embora (explicações his
tóricas) como regra seja o homem, pode ser 
também a mulher. Indiferente o sexo, além dis
so, para configurar o sujeito passivo.e 
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