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TERM() DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA

0 Con stilt o Regional de Ed ',cacao Fisica do Estado do Rio Grande do
Sul —

E F2/RS, inserilo no LINN sob o 03.566.870/000 I -10, com endereco na Rua

do

Patrocinio, n"SSti, no hal) Cidade Baixa, em Porto Alegre/RS, CEP. n° 90050-002, firma pelo
presence instrumento, nos autos do PP n" 00{1012.2008.04.000/6, perante o Ministerio Piiblico do
Trabalho, neste ato representado pe Procuradora do Trabalho Marcia Medeiros de Farias, o
presente termo de compromisso de ajustamento de conduta, corn fulcra no art. 5", 60, da Lei n°
7.347, de 24.07.85, ratificando clue a assinatura nao importa no reconhecimento das praticas
dent, nciadas e comprometendo-se a:
I. a hster-se de stihnicter setts empregados ou trabalhadores vine II lados
ao Conselho, direta ou indiretanicnte, por mei() de seus prepostos, superiores hicrarquicos,
dirigentes ou gerentes a situaciies, acOes ou omissOes, que caracterizem assedio moral e/ou
sexual, ou a q ualq tier forma de constrangimento, em especial decorrente de litimilhacOes,
in timidacties, ameacas vcladas, atos vexatOrios, on agressividade no trato pessoal,
assegurando Iratamento coi ►► ativel coin a

da pessoa humana, no a in biente tie

Irahalho:

2. nao permitir, new (okra r que seus e ► pregados ou trabalhadores
vinculados ao C.onselho sofram assedio moral c /ou sexual, proibindo expressamente a
ex posicao destes a q Haig tier constra nginien to moral, cm especial decorrente de hunrilha4c es,
in timidacties, ante:Leas veladas, atos N'exa tOrios ou agressividade no trato pessoal,
assegurando tratamento compativel coin a dignidade da pessoa humana, no ambiente de
trabalho;
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a bster-se de ad ota r c nao perm i ti r, nem tolerar que seus empregados
tra ► alhadores vineulados au Conselho adotent nu ambient(' de It-Amnia qualq tier atitude
discrinilnatoria cm relacao a qua lq uer pessoa;

providenciar, anualnrcntc, nos prOximos trey anos. du rante o
horario de trabalho c sem q ualq tier tipo de deseonto nos saki rios dos
empregados/traballi adores, a realizaeäo de u ma palestra sobre assedio moral e assedio
sexual no tra bath°, a ser ministrada por profissional especializado no materia, cujo nome e
tOpicos a serem ministrados deveriio ser previamentesubmetidos ao Min isterio l'n blico do
Trabalho, a qual deverit ser assistida por todos os cm pregadositrabalhadores. A efetiva
participarao devera ser coin Kovach media rite assinatura de lista de presenca a ser
enca m in hada ao Ministerio l'fiblico do Trabalho ate 30 (trinta) dias apps a realizacao de
cad a curs();

5. entregar, mechanic recibo, a todos os empregadositrabal hadores,
(loco memo no qual o empregado/trabalhador seja in formado sobre o que a assedio
moral/assedio sexual c a quell' dove se dirigir no caso de se sentir itima dessa(s) pratica(s),
o quc (ICVe ser coin provado pent cite o Ministerio Public() do Trabalho ate 30 Bias apOs
transcurso do prazo, a exceciio dos empreg,ados/trabalhadores afastados por motivos de
sande, de( idamente comprovados, em relacilo aos quail o prazo sera in ieiado apOs o sett
retorno ao traballio;

O. dar ciencia a todos os setts empregadoshrabalhadores do present('
Termo de Compromisso de Aj ustamen to de Conduta 110 prazo de 30 Bias, o qui, de%c ser
coin provado perante o Ministerio Vfiblico do Trabalho ate 30 dins ap ps o transeurso do
prazo, a execelio dos empregadositrabalhadores afastados por motivos de sande,
devida men te coin pros ados, em relacilo aos quail o prazo sera iniciado apOs 0 sett return() 00
trabalho;
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7. Produzir c publicar, integralmente as suss expensas, sob sua
responsabilidade c sem qualquer onus pa ra Os cares publicos, 04 ((I natro) an iincios cm
jornal de circulaciio estadual, de mcia pagina cada urn, em di g s diversos, por 4 (quatro)
scum nas, a borda tido temas relativos ao assedio moral e a Mio-discriminacijo no a in bien te de
trabalho. I al publicacao devera ser fcita no primeiro trimestre de 2011. A coin provacao
devera ser feita no prazo maxim() de 30 (trinta), a contar da publicacao.
0 contend() dos an fincios devera ser a provado previa men te polo
Vlinisterio Publico do Trabalho;
Nos an iincios constara a in dicacao de que se trata de ca m pa n ha
decorrente de termo de compromisso firmado corn o Ministerio Ptiblico do Trabalho nos
autos do prowl imcnto cm epigrafe.

8. Estabelecer, no prazo de 30 Bias, proced imen to tic deniincia/queixa,
que seja exegiiivel, flexivel, eficiente e efetivo, a fim de permitir as deniincias de assedio e
diseriminacao no ambience de trahalho on cm decorrencia desse, garantindo sempre o
carater sigiloso das reclamaciies.

Vigi'acia: O compromisso ora assumido produzirzi seus efeitos legais a
partir de sua celebracao c vigorara em todo o territOrio national por prazo indetcrininado.

Flicacia: 0 presente I ermo de Compromisso tera eficacia de titulo
executivo extrajudicial, na forma do art. 5", §

da Lei n" 7.347/85 e do art. 87 ► da Consolidacao

das 1.eis do Traballio, coin redacao dada pela I.ci n" 9.958, de 12.01.2000.

NlidIA: ( descunlprinrento do presente termo de compromisso sujeitara
empresa, sem prejuifo das obrigagOes aSSUM idas, ao pagamento de:
a. R$ 5.000,0(1 (ci nco mil reais) por trabalhadorlempregado em relacao ;to
qua) for evidenciada infra(*) it clausula 1. A in ulta sera cobrada na forma de progressao
aritmetica. ou seja, sera somado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reins), a cada nova incidencia:
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(cinco mil reins) por trabalhadoriempregado cm Macao ao

RS

quill for evidenciada infracao a clausula 2. A multa sera cobrada na forma dc progressito
aritmetica. ou seja, sera somado o valor de R$ 5.000,00 (eine() mil reins), a cada nova incidencia;
RS 5.000,00 (cinco nril reit is) por t raba hadorle m prcgado em relacao ao
qua! for evidenciada infracao a clausula 3. A !India sera cobrada na forma de progressao
aritmetica, ou seja, sera somado o valor dc RS 5.000.00 (cinco mil reins), a cada nova incidencia:
d. R$ 50000 (quinhentos rcais) pot dia de nao-comprovacao no rain
estabelecido, do cumprimcnio das clausu las 4, 5, (1, 7 e 8 acima. independentc

comprimento da

ohrigacao:
As multas acima previstas so sera() cobradas ap ps ser oportunizado prazo
para o Consent() ttprec mar delesa.
0 valor das m ul t as sera atu a I izado sego ndo Os

MCSITIOS

criterios utilizados

para Os creditos trabalhistas perante a Justica do Trabaiho e sera reversivel ao FDD - Fundo de
Defesa de Direitos Difusos, instituido pcla Lei n() 7.347/85 e regulamentado polo Deem() n''
1.306194; e, nao excluem e nao sao compensaveis con) multas administrativas aplicadas
cmpresa por orgaos de fiscalizacao.

Porto Alegre, 03 de agosto de 2010.

Marcia Medeiros de Farias
Pruett radora (10
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