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mulheres chega a 49,6%, segundo dados do Sebrae. As demais regras como as instruções normativas, decretos, resoluções e portarias
podem ser acessadas em: <http://www.portaldoempreendedor.gov.br/legislacao/empresario-individual> e <http://www.portaldoempreendedor.gov.br/legislacao/microempreendedor-individual-mei>.

Lei Complementar n. 51, de 20.12.1985 – Dispõe sobre a aposentadoria do servidor público policial,
nos termos do § 4º do art. 40 da Constituição Federal. (Ementa alterada pela LC 144/2014.) 

772

Lei n. 8.112, de 11.12.1990 – Dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União,
das autarquias e das fundações públicas federais 

772

Decreto n. 6.690, de 11.12.2008 – Institui o Programa de Prorrogação da Licença à Gestante e à
Adotante, estabelece os critérios de adesão ao Programa e dá outras providências 

794

Lei n. 8.745, de 9.12.1993 – Dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a
necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do art. 37 da
Constituição Federal, e dá outras providências 

794

Lei n. 11.447, de 5.01.2007 – Altera os arts. 67, 70, 82 e 137 e acrescenta o art. 69-A à Lei n. 6.880,
de 9.12.1980 - Estatuto dos Militares, tratando sobre licença para acompanhar cônjuge ou
companheiro(a) 

797

Previdência Social 

798

Lei n. 3.807, de 26.08.1960 – Dispõe sobre a Lei Orgânica da Previdência Social 

798

Decreto n. 3.048, de 6.05.1999 – Aprova o Regulamento da Previdência Social, e dá outras providências 

813

Lei n. 6.136, de 7.11.1974 – Inclui o salário-maternidade entre as prestações da Previdência Social 

876

Lei n. 8.212, de 24.07.1991 – Dispõe sobre a organização da Seguridade Social, institui Plano de
Custeio, e dá outras providências 

876

Lei n. 8.213, de 24.07.1991 – Dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras
providências 

894

Assistência Social 

913

Lei n. 8.742, de 7.12.1993 – Dispõe sobre a organização da Assistência Social e dá outras providências  913
8

Lei n. 10.835, de 8.01.2004 – Institui a renda básica de cidadania e dá outras providências 
Lei n. 10.836, de 9.01.2004 – Cria o Programa Bolsa Família e dá outras providências 
Decreto n. 5.209, de 17.09.2004 – Regulamenta a Lei n. 10.836, de 9.01.2004, que cria o Programa
Bolsa Família, e dá outras providências 
Decreto n. 6.214, de 26.09.2007 – Regulamenta o benefício de prestação continuada da assistência
social devido à pessoa com deficiência e ao idoso de que trata a Lei n. 8.742, de 7.12.1993, e a Lei n.
10.741, de 1º.10.2003, acresce parágrafo ao art. 162 do Decreto n. 3.048, de 6.05.1999, e dá outras
providências 
HABITAÇÃO 
Lei n. 8.009, de 29.03.1990 – Dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família 
Lei n. 10.257, de 10.07.2001 – Regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, estabelece
diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências 
Lei n. 10.840, de 11.02.2004 – Cria o Programa Especial de Habitação Popular – PEHP, e dá outras
providências 
Lei n. 11.124, de 16.06.2005 – Dispõe sobre o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social –
SNHIS, cria o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social – FNHIS e institui o Conselho Gestor
do FNHIS 
Lei n. 11.977, de 7.07.2009 – Dispõe sobre o Programa Minha Casa, Minha Vida – PMCMV e a regularização fundiária de assentamentos localizados em áreas urbanas; altera o Decreto-Lei n. 3.365,
de 21.06.1941, as Leis n. 4.380, de 21.08.1964, 6.015, de 31.12.1973, 8.036, de 11.05.1990, e 10.257, de
10.07.2001, e a Medida Provisória n. 2.197-43, de 24.08.2001; e dá outras providências 
Lei n. 12.418, de 9.06.2011 – Altera o inciso I do caput do art. 38 da Lei n. 10.741, de 1º.10.2003, que
dispõe sobre o Estatuto do Idoso, para reservar aos idosos pelo menos 3% (três por cento) das
unidades residenciais em programas habitacionais públicos ou subsidiados com recursos públicos 
Lei n. 12.419, de 9.06.2011 – Altera o art. 38 da Lei n. 10.741, de 1º.10.2003 (Estatuto do Idoso), para
garantir a prioridade dos idosos na aquisição de unidades residenciais térreas, nos programas nele
mencionados 
Política e Poder 
Lei n. 4.737, de 15.07.1965 – Institui o Código Eleitoral 
Lei Complementar n. 64, de 18.07.1990 – Estabelece, de acordo com o art. 14, § 9º, da Constituição

919
919
922

930
936
936
937
944

944

948

956

956
957
957

8 A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária (CRA) manteve, em 24.04.2014, a preferência para as mulheres nos projetos de enfrentamento da pobreza, prevista no PLS 44/2012. A comissão rejeitou substitutivo da Câmara dos Deputados que eliminava a prioridade.
O projeto aprovado altera a Lei Orgânica da Assistência Social (Lei 8.742/1993) e o Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais
(Lei 12.512/2011) para determinar que os benefícios monetários previstos nessas leis sejam pagos, preferencialmente, à mulher responsável pela unidade familiar. Os deputados concordaram que as mulheres devem ter prioridade no recebimento de benefícios do Sistema
Único de Assistência Social, fornecidos em situações de vulnerabilidade temporária e calamidade pública, entre outras, e nos previstos no
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme previsto no PLS 44/2012. (Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/noticias/
materias/2014/04/24/cra-mantem-prioridade-para-mulheres-em-programas-de-enfrentamento-da-pobreza/tablet>.
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Lei Complementar n. 80, de 12.01.1994 – Organiza a Defensoria Pública da União, do Distrito Fe9 A Resolução n. 23.548 do TSE, que dispõe sobre a escolha e o registro de candidatos nas eleições de 2018, teve por objetivo criar meios
para checar o cumprimento da cota, como o aviso sobre o descumprimento dos percentuais de candidaturas para cada sexo quando da geração do meio magnético pelo CANDex, Sistema de Candidaturas do TSE, e o dever do Cartório Eleitoral de informar, nos autos do processo
do pedido de registro, sobre a observância ou não dos percentuais.
10 Altera a sistemática de classificação das famílias beneficiárias da reforma agrária, dando preferência à família chefiada por mulher.
11 Ver também Crédito Apoio Mulher (IN n. 54, de 22.07.2009; NE n. 79, de 26.12.2008; NE n. 84, de 02.09.2009; NE n. 86, de 04.11.2009).
12 No dia 24.04.2014 a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária (CRA) do Senado Federal manteve a preferência para as mulheres
nos projetos de enfrentamento da pobreza, prevista no PLS 44/2012. A comissão rejeitou substitutivo da Câmara dos Deputados que
eliminava a prioridade. O projeto aprovado altera a Lei Orgânica da Assistência Social (Lei n. 8.742/1993) e o Programa de Fomento
às Atividades Produtivas Rurais (Lei n. 12.512/2011) para determinar que os benefícios monetários previstos nessas leis sejam pagos,
preferencialmente, à mulher responsável pela unidade familiar. Os deputados concordaram que as mulheres devem ter prioridade no
recebimento de benefícios do Sistema Único de Assistência Social, fornecidos em situações de vulnerabilidade temporária e calamidade
pública, entre outras, e nos previstos no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme previsto no PLS 44/2012. Disponível
em: <https://www12.senado.gov.br/noticias/materias/2014/04/24/cra-mantem-prioridade-para-mulheres-em-programas-de-enfrentamento-da-pobreza>.
13 As normas processuais da Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) estão disponibilizadas nas normas relacionadas aos atos de violência contra a mulher.
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IV – ACORDOS E ATOS INTERNACIONAIS14
Decreto n. 23.812, de 30.01.1934 – Promulga a Convenção para repressão do tráfico de mulheres e
crianças, firmada em Genebra, a 30.09.1921 
Convenção Internacional para a Repressão do Tráfico de Mulheres e de Crianças, assinada em Genebra a 30.09.1921 e emendada pelo protocolo assinado em Lake Success (NY) a 12.11.1947 (promulgada em 1934) 
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14 A ONU declarou o período de 1975 a 1985 como a Década da Mulher. Assim, nesse período, as feministas de várias partes do mundo
se uniram para formulações de propostas às instituições, aos órgãos e aos grupos responsáveis pelos assuntos relacionados aos Direitos
Humanos. Buscavam incluir as questões específicas das mulheres. Em 1979, foi aprovada pela ONU a Convenção sobre a Eliminação de
todas as Formas de Discriminação contra a Mulher. Nela se estabelece que a discriminação à mulher viola princípios de igualdade de
direitos e a dignidade humana. Foi ratificada na íntegra pelo Brasil quinze anos depois, em 1994. Nessa época, foram realizadas grandes
conferências promovidas pela ONU, entre elas a Conferência Mundial sobre Direitos Humanos, em Viena, no ano de 1993, e a Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento, realizada no Cairo em 1994. Essas Conferências contaram com a participação de
mulheres organizadas em suas reivindicações e resultaram em alguns avanços, como a explicitação da Conferência de Viena, em seu
parágrafo 18, que “os direitos humanos das mulheres e das meninas são parte inalienável, integral e indivisível dos direitos humanos
universais”. No Cairo foi declarado que os direitos reprodutivos são direitos humanos. Na Plataforma de Ação retirada dessa Conferência
foi enfatizada a igualdade de gênero e a proteção dos direitos humanos das mulheres e meninas. Disponível em: <http://www.dhnet.
org.br/dados/cursos/dh/cc/a_pdf/modulo3-tema6-aula1.pdf>.

Decreto n. 2.954, de 10.11.1938 – Promulga a Convenção Internacional relativa à repressão do tráfico de mulheres maiores, firmada em Genebra, a 11.10.1933 
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Convenção Internacional para a Repressão do Tráfico de Mulheres Maiores, assinada em Genebra
a 11.10.1933 e emendada pelo protocolo assinado em Lake Success (NY) a 12.11.1947 (promulgada
em 1938) 
1326
Decreto n. 2.411, de 23.02.1938 – Promulga a Convenção sobre a nacionalidade da mulher, firmada
entre o Brasil e diversos países, em Montevidéu, a 26.12.1933, por ocasião da VII Conferência Internacional Americana 
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Convenção Interamericana sobre a Nacionalidade da Mulher, assinada na 7ª Conferência Internacional Americana da OEA em Montevidéu a 26.12.1933 (promulgada em 1938) 
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Decreto n. 3.233, de 3 de novembro de 1938 – Promulga a Convenção relativa ao emprego das
mulheres nos trabalhos subterrâneos nas minas de qualquer categoria, firmada em Genebra a
1º.07.1935, por ocasião da 19ª sessão da Conferência Internacional do Trabalho, que se reuniu na
mesma cidade, de 4 a 25.06.1935 
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Convenção n. 45, assinada na 19ª sessão da Conferência-Geral da OIT a 18.07.1935 (promulgada em
1938) Convenção dos trabalhos subterrâneos (mulheres) 
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Decreto n. 28.011, de 19.04.1950 – Promulga a Convenção Interamericana sobre a Concessão dos
Direitos Políticos à Mulher, firmada em Bogotá, a 2.05.1948, por ocasião da IX Conferência Internacional Americana 
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Convenção Interamericana sobre a Concessão dos Direitos Políticos à Mulher, assinada na 9ª Conferência Internacional Americana da OEA em Bogotá a 2.05.1948 (promulgada em 1950) 
1329
Decreto n. 37.176, de 15.05.1955 – Promulga o Protocolo de Emenda da Convenção para a Repressão do Tráfico de Mulheres e Crianças, concluída em Genebra, a 30.09.1921, e da Convenção para
a Repressão do Tráfico de Mulheres Maiores, concluída em Genebra, a 11.10.1933, adotado pela
Assembleia Geral das Nações Unidas, em 1947, em Lake Success, Nova York, e firmado pelo Brasil
em 17.03.1948 
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Protocolo de Emenda da Convenção Internacional para a Repressão do Tráfico de Mulheres e
Crianças, concluído em Genebra a 30.09.1921, e da Convenção Internacional para a Repressão de
Tráfico de Mulheres Maiores, concluída em Genebra a 11.10.1933, assinado pela Assembleia Geral
das Nações Unidas, em Lake Success (NY) a 12.11.1947 (promulgado em 1955) 
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Decreto n. 41.721, de 25 de junho de 1957 – Promulga as Convenções Internacionais do Trabalho
de n. 11, 12, 13, 14, 19, 26, 29, 81, 88, 89, 95, 99, 100 e 101, firmadas pelo Brasil e outros países em
sessões da Conferência Geral da Organização Internacional do Trabalho. Revigorado pelo Decreto
n. 95.461, de 11.12.1987 
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Convenção n. 89, assinada na 31ª sessão da Conferência-Geral da OIT a 17.06.1948 (promulgada em
1957) 
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Convenção n. 100, assinada na 34ª sessão da Conferência-Geral da OIT a 6.06.1951 (promulgada
em 1957) 
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Decreto n. 52.476, de 12.09.1963 – Promulga a Convenção sobre os Direitos Políticos da Mulher,
adotado por ocasião da VII Sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas 
1334
Convenção Internacional sobre os Direitos Políticos da Mulher, assinada na 7ª sessão da Assembleia-Geral das Nações Unidas em Nova York a 31.03.1953 (promulgada em 1963) 
1334
Decreto n. 58.820, de 14.07.1966 – Promulga a Convenção n. 103 sobre proteção à maternidade 
1335
Convenção n. 103, assinada na 35ª sessão da Conferência-Geral da OIT a 4.06.1952 (promulgada
em 1966) 
1335
Decreto n. 62.150, de 19.01.1968 – Promulga a Convenção n. 111 sobre discriminação em matéria de
emprego e profissão 
1337
Convenção n. 111, assinada na 42ª sessão da Conferência-Geral da OIT a 4.06.1958 (promulgada em
1968) 
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Decreto n. 64.216, de 18.03.1969 – Promulga a Convenção sobre a nacionalidade da mulher casada  1339
Convenção Internacional sobre a Nacionalidade da Mulher Casada, assinada na 11ª sessão da Assembleia-Geral das Nações Unidas em Nova York a 20.02.1957 (promulgada em 1969) 
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Declaração de Pequim, assinada na 4ª Conferência Mundial sobre as Mulheres: Ação para Igualdade, Desenvolvimento e Paz a 15.09.1995 
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Decreto n. 1.973, de 1º.08.1996 – Promulga a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, concluída em Belém do Pará, em 9.06.1994 
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Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher (Convenção
de Belém do Pará), assinada na 34ª sessão da Assembleia-Geral da OEA a 6.09.1994 (promulgada
em 1996) 
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Decreto n. 4.377, de 13.09.2002 – Promulga a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de
Discriminação contra a Mulher, de 1979, e revoga o Decreto n. 89.460, de 20.03.1984 
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Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, assinada na
34ª sessão da Assembleia-Geral das Nações Unidas em Nova York a 18.12.1979 (promulgada em
2002) 
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Decreto n. 4.316, de 29.07.2002 – Aprova o texto do Protocolo Facultativo à Convenção sobre a
Eliminação de todas as Formas de Discriminação Contra a Mulher 
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Protocolo Facultativo à Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, assinado em Nova York a 6.10.1999 (promulgado em 2002) 
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Decreto n. 5.005, de 8.03.2004 – Promulga a Convenção n. 171 da Organização Internacional do

Trabalho relativa ao Trabalho Noturno 
Convenção n. 171, assinada na 77ª sessão da Conferência-Geral da OIT a 6.06.1990 (promulgada
em 2004) 
Decreto n. 5.017, de 12.03.2004 – Promulga o Protocolo Adicional à Convenção das Nações Unidas contra
o Crime Organizado Transnacional Relativo à Prevenção, Repressão e Punição do Tráfico de Pessoas, em
Especial Mulheres e Crianças 
Protocolo Adicional à Convenção Internacional contra o Crime Organizado Transnacional relativo
à Prevenção, Repressão e Punição do Tráfico de Pessoas, em especial Mulheres e Crianças, assinado
na 55ª sessão da Assembleia-Geral das Nações Unidas em Nova York a 15 de novembro de 2000
(promulgada em 2004) 
Convenção OIT n. 189 – Sobre o Trabalho Decente para as Trabalhadoras e os Trabalhadores Domésticos 
Recomendação Sobre o Trabalho Doméstico Decente para as Trabalhadoras e os Trabalhadores
Domésticos 
Decreto n. 678, de 6.11.1992 – Promulga a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto
de São José da Costa Rica), de 22.11.1969 
Convenção Americana de Direitos Humanos – Pacto de San José da Costa Rica, 1969 
Carta da Terra15 
Princípios do Empoderamento da Mulher 
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15 A Carta da Terra é uma declaração de princípios éticos fundamentais para a construção, no século 21, de uma sociedade global justa,
sustentável e pacífica. Busca inspirar todos os povos a um novo sentido de interdependência global e responsabilidade compartilhada
voltado para o bem-estar de toda a família humana, da grande comunidade da vida e das futuras gerações. É uma visão de esperança
e um chamado à ação. A Carta da Terra é resultado de uma década de diálogo intercultural, em torno de objetivos comuns e valores
compartilhados. O projeto da Carta da Terra começou como uma iniciativa das Nações Unidas, mas se desenvolveu e finalizou como
uma iniciativa global da sociedade civil. Em 2000 a Comissão da Carta da Terra, uma entidade internacional independente, concluiu e
divulgou o documento como a carta dos povos. Disponível em: <http://cartadaterrabrasil.org/prt/what_is.html>.

