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RESUMO 

 

 O Direito do Trabalho, brevemente, regula as relações trabalhistas e visa buscar a 

isonomia entre empregado e empregador. Logo, para que a isonomia retromencionada seja 

atendida é necessário também atingir a isonomia entre o gênero feminino e gênero masculino 

no ambiente trabalhista. A Constituição Federal traz em seu Art. 5º, caput, o princípio da 

isonomia que preceitua que não podem existir discriminações em face de qualquer indivíduo. 

 

 Vale dizer ainda que a Carta Magna deve ser observada por todas as leis 

infraconstitucionais, logo, a Consolidação das Leis Trabalhistas, qual seja Decreto Lei 

número 5.452, deve obediência à Constituição Federal, regulando questões atendendo ao que 

a Carta Magna preceitua. 

 

 Neste giro, o Direito da Mulher define-se como direitos objetivos e subjetivos 

postulados pelo gênero feminino no âmbito mundial. Em alguns Estados, tais direitos são 

protegidos e tutelados pela lei, condutas e costumes, porém, em outros Estados, são violados. 

 

 Ressalte-se que o Direito da Mulher leva em conta as particularidades do gênero 

feminino com fito de formar um sistema protetivo e igualitário frente ao gênero masculino. 

 

 O Direito da Mulher deve ser observado em todos os campos do Direito, 

especificamente no âmbito Trabalhista – no caso do presente artigo –, com intuito de evitar 

discriminações odiosas e violações aos direitos do ser humano do gênero feminino. 

 

 O objetivo deste artigo é analisar a evolução histórica do Direito Trabalhista no 

tocante ao gênero feminino, os princípios constitucionais e mecanismos de proteção à mulher, 

promover a análise expandida dos direitos do gênero feminino bem como o modo de 

aplicação destes no âmbito do Direito do Trabalho.  

 

Palavras-chave: Direito do Trabalho. Direito da Mulher. Direitos Fundamentais. Princípio da 

Isonomia ou Igualdade. Consolidação das Leis do Trabalho.  
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ABSTRACT  

 

 Labor Law, briefly, regulates labor relations and aims to seek the equality between 

employee and employer. Therefore, it is necessary to preserve the left-handed isonomy, and, 

in addition, the equality between the female gender and the male gender in the labor 

environment. The Federal Constitution brings in its Article 5, caput, the principle of isonomy 

that states that there can be no discrimination against any individual. 

 

 It is also worth noting that the Constitution should be observed by all 

infraconstitutional laws, so the Consolidation of Labor Laws, which is Decree Law No. 5,452, 

must obey the Federal Constitution, regulating matters in accordance with what the 

Constitution establishes. 

 

 In this vein, Women's Law refers to the objective and subjective rights posited by 

women worldwide. In some States, such rights are protected and protected by law, conduct 

and custom, but in other states they are violated. 

 

 It should be emphasized that Women's Law takes into account the particularities of 

the female gender in order to form a protective and egalitarian system against the masculine 

gender.  

 

 Women's Law must be observed in all fields of Law, specifically in the Labor sphere 

- in the case of this article - in order to avoid odious discrimination and violations of the rights 

of the female human being. 

 

 The objective of this article is to analyze the historical evolution of the Labor Law 

with regard to the feminine gender, the constitutional principles and mechanisms of protection 

to women, to promote the expanded analysis of the feminine rights as well as the way of 

applying these in the scope of Labor Law. 

 

Key-words: Labor Law. Women's Rights. Fundamental rights. Principle of Isonomy or 

Equality. Consolidation of labor laws. 

 

 



 

 

6 

 

SUMÁRIO  

 

1. INTRODUÇÃO......................................................................................................................7 

2. CONSIDERAÇÕES SOBRE PRINCÍPIO DA ISONOMIA OU IGUALDADE..................8 

3. EVOLUÇÃO HISTÓRICA DOS DIREITOS TRABALHISTAS DA MULHER..............10 

4. A MULHER E AS NORMAS TRABALHISTAS NACIONAIS........................................12 

5. CONCLUSÃO......................................................................................................................19 

REFERÊNCIAS........................................................................................................................21 



7 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 O Direito da Mulher define-se como direitos objetivos e subjetivos postulados pelo 

gênero feminino no âmbito mundial, e consequentemente, no âmbito nacional. Tais direitos 

buscam fornecer um tratamento igualitário a homens e mulheres bem como visam proteger as 

mulheres, atentando para suas necessidades especiais advindas da diversidade de gênero.    

   

 Neste giro, de extremo mencionar o princípio da igualdade ou isonomia, que é um dos 

alicerces que inauguram os direitos das mulheres. Define este princípio que todos devem 

receber tratamento igualitário frente a lei, razão pela qual é necessário um sistema normativo 

com fito de dispensar o mesmo tratamento e direitos conferidos aos homens ao gênero 

feminino, para que este princípio constitucional seja plenamente atendido. 

 

 Impende dizer que o princípio da isonomia ou igualdade, de acordo com a Carta 

Magna possui duas vertentes, a primeira denominada igualdade material e a segunda 

igualdade formal, que serão exauridas no decorrer do presente Artigo. 

 

 Além disto, quanto à atualidade do tema, é notório que a igualdade entre homens e 

mulheres –  inclusive em âmbito trabalhista – atualmente, trata-se de um assunto recorrente 

nas discussões jurídicas, tendo em vista o empoderamento feminino crescente em nossa 

sociedade. 

 

 Ressalte-se, ainda, que existem normas no ordenamento jurídico brasileiro, voltadas 

especialmente para regular, tutelar e garantir direitos que decorrem das condições especiais 

vivenciadas por mulheres, como por exemplo, a normatização da licença-maternidade, 

constante na Consolidação das Leis do Trabalho. 

 

 Com o passar dos anos, tanto o Direito Trabalhista quanto o Direito trabalhista voltado 

para a tutela das mulheres –  tendo em vista o crescimento da discussão acerca dos direitos 

sociais e humanos, voltados à condição humana do indivíduo e sua proteção –  foram 

evoluindo, com fito de ampliar e garantir os direitos dos envolvidos. 



 

 

8 

 

 Objetiva o presente artigo analisar a evolução histórica dos direitos trabalhistas das 

mulheres bem como as normas e o sistema protetivo conferido ao gênero feminino no âmbito 

trabalhista nacional. 

 

 Ademais, como ora dito, o tema possui extrema pertinência jurídica, estando, 

atualmente, no cerne de discussões jurídicas. Ato contínuo, no âmbito social, goza de igual 

pertinência uma vez que versa sobre a não discriminação decorrente da diversidade de gênero, 

a tutela dos direitos advindos das necessidades especiais do gênero feminino, objetivando uma 

sociedade mais inclusiva e igualitária, colaborando para o Estado Democrático de Direito. 

2. CONSIDERAÇÕES SOBRE PRINCÍPIO DA ISONOMIA OU IGUALDADE 

 

 Preliminarmente, cabe a definição da palavra "princípio", inserida no âmbito dos 

princípios fundamentais, que é a base de todo o ordenamento jurídico. Para Celso Antônio 

Bandeira de Mello (MELLO, 2000, p. 747-748), a definição do termo princípio é:  

 

Princípio é, por definição, mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro alicerce 

dele, disposição fundamental que se irradia sobre diferentes normas, compondo-lhes 

o espírito servindo de critério para a sua exata compreensão e inteligência, 

exatamente por definir a lógica e a racionalidade do sistema normativo, no que lhe 

confere a tônica e lhe dá sentido harmônico. É o conhecimento dos princípios que 
preside a intelecção das diferentes partes componentes do todo unitário que há por 

nome sistema jurídico positivo. (MELLO, 2000, p.747-478) 

 

 Logo, os princípios interferem diretamente sobre espécies normativas, constituindo 

seu cerne, servindo como horizonte para interpretação destas, uma vez que materializam 

valores, lógica e comportamentos objetivados pela sociedade como um todo. Nesse sentido, 

preceitua Marcelo Campos Galuppo, mencionando entendimento de Noberto Bobbio que:  

 

(...) seriam normas fundamentais (ou de base) do ordenamento jurídico. (...) seriam 

normas diretivas, “no sentido que indicariam a orientação ético-política em que um 

determinado sistema se inspira”. (...) seriam normas indefinidas, “que comportam 

uma serie indefinida de aplicações”. E, finalmente seriam normas indiretas, ou seja, 

“normas que não seriam atuáveis se outras não lhes precisassem o que se deve fazer 

para as atuar” ou “normas cuja função precipuamente construtiva e conectiva 

consiste em determinar e reassumir o conteúdo da norma”. (BOBBIO apud 

GALUPPO, 1998, p. 134-135). 
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 Saliente-se que o objetivo da Constituição Federal de 1988 é garantir a paz e a ordem 

pública através da normatização e regras, que são elaboradas levando-se em consideração o 

que preceituam os princípios, já que estes são fontes do direito, ou seja, dão origem e 

influenciam a criação das normas positivadas. Ademais, os princípios materializam comandos 

étnicos, morais e culturais de uma sociedade logo, também em razão disto, servem como 

alicerce para a elaboração das normas do ordenamento jurídico pátrio, como ora mencionado. 

 

 Dentre uma série de princípios, importante destacar o princípio da igualdade ou 

isonomia, que norteia o presente Artigo. Inicialmente, insta definir o conceito de igualdade –  

garantia prevista pela Carta Magna de 1988 à todos os indivíduos – , desta forma, trata-se de 

conferir aos indivíduos tratamento igualitário, sem quaisquer discriminações. Ademais, 

segundo José Joaquim Gomes Canotilho, o princípio da igualdade vincula-se à vedação ao 

arbítrio, uma vez que o arbítrio da desigualdade é suficiente para que se viole o referido 

princípio.  

  

 Nesse sentido, o princípio da isonomia ou igualdade, segundo a doutrina, pode se 

materializar no âmbito formal ou material. Em relação à igualdade formal, trata-se da 

igualdade perante a lei traduzida em dispensar aos indivíduos tratamento igualitário, sem 

traços de distinção ou discriminações sem justificativas.  

 

 Noutro giro, a igualdade material trata-se da igualdade na lei, em que se legitima o 

tratamento desigual nos casos de direitos de indivíduos ou grupamentos que precisam de 

arcabouço protetivo especial frente aos demais, em virtude da situação de vulnerabilidade e 

fragilidade experimentada por eles, sendo certo que, nesses casos, o tratamento diferenciado e 

discriminatório é justificado e aceito, tendo em vista a realidade fática diferenciada vivida por 

estes.  

 

 Ressalte-se que decorre da igualdade material a lógica de dispensar tratamento 

desigual a indivíduos e grupamentos desiguais, quais sejam, os marginalizados e excluídos 

socialmente, com fito de incluí-los e equipará-los aos demais. Nesse sentido, preceitua Marco 

Antônio Marques da Silva:  
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O tratamento isonômico deve ser propiciado pelo Poder Público não só no momento 

da aplicação da lei, mas desde sua elaboração, o que não quer dizer que se exclua a 

possibilidade de certas discriminações, mas sim que estas ocorram de forma  

justificada. (SILVA, Marco Antônio Marques da. Cidadania e democracia: 

instrumentos para a efetivação da dignidade humana. In SILVA, Marco Antônio 

Marques da; MIRANDA, Jorge (Coord.). Tratado luso-brasileiro da dignidade 

humana. São Paulo: Quartier Latin, 2008, p. 231) 

 

 Logo, se conclui que, o desmembramento do princípio da isonomia ou igualdade em 

duas vertentes, possui o intuito de garantir o cumprimento desse princípio, buscando garantir 

não somente o tratamento igualitário como também o tratamento diferenciado, de forma 

justificada, com fito de equiparar os desiguais e assim garantir o direito a igualdade à todos os 

indivíduos. 

3. EVOLUÇÃO HISTÓRICA DOS DIREITOS TRABALHISTAS DA MULHER  

 

 Preliminarmente, vale dizer que o labor é intrínseco ao ser humano, sendo certo que, 

desde os primórdios, o indivíduo busca meios de atender suas necessidades básicas através de 

alguma forma de trabalho, configurando o labor como meio de sobrevivência.  

  

 Nos primórdios, a mulher era vista apenas como instrumento de procriação e 

cuidadora do lar.  Com o advento da industrialização, as mulheres passaram a trabalhar, isto 

porque os empregadores preferiam explorar o trabalho feminino, tendo em vista que os 

salários conferidos ao gênero feminino eram mais baixos, salientando que, na época, o Estado 

não interferia nas relações trabalhistas, o que possibilitava esta discriminação entre gêneros. 

 

 Insta dizer que as mulheres ocupavam os piores cargos enquanto os homens estavam 

inseridos nos cargos de gestão e direção, por exemplo. Ressalte-se que não havia estipulação 

da jornada trabalho, tutela frente à maternidade e amamentação. Desta forma, o gênero 

feminino era exposto a condições degradantes de trabalho, inclusive desempenhando funções 

incompatíveis com sua condição física. Diante da subjugação, as mulheres começaram a se 

mobilizar com fito de melhorar suas condições de trabalho, entretanto, tais mobilizações não 

possuíam força e, com isso, não atingiam os objetivos pretendidos. 
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 De extremo salientar que a discriminação e a desvalorização da mulher sempre esteve 

presente em nossa sociedade, sendo certo que, até mesmo atualmente, muitos indivíduos 

defendem que a mulher deve somente ser mãe, destinar seu tempo ao cuidado do lar e não ao 

trabalho. A referida discriminação se materializa de diversas formas como, por exemplo, 

percepção de salários menores ao gênero feminino – embora desempenhem a mesma função 

que os homens – dificuldades ao acesso, ascensão e permanência no emprego somente por ser 

mulher. 

 

 Tendo em vista o quadro discriminatório odioso, o legislador buscou promover a 

proteção à mulher trabalhadora, sendo certo que a Constituição Federal de 1988, de imediato, 

veda qualquer prática discriminatória perpetrada contra o gênero feminino no âmbito 

empregatício. Ademais, nessa esteira, a Constituição Federal, em seu artigo 7º, inciso XX, 

tutela a proteção do mercado de trabalho da mulher, legitimando, inclusive, prática 

diferenciada, desde que destinada a tutelar e estender o mercado de trabalho do gênero 

feminino, materializando a igualdade material retromencionada. 

 

 Vale dizer que a Lei número 7.855 de 1989, com edição posterior à Constituição 

Federal de 1988, fez com que a Consolidação das Leis do Trabalho se ajustasse ao preceito 

constitucional de não discriminação, revogando comandos que permitiam a interferência tanto 

do cônjuge/companheiro quando do pai no que tange o contrato de emprego da mulher adulta.  

 

 Entretanto, os referidos comandos nem precisariam ser expressamente revogados pela 

referida Lei para cessar seus efeitos, tendo em vista que são incompatíveis com os preceitos 

da Constituição Federal de 1988, logo, não há necessidade de revogação expressa, de modo 

que, se não houvessem sido revogados expressamente, teriam sido revogados tacitamente em 

virtude da incompatibilidade com a Carta Magna. 

 

 Menciona-se o tema da maternidade, que recebe regulamentação normativa 

diferenciada e privilegiada pela Constituição de 1988, legitimando o estabelecimento de 

condutas e vantagens superiores aos padrões conferidos àqueles do gênero masculino, 

inclusive estendendo tal tratamento a mulher que não está grávida ou que deu a luz 

recentemente. Vale dizer ainda que configura prática discriminatória à mulher a exigência de 
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documentos, exames e medidas similares que versem sobre a esterilização ou estado 

gravídico. 

 

 A Lei número 9.029 de 1995 preceitua – sem a exclusão de imposição de penalidades 

administrativas –, conforme seu art. 4º, que o desfazimento da relação de trabalho por ato 

discriminatório, nos termos definidos na lei, além do direito à reparação pelo dano moral, 

faculta ao empregado a escolha entre duas alternativas com fito reparador, quais sejam:  

 

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

desta Lei, além do direito à reparação pelo dano moral, faculta ao empregado optar 

entre: I - a reintegração com ressarcimento integral de todo o período de 

afastamento, mediante pagamento das remunerações devidas, corrigidas 

monetariamente e acrescidas de juros legais; 

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

monetariamente e acrescida dos juros legais.” (Lei 9.029, de 1995)   

 

 Em consonância à isto, a veiculação de anúncios de emprego cuja admissão, 

remuneração ou dispensa seja fundamentada em critérios de sexo, idade cor, situação familiar 

ou estado gravídico  são notoriamente ilegais. 

 

 Isto posto, de extremo salientar que, no ano de 1979, a Organização das Nações 

Unidas aprovou a convenção sobre a eliminação de todos os meios discriminatórios contra a 

mulher. O texto passou a vigorar no âmbito internacional, depois de sua vigésima ratificação, 

ocorrida no dia 3 de setembro de 1981. No âmbito nacional, houve a promulgação da 

convenção inicialmente por meio do Decreto Legislativo nº 93, do ano de 1983, e depois, pelo 

Decreto número 4.377, de 2002, demonstrando assim que a eliminação de práticas 

discriminatórias perpetradas contra as mulheres trata-se de um tema com repercussões no 

âmbito nacional e internacional. 

4. A MULHER E AS NORMAS TRABALHISTAS NACIONAIS 

 

No decorrer dos anos, há o surgimento progressivo de normas com fito de proteger o 

gênero feminino no âmbito trabalhista e garantir seus direitos, configurando um arcabouço 

protetivo inexistente anteriormente.   
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Nesse sentido, o marco inicial de normas protetivas voltadas às mulheres é o Decreto 

número 21.417–A, do ano de 1932, que normatizava o labor do gênero feminino tanto no 

âmbito comercial quando no industrial, lhe garantindo, em seu Artigo 7º, um descanso 

obrigatório pelo período de quatro semanas anteriores ao parto e quatro semanas após, tanto 

em ambiente privado quanto em ambiente público, salientando-se que, estes dois períodos, 

poderiam ser estendidos por mais duas semanas, em casos excepcionais comprovados 

mediante atestado médico.  

 

No referido período de afastamento, havia a percepção de auxílio remuneratório pela 

metade, levando-se em consideração a média dos seis últimos meses de labor. Além disto, 

estava garantido o retorno ao labor às mesmas funções que desempenhava, frisando-se que, se 

o trabalho for prejudicial à mulher gestante, – comprovado mediante atestado médico – o 

Artigo 8º do Decreto número 21.417–A de 1932, permitia à trabalhadora que rompesse o 

contrato, devendo comunicar o empregador com antecedência, pois caso assim não o fizesse, 

perderia o auxílio retromencionado.  

 

Ato contínuo, o Decreto retromencionado garantia à empregada, nos casos em que 

restar configurado o aborto não criminoso, descanso com percepção de remuneração pelo 

período de duas semanas, inclusive garantia à mulher, nas hipóteses de aleitamento, dois 

intervalos diários de meia hora cada um, pelo período dos seis primeiros meses do infante. 

Ademais, o Artigo 13 trazia a proibição de dispensa à mulher pelo simples fato de estar em 

estado gravídico – configurando uma espécie de estabilidade provisória, que, atualmente, vem 

prevista na Consolidação das Leis do Trabalho em seu Artigo 391-A – bem como vedava a 

dispensa arbitrária, ou seja, sem outro motivo que justifique a dispensa. 

 

De extrema importância notar os efeitos deste Decreto no texto da Consolidação das 

Leis do Trabalho, em relação aos Artigos 391, 391-A, 392, § 1ºe 2º, 393, 395 e 396, uma vez 

os preceitos constantes nesses artigos foram inaugurados pelo referido decreto. 

 

Vale dizer que, segundo Amauri Mascaro Nascimento, fundamentos foram levados em 

consideração pela doutrina para justificar a intervenção nos direitos em prol da defesa da 

mulher. Do ponto de vista do fundamento fisiológico, sabe-se que o gênero feminino não 
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possui a mesma resistência física que o gênero masculino e, desta forma, o direito precisa 

destinar a ela tratamento diferenciado e compatível com seu estado. 

 

Por fim, há o fundamento social que influencia nas leis que regulam o labor feminino, 

uma vez que é interesse social a defesa da família e, em decorrência disto, o labor da mulher 

deve ser especialmente tutelado, devendo a maternidade e as demandas decorrentes dela 

conciliadas com sua vida laboral, com fito de proteção a mulher e à família. 

 

Noutro giro, tem-se que as empregadas devem receber o mesmo salário que um 

homem percebe, caso o labor desenvolvido por ambos seja o mesmo e de igual valor, 

conforme preceitua o Tratado de Versalhes (“igual trabalho, igual salário”), sendo certo que a 

Constituição Federal de 1988, de forma principiológica, acolhe o referido preceito. Ademais, 

verifica-se tal preceito no texto da Consolidação das Leis do Trabalho, em seu Art. 461, caput, 

definindo que “a todo trabalho de igual valor, prestado ao mesmo empregador, no mesmo 

estabelecimento empresarial, corresponderá igual salário, sem distinção de sexo, etnia, 

nacionalidade ou idade”. 

 

No tocante à saúde e segurança do gênero feminino em âmbito trabalhista,  é cristalina 

a necessidade de tutela no ambiente de trabalho e das condições de trabalho, e diante disto, o 

legislador impõe que os locais e métodos de trabalho utilizados devem garantir a saúde e 

segurança da empregada, conforme Artigo 389 da Consolidação das Leis do Trabalho.  

 

Desta forma, conforme preceitua o referido artigo, há a obrigação de que os locais de 

trabalho sejam adequadamente ventilados e iluminados, ofertando bebedouros, lavatórios, 

aparelhos sanitários, cadeiras ou bancos em quantidade suficiente, de modo que possibilitem 

que as mulheres prestem os serviços estipulados no contrato de trabalho sem grande 

esgotamento físico.  

 

 Além disso, determina o Artigo 389 da Consolidação das Leis do Trabalho, a 

instalação de vestuários com armários individuais privados das mulheres, nos locais em que 

se exija a troca de roupa, preceituando ainda que o empregador deve fornecer, gratuitamente, 
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recursos de proteção individual, como óculos, máscaras, luvas, dentre outros, levando-se em 

consideração a natureza do trabalho. 

 

Ressalte-se, ainda, a vedação à exposição da trabalhadora a labor acima das condições 

físicas médias do organismo feminino e, assim, o empregador não pode destinar a empregada 

às funções que exijam o emprego de forca muscular superior a 20 quilos – nas hipóteses de 

trabalho contínuo – bem como 25 quilos, nas hipóteses de trabalho eventual, no qual o 

trabalho é descontínuo, com pausas constantes, conforme Art. 390 da Consolidação das Leis 

do Trabalho.  

 

Insta salientar que, caso a transferência do material for efetuada por meio da impulsão 

ou tração de vagonetes sobre trilhos, de carros de mão ou quaisquer aparelhos mecânicos, está 

autorizado exigir das mulheres trabalhos com peso superior aos limites retromencionados.  

 

Importante elucidar que tal permissão não viola os direitos da mulher, tendo em vista 

que pressupõe a substituição integral da força muscular por outras bem como existe o 

emprego moderado de força muscular em cooperação com outros meios que a atenuem, sendo 

certo que assim há a preservação do corpo físico feminino, afastando os excessos que 

prejudiquem sua saúde e integridade física.  

 

Na esteira do arcabouço protetivo ao gênero feminino, ressalte-se a proteção da 

mulher tendo em vista a maternidade. Inicialmente, vale mencionar a Convenção número 3, 

de 1919, da OIT (Convenções da Organização Internacional do Trabalho), que trata do 

emprego das mulheres antes e depois do parto, preceitua que o sistema normativo protetivo 

deve atingir, especialmente, a licença antes e após o parto, com apresentação de atestado 

médico com fito comprobatório da gravidez e, caso exista a possibilidade, com a 

determinação da provável data do parto.  

 

Ademais, a retromencionada Convenção determina que o descanso da trabalhadora 

compreenderá as  seis semanas antes do parto e as seis semanas posteriores a ele, 

apresentando que o descanso anterior ao parto seja facultativo, entretanto, o descanso 

posterior será obrigatório. 
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Em relação à garantia do emprego, esta se liga intimamente: I) à vedação de dispensa 

paralelamente ao afastamento no período de seis semanas antes do parto e nas seis semanas 

posteriores a ele; II) à não eficácia do de aviso prévio no decorrer deste mesmo lapso 

temporal III) à assistência à maternidade, em que a mulher recebe auxílio econômico para 

custear o acréscimo de gastos subsequentes, que devem ser custeadas pelo Estado, ou pelas 

instituições previdenciárias de cada Estado IV) à assistência gratuita do médico ou parteira, 

facilidades no período de amamentação, garantindo-se  dois repousos especiais diários, com 

duração de meia hora cada. 

 

Vale dizer que existem dois princípios basilares que norteiam a CLT em relação a este 

tema, quais sejam, a estabilidade da mulher gestante e a licença-maternidade. 

 

No tocante à estabilidade da gestante, tem-se a vedação da sua dispensa sem justa 

causa enquanto dura a estabilidade, salientando-se que tal garantia já fora prevista nas 

convenções coletivas de trabalho, hipótese em que favorecia somente a categoria profissional 

envolvida. Porém, no decorrer do tempo, a referida garantia foi estendida para todas as 

mulheres, por meio da Constituição Federal de 1988, em seu Artigo 10, inciso II, alínea “b”, 

das Disposições Transitórias, cujo texto preceitua a vedação da dispensa arbitrária ou sem 

justa causa da trabalhadora na qualidade de parturiente. 

 

Diante disto, a dispensa que não atende tal princípio é nula, devendo a empregada ser 

reintegrada ao emprego, dando continuidade à proteção até termo final da estabilidade. Além 

disto, são garantidos todos os direitos intrínsecos ao contrato de trabalho durante o período 

gestacional. 

 

Importante notar que a Constituição Federal de 1988 determina o início da estabilidade 

com a confirmação da gravidez, entretanto, não define a forma pela qual se deva dar a 

confirmação, sendo certo que se costuma confirmar a gravidez através de atestado médico 

entregue ao empregador. Ademais, caso exista convenção coletiva da categoria definindo que 

o início da estabilidade dar-se-á a partir da concepção, tal regulamentação será aplicada, tendo 

em vista ser mais benéfica à mulher que a norma constitucional. 
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Em relação à amamentação, é garantido à genitora o direito de amamentar o filho, até 

este completar seis meses de vida e, para isto, terá direito, durante a jornada de trabalho, a 

dois descansos especiais de meia hora cada um, conforme preceitua o Artigo 396 da 

Consolidação das Leis do Trabalho.  

 

Oportunamente, insta dizer que a Constituição Federal de 1988, no seu Artigo 7º, 

inciso XXV, prevê a assistência gratuita aos filhos e dependentes do empregado do gênero 

feminino assim como do gênero masculino – desde o nascimento até os cinco anos de idade –, 

em creches e pré-escolas. 

 

Em relação à mãe adotiva, a Consolidação das Leis do Trabalho, conforme Artigo 

392-A, preceitua que esta possui os mesmos direitos, no tocante à maternidade, que a mãe 

biológica, ou seja, possui direito à licença-maternidade de cento e vinte dias –  igualmente 

àquela concedida à mãe biológica, valendo dizer que a mulher que obtém a guarda judicial de 

criança ou adolescente, com fito de adoção,  também possui este direito –  e ao salário-

maternidade, entretanto, existe a obrigação de exibir  o termo judicial de guarda, que pertence 

à adotante ou guardiã, para que haja a concessão.  

 

Com o estabelecimento da equidade de prazo de cento e vinte dias retromencionada, 

cessou antiga proporcionalidade existente, que estipulava a duração da licença-maternidade 

desigual entre a mãe biológica e mãe adotante ou guardiã. 

 

Vale frisar que Lei número 9.029 de 1995 é extremamente importante na tutela dos 

direitos da mulher, já que veda a exigência de atestados de gravidez e esterilização e de outras 

práticas discriminatórias em sentido amplo, com fito admissional ou de permanência no labor.  

 

Conforme preceitua a lei, configura crime exigir teste, exame, perícia, laudo, atestado, 

declaração ou qualquer outro procedimento referente à esterilização genética, assim como 

promover controle de natalidade, sendo certo que a oferta de serviços e de aconselhamento ou 

planejamento familiar, feita através de instituições públicas ou privadas, sujeita à normativa 

do Sistema Único de Saúde, não configuram controle de natalidade. 
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A penalidade estipulada para os referidos crimes são de detenção de um a dois anos e 

multa, figurando como sujeitos ativos dos crimes a pessoa física empregadora, o representante 

legal do empregador bem como o seu dirigente. Ademais, a multa administrativa, sem 

exclusão das sanções penais, compreende dez vezes o valor do maior salário pago pelo 

empregador, aumentado em cinquenta por cento em hipótese de reincidência e na vedação de 

obtenção de empréstimos ou financiamento junto a instituições financeiras oficiais. 

 

Noutro giro, o Artigo 373-A, inciso V, da Consolidação das Leis do Trabalho, inova 

ao definir que é vedado “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”, e em seu inciso VI, veda igualmente as revistas 

íntimas nas empregadas ou funcionárias.  

 

Nessa esteira, tem-se a súmula número 244 do Tribunal Superior do Trabalho, que 

preceitua: 

 

Súmula nº 244 do TST: Gestante. Estabilidade Provisória (redação do item III 

alterada na sessão do Tribunal Pleno realizada em 14.09.2012) - Res. 185/2012, 

DEJT divulgado em 25, 26 e 27.09.2012 

I - O desconhecimento do estado gravídico pelo empregador não afasta o direito ao 

pagamento da indenização decorrente da estabilidade (art. 10, II, "b" do ADCT). 

 II - A garantia de emprego à gestante só autoriza a reintegração se esta se der 

durante o período de estabilidade. Do contrário, a garantia restringe-se aos salários e 

demais direitos correspondentes ao período de estabilidade. 

 III - A empregada gestante tem direito à estabilidade provisória prevista no art. 10, 

inciso II, alínea “b”, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, mesmo na 

hipótese de admissão mediante contrato por tempo determinado. 
Disponível em <http://www.tst.jus.br/sumulas> 

 

 

Ademais, segue jurisprudência abaixo acerca do entendimento atual do Tribunal 

Superior do Trabalho no que concerne à súmula 244 do referido Tribunal: 

 

TST - AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA AIRR 

103758220155010066 (TST) 

Data de publicação: 18/05/2018 

Ementa: ESTABILIDADE DA GESTANTE. CONTRATO DE EXPERIÊNCIA. A 
Corte a quo concluiu, após análise da prova documental, que a reclamante, admitida 

na modalidade de contrato de experiência, estava grávida no momento da sua 

dispensa. Nesse contexto, escorreita a decisão regional que reconheceu o direito à 
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estabilidade de gestante à reclamante, porquanto o entendimento atual do TST é o de 

que a estabilidade é garantida à gestante mesmo quando sua admissão ocorra por 

meio de contrato de experiência. Exegese da Súmula nº 244, III, desta Corte. Agravo 

de instrumento conhecido e não provido. 

Encontrado em: 8ª Turma DEJT 18/05/2018 - 18/5/2018 AGRAVO DE 

INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA AIRR 103758220155010066 

(TST) Dora Maria da Costa. Disponível em: 

<https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/busca?q=Estabilidade+da+Gestante> 

 

 

Insta dizer que o desconhecimento do estado gravídico pelo empregador não impede o 

direito de percepção da indenização decorrente da estabilidade (Artigo 10, II, “b”, do ADCT), 

salientando que a garantia de emprego à gestante só permite a reintegração caso esta ocorra 

durante o período de estabilidade e, caso não ocorra durante o período de estabilidade, a 

garantia está restrita aos salários e outros direitos correspondentes ao período de estabilidade 

e, além disso, garante a estabilidade provisória às trabalhadoras gestantes nos casos de 

admissão mediante contrato por tempo determinado.  

 

Por fim, insta mencionar o dispositivo Artigo 383 da CLT que determina que durante a 

jornada de trabalho “será concedido à empregada um período para refeição e repouso não 

inferior a 1 (uma) hora nem superior a 2 (duas) horas salvo a hipótese prevista no art. 71, § 

3º”. Entretanto, segundo Alice Monteiro de Barros, a referida estipulação configura notório 

obstáculo ao acesso da mulher ao mercado de trabalho, violando os direitos da trabalhadora, 

pois é cristalino que o empregador irá optar pela contratação de homens para o trabalho, uma 

vez que a eles não seria dispensado o intervalo mencionado. 

5. CONCLUSÃO 

 

É notório que, desde os tempos mais remotos, existe a discriminação em virtude do 

gênero em nossa sociedade, sendo certo que o gênero feminino sempre foi subjugado frente 

ao gênero masculino. Essa discriminação e submissão refletiram no âmbito trabalhista, no 

qual a mulher foi bastante explorada, desempenhando funções e exposta a situações que 

prejudicavam sua saúde mental e física. 
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 Diante disto, as mulheres passaram a reclamar seus direitos, entretanto, no início, suas 

demandas não eram sequer ouvidas, tendo em vista que tal grupamento social não possuía voz 

ativa frente a sociedade patriarcal dominante.  

 

 Com o decurso do tempo, o movimento em busca de direitos trabalhistas foi ganhando 

força e, com isso, foram surgindo normas que buscassem garantir direitos trabalhistas para o 

gênero feminino, o que, até então, não existia.  

 

 Em âmbito nacional, a Constituição Federal de 1988 trouxe uma série de garantias e 

princípios constitucionais que devem ser respeitados por qualquer legislação 

infraconstitucional, como por exemplo, o princípio da igualdade tanto formal quanto material,  

– conforme retromencionando –, vedando quaisquer tipo de discriminação, inclusive a de 

gênero. 

 

 Nessa esteira, a Consolidação das Leis do Trabalho – que regula as relações 

trabalhistas – trouxe normas especiais de proteção à mulher na esfera trabalhista, com fito de 

tutelá-la, protegê-la e equipará-la ao homem, sendo certo que, além disto, afasta qualquer 

discriminação em virtude do gênero. 

 

 Entretanto, embora haja grandes avanços na normativa trabalhista voltada para a 

mulher, a discriminação em razão do gênero ainda está bastante presente na sociedade em 

geral, sendo certo que, para que haja a tutela efetiva da mulher, é necessário que se continue 

ampliando o sistema normativo voltado para proteção a mulher, para que assim se alcance a 

igualdade plena entre o gênero masculino e feminino. 
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