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RESUMO 

O presente trabalho visa analisar a igualdade material feminina 
constitucionalmente prevista enquanto garantia fundamental, com o fito de se 
observar a efetividade deste direito na sociedade brasileira. Para tal fim, serão 
estudadas decisões do Supremo Tribunal Federal que, através da via concentrada ou 
difusa, trouxeram algum tipo de contribuição para efetivação desta igualdade, 
observando seu aspecto material, no que diz respeito a discriminações positivas que 
privilegiam os preceitos trazidos pela Carta Magna. Desta forma, partirá de uma 
conceitualização do princípio da igualdade, bem como analisará sua evolução do 
aspecto formal para o material, além de se observar a igualdade sob a perspectiva de 
gênero. Assim, para o desenvolvimento do texto, far-se-á um estudo histórico da 
evolução da igualdade entre gêneros no ordenamento jurídico brasileiro, e ainda, a 
influência dos movimentos feministas na positivação dessas normas protetivas e 
garantidoras dos direitos das mulheres. Por fim, parte-se para uma análise de diversos 
julgados da suprema corte brasileira, que representaram grande avanço na conquista 
de direitos femininos, contendo discriminações justificáveis e em consonância com a 
ordem jurídico constitucional vigente. Todavia, observa-se índices e pesquisas através 
dos quais se pode constatar que, apesar dos avanços trazidos em sede de positivação 
de direitos e decisões judiciais, muito ainda deve caminhar a sociedade brasileira para 
que se alcance a efetiva igualdade material entre os gêneros. Diante das 
desigualdades e violência ainda renitentes no país, justifica-se a relevância da escolha 
do tema e a forma de abordagem, em que se pretende relacionar as análises 
realizadas ao longo do estudo trazendo reflexões sobre o previsto em lei e decido nos 
tribunais, e a realidade fática experienciada pelas mulheres brasileiras. 

Palavras-chave: Direito Constitucional. Igualdade (Direito). Feminismo. 
Jurisprudência.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

The current study aims to analyse the material gender equality constitucionally 
foreseen as a fundamental guarantee, with the goal of observing the effectiveness of 
this right to the Brazilian civil society. For this purpose, the Federal Supreme Court 
decisions will be examined throughout the abstract or diffuse route, that brought some 
sort of contribution toward the establishing of this evenness, observing the material 
aspect concerning the positive discrimination that favour the precepts brought by the 
Constitution. Therefore, will start from a conceptualization of the principle of equality, 
as well as will analyse its evolution from the formal to the material aspect, besides 
observing the gender perspective. Thereby, to the development of the text, will be a 
historical study of the evolution of gender equality in the Brazilian legal system, 
moreover the impact of the feminist movements in the positive result of these 
guaranteing regulations about women’s rights. Lastly, there will be an analysis of the 
different Brazilian Supreme Court decisions, which present great achievement to 
women’s rights, holding defensible discriminations and in accord with the current 
constitucional order, what adds to the realization to the female material equality. 
However, based on researches across whom may determine that in spite of the 
improvements in the positivation of rights and court judgments, the Brazilian society 
still has a lot progress to make so that achieve the effective material equality between 
genders. In face of the discrepancies and violence still unwilling in the nation, it 
substantiates the importance of this subject and the way of approach chosen, whose 
the outcome will chain the assessments held along the study bringing over reflections 
about the differences between the legislation and court decisions, and the factual 
reality experienced by Brazilian women. 

Keywords: Constitucional Law. Equality (Law). Feminism. Jurisprudence.  
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INTRODUÇÃO 

 

A Constituição da República de 1988 previu, no primeiro inciso do seu artigo 

5º, no rol de direitos fundamentais, a igualdade entre homens e mulheres, seja em 

direitos ou em obrigações. No entanto, resta o questionamento quanto à efetividade 

deste direito e como o poder público tem agido para garanti-lo, notadamente o 

Supremo Tribunal Federal em suas decisões, enquanto guardião da Constituição. 

Cumpre esclarecer que no contexto da ordem constitucional vigente, a 

igualdade pretendida é aquela de aspecto material, ou seja, não apenas formal, 

enquanto previsão legal, mas aquela que adota um discrímen que seja justificável e 

em consonância com os preceitos trazidos na Carta Magna, com o objetivo de garantir 

a efetiva igualdade, qual seja, igualdade para os iguais e desigualdade para os 

desiguais. 

Desta forma, deve o Estado adotar uma postura proativa, não só com a 

conduta negativa de proibir desigualdades, mas com conduta positiva, de promover a 

igualdade, como forma até mesmo de reparação histórico-cultural. No caso das 

mulheres, há que se ressaltar que sempre ocuparam posição subalterna na 

sociedade, lhe sendo vedado acesso ao estudo, trabalho (se de classe mais 

favorecida), e direitos no geral, notadamente direitos políticos e civis, fazendo-se 

necessárias discriminações positivas a fim de se compensar tais desvantagens 

históricas. 

Com o decorrer dos anos, e através de reivindicações dos movimentos 

feministas, principalmente a partir da década de 1960, as mulheres foram aos poucos 

alcançando diversas positivações de direitos. Desde o Código Civil de 1916, 

extremamente patriarcal, em que as mulheres casadas eram consideradas 

relativamente incapazes, dependendo do marido para a execução de praticamente 

todos os atos da vida civil, até a garantia constitucional de igualdade entre os gêneros, 

grande foi a luta dos movimentos organizados de mulheres. Há que se destacar a 

Carta das Mulheres à Constituinte de 1988, em que foram listados diversos direitos 

que se reivindicava fossem positivados pela constituinte, sendo certo que grande parte 

dessas reivindicações foram atendidas. 

Tendo como base a Carta da República e seus preceitos, diversas foram as 

legislações pós 1988 que de certa forma privilegiaram o direito à igualdade material 
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feminina. Destaca-se o Código Civil de 2002, que traz muitas modificações quanto ao 

Direito de Família, em comparação com a legislação cível anterior (Código Civil de 

1916), visto que, dentre outras previsões normativas, trata a mulher como sujeito 

plenamente capaz de gerir e guiar a família, conjuntamente com o homem. Ainda, a 

Lei Maria da Penha, que busca coibir a violência contra a mulher no seio familiar, 

realidade latente na sociedade brasileira, quebrando o silêncio acerca do tema. Por 

fim, importa destacar a inclusão do tipo penal Feminicídio no Código Penal, forma 

qualificada de homicídio em razão da condição do sexo feminino, que por si representa 

grande avanço para proteção da mulher, pelo simples fato de reconhecer enquanto 

realidade esse tipo de crime. 

Neste contexto, não foram poucas as vezes que o Supremo Tribunal Federal 

foi provocado para se manifestar acerca da constitucionalidade de discriminações 

trazidas pelo legislador. Integrarão o estudo julgados como a declaração de 

constitucionalidade da Licença Maternidade (ADI nº 1946) e do intervalo intrajornada 

conferido às mulheres pela CLT (RE 65.312/SC), a declaração de constitucionalidade 

de dispositivos da Lei Maria da Penha que trazem tratamento diferenciado às 

mulheres (ADC nº 19 e ADI nº 4.424), bem como a icônica arguição de 

descumprimento de preceito fundamental, que afastou a constitucionalidade de 

interpretação que proibia a interrupção terapêutica da gravidez em caso de feto 

anencéfalo (ADPF nº 54), baseando-se na laicidade do Estado, na autonomia e 

integridade física e psicológica da mulher, e ainda, decisão recente pela via difusa, 

que entendeu inconstitucional a criminalização da realização de aborto voluntário nos 

três primeiros meses de gravidez, sob semelhantes argumentos (HC nº124.306). 

Assim, podendo-se observar o entendimento da Suprema Corte acerca do tema. 

Desta forma, entende-se que a problemática maior se encontra relacionada à 

efetividade do direito fundamental à igualdade entre homens e mulheres, haja vista 

que, pesquisas apontam para grande discrepância entre a realidade das mulheres e 

dos homens em diversos âmbitos da vida social, como no profissional ou familiar. 

O objeto do trabalho, portanto, consiste em analisar a evolução do princípio 

da igualdade e, especificamente, da igualdade material feminina no ordenamento 

jurídico-constitucional brasileiro, bem como a posição do Superior Tribunal Federal no 

que se refere à garantia da efetividade desse direito. 

Considerando esses fatores, os objetivos gerais do estudo consistem no 

desenvolvimento teórico do princípio da igualdade, em seu aspecto material, 
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observando o desenvolvimento da positivação dos direitos das mulheres no Brasil sob 

influência de movimentos feministas, e, principalmente, compreender o papel do 

Supremo Tribunal Federal no que se refere à efetividade destes direitos ora 

positivados, e portanto, a efetividade da própria Constituição. 

A técnica de pesquisa adotada foi predominantemente bibliográfica e 

jurisprudencial. Consiste em abordagem analítica realizada por método dedutivo 

indutivo, apresentada de forma descritiva e explicativa, dividida em três pontos. 

Primeiramente, inicia-se fazendo breves considerações acerca do conceito de 

princípios e sua força normativa, partindo-se para uma análise do princípio da 

igualdade, e sua evolução do aspecto formal para o material. Ainda, analisa-se a 

discriminação no contexto da igualdade material, bem como as considerações de 

Nancy Fraser, que busca integrar redistribuição econômica, reconhecimento cultural 

e representação, alcançando-se a igualdade de gênero através da justiça social. 

Sequencialmente, parte-se para a análise histórica da igualdade de gênero no 

que se refere aos movimentos feministas e a conquista de direitos das mulheres, 

paulatinamente positivados no ordenamento jurídico brasileiro, ponderando-se acerca 

da Carta das Mulheres à Constituinte de 1988, e do próprio direito à igualdade material 

feminina previsto na Carta da República, além de outras observações acerca de leis 

infraconstitucionais editadas já na ordem constitucional vigente, que observam os 

direitos das mulheres. 

Por fim, analisa-se julgados da Suprema Corte Brasileira, no exercício do 

controle de constitucionalidade, concentrado ou difuso, observando-se sua influência 

na efetivação do direito fundamental à igualdade de gênero. 

Para encerrar, serão apresentadas conclusões retomando alguns pontos 

desenvolvidos anteriormente, e, ainda, projeções sobre o tema abordado. 
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1 CONCEITUALIZANDO O PRINCÍPIO DA IGUALDADE 

1.1 Breves considerações acerca do tema 

 

Antes de adentrar na análise do Princípio (ou direito) da Igualdade, cumpre 

esclarecer o conceito de princípio. Princípios são preceitos gerais que regem o 

ordenamento jurídico, decorrendo do próprio texto legal e constituindo pressupostos 

lógicos para a interpretação do Direito. 

Paulo Bonavides1 traz alguns conceitos para o vocábulo "princípio", conceitos 

esses que, segundo sua análise, são comumente atribuídos à palavra. Uma das 

semânticas comumente ao vocábulo atribuída se referiria às normas providas de alto 

grau de generalidade. Ainda, seriam aquelas normas que possuem alto grau de 

indeterminação, fato que requer concretização pela via interpretativa. Outra 

significância comumente atribuída à palavra seria relativa a representarem normas de 

caráter programático, ou ainda normas que possuem alta posição hierárquica dentre 

as fontes do Direito. Outro conceito, seria de que princípios são normas importantes 

e fundamentais de um sistema jurídico ou subsistema deste. Por fim, aponta que 

princípios seriam normas direcionadas aos aplicadores do Direito, com a função de 

direcionar a escolha dos dispositivos aplicáveis no caso concreto. 

José Afonso da Silva2, por sua vez, através de ensinamentos de Gomes 

Canotilho e Vital Moreira define princípios como: 

 
 
Os princípios são ordenações que se irradiam e imantam os sistemas 
de normas, são [como observam Gomes Canotilho e Vital Moreira] 
‘núcleos de condensações’ nos quais confluem valores e bens 
constitucionais’. Mas, como disseram os mesmos autores, ‘os 
princípios, que começam por ser a base de normas jurídicas, podem 
estar positivamente incorporados, transformando-se em normas-
princípio e constituindo preceitos básicos da organização 
constitucional” 
 
 

Grande discussão teórica existia acerca da normatividade dos princípios, 

segundo Bonavides3, pode-se evidenciar três fases da evolução do pensamento, 

                                                           
1 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 32ª ed. São Paulo: Malheiros, 2017, 
p. 262-263. 
2 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 40ª ed. São Paulo: 
Malheiros, 2017, p. 93-94. 
3 BONAVIDES, op. cit., nota 1, p. 263-271. 
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quais sejam, a jusnaturalisa, a positivista e a pós-positivista. Na fase jusnaturalista os 

princípios seriam dotados de abstração, contrastando-se sua normatividade com os 

ideais de justiça da época, tornando-a nula e duvidosa. Na fase juspositiva, por sua 

vez, inicia-se uma positivação dos princípios, como fonte subsidiária do Direito, que 

não se sobrepõem a lei, mas buscam suprir lacunas, vazios normativos. Na terceira 

fase, denominada pós-positivismo, os princípios ganham posição de destaque nas 

constituições das últimas décadas do século XX, constituindo base dos ordenamentos 

jurídicos constitucionais. Assim, os princípios passam a ser considerados normas 

possuindo indubitavelmente força normativa, força esta que tende a trazer eficácia às 

Constituições, no que tangem seus objetivos e princípios norteadores. 

Quanto ao Princípio da Igualdade, o caput do Art. 5º da Constituição da 

República Federativa do Brasil4 traz a afirmação de que: 

 
 
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.  
 
 

No preâmbulo da Constituição pode-se notar, ainda, que a igualdade é 

instituída enquanto valor máximo para uma sociedade fraterna, pluralista e livre de 

preconceitos. Segundo Flávio Martins5 tais afirmações, seja pela preocupação em 

assegurar o direito à igualdade por duas vezes no caput do Art. 5º, seja pelo exposto 

no preâmbulo, evidenciam a posição de destaque dada pelo constituinte originário a 

tal direito fundamental. 

Mister se faz, no entanto, que se façam ponderações acerca de que igualdade 

a Constituição se refere. Neste sentido, afirma José Afonso da Silva6: 

 
 
Nossas constituições, desde o Império, inscreveram o princípio da 
igualdade, como igualdade perante a lei, enunciando que, na sua 
literalidade, se confunde com a mera isonomia formal, no sentido de 
que a lei e a sua aplicação tratam a todos igualmente, sem levar em 
conta as distinções de grupos. A compreensão do dispositivo vigente, 

                                                           
4  BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso 
em: 04 mai. 2018. 
5 MARTINS, Flávio. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, 
p. 826-837. 
6 SILVA, op. cit., nota 2, p. 216-217. 
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nos termos do art. 5º, caput, não deve ser assim tão estreita. O 
intérprete há que aferi-lo com outras normas constitucionais, conforme 
apontamos supra e, especialmente, com as exigências da justiça 
social, objetivo da ordem econômica e da ordem social.  
 

 

Fábio Martins7 aduz que existem dois tipos de igualdade, segundo a doutrina, 

quais sejam, a igualdade formal e a igualdade material. Assim, expõe que a igualdade 

formal é aquela em que todos seriam tratados de forma idêntica, independentemente 

de qualquer situação subjetiva, surge com o liberalismo clássico, perpetuando-se com 

a meritocracia. A igualdade material por sua vez, segundo o autor, possui origem 

histórica em Aristóteles, e no Brasil na obra de Ruy Barbosa e consiste em conferir 

tratamento desigual aos desiguais, de acordo com suas desigualdades. Partindo-se 

de interpretação sistemática da Constituição, pode-se observar que essa é a 

igualdade objetivada pelo Constituinte Originário, que busca construir uma sociedade 

solidária, erradicar a pobreza e reduzir as desigualdades sociais (Art. 3º, I e III, 

CRFB/88). 

 

1.2 Evolução histórica do conceito igualdade: da igualdade formal à igualdade 

material. 

 

Segundo Bernardo Gonçalves8, o conceito de igualdade tal qual se consagra 

hoje pela Constituição Brasileira de 1988, qual seja, a igualdade material, tem origem 

histórica no pensamento de Aristóteles, em sua obra Ética e Nicômaco. Traz o filósofo 

grego, em um primeiro momento, o conceito de igualdade aritmética, em que, 

suscintamente, cada indivíduo teria a mesma importância e consideração, sendo 

todos equivalentes. Traz ainda o conceito de igualdade geométrica, em que a 

proporção da importância de cada sujeito possui um caráter político, de acordo com a 

posição que cada um ocuparia na comunidade grega. 

De acordo com Ingo Sarlet9, o princípio da igualdade passou a figurar em 

declarações de direitos e constituições desde a fundação do constitucionalismo 

                                                           
7 MARTINS, op. cit., nota 5. 
8 GONÇALVES, Bernardo. Curso de Direito Constitucional. Salvador: Juspodivm, 2017, p. 
461-477. 
9 SARLET, Ingo Wolfgang, MARIONI, Luiz Guilherme, MITIDIERO, Daniel. Curso de Direito 
Constitucional. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 523-528. 
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moderno. Figurou na Declaração de Direitos da Virgínia de 1776 e na Declaração 

Francesa dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, esta última expressando a 

superação de uma sociedade de privilégios, traço marcante do Antigo Regime na 

França pré-revolucionária. Desde então, o princípio da igualdade passou a constar na 

maioria dos textos constitucionais, expressivamente após a Segunda Guerra Mundial, 

quando foi inserido o conceito de igualdade no sistema internacional de proteção aos 

Direitos Humanos. 

No plano internacional, destaca Ingo Sarlet 10 , a Declaração de Direitos 

Humanos da ONU de 194811, que afirma que todas as pessoas nascem livres e iguais 

em direitos, antecipando, ainda, o conceito de igualdade material, ao afirmar, no artigo 

4º que: 

 
 
Todos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer distinção, a 
igual proteção da lei. Todos tem direito a igual proteção contra 
qualquer discriminação que viole a presente Declaração e contra 
qualquer incitamento a tal discriminação. (Art. 4º, DUDH/1948). 
 
 

Diversos foram os tratados e convenções que reconheceram e incorporaram 

o direito à igualdade, tais como o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos de 

1966 e a Convenção Americana de Direitos Humanos de 1969. 

No constitucionalismo brasileiro, conforme expõe Ingo Sarlet12, o princípio da 

igualdade se faz presente desde a Carta Imperial de 1824, que consagrou a igualdade 

perante a lei e, ainda, a garantia de igualdade no acesso à cargos públicos. A partir 

de então, todas as Constituições brasileiras trouxeram o conceito de igualdade 

perante a lei além de outras ponderações acerca do tema. Notadamente baniu a 

Constituição de 1891 todo e qualquer privilégio de nascimento, visto que a primeira 

Constituição da República do Brasil. A Constituição de 1934, por sua vez, trouxe a 

vedação de privilégios e distinções por motivos diversos, avançando na proibição da 

discriminação, vedando, ainda, a diferenciação de salário para uma mesma função 

em razão de idade, sexo, nacionalidade ou estado civil. A constituição ditatorial de 

                                                           
10 SARLET, op. cit., nota 9, p. 523-528. 
11 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 
1948. Disponível em: 
<http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/por.pdf>. Acesso em: 15 
mai. 2018. 
12 SARLET, op. cit., nota 9, p. 526-530. 

http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/por.pdf
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1967/69 trouxe a igualdade perante a lei sem distinção de sexo, raça, trabalho, credo 

religioso e convicções políticas, prevendo a punição pelo preconceito racial, 

exercendo função impeditiva de discriminações, ao menos no texto constitucional. A 

Constituição cidadã de 1988, por sua vez, apresentou grande avanço no que tange à 

proteção e promoção de direitos e garantias fundamentais, incluindo-se, neste 

contexto, o direito à igualdade. 

Assim, de acordo com o pensamento de Ingo Sarlet13, pode-se identificar três 

fases do reconhecimento do princípio da igualdade. A primeira compreende a 

igualdade perante a lei, implicando na prevalência da lei. A segunda diz respeito à 

igualdade enquanto proibição de discriminação. A terceira, por sua vez, institui 

igualdade como igualdade da própria lei, uma igualdade "na" lei. 

Na primeira fase, o conceito de Igualdade corresponde ao direito que todos 

possuiriam de se sujeitarem ao mesmo tratamento previsto em lei, independente de 

condições subjetivas. Destaca-se a generalidade e a prevalência da lei, características 

do estado constitucional liberal. Essa igualdade perante a lei corresponde à igualdade 

formal, destinada ao legislador, buscando coibir desigualdades futuras, mas não 

suficientes para sanar desigualdades pretéritas. Impõe um mesmo tratamento para 

todos que se encontrem em uma mesma situação. Ingo Salert14 pondera, no entanto, 

que tal concepção de igualdade não era, à época, incompatível com a desigualdade 

em direitos e obrigações decorrente de desigualdades sociais e econômicas, como se 

pode observar visto que conviveu, em um mesmo ordenamento jurídico, tanto no 

Brasil como nos Estados Unidos, por exemplo, com a escravidão, bem como com 

limitações de ordem econômicas à direitos políticos, como o direito ao voto. 

A atribuição de sentido material ao conceito de igualdade constituiu reação ao 

fato de que, conforme exposto, a igualdade formal por si era incapaz de afastar 

situações de injustiça, exigindo-se igualdade no conteúdo da lei, não somente perante 

a lei. A igualdade material busca coibir, também, tratamentos arbitrários, mas aceita 

critérios razoáveis e justos para tratamentos desiguais, buscando a justiça social, é a 

segunda fase da evolução da acepção de igualdade. 

Por fim, na terceira fase o conceito de igualdade, evolui para um dever de 

compensação pelas desigualdades sociais, econômicas e culturais, denominando-se 

                                                           
13 SARLET, op. cit., nota 9, p. 526-530. 
14 Ibid. 
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igualdade social ou de fato. Proíbe-se tratamentos diferenciados baseados em 

critérios que ferem a dignidade da pessoa humana, ao passo que se promovem 

aqueles baseados em critérios que contemplam tal dignidade. 

Cumpre ressaltar, no que se refere ao aspecto material da igualdade entre 

homens e mulheres, o ensinamento de José Afonso da Silva15: 

 
 
Essa igualdade já se contém na norma geral da igualdade perante a 
lei. Já está também contemplada em todas as normas constitucionais 
que vedam discriminação de sexo (arts. 3º, IV, e 7º, XXX). Mas não é 
sem consequência que o Constituinte decidiu destacar, em um inciso 
específico (art. 5º, I), que homens e mulheres são iguais em direitos e 
obrigações, nos termos desta Constituição. [...]. Importa mesmo é 
notar que é uma regra que resume décadas de lutas das mulheres 
contra discriminações. Mais relevante ainda é que não se trata aí de 
mera isonomia formal. Não é igualdade perante a lei, mas igualdade 
em direitos e obrigações. Significa que existem dois termos concretos 
de comparação: homens de um lado e mulheres de outro. Onde 
houver um homem e uma mulher, qualquer tratamento desigual entre 
eles, a propósito de situações pertinentes a ambos os sexos, 
constituirá uma infringência constitucional. 
 
 

Desta forma, afirma este Autor16, que a igualdade entre os gêneros, além de 

possuir aspecto material, não se estende tão somente às relações familiares, 

conforme previsto no art. 226, §5º da CRFB/88. 

 

1.3 Discriminação e o Direto à Igualdade 

 

Conforme já esposado, e segundo o entendimento de Ingo Sarlet, a 

Constituição Brasileira de 1988 deu posição de destaque ao Princípio da Igualdade, 

não se limitando a enunciá-lo enquanto direito, mas impondo, em diversas 

passagens 17 , o tratamento igualitário, bem como proibindo a discriminação, 

                                                           
15 SILVA, op. cit., nota 2, p. 219. 
16 Ibid., p. 219-220. 
17  Igualdade entre homens e mulheres, Art. 5º; I, proibição de diferença de salários, de 
exercícios de funções e de critérios de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou idade civil, 
Art. 7º, XXX; igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente 
e o trabalhador avulso, art. 7º, XXXIV; acesso igualitário e universal aos bens e serviços em 
matéria de saúde, Art. 196, caput; igualdade de condições para o acesso e permanência na 
escola, Art. 206, I; igualdade de direitos e deveres entre os cônjuges, Art. 226, p. 5º; proibição 
de discriminação em razão da filiação, Art. 227, p.6º; reserva de percentual de cargos e 
empregos públicos para pessoas com deficiência, Art. 37, VII. (SARLET, 2012) 



17 
 

apresentando a Igualdade enquanto princípio estruturante do Estado Democrático de 

Direito. 

Importa ressaltar, aqui, que a cláusula geral de Igualdade é um direito 

fundamental e, segundo o parágrafo primeiro do Art. 5º da CRFB/88, tem aplicação 

imediata, portanto, é uma norma de eficácia plena. Assim sendo, não necessita de 

regulamentação infraconstitucional para que produza seus efeitos, produzindo-os a 

partir do momento em que foi promulgada, constituindo tal fato, para Sarlet18, inovação 

trazida pela CRFB/88 de grande relevância. 

Ensina Sarlet 19  que o direito de igualdade possui dimensão objetiva e 

subjetiva, podendo esta última ser negativa ou positiva. No que se refere à dimensão 

objetiva é, como já dito, base estruturante do Estado Democrático de Direito. 

Enquanto na sua dimensão subjetiva, atua individual ou coletivamente, na perspectiva 

negativa consiste na vedação de tratamentos incompatíveis com a igualdade, e na 

positiva, também denominada prestacional, consiste no igual acesso às prestações 

do Estado, afasta a desigualdade de fato, tratando-se de imposição constitucional de 

igualdade de oportunidades.  

Segundo Celso Antônio Bandeira de Mello, em "O Conteúdo Jurídico do 

Princípio da Igualdade" 20 , a problemática não repousa na conceitualização da 

igualdade material, trazida por Aristóteles, conforme já mencionado, enquanto 

tratamento igual aos iguais e desigual aos desiguais. Consiste, sim, no 

questionamento quanto quem seriam tanto os iguais quanto os desiguais, e quais 

critérios deveriam ser adotados para os definir, a fim de lhes conferir tratamentos 

jurídicos diversos, sem que, com isso, se sacrifique a isonomia. Para este autor as 

leis, por si, discriminam situações a fim de determinar à quais regras deve cada caso 

se submeter, selecionando elemento diferencial ao qual atribui relevo, atribuindo para 

cada elemento, efeito jurídico diverso, questionando-se, portanto, os limites dessas 

discriminações legais. 

Afirma, ainda, que qualquer traço de um indivíduo pode ser determinado por 

lei enquanto fator discriminatório, sem que, contudo, reste violado o princípio da 

igualdade, segundo ele: 

                                                           
18 SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais. 11ª ed. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2012, p. 261-274. 
19 SARLET, op. cit., nota 09, p. 529-539. 
20 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Conteúdo Jurídico do Princípio da Igualdade. 3ª ed., 
atualizada, 22ª triagem. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 9-14. 
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[...]as discriminações são recebidas como compatíveis com a cláusula 
igualitária apenas e tão-somente quando existe um vínculo de 
correlação lógica entre a peculiaridade diferencial acolhida por 
residente no objeto, e a desigualdade de tratamento em função dela 
conferida, desde que tal correlação não seja incompatível com 
interesses prestigiados na Constituição.21 
 
 

Portanto, esclarece que o que a Constituição busca coibir é, na verdade, 

discriminações injustificadas, aleatórias e detrimentosas, que possuam razão 

preconceituosa comumente àquele fator discriminatório atribuída em dado contexto 

histórico-social.  

Neste diapasão, fixa três critérios para a identificação do desrespeito à 

isonomia, devendo-se, em um primeiro momento, observar o elemento discriminatório 

adotado, depois se há justificativa lógica entre tal elemento e o tratamento jurídico 

desigual, e por fim, se tal correlação, em concreto, está de acordo com os ditames 

trazidos pela ordem jurídica constitucional, prestigiando valores constitucionalmente 

protegidos. A fim de que seja a discriminação contida em certa norma consoante com 

o princípio isonômico, mister se faz que atenda, cumulativamente, a esses três 

critérios. 

Tem-se, ainda, segundo Celso de Mello22, que a lei não poderia fixar elemento 

diferencial que singularize o destinatário da norma de forma definitiva, de tal modo 

que praticamente impossível a reincidência de tais critérios no futuro. A lei, portanto, 

só poderia se destinar a sujeito ao seu tempo indeterminado. Além disso, o fator 

discriminatório não poderia repousar sob situação ou característica alheia ao indivíduo 

"beneficiado". Nesta lógica, conforme aduz o referido Autor, o fator tempo não pode 

ser adotado enquanto critério discriminatório. No entanto, quando a lei comumente 

atribui algum discrímen tomando como referência o transcorrer de certo tempo, na 

realidade, busca diferenciar situações diante de fatos que ocorreram no passar deste 

tempo, sendo estes sim os fatores discriminatórios a que fazem, algumas leis, 

menção.  

Portanto, segundo o Autor23, seria a isonomia principal princípio garantidor de 

direitos individuais, devendo-se sempre partir da premissa da igualdade prevista na 

                                                           
21 MELLO, op. cit., nota 20, p. 17. 
22 Ibid., p. 23-36. 
23 Ibid., p. 47. 
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Constituição, com eventuais distinções advindas da lei, desde que se coadunem, em 

todos os seus aspectos, com o que dispõe a Carta Magna. 

Neste sentido, importante ressaltar, ainda, a questão das Ações Afirmativas. 

Segundo Luís Roberto Barroso24, estas seriam políticas públicas que visam garantir 

certas vantagens à grupos sob a égide da justiça social, como forma de reparação de 

injustiças históricas. 

Segundo Bulos25: 

 
 
Ações afirmativas, também chamadas de discriminações positivas ou 
desequiparações permitidas, são as que defluem da própria linguagem 
prescritiva das constituições, com vistas à efetividade do princípio da 
isonomia. 
 
 

Flávia Piovesan 26 , por sua vez, afirma existirem duas estratégias para 

erradicar a discriminação enquanto reprodução de preconceitos histórico-sociais. A 

primeira seria a estratégia repressiva-punitiva, que visa erradicar esse tipo de 

discriminação, a fim de se promover o regular exercício dos direitos e garantias 

individuais. Por outro lado, afirma ser tal medida emergencial e insuficiente para 

desenvolver plenamente o princípio da igualdade. Necessário se faz, portanto, a 

combinação desta com a estratégia promocional, que através de políticas 

compensatórias agilizam o processo da igualdade, estimulando a incorporação de 

coletividades socialmente vulneráveis. Ensina, ainda, que: 

 

 
Com efeito, a igualdade e a discriminação pairam sob o binômio 
inclusão-exclusão. Enquanto a igualdade pressupõe formas de 
inclusão social, a discriminação implica a violenta exclusão e 
intolerância à diferença e à diversidade. O que se percebe é que a 
proibição da exclusão, em si mesma, não resulta automaticamente na 
inclusão. Logo, não é suficiente proibir a exclusão, quando o que se 
pretende é garantir a igualdade de fato, com a efetiva inclusão social 
de grupos que sofreram e sofrem um consistente padrão de violência 
e discriminação.27 
 

                                                           
24  BARROSO, Luis Roberto. Cotas e justiça racial: de que lado você está? In: Revista 
Consultor Jurídico, 6 de maio de 2013. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2013-mai-
06/luis-roberto-barroso-justica-racial-lado-voce>. Acesso em: 04 de maio de 2018. 
25 BULOS, Uadi Lammêgo. Curso de Direito Constitucional. 10º ed. São Paulo: Saraiva, 2017. 
p. 555. 
26  PIOVESAN, Flávia. Ações Afirmativas no Brasil: Desafios e Perspectivas. Estudos 
Feministas: Florianópolis. 2008, p. 887-896. 
27 Ibid. 



20 
 

 

Logo, imperiosa se faz a adoção de ações afirmativas, não só para sanar 

desigualdades pretéritas, mas para persecução de uma transformação social para 

certo grupo historicamente prejudicado. Diversos são, segundo a Autora 28 , os 

instrumentos internacionais que preveem esse tipo de discriminação denominada 

positiva. Dentre eles, pode-se destacar a Convenção sobre a Eliminação de todas as 

formas de Discriminação Racial, bem como a Convenção sobre a Eliminação de todas 

as formas de Discriminação contra a mulher de 1979, que prevê medidas especiais e 

temporárias que possuem o intuito antecipar a instauração da igualdade de fato entre 

mulheres e homens, inserindo as mulheres em contextos em que historicamente é 

minoria ou até mesmo não integra. 

Ainda segundo Flávia Piovesan29, diversos são os exemplos da adoção desse 

tipo de política no ordenamento jurídico brasileiro, seja na própria Constituição 

Federal, que confere especial proteção ao mercado de trabalho da mulher (Art. 7º, 

XX), bem como garante o acesso à cargos públicos à pessoas com Deficiência (Art. 

37, VII), seja na legislação infraconstitucional, a Lei Ordinária Federal nº 9.100/95, que 

introduz cotas para a candidatura de mulheres. Em sede de Administração Pública 

Federal, diversos foram os programas que visaram o incentivo a medidas de inclusão, 

notadamente o Programa Nacional de Ações Afirmativas30 , bem como o Programa 

Diversidade na Universidade 31. Ressalte-se, ainda, o Estatuto da Igualdade Social32, 

que prevê fixação de cotas na Administração Pública, valorização da cultura 

afrodescendente, cotas visando a representatividade afro nas mídias, cotas nas 

universidades federais, dentre outras políticas compensatórias. 

Portanto, para Flávia Piovesan33, a adoção de políticas compensatórias com 

ações afirmativas, se faz absolutamente urgente e necessária para compensar 

discriminações históricas de grupos vulneráveis no contexto social, bem como para 

que se acelere o alcance à tão constitucionalmente almejada igualdade material. 

 

                                                           
28 PIOVESAN, op. cit., nota 26. 
29 Ibid. 
30 Decreto nº 4.228/02 - trazendo medidas de incentivo à inclusão de mulheres, 
afrodescendente e portadores de deficiências, através de incentivos a empresas em 
processos de licitações que prestigiavam os valores trazidos pelo programa. 
31 Lei Ordinária Federal nº 10.558/02. 
32 Lei Ordinária Federal nº 12.288/10. 
33 PIOVESAN, op. cit., nota 26. 
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1.4 Igualdade na Teoria Fraseriana 

 

Nancy Fraser34 traz, em sua teoria, questionamentos acerca da necessidade 

de se integrar os conceitos de redistribuição econômica e reconhecimento cultural, 

para que se possa alcançar a verdadeira justiça, e, portanto, a igualdade. Segundo 

ela, a luta pela redistribuição de renda é marcante na era socialista, no Estado de 

bem-estar social, em que podia-se identificar a primeira onda do feminismo. A fim de 

se combater a injustiça econômica, o que se deve perseguir é a igualdade, através da 

redistribuição. As lutas por reconhecimento cultural, por sua vez, surgem em uma 

segunda onda do feminismo, já na era neo-liberal pós-socialista, em que a 

preocupação seria erradicar a injustiça cultural ou simbólica, perseguindo-se, para 

tanto, a diferenciação, através do reconhecimento. 

Surge, neste ponto, o dilema da redistribuição-reconhecimento, visto que o 

reconhecimento promove a diferenciação de um grupo, enaltecendo suas 

especificidades e seu valor, enquanto a redistribuição busca erradicar sistemas 

econômicos baseados em especificidades. Desta forma, aparentemente as duas lutas 

se contradizem, restando o questionamento quanto àqueles que necessitam de 

ambas as justiças sociais – econômica e cultural. 

Traz a Autora35, a fim de ilustrar tal dicotomia, a questão do gênero enquanto 

coletividade bivalente, visto que abrange dimensões econômicas e culturais. As 

dimensões econômicas derivam do fato da divisão entre gêneros ser elemento 

estruturante da economia política, já que é possível se observar a divisão entre o 

trabalho doméstico, exercido predominantemente por mulheres, e o trabalho 

remunerado, em que os cargos mais altos e melhor remunerados cabem, comumente, 

aos homens. Diante de tal injustiça mister se faz compensações redistributivas, 

abolindo-se a diferenciação entre os gêneros. 

Por outro lado, o gênero é também uma diferenciação cultural, marcado pelo 

androcentrismo e o sexismo cultural, que submetem as mulheres a diversas injustiças 

de reconhecimento36, que demandam mudanças culturais, através de reconhecimento 

                                                           
34 FRASER, Nancy. Da Redistribuição ao Reconhecimento? Dilemas da justiça numa era 
“pós-socialista”. Cadernos de Campo, São Paulo: n.14/15, 2006, p. 231-239. 
35 Ibid. 
36  Violência e exploração sexual, violência doméstica generalizada, representações 
banalizantes, objetificadoras e humulhantes na mídia, assédio e desqualificação, sujeição à 
normas androcêntricas, discriminação atitudinal, exclusão ou marginalização das esferas 
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e valorização das especificidades de gênero. Evidenciando-se, portanto, que a 

solução para as duas problemáticas deve conjugar as noções de redistribuição e 

reconhecimento. 

Segundo Fraser37, o que ocorreu na era pós-socialista foi que a segunda onda 

feminista focalizou nas políticas identitárias, na busca pelo reconhecimento e 

valorização da diferenciação positiva do gênero, esquecendo-se, porém, de conciliar 

com as questões relativas às políticas de redistribuição, também de fundamental 

importância para o combate à desigualdade de gênero, no âmbito político-econômico, 

conforme encimado. 

Dessa forma, entende a Autora38 que é necessário que se reenquadre e se 

reintegre as duas dimensões. Num contexto de caminho à terceira onda feminista, o 

feminismo transnacional, passa-se a reconhecer a pauta feminista enquanto um 

problema que atravessa fronteiras – diante até mesmo da globalização acelerada pela 

tecnologia, que difunde informações entre fronteiras com grande facilidade – visto que 

entende que o quadro dos Estados territoriais repartem o espaço político, dificultando 

a resposta e organização das mulheres, que estão inseridas nestes espaços políticos 

domésticos que as isolam. Como resultado, tem-se, além das já expostas injustiças 

da má distribuição e do não reconhecimento, uma meta-injustiça, denominada pela 

Autora como mau enquadramento.  

Partindo desse mau enquadramento, evidente se mostra, para Fraser39, uma 

terceira dimensão da justiça de gênero, qual seja, a representação, que em sua 

concepção vai além do direito feminino de participar da tomada de decisões em 

Estados pré-constituídos, mas alcança também o reenquadramento do conceito de 

justiça social, enquanto consequência da igualdade, quando não couber nos regimes 

pré-estabelecidos.  

Portanto, para que se alcance a igualdade de gênero, esta deve ser entendida 

sob a ótica da justiça social, considerada em sua tripla dimensão, que abarca a 

distribuição, o reconhecimento e a representação. Quando devidamente equilibrados, 

é possível a efetivação da justiça social e igualdade substancial, igualdade esta que 

                                                           
públicas e centros de decisão e negação de direitos legais plenos e proteções igualitárias 
(FRASER, 2006.) 
37 FRASER, op. cit., nota 34. 
38 FRASER, Nancy. Mapeando a Imaginação Feminista: da redistribuição ao reconhecimento 
e à representação. Revista Estudos Feministas, Florianópolis: n. 15(2), 2007, p. 291-308. 
39 Ibid. 
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inclui a igualdade formal, material e simbólica. A igualdade formal vem com o 

reconhecimento, solucionando as injustiças sócio-culturais. Quanto às injustiças 

econômicas, a saída estaria na justiça distributiva, o que visa proporcionar a igualdade 

material. Por fim, a representação, por meio da participação feminina paritária nos 

núcleos de poder, conferindo voz e visibilidade às mulheres, traz a igualdade 

simbólica40. Conjuntamente tem-se a igualdade substancial, elemento determinante 

para a obtenção da almejada justiça de gênero. Passemos agora a análise da 

evolução da legislação brasileira no que tange aos direitos das mulheres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
40 FERREIRA, Paula Camila Veiga, NOGUEIRA, Roberto Henrique Pôrto. Teoria Política 
Feminista Sul-Global: Perspectivas do Feminismo Transnacional para uma Transposição 
Epistemológica Rumo à Alteridade e à Igualdade Substancial. Revista de Gênero, 
Sexualidade e Direito, Maranhão: SEER/OJS, v. 3. n. 2, Jul/Dez 2017. Disponível em: 
<http://www.indexlaw.org/index.php/revistagsd/article/download/2308/pdf>. Acesso em: 02 
jul. 2018. p. 30. 
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2 O MOVIMENTO FEMINISTA E A EVOLUÇÃO DA IGUALDADE DE GÊNERO NO 

ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO 

2.1 Ponderações históricas 

 

No que tange o papel desempenhado pela mulher na sociedade na história 

antiga, é sabido que trabalhavam na agricultura, cuidavam do lar e das crianças, 

sendo subordinadas aos maridos e também aos ditames trazidos pela Igreja Católica, 

conforme pondera Pereira e Silva41. 

Segundo as Autoras42, na sociedade patriarcal brasileira, quando crianças, as 

mulheres permaneciam sob as ordens do pai, e quando adultas às do marido. Se de 

classe privilegiada, não lhe era permitido exercer nenhuma profissão. Já aquelas 

pertencentes às classes desprivilegiadas sempre tiveram que trabalhar, exercendo 

funções como domésticas, costureiras e etc. 

Quando passaram a desenvolver outras atividades, por sua vez, recebiam 

valor bem inferior àquele pago aos homens, nesse sentido, ensina Barreto43, que às 

mulheres sempre foi atribuído um status social de inferioridade, pautadas em leis 

discriminatórias e exclusivistas, que colocaram a mulher em situação de inferioridade 

e submissão ao homem, não somente nas relações domésticas. 

Fato é que foi a revolução industrial grande marco para inserção definitiva da 

mulher no mercado de trabalho em âmbito mundial, ante a desnecessidade do 

trabalho braçal, as mulheres puderam ocupar espaço nas fábricas, desempenhando 

as mesmas funções que os homens, mas aceitando salários mais baixos, além do 

desempenho de dupla jornada, visto que continuaram cumprindo as obrigações 

domésticas a elas atribuídas. 

                                                           
41 PEREIRA, Cláudia Cristina, SILVA, Roselia Furman Carneiro da. O Fortalecimento da 

Democracia Através da Igualdade de Gênero: a Condição Feminina. In: Congresso do 

CONPEDI: Constituição e Democracia, I., 2016. Artigo. Florianópolis: 

CONPEDI/UNICURITIBA, 2016. Disponível em: 

<https://www.conpedi.org.br/publicacoes/02q8agmu/3yms1d13/FZsnizm3ozbiN6K2.pdf>. 

Acesso em: 02 jul. 2018. 188-210. 
42 Ibid. 
43 BARRETO, Ana Cristina Teixeira. A Igualdade entre Homens e Mulheres no Ordenamento 

Jurídico Brasileiro. Disponível em: 

<https://www.anadep.org.br/wtksite/cms/conteudo/9875/IGUALDADE_20ENTRE_20HOMEN

S_20E_20MULHERES_20NO_20ORDENAMENTO_20_20_20_20_20_20JUR__DICO__20

BRASILEIRO_1_.pdf>. Acesso em: 07 mai. 2018. p. 01. 



25 
 

Como ensina Barreto44, os direitos das mulheres foram ignorados até mesmo 

pelos movimentos de direitos humanos, tratando as pautas feministas (como a 

requisição de participação política feminina, de igualdade no mercado de trabalho, 

educação, aborto e sexualidade das mulheres) enquanto secundárias. Apenas no ano 

de 2000 foi reconhecida a necessidade de promoção da igualdade feminina pela ONU, 

compreendendo que a histórica discriminação contra a mulher influencia 

negativamente o crescimento econômico-social dos países. 

Em contrapartida, segundo Nilcéa Freire 45 , desde que o Brasil é colônia 

portuguesa que se faz presente a luta por direitos do movimento feminista, nesse 

sentido:  

 
 
No Brasil Colônia era vedado às mulheres o acesso a qualquer direito, 
incluindo o direito à educação (...). Na sociedade imperial se pôde 
identificar uma pressão por avanços das mulheres no acesso à 
educação, ao trabalho e à participação política e, na última metade do 
século XIX, surgiu a primeira manifestação da imprensa feminista no 
Brasil. Francisca Senhorinha da Motta Diniz, professora de Minas 
Gerais, era editora de um jornal e lutava pela educação das mulheres. 
Importante destacar que Nísia Floresta, em 1832, já escrevia artigos 
para a grande imprensa. As assembleias de movimentos de mulheres 
no fim do século XIX e início do XX, formadas essencialmente por 
integrantes da classe média, já faziam o exercício de conceituar os 
seus direitos como direitos específicos. Em suas reuniões, elas 
levantavam e debatiam questões pertinentes à sua participação na 
força de trabalho do país, reivindicando direitos como a licença 
maternidade, regulamentação da jornada, maiores salários e melhores 
condições de trabalho. E, na virada do século XIX, o movimento 
sufragista emergiu à busca de direitos políticos para as mulheres, 
tendo como uma das suas principais representantes a bióloga Bertha 
Luts. 
 
 

No plano internacional, aponta Freire46 a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, de 1948, como extremamente importante para a luta feminina por 

igualdade, ante a presença em posição de destaque, no preâmbulo, da menção à 

igualdade de gênero. No entanto, reconhece que apenas a partir de 1979, através de 

muita luta, a normatização dos direitos das mulheres se acentuou em instrumentos 

internacionais, destacando a Autora a Convenção sobre a Eliminação de Todas as 

                                                           
44 BARRETO, op. cit., nota 43, p. 01. 
45  FREIRE, Nilcéa. Percepções sobre os Direitos Humanos das Mulheres. In: VENTURI, 
Gustavo. Direitos Humanos, Percepções da Opinião Pública: Análises de Pesquisa Nacional. 
2010. Brasília: Secretaria de Direitos Humanos, 2010. 272 f. p. 101-113. 
46 Ibid. 
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Formas de Discriminação contra as Mulheres (1979) e a Declaração e Plano de Ação 

da IV Conferência Mundial sobre a Mulher (1995). 

Já no Brasil, a mulher conquistou a cidadania, segundo Barreto47, no que 

tange ao direito ao voto, com a Constituição de 1934, que em seu Art. 108 dispôs que 

seriam eleitores os brasileiros de ambos os sexos, maiores de 18 anos, que se 

alistassem.  

Assevera Freire 48  que o movimento feminista ganhou força em âmbito 

nacional no final da década de 1970, unindo-se a movimentos antiditadura, garantiu 

avanço significativo de normatização (ao menos formal) dos direitos femininos, 

principalmente nas décadas de 1980 e 1990. Expressão disto foi a promulgação da 

Constituição Federal de 1988, que dá posição de destaque ao direito fundamental à 

igualdade de gênero.  

Contudo, pertinente se faz a análise de relevantes leis que precederam a 

Carta Magna, bem como a “Carta das Mulheres à Constituinte”, a fim de se melhor 

compreender os avanços trazidos pela Constituição Cidadã, e ainda, a real extensão 

da efetividade dos direitos nesta garantidos. 

 

2.2. O Código Civil de 1916 

 

Em que pese ter sido o Código Civil de 1916 considerado avançado, ante a 

ausência de legislação civil própria de âmbito nacional à época, no que tange ao direito 

de família, ainda era eivado de conservadorismo, trazendo como conceitos de família 

aquela advinda do casamento, possuindo lacunas de proteção legal quanto a outras 

formas de organização familiar, como traz Ana Cristina Teixeira Barreto49: 

 
 
O Código Civil de 1916, de influência romana, caracterizava-se pelo 
tratamento desigual, discriminatório, afirmando negativamente as 
diferenças de classe social, sexo e raça, em que a mulher era 
considerada um ser subordinado ao homem que exercia a chefia na 
organização da família e a quem incumbia direitos e deveres 
exclusivos como, por exemplo, representar legalmente a família; 
administrar os bens do casal e os bens particulares da mulher, mesmo 
no regime de separação total de bens, além de lhe competir 

                                                           
47 BARRETO, op. cit., nota 43, p. 9-14. 
48 FREIRE, op. cit., nota 45, p. 101-113. 
49 BARRETO, op. cit., nota 43, p. 9-14. 
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exclusivamente, o direito de fixar o domicílio da família e a obrigação 
de lhe prover a manutenção. 
 
 

Nesse sentido, ensinam Barsted e Garcez50: 

 
 
A família descrita no Código era organizada de forma hierárquica, 
tendo o homem como chefe e a mulher em situação de inferioridade 
legal. O texto de 1916 privilegiou o ramo paterno em detrimento do 
materno; exigiu a monogamia; afastou da herança a filha mulher de 
comportamento “desonesto”. O Código também não reconheceu filhos 
nascidos fora do casamento. Por esse Código, com o casamento, a 
mulher perdia sua capacidade civil plena, ou seja, não poderia mais 
praticar, sem o consentimento do marido, inúmeros atos que praticaria 
sendo maior de idade e solteira. Deixava de ser civilmente capaz para 
se tornar “relativamente incapaz”. Enfim, esse Código Civil regulava e 
legitimava a hierarquia de gênero e o lugar subalterno da mulher 
dentro do casamento civil. 
 
 

Explica Barreto51 que a pretérita legislação cível trazia que a mulher casada 

não possuía capacidade civil plena, necessitando de autorização do marido para 

desenvolver atividades laborativas ou realizar transações financeiras, ou seja, possuía 

capacidade civil relativa, fazendo-se necessária a presença de um assistente, no 

caso, o marido.  

Seria necessária a assistência do cônjuge varão para realização de atos da 

vida civil, como o aceite ou recusa de herança, aceite de tutela, curatela ou outro 

múnus público, figurar em quaisquer dos polos da lide, seja em juízo cível, criminal ou 

trabalhista. 

Quanto à organização familiar, aponta, ainda, Barreto52 , que apenas era 

reconhecida a instituição da família tradicional, consagrada com o casamento, 

cabendo ao homem exercer o pátrio poder. Além da previsão, nos dias atuais surreal, 

de possibilidade de anulação do casamento se averiguada a não virgindade da 

mulher, bem como da possibilidade de o patriarca deserdar filha cujos 

comportamentos se desviassem do padrão moral da época. 

                                                           
50 BARSTED, Leila Linhares, GARCEZ, Elizabeth. A Legislação Civil sobre Família no Brasil. 
In: As Mulheres e os Direitos Civis. Coletânea: Traduzindo a legislação com a perspectiva de 
gênero. Rio de Janeiro: Cepia, 1999, p. 9-26. 
51 BARRETO, op. cit., nota 43, p. 9-14. 
52 Ibid. 



28 
 

Já em relação ao regime de bens, durante a vigência do Código Civil de 1916 

já afirmava Barsted e Garcez53: 

 
 
No que se refere ao regime de bens no casamento, descrito na parte 
especial do Código, chama atenção o artigo relativo ao regime dotal 
entre os cônjuges. Ou seja, em pleno fim de século XX, ainda 
sobrevive no Código a existência do dote nas relações de casamento. 
O regime dotal pode ser definido como o conjunto de bens que a 
mulher leva para a sociedade conjugal. Assim, uma parte dos bens da 
mulher são transferidos ao marido para que ele possa arcar com o 
sustento do casal, apenas durante a constância da sociedade 
conjugal. Essa transferência pode ser feita pelos pais, por terceiros, 
ou até pela própria mulher. Esse artigo explicita uma visão de mundo 
que imaginava impossível a mulher tutelar seus bens, seu sustento, 
sua vida. O legislador do início do século considerava impossível a 
mulher sustentar a família com o seu patrimônio. Mesmo em outras 
formas de regime, como no regime de separação total de bens, cabia 
ao homem a administração dos bens da mulher. 
 
 

A partir da promulgação da Carta Magna de 1988, tais disposições não mais 

poderiam prosperar, sendo certo que cabe a cada cônjuge administrar seus próprios 

bens, e ao casal, em conjunto, os bens comuns. 

Segundo as autoras54 , a partir de 1975, por meio da luta do movimento 

feminista, diversas foram as propostas que possuíam por objetivo a alteração ou 

substituição do Código Civil de 1916 em prol da igualdade de gênero, principalmente 

no que se refere o Direito de Família. Tais propostas tiveram cunho fundamental para 

a previsão constitucional de que homens e mulheres possuíram os mesmos direitos 

na constância da sociedade conjugal. Assim sendo, as previsões legais eivadas de 

discriminação não justificável não puderam permanecer produzindo seus efeitos após 

1988, e, como apontam Barsted e Garcez55, eliminaram-se séculos de subordinação 

legal da mulher dentro da instituição familiar. 

 

2.3. Legislação Extravagante pré-Constituinte de 1988 

 

Infere-se do encimado, que o Código Civil de 1916 era extremamente 

conservador no que se refere ao direito de família. Assim sendo, durante sua vigência 

                                                           
53 BARSTED, GARCEZ, op. cit., nota 50, p. 9-26. 
54 Ibid. 
55 Ibid. 
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outras leis foram editadas a fim de se acompanhar a evolução social da época, 

principalmente no que se refere às conquistas das mulheres por espaço e voz em 

todas as esferas sociais, principalmente familiar. 

Assim, de suma importância se faz destacar a Lei Ordinária Federal nº 

4.121/62, popularmente conhecida como Estatuto Civil Da Mulher Casada, como 

ponderaram Barsted e Garcez56, ainda durante a vigência do Código Civil de 1916: 

 
 
Durante o tempo de vigência do atual Código Civil [sic], talvez o mais 
importante instrumento na questão dos direitos da mulher tenha sido 
a Lei. 4.121, de 1962, chamado de Estatuto Civil Da Mulher Casada, 
uma Lei Extravagante que modificou de forma expressiva a posição 
da mulher no contexto legal. Apesar de manter a chefia masculina da 
sociedade conjugal, como já destacamos, o Estatuto reconheceu a 
mulher como “colaboradora do marido” na direção da família, 
admitindo sua capacidade civil plena e abrindo possibilidades legais 
para sua maior autonomia. Atualmente, alguns dos seus artigos estão 
revogados pela Lei do Divórcio, mas o seu pioneirismo deve ser 
ressaltado. Como vimos, o Estatuto da Mulher Casada alterou artigos 
do Código Civil, concedendo à mulher inúmeros direitos 
independentemente da autorização do marido. 
 
 

Nessa vereda, esta lei retirou a necessidade de o marido assistir à mulher nos 

atos de sua vida civil, instituindo até mesmo a figura do “bem reservado”, como aquele 

adquirido apenas pela pessoa da mulher, lhe sendo exclusivo, possibilidade essa que 

se vê impossibilitada ante a previsão Constitucional de igualdade de gênero. 

Barreto57, afirma, ainda, que o com o advento de tal diploma legal, a mulher 

passou a ser colaboradora do marido na chefia da família e exercício do pátrio poder, 

lhes sendo possível, sem qualquer interferência legal do marido, exercer livremente 

suas profissões. Instituiu, ainda, que quando do desquite, a guarda dos filhos menores 

ficaria com o cônjuge inocente, ou em caso de culpa recíproca, com a mulher.  

Fato é, no entanto, como aponta Barreto 58 , que ainda havia uma 

preponderância da herança patriarcal romana, visto que, em casos de divergências 

quanto ao exercício do pátrio poder, deveria prevalecer a vontade do cônjuge varão. 

                                                           
56 BARSTED, GARCEZ, op. cit., nota 50, p. 9-26. 
57 BARRETO, op. cit., nota 43, p. 9-14. 
58 Ibid. 
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Outro instrumento normativo importante para o avanço da legislação brasileira 

rumo à adequação social foi a Lei Ordinária Federal nº 6.515 de 1977, conhecida como 

Lei do Divórcio, aponta Barsted e Garcez59: 

 
 

A partir da década de 70, como já referido, outra Lei Extravagante 
marcou expressiva mudança nas relações de família. A Lei do Divórcio 
(Lei nº 6.515/77), já se curva ante a evidência de uma mulher muito 
mais independente e participativa na sociedade, no mercado de 
trabalho e nas relações familiares. Essa lei, além de introduzir na 
sociedade brasileira o divórcio, mecanismo legal que instituiu o fim da 
sociedade conjugal, não previsto no Código de 1916, também 
estabeleceu normas mais flexíveis para o reconhecimento dos filhos 
havidos fora do casamento e autorizou aquele que detém a guarda a 
resolver sobre os problemas dos filhos menores, independentemente 
da vontade paterna ou materna, dentre outros direitos. 
 
 

Assim, tais legislações preparam terreno para os novos conceitos trazidos 

pela Constituição da República de 1988. Antes de passarmos para o estudo dos 

avanços trazidos pelo texto constitucional, passemos para a análise da “Carta das 

Mulheres à Constituinte”, marco da participação da mulher no processo de 

redemocratização do país. 

 

2.4. A participação das mulheres na Constituinte 

 

Em 1985 foi criado o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher (CNDM), pela 

Lei Ordinária Federal nº 7.353/85, devido à pressão exercida pelos movimentos 

feministas, segundo a historiadora Amâncio60. A criação desse órgão abriu espaço 

para o debate na sociedade civil acerca das questões femininas, articulando e 

promovendo debates e campanhas, com o intuito de promover os direitos das 

mulheres.  

Tal órgão atuou enquanto mediador entre os movimentos feministas e os 

parlamentares constituintes, fomentando a luta por direitos da mulher no decorrer de 

todo o processo de redemocratização política do país. Seu quadro era composto de 

                                                           
59 BARSTED, GARCEZ, op. cit., nota 50, p. 9-26. 
60  AMÂNCIO, Kerley Cristina Braz. “Lobby do Batom”: uma mobilização por direitos das 
mulheres. In: Revista Trilhas da História. v.3, nº 5 jul-dez, 2013. Disponível em: 
<http://seer.ufms.br/index.php/RevTH/article/view/444/244>. Acesso em: 02 jul. 2018. p. 72-
85. 
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mulheres de classe média, principalmente aquelas já engajadas na luta política e de 

movimentos de mulheres, mas também mulheres de classes populares. Objetivava a 

construção de uma plataforma política atenta às reivindicações femininas, trazendo 

tais problemas à discussão. 

Foi em novembro de 1985 que o CNDM deu início a campanha “Mulher e 

Constituinte”, que possuía o slogan “Constituinte Pra Valer Tem Que Ter Palavra de 

Mulher”. Possuía como objetivo, ainda segundo Amâncio61, cruzar o país a fim de 

promover espaços de debates com movimentos feministas e assim constatar os 

problemas enfrentados por essas mulheres, nas mais diversas regiões, classes 

sociais, idades e etc., e então poder elaborar propostas a serem levadas para a 

Constituinte. A campanha atuou, ainda, junto aos parlamentares, ficando conhecida 

como “Lobby do Batom”. 

Segundo Salete Maria da Silva62, o “Lobby do Batom” se constituiu enquanto 

grupo de pressão política, formado por deputadas, feministas e ativistas do movimento 

feminista, assevera ainda, que o movimento “não pode ser lembrado apenas como 

um apelido cunhado pela imprensa para, à época, em princípio, se referir, com 

desdém, a mais um dos inúmeros grupos que circulavam no âmbito do Congresso” 

(SILVA, 2008, p. 01). 

No que se refere à Carta das Mulheres e o Lobby do Batom, afirma Silva63: 

 
 
Esta carta, sistematizadora de reivindicações posteriormente 
transformados em direitos na Constituição Federal, foi o símbolo de 
todo esse processo, talvez um dos maiores da história do movimento 
de mulheres brasileiro. No entanto, tudo isto, somente foi possível 
porque o movimento feminista brasileiro, que participou ativamente 
das lutas pela redemocratização do país, estava significativamente 
maduro em termos de interlocução dos grupos entre si, destes os 
partidos políticos, notadamente os de esquerda, e também com o 
próprio Estado, de quem já vinha se aproximando em face da criação 
dos conselhos de direitos da mulher, institucionalizados desde 1982 
em alguns estados e capitais. 
 

                                                           
61 AMÂNCIO, op. cit., nota 60, p. 77. 
62 SILVA, Salete Mara da. O legado jus-político do Lobby do Batom vinte anos depois: a 
participação das mulheres na elaboração da Constituição Federal. In: XXI Encontro Regional 
de Estudantes de Direito e Encontro Regional de Assessoria Jurídica Universitária: 20 anos 
de Constituição: Parabéns! Porque?. Constituição e Democracia, 2008. Crato/CE: Fundação 
Araripe, 2008. 11 f. Disponível em: 
<http://www.urca.br/ered2008/CDAnais/pdf/SD3_files/Salete_Maria_SILVA_2.pdf>. Acesso 
em: 02 jul. 2018. p. 1. 
63 Ibid., p. 7-8. 
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Assim, através desses mecanismos de aproximação com o Estado, o 

movimento feminista conseguiu significativos avanços durante o processo 

constituinte, sendo acolhidas diversas demandas do movimento, principalmente no 

que tange ao princípio da igualdade de gênero, cujos desdobramentos se deram em 

todos os âmbitos do ordenamento jurídico, tornando a Constituição de 1988 uma das 

mais avançadas do mundo. 

A Carta das Mulheres a Constituinte64 foi dividida em Princípios Gerais, a fim 

de privilegiar a igualdade de gênero, e reivindicações específicas sobre família, 

trabalho, saúde, educação, cultura, violência e sobre questões nacionais e 

internacionais.  

No que tange ao Direito de Família, pleiteou a igualdade entre os cônjuges, 

igualdade entre filhos, proteção à família e ao desempenho da maternidade e 

paternidade, e coibição à violência doméstica, dentre outros. 

No que concerne o Direito do Trabalho, trouxe reivindicações de igualdade de 

salário, igualdade no acesso ao mercado de trabalho e igualdade de direitos 

previdenciários, garantia do emprego à mulher gestante, o direito à creche, licença 

maternidade e paternidade, bem como licença para adoção, dentre outros.  

Quanto à saúde, a referida carta reivindicou garantia de assistência integral à 

saúde da mulher em todas as fases da vida, além da participação das mulheres na 

implementação de programas governamentais nesse sentido, proibição de 

experimentos com mulheres e homens, fiscalização da produção dos meios de 

contracepção, proibição de interferências no exercício da sexualidade e natalidade, 

garantia da mulher sobre o próprio corpo, garantia do direito à amamentação, garantia 

da livre opção pela maternidade, bem como livre acesso a métodos anticoncepcionais, 

e etc. 

Já no que se refere a educação e cultura, a carta reivindicou a educação 

enquanto direito de todos e dever do Estado, devendo dar ênfase a igualdade de 

gênero e demais igualdades, estabelecendo a educação como prioridade nacional, 

bem como o combate ao analfabetismo, e priorização de destinação de recursos às 

                                                           
64  CONSELHO NACIONAL DOS DIREITOS DA MULHER. Carta das mulheres ao 
Constituinte, de 26 de agosto de 1986. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/atividade-
legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/constituintes/a-
constituinte-e-as-mulheres/Constituinte%201987-1988-
Carta%20das%20Mulheres%20aos%20Constituintes.pdf>. Acesso em: 15 mai. 2018. 
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escolas públicas. Além disso, pontua a necessidade de o Estado garantir o acesso da 

mulher, tanto rural quanto urbana, a cursos de formação, reciclagem e atualização 

profissional, dentre outros. 

No que diz respeito à violência, trouxe a ideia de criminalização de agressões 

físicas, psicológicas e sexuais à mulher, fora e dentro do lar, tipificação de crime 

sexual enquanto crime contra a pessoa (e não costumes), independentemente de 

qualquer fator subjetivo atribuído à vítima. Trouxe, ainda, a ampliação do significado 

de estupro para qualquer ato sexual forçado, independente da relação vítima-

agressor, bem como independente de condição de virgindade da vítima, a garantia de 

assistência médica, jurídica e psicológica à vítima, punição da exploração sexual, 

criação de delegacias especializadas no atendimento à mulher, com uma delegada 

mulher, etc. 

Quanto à questões nacionais e internacionais, reivindicou a carta direitos 

como a integração do texto constitucional à Tratados e Convenções internacionais 

aos quais o Brasil é signatário, a reforma agrária, a reforma tributária, o direito de 

greve a todas as categorias, a integridade dos povos indígenas, a revogação da Lei 

de Segurança Nacional e demais legislações repressivas, a paz nas relações 

internacionais, uma política externa baseada no princípio da autodeterminação dos 

povos, dentre outros. 

Portanto, através da Carta das Mulheres e do movimento feminista, resta 

evidente que as mulheres participaram ativamente do processo constituinte, 

marcando de forma incontestável a Constituição Federal de 1988, vez que 80% 

(oitenta por cento) de suas reivindicações foram incorporadas ao texto constitucional 

e convertidas em direitos fundamentais, como aponta Silva65. 

 

2.5. CRFB/88 e os direitos das mulheres 

 

Segundo Flávia Piovesan66, a Constituição de 1988 representou um marco 

jurídico da transição democrática e da institucionalização dos direitos humanos no 

Brasil. 

                                                           
65 SILVA, op. cit., nota 62, p. 9. 
66 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 16ª ed. São 
Paulo: Saraiva, 2016, p. 64. 
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Neste sentido, notadamente no que diz respeito aos direitos das mulheres, 

aponta Barreto67: 

 
 
A Constituição do Brasil de 1988 significou um importante marco para 
a transição democrática brasileira. Denominada Constituição Cidadã 
trouxe avanços no tocante ao reconhecimento dos direitos individuais 
e sociais das mulheres, resultado do intenso trabalho de articulação 
dos movimentos feministas, conhecido como lobby do batom, que 
apresentou propostas para um documento igualitário. 
 
 

Ensina José Afonso da Silva68: 

 
 
O sexo sempre foi um fator de discriminação. O sexo feminino esteve 
sempre inferiorizado na ordem jurídica, e só mais recentemente vem 
ele, a duras penas, conquistando posição paritária, na vida social e 
jurídica, à do homem. A Constituição, como vimos, deu largo passo na 
superação do tratamento desigual fundado no sexo, ao equiparar os 
direitos e obrigações de homens e mulheres. 
 
 

Assim, a Constituição da República Federativa do Brasil69 deu destaque à 

igualdade de gênero logo no primeiro inciso no rol de garantias fundamentais do seu 

Art. 5º, assumindo compromisso com a igualdade material de fato, entre homens e 

mulheres. In verbis: 

 
 
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. 
 
 

Aponta Silva70, ainda, que o Princípio da Igualdade de Gênero foi contemplado 

pela Carta Magna também em outros pontos. No que diz respeito ao Direito de 

Família, trouxe o Art. 226, §5º da CRFB/88, em que retira o caráter machista visto no 

Código Civil de 1916, colocando as mulheres e os homens, juridicamente, em situação 

de igualdade no que tangem aos direitos e deveres referentes à sociedade conjugal, 

                                                           
67 BARRETO, op. cit., nota 43, p. 04. 
68 SILVA, op. cit., nota 2, p. 226. 
69 BRASIL, op. cit., nota 04. 
70 SILVA, op, cit., nota 62, p. 9 
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bem como a divisão igual do exercício do poder familiar, como pode-se inferir do §7º 

do referido artigo, que estipula que o planejamento familiar é de livre decisão do casal, 

deixando, portanto, o homem de ser considerado o “chefe da família”, e, em caso de 

divergência entre ambos, a decisão deve ser levada ao judiciário, não havendo 

prevalência da vontade masculina, como aponta Barreto71. 

O Art. 226, §8º da CRFB/88, trouxe a garantia de assistência da família, por 

parte do Estado, devendo este coibir a violência no âmbito familiar. Trata-se, segundo 

assevera Silva72, de notável avanço no combate à violência doméstica, anteriormente 

tratado enquanto tabu, abrindo espaço para edições de normas infraconstitucionais 

neste sentido, como a Lei Maria da Penha. No entanto, tal garantia restou diluída ante 

a proteção genérica à família, quando, como se sabe, a mulher é a maior vítima deste 

tipo de violência, como ensina Barreto73 

No entanto, importa ressaltar, como anteriormente explicado, que a igualdade 

pretendida pela Constituição de 1988 é a igualdade material, neste sentido, aponta 

Moraes74: 

 
 
A correta interpretação desse dispositivo torna inaceitável a utilização 
do discrimen sexo, sempre que o mesmo seja eleito com o propósito 
de desnivelar materialmente o homem da mulher, aceitando-o, porém, 
quando a finalidade pretendida for atenuar os desníveis. 
Consequentemente, além de tratamentos diferenciados entre homens 
e mulheres previstos pela própria constituição (Art. 7º, XVIII e XIX; 40, 
parágrafo 1º; 143, parágrafos 1º e 2º; 201, parágrafo 7º), poderá a 
legislação infraconstitucional pretender atenuar os desníveis de 
tratamento em razão do sexo. 
 
 

Assim, a Constituição reconheceu o direito a licença-gestação para a mulher, 

com tempo de duração maior que a licença paternidade, em seu Art. 7º, XVIII e XIX, 

bem como buscou incentivar o trabalho da mulher através de normas protetoras, no 

Art. 7º XX, e ainda conferiu à mulher um menor prazo para a aposentadoria por tempo 

de serviço e contribuição, conforme Art. 40, III e Art. 201, §7º, todos da Carta Magna. 

Para Barreto75, tais diferenciações se justificariam, em um primeiro momento 

por uma questão biológica da mulher, no que tange o processo gestacional e de 

                                                           
71 BARRETO, op. cit., nota 43, p. 04-09. 
72 SILVA, op. cit., nota 62, p. 9 
73 BARRETO, op. cit., nota 43, p. 04-09. 
74 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 33º ed. São Paulo: Atlas, 2017, p. 49. 
75 BARRETO, op. cit., nota 43, 04-09. 
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amamentação, mas em um segundo momento, a justificativa está no reconhecimento 

da existência de situações de desigualdade que privilegiam o homem, que evidencia 

a dominação do mercado de trabalho por parte do homem, decorrente da posição de 

inferioridade historicamente conferida às mulheres, por maior que seja sua 

capacidade física, intelectual e psicológica. Quanto a questão da aposentadoria da 

mulher, sendo-lhe exigido 5 (cinco) anos a menos de trabalho que os homens, o 

Constituinte reconheceu a realidade fática da estrutura das sociedades conjugais 

brasileiras, em que as tarefas domésticas são preponderantemente exercidas pelas 

mulheres, o que acarreta no exercício de uma dupla jornada de trabalho, dentro e fora 

de casa, justificando-se, portanto, o discrimen trazido. 

No que concerne aos direitos trabalhistas, traz a Constituição Cidadã, como 

assevera Barreto76, a vedação à diferença salarial, já apontada, bem como o direito 

elencado no Art. 7º, XXV, CRFB/88, que assegura assistência gratuita aos filhos e 

dependentes, até os cinco anos de idade, em creches e pré-escolas, sendo este 

dispositivo de grande importância para a garantia do acesso da mulher ao trabalho, 

garantido o retorno desta ao mercado de trabalho após a gestação.  

No entanto, quanto a efetividade de tais direitos, aponta Freire77: 

 
 
A Constituição de 1988 representou uma expansão legal da cidadania 
feminina brasileira. Entretanto, entre a fixação das normas e a sua 
efetivação no cotidiano, continuou existindo uma larga distância. Uma 
das respostas a essa situação foi a criação de mecanismos 
institucionais para a promoção da igualdade entre homens e mulheres, 
responsáveis pela formulação e implementação de políticas públicas. 
A rigor, o que as mulheres apontam ao Estado quando pleiteiam a 
criação de espaços de governo voltados para a execução da agenda 
feminina é o reconhecimento, por parte do próprio Estado e da 
sociedade, de que as suas questões precisam de tratamento e 
respostas no âmbito público, e não na limitação das vidas privadas. 
Apesar dos ganhos e das conquistas crescentes, as mulheres lutam 
ainda, nos anos 2000, para consolidar no universo formal do Estado 
brasileiro o princípio da igualdade de fato entre homens e mulheres e 
para incorporar uma perspectiva de gênero em todas as políticas 
públicas. É inegável o quanto às mulheres tem conquistado, mas é 
também inescapável o muito que ainda há por avançar. 
 
 

Antes da promulgação da Constituição da República, inexistia o tratamento 

isonômico entre homens e mulheres no ordenamento jurídico brasileiro, exceto sua 

                                                           
76 BARRETO, op. cit., nota 43, p. 04-09. 
77 FREIRE, op. cit., nota 45, p. 101-113. 
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possibilidade no campo da interpretação de autoridades e aplicadores do direito, 

mesmo assim ligado a subjetividade do intérprete. Não se poderia haver discriminação 

positiva em favor das mulheres, como hoje se vê, inovando preponderantemente 

neste sentido a Carta Magna, conforme traz Silva78. 

No entanto, em que pese o grande avanço trazido pela Constituição de 1988, 

com a positivação de uma série de direitos das mulheres, importa ressaltar, como 

aponta Silva79, que tal positivação não implica o usufruto automático de tais direitos. 

Mesmo assim, importam grande conquista ao movimento feminista e às mulheres 

como um todo, visto que acarreta obrigatoriedade de observância pelo Estado e 

particulares, o que abre caminho para possibilidade de cobrança e efetividade dos 

mesmos. 

Passa-se, agora, a um breve apontamento sobre a legislação 

infraconstitucional pertinente superveniente à Constituição de 1988, e desta forma, 

criada sob seus ditames, como forma de efetivação dos direitos nela assegurados, e, 

portanto, instrumentos de persecução da igualdade material feminina. 

 

2.6. Legislação Infraconstitucional pós 1988 

 

Como se sabe, os direitos constitucionalmente garantidos, alcançaram o 

plano infraconstitucional, como não poderia ser diferente. O mandamento 

constitucional guiou a reforma do Código Civil, resultando na Lei Ordinária Federal nº 

10.406/02. Segundo Barreto80, esse código trouxe diversas alterações aproximando a 

legislação cível da igualdade de gênero.  

É possível citar diversas mudanças trazidas a partir da vigência do novo 

código, enquanto legislação que segue os princípios consagrados na Constituição, 

como exemplo: no Código Civil de 2002, o defloramento da mulher não mais é 

considerado causa de anulação de casamento; foram suprimidas expressões como 

filha “desonesta” e filho “varão”; não há mais que se falar em privilégio do homem no 

que tange a partilha dos bens do casal, quando da desconstituição do vínculo 

conjugal; foi substituída a expressão pátrio poder pela expressão poder familiar, por 

mandamento constitucional, sendo exercido por ambos os genitores; a partir do código 

                                                           
78 SILVA, op. cit., nota 62, p. 10. 
79 Ibid. 
80 BARRETO, op. cit., nota 43, p. 09-14. 
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de 2002, o domicílio da mulher não mais é aquele fixado pelo marido, cabendo tal 

escolha ao casal; a responsabilidade do provimento da família recai sobre ambos os 

cônjuges, na proporção de seus rendimentos, salvo pacto antenupcial que disponha 

em contrário. 

Muitas outras foram as inovações trazidas após 1988 que contribuíram com a 

persecução da igualdade de gênero, podendo-se citar, conforme aponta Falú81, a Lei 

Ordinária Federal nº 13.165/15, que estipula um mínimo de 30% (trinta por cento) e 

máximo de 70% (setenta por cento) para candidaturas de cada sexo, o que estimula 

a inserção da mulher no meio político, bem como a criação da Secretaria Especial de 

Políticas para as Mulheres, criada em 2003. 

Traz, ainda, Barreto82, alterações importantes no que concernem os direitos 

das mulheres em âmbito federal, como a Lei nº 11.106/04, a Lei nº 10.886/05, que 

modificaram o Código Penal conferindo tratamento diferenciado e não discriminatório 

às mulheres, e, notadamente, a Lei nº 11.340/06, popularmente conhecida como Lei 

Maria da Penha, a qual analisaremos com maior cautela posteriormente. 

Cumpre, ainda, destacar, o advento da Lei Ordinária Federal nº 13.104/15, 

que altera o Art. 121 do Decreto-Lei nº 2.848/40 (Código Penal), passando a prever o 

feminicídio enquanto circunstância qualificadora do crime de homicídio, incluindo, 

ainda, o feminicídio no rol de crimes hediondos do Art. 1º da Lei Federal nº 8.072/90, 

como aponta Gonçalves83. 

Além disso, já no ano de 2018 foram publicadas duas leis que buscam o 

combate à violência contra a mulher84, a Lei Ordinária Federal nº 13.642/18, que 

atribui à Polícia Federal a competência para investigar crimes associados à 

divulgações de mensagens na internet com conteúdo misógino, e a Lei Ordinária 

Federal 13.641/18, que alterou a Lei Maria da Penha, tipificando enquanto crime o 

                                                           
81 FALÚ, Ana. Avanços e Desafios. In: O Progresso das Mulheres no Brasil. 2006. Brasília: 
Fundação Ford, Cépia, 2006. 297 f. Disponível em: 
<http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/Cartilhas/Progresso%20das%20Mulheres%20no
%20Brasil.pdf>. Acesso em: 02 jul. 2018. p. 8. 
82 BARRETO, op. cit., nota 43, p. 09-14. 
83 GONÇALVES, Carlos Eduardo. A igualdade de Gênero e as Ações Afirmativas nas Ciências 
Criminais. In: Congresso do CONPEDI: Garantias Fundamentais, 2015. Artigo. Florianópolis: 
CONPEDI/UFS, 2015. 28 f. Disponível em: < 

https://www.conpedi.org.br/publicacoes/c178h0tg/v614rl37/PaI9wFGgqoG985Tf.pdf >. 
Acesso em: 02 jul. 2018. p. 21. 
84  AGÊNCIA SENADO. Publicadas duas leis para combate à violência contra a mulher. 
Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2018/04/04/publicadas-duas-
leis-para-combate-a-violencia-contra-a-mulher>. Acesso em 16 de maio de 2018. 
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descumprimento das medidas protetivas previstas nesta última, diferente do 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que era no sentido de não configurar 

crime de desobediência à ordem judicial, fato que impediria a prisão em flagrante do 

agressor, por exemplo, e, portanto, tal modificação traz maior proteção à mulher 

contra a violência doméstica. 

Passemos agora, ao estudo das decisões do Supremo Tribunal Federal 

relevantes à temática abordada no presente trabalho, no contexto pós Constituição de 

1988, para que assim seja possível verificar o posicionamento do Tribunal 

Constitucional, enquanto guardião da Constituição, quanto aos direitos das mulheres, 

sendo possível, então, analisar a real extensão da efetividade do princípio da 

igualdade material de gênero. 
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3 A IGUALDADE MATERIAL DE GÊNERO NA JURISPRUDÊNCIA BRASILEIRA: 

UMA ANÁLISE DA EFETIVIDADE DOS DIREITOS CONSTITUCIONALMENTE 

GARANTIDOS 

 

Parte-se agora para a análise de alguns julgados do Supremo Tribunal 

Federal, seja através do controle concentrado de constitucionalidade ou em sede de 

controle difuso, através de Recurso Extraordinário, que concernem ao tema ora 

abordado, qual seja, a igualdade material feminina, prevista no Art. 5º, I da Carta 

Magna. 

Assim, busca-se analisar como vem entendendo a Corte Constitucional 

brasileira no sentido de resguardar tal direito, conferindo efetividade à previsão 

constitucional de Igualdade de Gênero. 

 

3.1 Igualdade Material de gênero no trabalho 

3.1.1 Licença Maternidade: ADI 1946 

 

A Licença maternidade é, como aduz Lisboa85, um direito social previsto na 

Constituição Federal. Garante às mulheres trabalhadoras, o direito ao afastamento do 

emprego quando se tornam mães, sem que, contudo, haja prejuízo do seu salário e 

emprego, pelo período de 120 (cento e vinte) dias, a fim de que haja convivência entre 

a mãe e o recém-nascido. 

Em 24 de abril de 1999 foi julgada a Medida Cautelar na Ação Direta de 

Inconstitucionalidade 1946-5/DF86, proposta pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB), 

tendo como relator o Ministro Sydney Sanches, em que se pleiteava fosse julgado 

inconstitucional o Art. 14 da Emenda Constitucional (EC) nº 20 de 1998 e o Art. 6º a 

                                                           
85  LISBOA, Anna Carolina Ferreira. Maternidade e Biopolítica: as imbricações entre bio 
regulamentação do Estado e desigualdade de gênero manifestada nos institutos das licenças 
maternidade e paternidade brasileira. In: Congresso do CONPEDI: Gênero, Sexualidade e 
Direito, II, 2017. Artigo. Maranhão: CONPEDI, 2017. 25 f. Disponível em: < 

https://www.conpedi.org.br/publicacoes/27ixgmd9/4t8l13f7/HkU8tS5l1zAtfid4.pdf>. Acesso 
em: 02 jul. 2018. p.14. 
86  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Medida Cautelar em Ação Direta de 
Inconstitucionalidade: ADI 1946-5/DF. Relator: Ministro Sydney Sanches. DJ: 29/04/1999. 
STF, 1999. Disponível em: 
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=347341>. Acesso em: 
21 mai. 2018. 
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Portaria do Ministério da Previdência e Assistência Social (MPAS) nº 4.883/98 (não 

sendo conhecida neste ponto) por violação ao Art. 3º, IV87, Art. 5º, caput e I88, Art. 7º, 

XVIII89 da CRFB/88, e por consequência do disposto no Art. 60, §4º90 também da 

Carta Magna. 

No que tange à inconstitucionalidade do Art. 14 da EC nº 20 de 199891, foi 

rejeitada a preliminar relativa a inadmissibilidade de questionamento quanto a 

inconstitucionalidade de Emenda Constitucional, entendimento já naquela época 

cristalizado pelo Supremo Tribunal Feral. Assim, foi dada interpretação conforme à 

Constituição ao Art. 14 da EC nº 20, para que o teto da previdência nele contido não 

se aplicasse à licença maternidade a que se refere o Art. 7º, XVIII, CRFB/88, sendo a 

Previdência Social responsável pelo pagamento da referida licença em sua 

integralidade, visto que entendido enquanto obrigação previdenciária, e não encargo 

do empregador. 

Em seu voto, o Relator 92  entendeu que a proteção à gestante, 

constitucionalmente prevista, sem prejuízo do seu emprego e salário, não se constitui 

enquanto encargo trabalhista do empregador, possuindo caráter previdenciário. 

Qualquer entendimento diverso constituiria retrocesso em matéria social-

previdenciária, entendendo não ter sido este o objetivo alçado pelo constituinte 

derivado, no caso em tela. 

Assim, entendeu a Corte que, optar pela interpretação de que a Previdência 

Social disporia apenas do seu teto, enquanto o empregador deveria arcar com o 

                                                           
87 Art. 3º, IV: 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 (CRFB/88). 
88 Art. 5º, caput e I: 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 segurança e à propriedade nos termos seguintes: I – homens e mulheres 
são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição. (CRFB/88). 
89 Art. 7º, XVIII: São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à 
melhoria de sua condição social: XVIII – licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do 
salário, com duração de cento e vinde dias. (CRFB/88). 
90 Art. 60, §4: Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: I - a 
forma federativa de Estado; II - o voto direto, secreto, universal e periódico; III - a separação 
dos Poderes; IV - os direitos e garantias individuais. (CRFB/88). 
91 Art. 14: O limite máximo para o valor dos benefícios do regime geral da previdência social 
de que trata o art. 201 da Constituição Federal é fixado em R$1.200 (um mil e duzentos reais), 
devendo, a partir da data da publicação desta emenda, ser reajustado de forma a preservar, 
em caráter permanente, seu valor real, atualizado pelos mesmos índices aplicados aos 
benefícios do regime geral da previdência social. (EC nº 20 de 1998). 
92 BRASIL, op. cit., nota 86, p. 60-66. 
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restante do benefício, até o alcance do salário da gestante, restaria por prejudicar a 

mulher trabalhadora, visto que na prática, se estaria estimulando a contratação de 

trabalhadores do sexo masculino em detrimento de trabalhadoras mulheres. 

Ainda, fomentando que o empregador oferecesse às mulheres um salário 

nunca superior ao teto da Previdência Social, independente das qualificações e 

aptidões, a fim de não responder com a diferença. 

Nesse sentido, votou o Relator93: 

 
 
Estará, então, propiciada a discriminação que a Constituição buscou 
combater, quando proibiu diferença de salários, de exercício de 
funções e de critérios de admissão, por motivo de sexo (art. 7º, inc. 
XXX, da C.F./88), proibição, que, em substância, é um desdobramento 
do princípio da igualdade de direitos, entre homens e mulheres, 
previsto no inciso I do art, 5º da Constituição Federal.” 
 
 

Ressalte-se, ainda, o voto do Ministro Nelson Jobim94, que entendeu que a 

interpretação extensiva do teto à licença maternidade traria um efeito discriminatório 

para as mulheres no mercado de trabalho, efeito este contrário àquilo estabelecido 

pela Constituição em suas regras fundamentais, não se constituindo enquanto 

discriminação positiva, almejada pela Carta Magna, e sim enquanto discriminação 

negativa, proibida pelo ordenamento jurídico constitucional. 

Portanto, foi deferida a medida cautelar para dar ao Art. 14 da EC nº 20 de 

1998, com eficácia ex tunc, intepretação conforme à Constituição, não abrangendo tal 

norma a licença gestante, respondendo a Previdência Social pelo valor integral do 

benefício. 

Tal posicionamento foi posteriormente confirmado em 03 de abril de 200395, 

quando foi julgado o pedido principal da referida Ação Direta de Inconstitucionalidade, 

buscando-se, neste caso concreto, o alcance da igualdade material feminina, através 

discriminação positiva da mulher no mercado de trabalho, com a garantia ao salário 

gestante. Vedando-se, portanto, interpretações que poderiam trazer efeitos 

discriminatórios que não se coadunassem com os preceitos trazidos pelo Constituinte 

                                                           
93 BRASIL, op. cit., nota 86, p. 65. 
94 Ibid., p. 85-89. 
95 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade: ADI 1946-5/DF. 
Relator: Ministro Sydney Sanches. DJ: 03/04/2003. STF, 2003. Disponível em: 
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=266805>. Acesso em: 
21 mai. 2018. 
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Originário, como visto na interpretação que estendia o teto da previdência social ao 

benefício da licença maternidade. 

Importa ressaltar, quanto à licença maternidade, Nascimento e Villas Boas96 

apontam que, muito embora seja custeada pela Previdência Social, ainda existe 

preconceito quanto à contratação de mulheres em idade reprodutiva, em razão da 

maternidade e o afastamento do labor. 

De certa forma, houve ampliação de tal direito com a Lei Ordinária Federal nº 

11.770 de 2009, que implementou o Programa Empresa Cidadã, passando a licença 

maternidade a ter duração de 180 (cento e oitenta) dias para as empresas 

participantes do programa, como ensinam Nascimento e Villas Boas97. 

Importante passo rumo à igualdade, não necessariamente de gênero, mas 

que se faz relevante mencionar, conforme apontam Nascimento e Villas Boas98, é o 

direito das mães adotivas à licença maternidade, previsto no art. 392-A 99  da 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), tendo sido acrescentado pela Lei Ordinária 

Federal nº 10.421/02. Há que se falar, ainda, que o Superior Tribunal Federal 

reconheceu, em 2015, os mesmos direitos à adoção por casais homoafetivos, no 

Recurso Extraordinário nº 846.102100. 

Certo é que, segundo Lisboa101, tem-se como implicação das diferenciações 

das licenças, que os empregadores veem o trabalho da mulher como mais custoso 

que o trabalho masculino, sendo possível, a partir deste prisma, justificar as 

recorrentes diferenciações salariais decorrentes de gênero, bem como a exclusão da 

mulher de altos cargos. No entanto, conclui Lisboa, que de fato, não há tamanha 

disparidade entre os custos da mão de obra feminina e masculina, como tendem a 

imaginar os empregadores, principalmente porque, no Brasil, como já explanado, tal 

                                                           
96 NASCIMENTO, Grasiele Agusta Ferreira, VILLAS BOAS, Regina Vera. “O Começo da 
Vida”: a importância da licença parental na formação da criança na primeira infância. In: 
Congresso do CONPEDI: Direito, Arte e Literatura, 2016. Artigo. Curitiba: 
CONPEDI/UNICURITIBA, 2016. 19 f. Disponível em: 
<https://www.conpedi.org.br/publicacoes/02q8agmu/3jrn8dzn/6cWJ13JjQ99cWJ2E.pdf>. 
Acesso em: 02 jul. 2018. p.12. 
97 Ibid., p. 12. 
98 Ibid., p. 13. 
99 Art. 392-A: À empregada que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de 
criança ou adolescente será concedida licença-maternidade nos termos do art. 392 desta lei. 
(CLT). 
100 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário 846.102. Relatora: Ministra 
Cármen Lúcia. DJ: 18/03/2015. STF, 2015. Disponível em: < https://www.conjur.com.br/dl/stf-
reconhece-adocao-restricao-idade.pdf>. Acesso em: 22 mai. 2018. 
101 LISBOA, op. cit., nota 85, p.16-17. 
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licença é custeada pela Previdência Social, apesar de, na prática, a mulher se ver 

prejudicada ante a preterição por mão de obra masculina. 

Assim, pode-se perceber que do advento da Constituição Federal até os dias 

atuais, amplas foram as discussões acerca da licença maternidade, tendo sido tal 

direito resguardado pelo julgamento da ADI 1946-5/DF, reforçando-o enquanto 

instrumento de igualdade de gênero, que promove uma discriminação positiva da 

mulher no mercado de trabalho, e, portanto, ajuda na efetivação da igualdade material 

feminina. Sendo certo, no entanto, que muito há que se discutir acerca do tema, sendo 

necessário desconstruir desigualdades de gênero socialmente instituídas no que 

tange à criação dos filhos e a posição da mulher no mercado de trabalho. 

 

3.1.2 Intervalo Intrajornada garantido às mulheres: RE 658.312/SC 

 

Dispunha o Art. 384 da Consolidação das Leis Trabalhistas102, antes da Lei 

Ordinária Federal nº 13.467/17: 

 
 
Art. 384. Em caso de prorrogação do horário normal, será obrigatório 
um descanso de 15 (quinze) minutos no mínimo, antes do início do 
período extraordinário do trabalho. 
 
 

Tal artigo encontrava-se inserido na seção III, Capítulo III da Consolidação 

das Leis do Trabalho, capítulo esse que trata da proteção do trabalho da mulher, e, 

portanto, tal intervalo era direito apenas da trabalhadora mulher, tendo sido 

implantado sob a égide da Constituição de 1937, que trazia a igualdade em seu 

conceito formal apenas, como assevera Kloss103. 

Assim, segundo a autora104 , em razão do referido artigo estabelecer um 

intervalo apenas às mulheres, grande divergência surgiu na doutrina e jurisprudência 

quanto à aplicação e interpretação de tal dispositivo, trazendo o questionamento 

quanto à manutenção, supressão ou extensão de tal comando aos homens. Desta 

                                                           
102  BRASIL. Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del5452.htm>. Acesso em: 01 jul. 2018. 
103  KLOSS, Larissa Renata. O polêmico artigo 384 da CLT. Disponível em: 
<https://juslaboris.tst.jus.br/bitstream/handle/1939/94216/2014_kloss_larissa_polemico_artig
o.pdf?sequence=1>. Acesso em: 28 mai. 2018. p. 01. 
104 Ibid., p. 02. 
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feita, aponta, ainda, a autora, que o entendimento predominante do Tribunal Superior 

de Trabalho, antes mesmo do assunto ser pauta do Supremo Tribunal Federal, era de 

afastamento da inconstitucionalidade visto que o conceito de igualdade não afasta a 

diferenciação de ordem fisiológica e psicológica dos sexos, relacionando-se tal direito 

com o desgaste da maternidade e a dupla jornada exercida pelas mulheres. 

Barros105, por sua vez, entendia que tal artigo conflitava com o Art. 5º, I da 

Constituição de 1988, não tendo sido recepcionado pela mesma, visto que a 

diferenciação trazida pelo artigo, em sua concepção, não possuía justificativa, que só 

seria possível em casos especiais, como no que se refere à maternidade. Entendendo 

só haver tal possibilidade caso se estendesse esse direito também aos homens. 

Constituindo, ainda, óbice à contratação de mulheres, visto que poderiam os 

empregadores optar pela contratação de trabalhadores homens a fim de não ter que 

conceder tal descanso.  

Em 27 de novembro de 2014, foi votado o Recurso Extraordinário nº 

658.312106 de Santa Catarina, de relatoria do ministro Dias Toffoli, em que se firmou 

o entendimento de que teria sido o Art. 384 da CLT recepcionado pela Constituição 

Federal de 1988 e de que tal norma se aplicaria a todas as mulheres trabalhadoras.  

Segundo relatório107 , a empresa recorrente afirmava que este dispositivo 

violaria o inciso I do artigo 5º, que fala da igualdade entre homens e mulheres, bem 

como o Art. 7º, inciso XXX, que veda a diferença de salários, exercício de funções e 

critérios de admissão por motivo de sexo, ambos da Constituição Federal de 1988. 

Isto porque implicaria o pagamento de horas extras relativas ao período de intervalo 

concedido às mulheres. 

No entanto, entendeu o relator108 que a Constituição de 1988 utilizou certos 

critérios para o tratamento diferenciado entre homens e mulheres. Em primeiro, o 

constituinte levou em consideração a exclusão histórica da mulher do mercado de 

trabalho e então determinou que o Estado deveria implantar políticas de natureza 

protetora para estas. Entendeu, ainda, haver uma diferença biológica a justificar 

                                                           
105 BARROS, Alice Monteiro de. Curso de Direito do Trabalho. 10ª ed. São Paulo: LTR, 2016. 
p. 708. 
106 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário: RE: 858.312. Relator: Ministro 
Dias Toffoli. DJ: 27/11/2014. STF, 2014. Disponível em: 
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=7708619>. Acesso em: 
28 mai. 2018. 
107 Ibid., p. 3-4. 
108 Ibid., p. 9. 
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tratamento diferenciado. E, por fim, entendeu se fazer presente um componente 

social, ante o acúmulo de funções exercidas pela mulher, com a dupla jornada, no 

trabalho e em casa. Assim, este artigo teria levado em conta os dois últimos critérios 

elencados.  

Afirma o relator, ainda: 

 
 
Esses parâmetros constitucionais são legitimadores de um tratamento 
diferenciado, desde que a norma instituidora amplie direitos 
fundamentais das mulheres e atenda ao princípio da 
proporcionalidade na compensação das diferenças. Essa é a tese em 
jogo e, ao se analisar o teor da regra atacada, podemos inferir que a 
norma trata de aspectos de evidente desigualdade de forma 
proporcional, garantindo o período de descanso de, no mínimo, quinze 
(15) minutos antes do início do período extraordinário de trabalho à 
mulher trabalhadora.109 
 
 

Assim, entende que a regra do Art. 384 da CLT visa garantir à mulher especial 

proteção, devido à sua “identidade biossocial peculiar e sua potencial condição de 

mãe gestante ou administradora do lar”110, além de entender haver diferença na 

capacidade física das mulheres em relação aos homens. Logo, o discrímen trazido 

não violaria os direitos dos homens, mas tão somente conferiu maior proteção a um 

grupo (trabalhadoras mulheres), de maneira justificada e proporcional, o que é 

perfeitamente cabível na ordem constitucional instaurada, ante os conceitos já 

trazidos de igualdade material e discriminação positiva, não gerando, segundo o 

relator111, prejuízo ao mercado de trabalho feminino. 

Já o ministro Celso de Mello112 trouxe ao debate que: 

 
 
Mostra-se inquestionável, Senhora Presidente, que a norma inscrita 
no art. 384 da CLT representou, no momento e nas circunstâncias em 
que foi editada, uma expressiva tomada de posição por parte do 
Estado brasileiro, fortemente estimulado, no plano jurídico e social, por 
um valor primordial que se forjou no espírito e na consciência de todos: 
a necessidade de fazer observar o princípio básico que problema a 
essencialidade da outorga de proteção ao trabalho da mulher, em 
clara reação do ordenamento positivo nacional a situações concretas 
de opressão, de exclusão, de degradação e de discriminação, que tem 
provocado, historicamente, a injusta marginalização da mulher. 

                                                           
109 BRASIL, op. cit., nota 106, p. 9. 
110 Ibid., p. 10. 
111 Ibid., p. 17. 
112 Ibid., p. 73. 
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Entendendo, portanto, que teria sido recepcionada tal norma, visto que a 

cláusula de igualdade não poderia trazer retrocesso social, de direitos já consolidados. 

Não havendo, portanto, que se falar em arbitrariedade na concessão do discrímen. 

Assim, restou aceito o Art. 384 da CLT pelo Supremo Tribunal Federal como 

recepcionado pela Constituição de 1988, conferindo uma discriminação positiva às 

mulheres, e a fim de que se respeite o princípio da vedação do retrocesso social. 

Ocorre que, o Art. 5º, I da Lei Federal nº 13.467 de 2017, a Reforma 

Trabalhista, encerrou todas as discussões acerca do tema, visto que revogou o artigo 

384 da CLT. Em consonância com o entendimento de parte da doutrina, que, como 

aponta Kloss113, via tal artigo como uma discriminação do trabalhador motivada pelo 

gênero. Lembra a autora que, no contexto de edição da norma, visava evitar que o 

trabalho da mulher se estendesse a ponto de atrapalhar as tarefas domésticas 

socialmente atribuídas às mulheres, perpetuando, portanto, estereótipos de gênero, e 

podendo ensejar restrição da participação feminina no mercado de trabalho. 

Portanto, parte da doutrina já entendia que tal dispositivo não havia sido 

recepcionado pela Constituição Federal, e só poderia o ser se na sua interpretação 

extensiva ao trabalho masculino. Optando o legislador, no entanto, em que pese a 

opção da Suprema Corte pela manutenção do direito sob a égide da vedação do 

retrocesso social, pela supressão deste direito, encerrando-se, desta forma, maiores 

discussões a esse respeito. 

 

3.2 A Jurisprudência brasileira e o combate à violência contra a mulher: a 

constitucionalidade de dispositivos da Lei Maria da Penha 

 

Segundo Nilcéa Freire114 a violência doméstica é problema social que possui 

inúmeras consequências negativas, e não só na vida das vítimas. Afirma a autora, ser 

a violência traço expressivo da desigualdade entre homens e mulheres, segundo ela: 

 

 

A violência contra a mulher é a expressão mais perversa da 

desigualdade entre homens e mulheres e se alicerça na subordinação 

                                                           
113 KLOSS, op. cit., nota 103, p. 10. 
114 FREIRE, op. cit., nota 45, p. 105-109. 
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simbólica e moral das mulheres e na sujeição física das mesmas. Tal 

violência foi historicamente “autorizada” pela sociedade – prova disso 

é a vigência do princípio “em briga de marido e mulher não se mete a 

colher”. A estrutura familiar hierárquica e patriarcal atribuiu às 

mulheres papéis e funções que, se não desempenhadas a contento, 

davam “direito” para os homens – pais, padrastos, esposos, irmãos – 

imporem castigos sobre elas. Essa mesma lógica é transferida para a 

esfera pública, o que está expresso no fato de que cabia tutela às 

mulheres que ultrapassassem os umbrais do lar – até a promulgação 

da Constituição de 1988 homens e mulheres não eram considerados 

iguais em direitos e obrigações em nosso país.115 

 

 

Freire 116  assevera, ainda, que a Lei Maria da Penha supriu lacuna do 

ordenamento jurídico para crimes relacionados à violência doméstica, representando 

grande avanço na luta pelo fim da violência contra a mulher, sendo considerada uma 

das melhores legislações sobre a matéria no mundo. Certo é, que, segundo a Autora, 

esta lei é uma das mais conhecidas no país, fato este que facilita a implementação de 

nova regra moral quanto à violência doméstica, em que esta não deve ser tratada 

como um delito da esfera privada. No entanto, em suas pesquisas com a opinião 

pública constatou que a preocupação com as violências sofridas por crianças, 

adolescentes e idosos são muito maiores que quanto àquela sofrida pelas mulheres 

em suas relações familiares, o que evidencia a naturalização e tolerância do 

imaginário social quanto a este tipo de violência. 

Em 09 de fevereiro de 2012 o Supremo Tribunal Federal julgou procedente, 

por unanimidade, a Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 19117, ajuizada pelo 

Presidente da República e de Relatoria do Ministro Marco Aurélio. Desta forma, foram 

julgados constitucionais os Artigos 1º, 33 e 41 da Lei Ordinária Federal nº 11.340/06, 

a Lei Maria da Penha, que versa sobre violência nas relações domésticas. 

Dispõem tais artigos118: 

 
 

                                                           
115 FREIRE, op. cit., nota 45, p. 105-106. 
116 Ibid., p. 108-109. 
117  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 19. 
Relator: Ministro Marco Aurélio. DJ: 29/04/2014. STF, 2012. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=19&classe=ADC
&origem=AP&recurso=0&tipoJulgamento=M>. Acesso em: 10 mai. 2018. 
118  BRASIL. Lei Ordinária Federal nº 11.340 de 7 de agosto de 2006. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11340.htm>. Acesso em: 10 
jun. 2018. 
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Art. 1º.  Esta Lei cria mecanismos para coibir e prevenir a violência 
doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8o do art. 226 
da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas 
as Formas de Violência contra a Mulher, da Convenção 
Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a 
Mulher e de outros tratados internacionais ratificados pela República 
Federativa do Brasil; dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência 
Doméstica e Familiar contra a Mulher; e estabelece medidas de 
assistência e proteção às mulheres em situação de violência 
doméstica e familiar.[...] 
Art. 33.  Enquanto não estruturados os Juizados de Violência 
Doméstica e Familiar contra a Mulher, as varas criminais acumularão 
as competências cível e criminal para conhecer e julgar as causas 
decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a 
mulher, observadas as previsões do Título IV desta Lei, subsidiada 
pela legislação processual pertinente. [...] 
Art. 41.  Aos crimes praticados com violência doméstica e familiar 
contra a mulher, independentemente da pena prevista, não se aplica 
a Lei no 9.099, de 26 de setembro de 1995. [...] 
 
 

O Ministro relator Marco Aurélio 119  afirma ser o Art. 1º da referida lei 

dispositivo introdutório, que expõe os objetivos e fundamentos da norma, norma esta 

que visa criar mecanismos próprios para reprimir e prevenir atos de violência contra a 

mulher nas relações domésticas, implementando medidas de proteção de vítimas 

mulheres, o que perfeitamente se coaduna com o disposto no Art. 226, §8º da 

Constituição Federal: 

 
 
Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do 
Estado.[...] 
§ 8º O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada 
um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no 
âmbito de suas relações. 
 
 

Para o ministro, não há que se falar em inconstitucionalidade dos aludidos 

dispositivos ao utilizarem o gênero como fator de discrímen. Entende ser 

discriminação perfeitamente justificável, em consonância com os princípios trazidos 

na lei maior, e, portanto, constitucional, devido à evidente e histórica vulnerabilidade 

da mulher perante o homem nas relações familiares, seja por constrangimentos 

físicos, morais e psicológicos, característicos das construções sociais e culturais da 

sociedade brasileira. Neste sentido, explica o relator120: 

 

                                                           
119 BRASIL, op. cit., nota 117, p. 14. 
120 Ibid., p. 15. 
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A Lei Maria da Penha retirou da invisibilidade e do silêncio a vítima de 
hostilidades ocorridas na privacidade do lar e representou movimento 
legislativo claro no sentido de assegurar às mulheres agredidas o 
acesso efetivo à reparação, à proteção e à Justiça. A norma mitiga 
realidade de discriminação social e cultural que, enquanto existente no 
país, legitima a adoção de legislação compensatória a promover a 
igualdade material, sem restringir, de maneira desarrazoada, o direito 
das pessoas pertencentes ao gênero masculino. A dimensão objetiva 
dos direitos fundamentais, vale ressaltar, reclama providências na 
salvaguarda dos bens protegidos pela Lei Maior, quer materiais, quer 
jurídicos, sendo importante lembrar a proteção especial que merecem 
a família e todos os seus integrantes. 
 
 

Segundo o Relator121, também se mostra em consonância com os preceitos 

constitucionais o Artigo 33 da referida lei, não havendo em que se falar em violação 

dos Artigos 96, inciso I, alínea “a”122, e 125, §1º123 da Constituição Federal de 1988, 

artigos estes que conferem competência aos estados para disciplinar a organização 

judiciária local, visto que o referido dispositivo da Lei Maria da Penha não obriga a 

criação de Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, e sim os 

implementa como uma opção, como se pode extrair do Artigo 14 da própria lei, que 

afirma que tais juizados “poderão ser criados pela União, no Distrito Federal e nos 

Territórios, e pelos Estados”124. Sendo certo que a Constituição da República atribui à 

União a competência privativa para legislar sobre direito processual, o que torna 

possível que a União edite normas que influenciem a atuação dos tribunais locais. 

Para o relator, o tema é flagrantemente de caráter nacional, buscando tornar mais 

célere, uniforme e especializado o tratamento do tema, como preceituam tratados 

internacionais aos quais o Brasil é signatário, bem como a própria Constituição da 

República. 

Quanto à constitucionalidade do Art. 41 da Lei Maria da Penha entendeu o 

relator pelo afastamento da aplicabilidade do Lei Ordinária Federal nº 9.099/95 aos 

delitos praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, o que depende 

                                                           
121 BRASIL, op. cit., nota 117, p. 15. 
122 Art. 96. Compete privativamente: I - aos tribunais: a) eleger seus órgãos diretivos e elaborar 
seus regimentos internos, com observância das normas de processo e das garantias 
processuais das partes, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos 
órgãos jurisdicionais e administrativos. (CRFB/1988). 
123 Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos 
nesta Constituição. § 1º A competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, 
sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça. (CRFB/1988). 
124 BRASIL. op. cit., nota 118. 
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de opção político-normativa do legislador, como ocorrido no caso em tela, sendo certo 

que este dispositivo se coaduna com o Princípio da Igualdade Material de Gênero 

privilegiado na Carta Magna, visando proteger a intangibilidade física da mulher, 

recorrentemente atingida pelo homem ao se fazer valer da sua supremacia de força. 

Destaca-se, ainda, o respeitável voto da Ministra Rosa Weber125, que trouxe 

à tona o contexto de criação e elaboração da Lei Maria da Penha, em que a Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos considerou o Brasil responsável por falhar com 

o dever de observância das obrigações assumidas ao ser signatário da Convenção 

Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência Contra a Mulher de 1994. 

Entendendo a Ministra, que a referida lei é de suma importância no que se refere a 

ações afirmativas em favor da mulher.  

Ainda, ressaltou os precedentes126 na Suprema Corte, em que se discutiu a 

constitucionalidade do Art. 41 da referida lei, afastando a interpretação gramatical do 

termo “crime” contido em tal artigo, passando a incluir, no que se refere à 

inaplicabilidade da Lei nº 9.099/95, também as contravenções penais. Assim, não há 

que se falar em afronta do Art. 41 da Lei Maria da Penha ao Art. 98, I da CRFB/88 

visto que tal artigo apenas prevê a competência para julgar crimes de menor potencial 

ofensivo, sem, contudo, fixar seu conteúdo, bem como não há ofensa ao Princípio da 

igualdade, visto que o desequilíbrio enfrentado pela mulher por si justifica o discrimen. 

Desta forma, afirma: 

 
 
Entendo que uma efetiva igualdade substantiva de proteção jurídica 
da mulher contra a violência baseada em gênero exige atuação 
positiva do legislador, superando qualquer concepção meramente 
formal de igualdade, de modo a eliminar os obstáculos, sejam físicos, 
econômicos, sociais ou culturais, que impedem a sua concretização. 
Quando o ponto de partida é uma situação indesejável de 
desigualdade de fato, o fim desejado da igualdade jurídica (art. 5º, 
caput e I da CF), materialmente, somente é alcançado ao se conferir 
aos desiguais tratamento desigual na medida da sua desigualdade.127 
 
 

Desta forma, para a ministra 128 , a Lei Maria da Penha reconhece tais 

desigualdades e entende a violência doméstica como uma forma específica de 

                                                           
125 BRASIL. op. cit., nota 117, p. 19-20. 
126 Habeas Corpus – 98880/MS (Relator Ministro Marco Aurélio de Mello) e Habeas Corpus – 
1-6212/MS (Relator Ministro Marco Aurélio de Mello). 
127 BRASIL, op. cit., nota 117, p. 23. 
128 Ibid., p. 25-26. 
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violência, trazendo instrumentos que levam em consideração as particularidades 

desta violência, buscando proteger a mulher, conforme mandamento contido no 

parágrafo 8º do artigo 226 da Constituição da República. Assim, o artigo 1º da lei não 

só se compatibiliza com o princípio da igualdade como o reforça. 

Quanto à não aplicação da Lei 9.099/95 aos crimes que envolvam violência 

doméstica, entende Weber129 que o Art. 41 se baseia em compromissos internacionais 

do Brasil para a erradicação deste tipo de violência, concedendo tratamento específico 

a esse crime, atribuindo-lhe maior importância, sendo certo que o Estado deve agir 

positivamente para evitar a violência no âmbito familiar, e de tal forma que os 

mecanismos adotados sejam adequados e eficazes, o que justifica, portanto, a 

constitucionalidade do referido artigo, já que a aplicação da Lei nº 9.099/95 para 

violência doméstica, como praxe anterior à edição da Lei Federal nº 11.340/06, se 

mostrou inadequada e insuficiente, e tal insuficiência, por si, nega vigência ao texto 

constitucional (de proteção). 

Há que se ressaltar, ainda, o julgamento da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade 4.424130, também de relatoria do Ministro Marco Aurélio, que foi 

julgada na mesma sessão que a ADI 19, acima ponderada. Assim, julgaram 

procedente a ADI para dar interpretação conforme à Constituição aos artigos 12, 

inciso I, e 16 da Lei Maria da Penha, dando à ação penal em caso de violência 

doméstica, natureza incondicionada, independendo, portanto, de representação da 

vítima. Senão, vejamos: 

 
 
Art. 12.  Em todos os casos de violência doméstica e familiar contra a 
mulher, feito o registro da ocorrência, deverá a autoridade policial 
adotar, de imediato, os seguintes procedimentos, sem prejuízo 
daqueles previstos no Código de Processo Penal: 
 I - ouvir a ofendida, lavrar o boletim de ocorrência e tomar a 
representação a termo, se apresentada; [...]131 
Art. 16.  Nas ações penais públicas condicionadas à representação da 
ofendida de que trata esta Lei, só será admitida a renúncia à 
representação perante o juiz, em audiência especialmente designada 

                                                           
129 BRASIL, op. cit., nota 117, p. 27-28. 
130 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.424/DF. 
Relator: Ministro Marco Aurélio. DJ: 29/04/2014. STF, 2012. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=19&classe=ADC
&origem=AP&recurso=0&tipoJulgamento=M>. Acesso em: 10 jun. 2018. 
131 BRASIL, op. cit., nota 118. 



53 
 

com tal finalidade, antes do recebimento da denúncia e ouvido o 
Ministério Público.132 
 
 

Segundo o relator133, ser a ação penal condicionada à representação não 

considera o disposto no parágrafo 8º do artigo 226 da Constituição Federal de 1988, 

que, como já dito, impõe que cabe ao Estado a implementação dos mecanismos 

necessários à repressão da violência doméstica. Ressalta que em 90% (noventa por 

cento) dos casos de violência contra a mulher havia renúncia a representação 

apresentada, o que acabava por acarretar reincidência, e inclusive em práticas que 

podem provocar a morte da vítima. Afirma, ainda: 

 
 
Sob o ângulo constitucional explícito, tem-se como dever do Estado 
assegurar a assistência à família na pessoa de cada um dos que a 
integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de 
suas relações. Não se coaduna com a razoabilidade, não se coaduna 
com a proporcionalidade, deixar a atuação estatal a critério da vítima, 
a critério da mulher, cuja espontânea manifestação de vontade é 
cerceada por diversos fatores de convivência no lar, inclusive a 
violência a provocar o receio, o temor, o medo de represálias. Esvazia-
se a proteção, com flagrante contrariedade ao que previsto na 
Constituição Federal, especialmente no §8º do respectivo artigo 226, 
no que admitido que, verificada a agressão com lesão corporal leve, 
possa a mulher, depois de acionada a autoridade policial, atitude que 
quase sempre provoca retaliação do agente autor do crime, vir a 
recuar e a retratar-se em audiência especificamente designada com 
tal finalidade [...]. 134 
 
 

Desta forma, ser a ação penal condicionada à representação nestes casos, 

segundo o relator135, é desconsiderar o contexto histórico-social a que se inserem as 

mulheres na sociedade brasileira, desconsiderando, ainda, o medo, a pressão 

psicológica e econômica sofrida pelas mulheres vítimas de violência, prorrogando a 

situação de perigo, o que ofende a dignidade da pessoa humana, indo 

terminantemente de encontro com os preceitos trazidos pela Carta Magna.  

Segundo Flávia Piovesan e Silvia Pimentel136, a Lei Maria da Penha traz 

importante discussão acerca da violência doméstica, que representa 70% (setenta por 

                                                           
132 BRASIL, op. cit., nota 118. 
133 BRASIL, op. cit., nota 130, p. 8-9. 
134 Ibid., p. 12. 
135 Ibid., p. 13-14. 
136 PIOVESAN, Flávia. PIMENTEL, Silvia. Lei Maria da Penha: inconstitucional não é a lei, 
mas a ausência dela. Disponível em: 
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cento) dos homicídios de mulheres no Brasil, sendo principal causa de lesões em 

mulheres de 15 a 44 anos. Para a Autora: 

 
 
No campo jurídico, a Lei Maria da Penha vem a sanar a omissão 
inconstitucional do Estado Brasileiro, que afrontava a Convenção 
sobre Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres- a 
Convenção CEDDAW da ONU, ratificada pelo Brasil em 1984 e sua 
Recomendação Geral 19, de 1992, que reconhecem a natureza 
particular da violência dirigida contra a mulher, porque é mulher ou 
porque a afeta desproporcionalmente. Esta omissão afrontava 
também a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar 
a Violência contra a Mulher – a “Convenção de Belém do Pará” -  
ratificada pelo Brasil em 1995. Note-se que, diversamente de várias 
dezenas de países do mundo e de dezessete países da América 
Latina, o Brasil até 2006 não dispunha de legislação específica a 
respeito da violência contra a mulher. Até então aplicava-se a Lei 
9.099/95, que instituiu os Juizados Especiais Criminais (JECrim) para 
tratar especificamente das infrações penais de menor potencial 
ofensivo e que, nos casos de violência contra a mulher, implicava 
naturalização deste padrão de violência, reforçando a hierarquia entre 
os gêneros e a subsequente vulnerabilidade feminina.137 
 
 

Desta forma, o Brasil assumiu o compromisso de adotar leis e promover 

políticas públicas com o fito de erradicar a violência contra a mulher. Sendo certo que, 

segundo as Autoras138, a Constituição Federal de 1988 consagra o direito à igualdade 

material de gênero, bem como impõe a adoção de mecanismos que visem coibir a 

violência no âmbito das relações familiares. Assim, certamente, a 

inconstitucionalidade residiria não na Lei Maria da Penha, e sim na ausência desta lei, 

que se mostra em perfeita consonância com a ordem constitucional vigente. 

 

3.3 O direito da mulher ao próprio corpo: a discussão do abordo no Supremo 

Tribunal Federal 

 

O ordenamento jurídico brasileiro, assim como outros países latino-

americanos, criminaliza a prática do aborto, em que pese os altos índices de 

                                                           
<www.londrina.pr.gov.br/dados/images/stories/Storage/sec_mulher/legislacao/texto_lei_mari
adapenha.pdf>. Acesso em: 10 jun. 2018. 
137 Ibid., p. 01. 
138 Ibid., p. 02. 
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abortamento no país, como aduz Morais 139 . O Código Penal somente admite a 

realização do procedimento quando há risco de vida para a gestante, ou quando se 

trata de gravidez decorrente do estupro140. 

No entanto, o Supremo Tribunal Federal enfrentou a questão da interrupção 

terapêutica da gravidez de feto anencéfalo na Arguição de Descumprimento de 

Preceito Fundamental nº 54 141 , em 12 de abril de 2012, declarando a 

inconstitucionalidade da interpretação dos artigos 124, 126 e 128, incisos I e II do 

Código Penal que classifica a interrupção da gravidez de feto anencéfalo enquanto 

conduta típica, nos termos do voto do relator, o Ministro Marco Aurélio. 

Segundo relatório 142 , a Arguição foi ajuizada em junho de 2004 pela 

Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde, que apontou o desrespeito aos 

preceitos contidos no artigos 1º, IV (dignidade da pessoa humana), artigo 5º, II 

(princípio da legalidade, liberdade e autonomia da vontade), artigo 6º, caput e artigo 

196 (direito à saúde), todos da Constituição da República Federativa do Brasil de 

1988, na interpretação que vinha sendo dada aos aludidos artigos do Código Penal, 

que tratam da tipificação do aborto enquanto crime no geral, visto que muitos juízes, 

em detrimento dos mencionados princípios, não permitiam a antecipação terapêutica 

da gravidez nos casos de anencefalia, em que pese se tratar de condição que 

impossibilita a vida extra-uterina do feto. Desta forma, argumentou-se que apenas 

fetos com capacidade potencial para se tornarem pessoas poderiam ser sujeitos 

passivos do crime de aborto, o que não ocorre no caso em tela. 

O ministro Marco Aurélio143, relator, aduz em seu voto que a temática da 

permissão da antecipação terapêutica da gestação (frisou a não utilização do termo 

aborto eugênico, ou antecipação eugênica da gestação) envolve princípios como a 

dignidade humana, o usufruto da vida, a liberdade, a autodeterminação, a saúde e o 

                                                           
139 MORAIS, Clarice Paiva. A Importância dos movimentos feministas para a construção de 
políticas púbicas sociais contra a desigualdade de gênero no Brasil. In: Congresso do 
CONPEDI: Gênero, Sexualidade e Direito, I., 2017. Artigo. Brasília: CONPEDI, 2017. 28 f. 
Disponível em: 
<https://www.conpedi.org.br/publicacoes/roj0xn13/j87661vw/E9de23x9m26OFBWa.pdf>. 
Acesso em: 02 jul. 2018. p. 40-41. 
140 Artigos 124, 126 e 128, inciso I e II do Código Penal (Decreto-lei nº 2.848/1940). 
141  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Arguição de Descumprimento de Preceito 
Fundamental nº 54/DF. Relator: Ministro Marco Aurélio. DJ: 30/04/2013. STF, 2012. 
Disponível em: <http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticianoticiastf/anexo/adpf54>. Acesso 
em: 12 jun.  2018. 
142 Ibid., p. 02. 
143 Ibid., p. 33. 
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reconhecimento pleno dos direitos individuais, notadamente direitos sexuais e 

reprodutivos das mulheres, entendendo haver confronto, apenas aparente, entre os 

interesses da mulher e os interesses da sociedade em resguardar a todos os seus 

integrantes, inclusive o nascituro. 

Desta forma, entende o relator 144  que tal antecipação terapêutica não 

desrespeita a constituição. Isto porque, há que se ressaltar, o Estado é laico, não 

sendo permitido a este que endosse concepções morais religiosas, que não podem 

ser utilizadas como base interpretativa para efetivação de outros direitos 

fundamentais. Além disso, fetos anencéfalos não desfrutam de nenhuma função 

superior do córtex cerebral, razão pela qual não há que se falar em vida, tampouco 

em sobrevida. Ressalte-se que quanto à argumentação de obrigatoriedade de 

manutenção da gestação para fins de doação de órgãos do feto, o relator reforçou a 

coisificação que isso reduziria a mulher, ressaltando que esta deve ser tratada 

enquanto um fim em si mesma, e não com uma perspectiva utilitarista, que resultaria 

e grave afronta à autonomia da mulher e sua dignidade. Não sendo demais ressaltar 

o abalo psíquico que pode causar a gestante, bem como o risco físico da gestação. 

Assim deve prevalecer a dignidade humana, o direito à vida e a proteção da 

autonomia, liberdade, privacidade e saúde da mulher. 

Tendo sido de suma importância, como explica Morais145, argumentos que 

tiveram como base o movimento feminista, entendendo pelo dever de resguardar essa 

minoria, em que o Ministro Celso de Mello inferiu não se poder submeter grupos 

minoritários aos interesses da maioria. 

Segundo Morais: 

 
 
Dentre as principais argumentações favoráveis à procedência do 
pedido e que merecem guarida, pela contribuição dada à evolução dos 
movimentos feministas e à conquista de direitos sexuais e 
reprodutivos no Brasil, salienta-se a laicidade do Estado e o direito à 

saúde, dignidade, liberdade, autonomia e privacidade da mulher.146 
 
 

Assim, restou decido pela Suprema Corte pela inconstitucionalidade da 

interpretação dos dispositivos do Código Penal que estende a criminalização do 

                                                           
144 BRASIL, op. cit., nota 141, p. 42-69. 
145 MORAIS, op. cit., nota 139, p. 42. 
146 Ibid., p. 41. 
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aborto à gravidez de feto anencéfalo, restando, portanto, resguardado, a saúde e a 

dignidade das mulheres. 

Outra decisão do STF que se faz importante ressaltar é a do HC 124.306147, 

que foi julgado em 29 de novembro de 2016 pela Primeira Turma do Supremo Tribunal 

Federal. De relatoria do Ministro Marco Aurélio, tendo o Ministro Roberto Barroso 

enquanto redator do Acórdão, restou decidido pela inconstitucionalidade da incidência 

do tipo penal do aborto caso a interrupção voluntária da gravidez seja feita nos três 

primeiros meses de gestação. Cabe situar, que se trata de um Habeas Corpus com o 

fito de garantir a liberdade de cinco profissionais da saúde que foram presos em 

flagrante, quando da realização do procedimento em uma clínica clandestina no Rio 

de Janeiro. 

No entendimento do Ministro Roberto Barroso 148 , para uma conduta ser 

entendida enquanto crime, de forma compatível com a Constituição Federal de 1988, 

o bem jurídico tutelado deve ser relevante, a conduta não deve ser considerada 

exercício legítimo de um direito fundamental, e deve haver proporcionalidade entre o 

ato e a sanção do Estado. Desta forma, entende que a criminalização do aborto 

nesses casos viola direitos fundamentais da mulher, além de não ser reação 

proporcional. Ressaltando o entendimento de que a prática não deve ser estimulada, 

no entanto, é dever do poder público adotar postura menos lesiva (e mais efetiva) para 

evitar a gravidez indesejada, como educação sexual, estímulo à contracepção e 

amparo a mulheres em condições adversas. 

Ressaltou, o Ministro Roberto Barroso149, que na ponderação de interesses e 

na colisão de princípios ou direitos fundamentais, deve se considerar o princípio da 

proporcionalidade, o que abarca os subprincípios da adequação da medida para 

atingir o fim pretendido, a necessidade no que se refere a vedação do excesso, e a 

proporcionalidade no sentido estrito, que se relaciona com o custo benefício da 

medida, se o resultado atingido não é mais custoso que aquilo que se perde 

                                                           
147 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus 124.306. Relator: Ministro Marco 
Aurélio. Redator do Acórdão: Ministro Roberto Barroso. DJ: 17/03/2017. STF, 2016. 
Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/HC124306LRB.pdf>. Acesso em: 
13 mai. 2018. 
148 BRASIL, op. cit., nota 147, p. 12-13. 
149 Ibid., p. 16. 
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Argumenta150 que o embrião somente desenvolve o sistema nervoso central 

após o terceiro mês de gestação, quando então se faz presente rudimentos de 

consciência. Logo, não há que se falar em vida plena, e o feto depende 

exclusivamente do corpo da mulher para se desenvolver.  

A criminalização, no entendimento de Barroso 151 , viola a autonomia da 

mulher, e, portanto, o direito que esta possui de controlar e decidir a respeito do 

próprio corpo, sendo certo que trata a mulher como se fosse “um útero a serviço da 

sociedade, e não uma pessoa autônoma, no gozo de plena capacidade de ser, pensar 

e viver”152. Além disso, há flagrante violação à integridade física e psíquica da mulher, 

e ainda aos seus direitos sexuais e reprodutivos, direitos estes (plenamente conferidos 

aos homens) oprimidos historicamente pelo contexto da sociedade patriarcal. Há 

flagrante discriminação social, visto que na prática, a mulher que possui condições 

econômicas arca com a realização do procedimento em uma clínica particular, 

enquanto às mulheres pobres resta se socorrer a procedimentos precários e 

primitivos, que podem leva-las a severas lesões e até mesmo ao óbito. 

Para Barroso153 há, ainda, violação à igualdade de gênero, visto que há visão 

estereotipada da maternidade, e, como é a mulher, e não o homem, quem suporta o 

ônus integral da gravidez, a igualdade só será alcançada quando for permitido à esta 

decidir acerca da manutenção, ou não, da gestação.   

Assim, para o Ministro154, a criminalização não é adequada, visto que não 

protege a vida do feto, já que aborto é uma realidade social, e ocorre na mesma 

intensidade em países em que a prática é criminalizada e naqueles em que é 

descriminalizada, com a diferença apenas na prática segura. Ademais, a 

criminalização também não atende ao princípio da necessidade, visto que viola 

direitos fundamentais das mulheres, havendo outras formas que seriam mais eficazes 

de se promover a vida do nascituro (a já mencionada educação sexual, estímulo à 

contracepção, efetivo apoio do Estado à maternidade e etc). Por fim, não há que se 

falar em atendimento ao princípio da proporcionalidade em sentido estrito, visto que 

ocasiona um problema de saúde pública, em decorrência dos abortos inseguros que 

acabam, muitas das vezes, por ocasionar a morte da gestante, e ainda, não é eficaz 

                                                           
150 BRASIL, op. cit., nota 147, p. 16-17. 
151 Ibid., p. 17-20. 
152 Ibid., p. 17. 
153 Ibid., p. 19. 
154 Ibid., p. 25-27. 
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no sentido de proteger o nascituro, visto que, como já explanado, os abortos não 

deixam de ocorrer, sendo certo que o Estado deve, na realidade, fornecer condições 

da mulher realizar a prática de forma segura. 

Desta forma, entendeu 155 que se deve atribuir interpretação conforme à 

constituição para os artigos 124 e 126 do Código Penal a fim de que se exclua do seu 

âmbito de incidência a interrupção voluntária da gravidez nos três primeiros meses da 

gestação, entendimento que foi acompanhado pela maioria da Turma. Assim, esta 

decisão vai de acordo com a tendência internacional de países desenvolvidos156. 

Segundo Morais 157 , é importante ressaltar, que neste Habeas Corpus o 

Supremo Tribunal Federal utilizou o termo aborto e não tão somente interrupção 

terapêutica da gravidez, como na ADPF nº 54. Afirma, ainda: 

 
 
A decisão problematizou a questão da desigualdade de gênero de 
forma expressa e, pautando-se em outros países democráticos, como 
Estados Unidos e Alemanha, concluiu que a realização do 
procedimento, nos três primeiros meses de gestação, não configura 
crime, prevalecendo os direitos sexuais e reprodutivos da mulher, sua 
autonomia e integridade física e psíquica.158 
 
 

No entanto, há quem entenda pela inconstitucionalidade de qualquer tentativa 

de descriminalização do aborto. Neste sentido, entende Bulos159: 

 
 
Por força do art. 5º, caput, em epígrafe, qualquer tentativa de 
despenalização do aborto é contrária à manifestação constituinte 
originária de 1988. Nem mediante emenda constitucional isso seria 
possível, pois o direito à vida integra o cerne imodificável da Carta de 
Outubro (CF, 60, §4º, IV). 
 
 

Porém, como ressalta Costa160, o ônus da gravidez recai sobre as mulheres, 

sendo certo que mortes relacionadas ao aborto são uma realidade, não só no Brasil, 

                                                           
155 BRASIL, op. cit., nota 147, p. 27. 
156 Segundo o Ministro Roberto Barroso, o aborto até o terceiro mês de gestação é permitido 
em países como Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido, Canadá, França, Itália, Espanha, 
Portugal, Holanda e Austrália (BRASIL, 2016). 
157 MORAIS, op. cit., nota 139, p. 42-43. 
158 Ibid., p. 43. 
159 BULOS, op. cit., nota 25, p. 545. 
160 COSTA, Alexandra Lopes da. Inquisição Contemporânea: uma história da perseguição 
criminal, exposição da intimidade e violação de direitos no Brasil. SUR: Revista Internacional 
de Direitos Humanos, São Paulo: Rede Universitária de Direitos Humanos, v. 1. n. 1, 181-196, 
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mas no mundo, e essas mulheres acabam sujeitas a grandes impactos em sua saúde, 

trajetória de vida e dignidade, já que sempre sujeitas a criminalização. 

Ainda, reflete: 

 
 
Cada cidadã e cidadão é um agente autônomo capaz de tomar 
decisões com base em valores, ideologias, crenças e razões pessoais, 
situações específicas de vida e planos traçados para o futuro, 
utilizando-se da liberdade como guia. No entanto, na medida em que 
mulheres e homens são diferentemente afetados pelo impacto da 
reprodução no organismo, obrigar as mulheres a uma gravidez 
indesejada viola a integridade, fere a dignidade e reduz seus corpos a 
meros instrumentos de reprodução. Isso cria a necessidade de 
garantias legais que protejam a individualidade e a decisão das 
mulheres. A lei penal restritiva, porém, incide como um castigo sobre 
as mulheres. No “caso das dez mil”161, por exemplo, apenas cinco 
homens foram indiciados. Chamar a atenção para essa disparidade 
não significa apelar para uma nova caça, dessa vez “aos bruxos”. Não 
propomos um uso seletivo da lei penal, nem pretendemos 
simplesmente defender a punição para os homens, mas apenas 
evidenciar a desigualdade de gênero no tratamento jurídico da 
questão do aborto. Como lembra Ventura (2006), há uma 
desproporcionalidade brutal no controle do Estado sobre a vida 
reprodutiva das mulheres. A questão está diretamente ligada à 
assimetria de poder entre os gêneros que prevalece na sociedade.162 
 
 

Assim, entende163 que a restrição legal quanto à prática do aborto afronta o 

direito à igualdade de gênero estabelecido da Constituição Federal, visto que, além 

de discriminar classes sociais, já que o aborto inseguro atinge com maior regularidade 

as mulheres em situação de pobreza, há, ainda, a discriminação entre os gêneros, 

tendo em vista que definitivamente a gestação indesejada acarreta maior ônus às 

mulheres que aos homens. Conclui que a proibição da prática contribui, seletivamente, 

para a morte de mulheres, principalmente as mais pobres. 

No entanto, como é sabido, a prática do aborto a qualquer tempo de gestação 

ainda é criminalizada no Brasil. Todavia, entende Costa164 que o uso do sistema penal 

                                                           
jan. 2004. Disponível em: <http://sur.conectas.org/wp-content/uploads/2017/11/sur19-port-
alexandra-lopes-da-costa.pdf>. Acesso em: 14 jun. 2018. p. 183. 
161 Caso em que, através de denúncia realizada em reportagem por emissora de televisão, 
ocorreu o fechamento de uma clínica de planejamento familiar no Mato Grosso do Sul pela 
prática de aborto, com violação e confisco do prontuário médico de quase 10 mil mulheres 
que haviam passado pela clínica em seus quase 20 anos de funcionamento, resultando na 
condenação de quatro mulheres ex-funcionárias da clínica. (Costa, p. 185). 
162 COSTA, op. cit., nota 160, p. 190. 
163 Ibid. 
164 Ibid., p. 193. 
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com o fim de regular comportamentos e criminalizar escolhas e moral alheia constitui 

atentado contra o Estado Democrático de Direito, sendo certo que os direitos sexuais 

e reprodutivos das mulheres são direitos humanos, que devem ser discutidos e 

ampliados, recebendo plena guarida do Estado para tal, em consonância com os 

supramencionados entendimentos do Supremo Tribunal Federal sobre o tema.  

. 

3.4 (Des)Igualdade feminina em números 

 

Em que pesem as diversas previsões constitucionais e legais no sentido de 

garantir à mulher o seu direito à igualdade material, como já explanado, e também as 

decisões do Supremo Tribunal Federal enquanto corte Constitucional no sentido de 

dar eficácia a esses direitos, os índices apontam para outra realidade, segundo 

Dutra165. 

Aponta Dutra166  que, segundo dados do IPEA, é crescente o número de 

estupros em mulheres ano a ano, bem como não se pode verificar redução realmente 

significativa nos índices de violência de gênero. Observa que ainda em muito diverge 

o salário de homens e de mulheres ocupantes do mesmo cargo. 

A partir da década de 70, as mulheres começaram a conquistar espaço no 

mercado de trabalho. Resultado disso é que, segundo o Ministério da Educação 

(MEC), atualmente mulheres se graduam mais em cursos de nível superior do que 

homens, e afirma o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que a 

quantidade de mulheres economicamente ativas é pareado com a dos homens, de 

acordo com a pesquisa de Dutra167. 

No entanto, como já dito, os salários das mulheres, mesmo ocupando os 

mesmos cargos ou possuindo o mesmo nível de escolaridade, é notadamente inferior 

aos dos homens, de acordo com pesquisa do IBGE. Em 2011, mulheres ganhavam 

cerca de R$1.926,99 na administração pública, contra a média de R$2.865,98 auferida 

                                                           
165 DUTRA, Samila Inacio. A Busca pela Efetiva Igualdade de Gênero: A Real Efetivação e 
Garantia do Direito da Mulher no Âmbito Nacional. In: Congresso Nacional da FEPODI: 
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11 f. Disponível em: 
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por indivíduos do sexo masculino no mesmo setor. No que se referem na área de 

prestação de serviços a empresas, as mulheres, em 2011, auferiam renda média de 

R$1.743,40, enquanto homens R$2.327,23. Ainda, mulheres recebiam R$621,81 

contra R$924,97 auferido por homens na área de serviços domésticos. No comércio 

e na indústria também se pode observar tais diferenças salariais, diferindo apenas a 

área de Construção, em que as mulheres recebiam, em 2011, R$1.984,68 e os 

homens média de R$1.326,66. Sendo certo que em grupos que possuem nível 

superior as diferenças salariais permanecem em todos os seguimentos, exceto na 

prestação de serviços domésticos, em pesquisa de 2011.  

Segundo pesquisa do IBGE168, em 2016, dentre as pessoas que trabalhavam 

fora, as mulheres gastavam cerca de 18,1 horas semanais com afazeres domésticos, 

enquanto os homens 10,5 horas semanais. No ano de 2016, 57% das mulheres com 

15 anos ou mais possuíam participação na força de trabalho, contra 74% dos homens. 

No ano de 2017 o Brasil ocupava a 90ª posição no ranking mundial de 

igualdade de gênero (Global Gender Gap)169, organizado pela Word Economic Forum, 

sendo certo que caiu de posição, visto que em 2016 ocupava o 79º lugar. Segundo a 

pesquisa, há certa igualdade de condições no que se refere a saúde e educação, no 

entanto, há grande discrepância no que se refere a representatividade política170. 

Como expõe pesquisa do IBGE171, em 2017, a participação de mulheres em 

cargos ministeriais do governo era de 7,1%, sendo certo que ocupavam, em 2017, 

10,5% das cadeiras na Câmara dos Deputados. Nos cargos gerenciais, 

representavam 37,8% no ano de 2016. 

No que se refere à violência contra a mulher, em que pese, a positivação de 

normas protetivas, como a Lei Maria da Penha que representa grande conquista 

feminina, ao menos no campo das ideias, além da tipificação do feminicídio, forma 

                                                           
168 IBGE. Estatísticas de Gênero: indicadores sociais das mulheres no Brasil. Disponível em: 

<https://www.ibge.gov.br/estatisticas-novoportal/multidominio/genero/20163-estatisticas-de-
genero-indicadores-sociais-das-mulheres-no-brasil.html?=&t=downloads>. Acesso em 14 jun. 
2018. 
169 WORLD ECONOMIC FORUM. Global Gender Gap Report 2017. Relatório do ranking 
mundial de igualdade de gênero. Disponível em <http://reports.weforum.org/global-gender-
gap-report-2017/dataexplorer/?doing_wp_cron=1528892498.3182730674743652343750>. 
Acesso em 14 jun. 2018. 
170 ALVARENGA, Darlan. Brasil cai para a 90ª posição em ranking de igualdade entre homens 
e mulheres. G1, 02 nov. 2017. Disponível em: <https://g1.globo.com/economia/noticia/brasil-
cai-para-a-90-posicao-em-ranking-de-igualdade-entre-homens-e-mulheres.ghtml>. Acesso 
em: 14 jun. 2018. 
171 IBGE, op. cit., nota 168. 
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qualificada de homicídio por motivos de gênero, segundo pesquisas de 2013 do 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), pouco eficazes se mostram tais 

medidas no que tange à redução da violência doméstica, não havendo redução das 

taxas de mortalidade, apenas um sutil decréscimo no ano da entrada em vigor da Lei 

Maria da Penha, que de média de 5 mortes a cada 100 mil mulheres, passou para 

4,74 mortes para cada 100 mil mulheres, e depois o retorno às médias das taxas 

observadas antes do vigor da lei, segundo Dutra172. 

Além disso, aponta Dutra173 que, conforme dados do anuário de Segurança 

Pública, nos anos de 2012 e 2013 foram registrados uma média de 50.000 (cinquenta 

mil) estupros. Devendo-se levar em consideração, ainda, que segundo tal anuário, em 

média 35% (trinta e cinco por cento) das vítimas não denunciam o crime. 

Segundo dados do atlas da violência de 2018174, desenvolvido pelo IPEA e 

pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), em 2016, 4.645 mulheres foram 

assassinadas no Brasil, o que significa uma taxa de 4,5 homicídios para cada 100 mil 

habitantes, representando um aumento de 6,4% na taxa de homicídios. Segundo esta 

pesquisa, ainda, a taxa de homicídios entre mulheres negras é de 5,3 a cada 100 mil 

habitantes, enquanto de mulheres não negras é de 3,1 a cada 100 mil habitantes, 

sendo certo que as taxas de homicídios de mulheres negras aumentaram 15,4% nos 

últimos dez anos, contra uma queda de 8% nas taxas de homicídios de mulheres não 

negras.  

No que se refere ao aborto, segundo pesquisa do Datafolha175 de novembro 

de 2017, 57% (cinquenta e sete por cento) dos entrevistados disseram ser favoráveis 

à criminalização do aborto, sendo certo que apenas 36% (trinta e seis por cento) são 

contrários a criminalização da prática. Segundo a pesquisa, o apoio à 

descriminalização do aborto é maior entre os jovens, chegando a 44% (quarenta e 

quatro por cento).  

                                                           
172 DUTRA, op. cit., nota 165, p. 08. 
173 Ibid. 
174 FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA. Atlas da Violência 2018. Disponível 
em: <http://www.forumseguranca.org.br/wp-
content/uploads/2018/06/FBSP_Atlas_da_Violencia_2018_Relatorio.pdf>. Acesso em: 14 
jun. 2018. 
175 DATAFOLHA. Temas Polêmicos. Pesquisa realizada no dia 29 e 30 de novembro de 2017, 
pela gerência de Pesquisas de Opinião do Datafolha. Disponível em: 
<http://media.folha.uol.com.br/datafolha/2018/01/08/b29e802ac9aa4689aa7d66fbcdc24a52e
045d6de.pdf>. Acesso em: 14 jun. 2018. 
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Diante de tais fatos, resta evidente que a sociedade brasileira se encontra 

distante de conseguir efetivar a igualdade de gênero consagrada no rol de Direitos 

Fundamentais da Constituição Federal Brasileira, bem como diversos outros direitos 

intra e infra constitucionalmente garantidos. Mas ressalte-se que a positivação, bem 

como certas conquistas em sede de Poder Judiciário, representam grande conquista 

aos direitos das mulheres.  
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Igualdada Material de Gênero é um direito constitucionalmente conferido às 

mulheres, sendo certo que, se efetiva, é instrumento capaz de garantir a justiça social 

às mulheres enquanto grupo minoritário, que historicamente ocupa posição subalterna 

na sociedade, que não possuía acesso a diversos direitos ora conferidos aos homens. 

Sabe-se que o que pretendia o constituinte originário, tanto na cláusula geral 

de igualdade, quanto na cláusula específica de igualdade de gênero, era garantir a 

igualdade material. Certo é, que a igualdade no seu aspecto apenas formal apenas 

coíbe desigualdades futuras, mas não consegue sanar desigualdades pretéritas. 

Razão pela qual, só seria possível erradicar preconceitos históricos conjugando-se a 

estratégia repressiva-punitiva, que busca erradicar tais preconceitos, e a estratégia 

promocional, que através de políticas compensatórias acelera-se o processo de 

igualdade. 

Desta forma, plenamente compatíveis com o princípio isonômico se fazem 

discriminações quando há relação lógica entre a peculiaridade apontada no indivíduo 

e a desigualdade de tratamento, desde que esta seja compatível com os preceitos 

trazidos na Constituição, devendo-se contemplar a dignidade da pessoa humana. 

Neste contexto, a Constituição da República de 1988 não recepcionou 

diversos diplomas legais que traziam discriminações que não contemplavam o 

princípio da igualdade e a dignidade humana, notadamente no que diz respeito aos 

direitos das mulheres, como os apontados no presente estudo. Não só uma cláusula 

geral de igualdade, como a prevista em outras Constituições brasileiras, o constituinte 

originário de 1988 deixou expresso mandamento legal de se tratarem os diretos 

fundamentais normas de eficácia plena, não necessitando de regulamentação para 

produzir seus efeitos, o que inclui a igualdade de gênero. Sendo certo, ainda, que é 

dever do Estado garantir a efetividade de tais direitos. 

Assim, na ordem constitucional vigente, diversas leis que contém 

discriminações positivas das mulheres foram editadas a fim de se promover tal 

igualdade, coibindo-se a violência doméstica, como no caso da Lei Maria da Penha, 

ou conferindo tratamento paritário às mulheres e homens nas relações familiares, 

como o Código Civil de 2002. Certo é, que o movimento feminista, principalmente a 

partir da década de 1970, foi determinante na conquista destes direitos, trazendo à 
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sociedade o debate sobre gênero, fundamental para o desenvolvimento legislativo e 

do imaginário coletivo neste sentido, de que homens e mulheres devem ser iguais, 

mesmo diante de suas diferenças e peculiaridades. 

O presente estudo buscou, ainda, observar decisões do Supremo Tribunal 

Federal que abordam a temática da igualdade de gênero, em suas diversas facetas, 

seja a igualdade de oportunidades de trabalho, de tratamento adequado aos casos de 

violência contra a mulher, realidade que perpetua a cultura e subjugação feminina, e 

também do direito que a mulher possui ao seu próprio corpo, enquanto sujeito de 

direitos e um fim em si mesma, devendo ter a sua liberdade e autonomia respeitadas, 

além de adequado acesso à saúde, sendo certo que é obrigação do Estado promover 

tais direitos. 

Neste sentido, através da análise destes julgados, foi possível perceber, ao 

menos majoritariamente, que os ministros entendem as discriminações positivas 

trazidas nos casos concretos em consonância com a Constituição de 1988, 

respeitando-se, portanto, a dignidade da mulher, o que evidencia a posição favorável 

do STF no sentido de se promover, de forma, efetiva, a igualdade de gênero. 

No entanto, imperioso se faz destacar que ainda subsistem grandes 

diferenciações entre os gêneros, havendo, por exemplo, substancial diferença de 

remuneração entre homens e mulheres, dificuldades de acesso das mulheres ao 

mercado de trabalho devido à maternidade e outros fatores, altos índices de violência 

doméstica contra a mulher, e grande reprovação da sociedade quanto à 

descriminalização da prática do aborto, evidenciando que a sociedade brasileira ainda 

está longe de alcançar uma plena e efetiva igualdade entre mulheres e homens, sendo 

certo que trazer tal discussão para o meio acadêmico, bem como para o cotidiano, se 

faz de suma importância para a persecução de uma sociedade verdadeiramente 

igualitária para todos os seus integrantes, sejam homens ou mulheres. 
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