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VIOLÊNCIA
OBSTÉTRICA

ENTENDA O QUE É E QUAIS SÃO OS DIREITOS DA MULHER
GESTANTE E PARTURIENTE

Há diversas formas de violência obstétrica, e nem sempre a mulher
consegue compreender que foi vítima dessa agressão. Isso ocorre
pois, na maioria das vezes, há uma camuflagem da violência
obstétrica pelo conceito do que é um parto. Na sociedade atual é
considerado como um parto ideal aquele que o bebê nasce bem e a
mulher não sente dor, nesse conceito uma cesariana eletiva seria
então extremamente satisfatória.
Ocorre que esse formato não é o natural. Não é toda mulher que tem
consciência de que poderia ter feito um parto diferente. É grande o
número de mulheres que não têm informação sobre o que podem ou
não escolher ou fazer no momento do parto. Por acharem que as
intervenções médicas são todas necessárias e fazem parte do
processo de dar à luz seu bebê, as gestantes, totalmente vulneráveis
no momento do parto, acabam anuindo a tudo que o profissional
orienta. O resultado é a violência obstétrica que, muitas vezes, gera
danos irreparáveis.
Não é incomum o caso de mulheres que relatam ter uma experiência
boa e depois de um tempo, após pesquisar melhor sobre o assunto,
percebem que sofreram um abuso sem ter consciência disso.
Por outro lado, não se pode condenar cegamente os médicos. Essa
prática advém de uma tradição histórica e é mantida em virtude do
sistema de saúde atual no qual as instituições privadas buscam o
lucro.
Para melhor compreensão do assunto, primeiro será apresentado um
histórico da prática da medicina obstétrica, em seguida será
esclarecido o que é a violência obstétrica e, por fim, os aspectos

VIOLÊNCIA
OBSTÉTRICA

jurídicos que envolvem essa agressão como o direito à indenização e
a elaboração de um plano de parto.

HISTÓRICO DA MEDICINA OBSTÉTRICA
A tradição do séc. XIX era o parto caseiro com a assistência de
“aparadeiras” ou “comadres”, elas detinham um conhecimento
empírico. Com a inauguração das escolas de medicina na Bahia e no
Rio de Janeiro em 1808, a figura masculina é inserida na prática
obstétrica com o discurso anatômico-patológico.
Até então a mulher era a protagonista, mas no final do séc. XIX
tornou-se mera coadjuvante. O parto e o nascimento começam a ser
vistos como um evento médico e masculino. A partir do séc. XX,
houve uma aceleração do processo de hospitalização dos partos
juntamente com o aumento do uso de tecnologias e de procedimentos
inadequados e desnecessários.
As instituições passaram a receber muitas grávidas em trabalho de
parto. As intervenções médicas, que deveriam ocorrer apenas em
casos de necessidade, se tornaram regra a fim de acelerar o trabalho
de parto e liberar leitos. O parto passou a ser um evento médico e não
mais fisiológico.
Entender o contexto histórico é importante para compreender a
realidade atual da prática obstétrica.
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MOTIVOS QUE LEVAM À VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA
O médico é formado para curar doenças através de intervenções e
está sempre em alerta procurando patologias. Ocorre que o parto é
um evento fisiológico natural, a intervenção médica é exceção. O
parto natural não tem um protocolo a ser seguido, o que torna o
trabalho do médico mais difícil. Por esse motivo, comumente o
profissional tradicional opta pelo caminho mais seguro e que mais
domina: intervenção cirúrgica, afinal sua formação foi nesse sentido.
Por conveniência médica, muitas vezes a gestante é orientada a
optar por uma cesárea eletiva, que é aquela que a cirurgia é agendada
antes de a grávida entrar em trabalho de parto. Decerto, a cesariana
é uma intervenção médica muito benéfica e salva vidas, mas deve ser
utilizada apenas quando necessária.
Além disso, outro fator que influencia na necessidade de os hospitais
acelerarem ou induzirem os partos ou, ainda, incentivarem as
cesarianas é a liberação de leitos. Um parto natural pode demorar,
não há previsão de quanto tempo uma parturiente irá precisar de um
leito para realizar um parto vaginal. Muitas vezes isso é visto pelos
médicos como uma perda de espaço por limitar o número de casos que
poderiam ser atendidos e dar mais lucro à indústria hospitalar.
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DEFINIÇÃO DE VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA
Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), violência é a
imposição de um grau significativo de dor e sofrimento evitáveis. Não
se encontra uma definição única de violência obstétrica, mas pode-se
dizer que se trata de uma espécie de violência contra a mulher em
trabalho de parto nas instituições de saúde envolvendo: negligência
(atendimento omisso), violência psicológica, física e sexual.
Engana-se quem acha que a violência obstétrica é apenas aquela
agressão bruta. Ironias, ameaças, coerção, manipulação, exposição
desnecessária do corpo, apelidos ofensivos, uso excessivo de
medicamentos, perda de autonomia e decisão sobre o próprio corpo,
impedir o acompanhamento do pai, raspagem de pelos pubianos
(tricotomia), exame de toque excessivo, frases como “na hora de
fazer gostou, agora aguenta”, ou chamar a mulher o tempo todo de
“mãezinha”, tudo isso pode caracterizar violência obstétrica.
Uma forma ainda comum, no Brasil, de violência obstétrica é a
manobra de Kristeller. Essa técnica já foi banida pela OMS por ser
agressiva. Ela consiste em pressionar a parte superior do útero para
facilitar (e acelerar) a saída do bebê, o que pode causar lesões graves,
como deslocamento de placenta, fratura de costelas e traumas
encefálicos.
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Outra forma frequente de violência obstétrica é a episiotomia de
rotina, uma incisão efetuada na região do períneo (área muscular
entre a vagina e o ânus) para ampliar o canal de parto. Esse corte
nem sempre é necessário, às vezes ocorre sem explicação e sem o
consentimento da parturiente e geralmente causa complicações,
como dores nas relações sexuais.
A posição litotômica também consiste em violência à parturiente.
Trata-se da posição ginecológica horizontalizada (imagem abaixo).
Ocorre que essa posição não facilita o movimento expulsivo do bebê.
Além disso, se a mãe fica assim por muito tempo, o útero pesa sobre
os vasos que irrigam a placenta, o que tende a diminuir o aporte de
sangue e oxigênio ao bebê e dificultar a escuta dos batimentos
cardíacos fetais.

Por outro lado, essa posição é mais conveniente para o profissional
médico realizar o parto pois tem uma visualização melhor.
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Percebe-se o quanto a mulher deixou de ser a protagonista do próprio
parto. Nessa posição, a parturiente não tem a ajuda da gravidade,
acaba ficando sujeita à desnecessária episiotomia ou manobras
indesejadas e inadequadas.
Outro fator que consiste em agressão à parturiente é a restrição
hídrica e alimentar. Esse jejum é imposto às mulheres em razão de
uma eventual cesárea se fazer necessária. No caso de necessidade de
uma cirurgia seria recomendado que o paciente estivesse em jejum
isto pois, sob anestesia, a pessoa perde o reflexo de tosse ou
deglutição e pode aspirar saliva ou conteúdo do estômago se
regurgitar ou vomitar.
Ocorre que em um trabalho de parto gasta-se muita energia nas
contrações uterinas. Portanto, o recomendado é que a mulher se
alimente, ainda que com refeições leves, e se mantenha hidratada
para equilibrar o organismo diante a perda de líquidos pelo suor. A
restrição alimentar e hídrica deixa a mulher cansada, sem forças
para aguentar o trabalho de parto, o resultado é uma cesariana
indesejada provocada por violação de direitos básicos do ser humano
como alimentação.
Destaca-se, porém, que nem toda intervenção médica consiste em
violência obstétrica, muitas vezes a intervenção faz-se necessária e
deve ocorrer com o consentimento consciente e esclarecido da
mulher. A violência obstétrica ocorre quando a conduta médica
desrespeita e fere a dignidade feminina seja através de
procedimentos rotineiros realizados de forma desnecessária, seja
através de ofensas verbais ou negligência no atendimento.

VIOLÊNCIA
OBSTÉTRICA

ASPECTOS JURÍDICOS DA VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA
Existem países que já editaram legislação específica sobre violência
obstétrica, como a Argentina e o México. A Venezuela, por exemplo,
promulgou uma lei em 2007 que defende os direitos das mulheres e
estabelece 19 formas de violência dentro das quais se encontra a
violência obstétrica. Essa lei criminaliza tal ato de violência.
O ordenamento jurídico brasileiro não apresenta uma lei específica
que trate da violência obstétrica. Porém, há legislação esparsa que
protege a mulher contra agressões durante o pré-natal, parto ou
puerpério, como a Lei 17.097/2017 do estado de Santa Catarina, o
Código Penal que criminaliza condutas de forma geral (como
homicídio, lesão corporal, omissão de socorro) e o Código de Ética
Médica que prevê punição com a cassação do direito de exercer a
medicina, além da própria Constituição Federal que tem como
fundamento da República a dignidade da pessoa humana e determina
a igualdade de gênero e o direito à plena assistência à saúde.
Por sua vez, o direito civil prevê o direito a indenização pelos danos
morais e materiais sofridos em virtude de ação ou omissão
voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano
a outrem, é o que ocorre na violência obstétrica. Assim, o agente
causador deverá reparar o dano provocado à parturiente por ter
incorrido em erro de conduta ao violar o direito da mulher a um parto
com dignidade e à integridade física. Esse direito lesado, na
perspectiva médico-legal, pode consistir em três categorias jurídicas:
o dano patrimonial ou econômico; o dano extrapatrimonial ou não
econômico; e o dano estético.
O dano material é aquele fundado em gastos pecuniários como as
despesas médicas ou incapacidade para o trabalho resultante de
sequelas. O dano moral é aquele que atinge direitos da personalidade
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como a dignidade, honra, reputação. Há ainda o dano estético, aquele
que agride a pessoa em sua autoestima e pode ter reflexos em sua
saúde e integridade física. Porém é importante ressaltar que, para
essa modalidade de responsabilização, as lesões verificadas na
aparência da vítima devem ser permanentes.
O erro médico que provoca dano, seja material, moral ou estético,
cria a obrigação de indenizar a vítima de violência obstétrica. Para
tanto, faz-se necessário o preenchimento de alguns requisitos:
conduta, culpa, dano e nexo de causalidade. A conduta culposa do
profissional que age de forma inadequada com inobservância técnica
e, assim, produz um dano à vida ou à saúde da paciente, enseja o
dever de reparação.
Portanto, é direito da mulher receber indenização pelos danos
sofridos em virtude da violência obstétrica. A manipulação das
parturientes a fim de fazê-las aceitar a cesárea eletiva sob
argumentos técnicos, muitas vezes sem base científica, por mera
conveniência médica, viola o direito à liberdade, autonomia,
autodeterminação e não-coerção da mulher. Afinal, toda gestante
tem direito ao acesso a atendimento digno e de qualidade no decorrer
da gestação, parto e puerpério (art. 2º, “a”, da Portaria n. 569, de 01 de
junho de 2000, do Ministério da Saúde).
Outrossim, ainda na seara do direito civil, o Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA) garante à gestante e parturiente o direito de ter
um acompanhante de sua preferência durante o período do pré-natal,
do trabalho de parto e do pós-parto imediato. No momento do parto, a
mulher encontra-se demasiadamente vulnerável e fragilizada. A dor
de dar à luz uma vida é considerada uma das maiores dores que o
corpo humano pode suportar. Isso dificulta a reação da parturiente
em casos de violência obstétrica, de tão fragilizada a mulher não
consegue se impor e se proteger perante alguma agressão, sendo
assim, é imprescindível algum acompanhante na hora do parto.
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Caso esse direito seja negado, o que é comum sob a alegação de que a
presença masculina constrangeria as demais parturientes daquele
local, a mulher ou seu acompanhante deve procurar o Judiciário a
fim de obter a devida reparação do prejuízo extrapatrimonial sofrido.
Por fim, vale ainda mencionar ainda o Plano de Parto trata-se de um
documento escrito no qual a mulher especifica e determina a quais
procedimentos, tratamentos e cirurgias quer se submeter. Em virtude
do direito à autonomia e autodeterminação, é assegurado à mulher a
escolha de como será o seu parto, se normal ou não, se permite a
episotomia, manobra de Kristeller, se deseja analgesia, enfim, todos
os desejos e autorizações.
Trata-se de um documento jurídico, espécie de diretiva antecipada de
vontade. Ainda não detém regulamentação específica, portanto,
recomenda-se que a gestante registre o documento em cartório
público e seja orientada pelo seu médico assistente e por um
advogado. Também é possível solicitar uma determinação judicial
preventiva por meio de uma ação de jurisdição voluntária.

CONCLUSÃO
As mulheres grávidas muitas vezes não percebem que estão sendo
violentadas e aceitam algumas intervenções consideradas de rotina
para acelerar o trabalho de parto. A alegria e satisfação de estar com
seu bebê tendem a diluir a percepção da violência sofrida.
A violência obstétrica ainda é pouco divulgada e vem causando
muitas vítimas no Brasil principalmente em virtude do
desconhecimento sobre o que seria um parto saudável e quais são os
direitos garantidos à parturiente. O parto humanizado é aquele com
dignidade, respeito e uma assistência segura durante a gestação, o
parto e o puerpério. A mulher tem o direito de dispor de informações e
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dos meios necessários para decidir livre e responsavelmente sobre o
seu parto. A sua escolha precisa ser respeitada, a mulher deve voltar
a ser a protagonista do parto.
Contudo, enquanto a cultura da prática de violências obstétricas não
se altera na realidade brasileira, as mulheres precisam se empoderar
e tomar posse dos seus direitos na qualidade de gestante, parturiente
e paciente reivindicando-os, inclusive, perante a justiça se for
necessário.
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As cirurgias plásticas são um excelente meio de atingir um resultado
estético. Diferenciam-se das demais cirurgias por não serem
meramente uma obrigação de meio, e sim de resultado. Dessa forma,
o médico é responsável por atingir o resultado a que se comprometeu,
o que não ocorre em operações decorrentes de doenças, em que o
profissional presta o serviço sem tal obrigação.
Sobre as cirurgias plásticas, tem-se três principais direitos: a)
indenização por danos morais, materiais e estéticos em caso de erro
médico; b) cirurgia de reconstrução da mama em casos de câncer; e c)
cirurgia plástica reparadora de lesões decorrentes de violência
doméstica. Os três temas serão abordados a seguir.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS
A atividade médica, como todos os ofícios executados por humanos, é
passível de erro. Uma injeção em um local inadequado, uma dose
maior de anestesia, uma lesão em lugar imprevisto são exemplos de
possíveis erros que podem ocorrer durante um procedimento
cirúrgico, passíveis de causar danos irreparáveis aos pacientes.
Em caso de erro que resulte em lesão, mutilação de membro, órgão ou
tecido, que cause um dano PERMANENTE à pessoa, mesmo que
invisível aos olhos de terceiros, como na lesão a órgãos internos ou
nervos, é possível a responsabilização do profissional e do hospital ou
clínica em que trabalhe, bem como do ente público responsável, caso
o procedimento tenha sido realizado pelo SUS.
Nessa hipótese, é possível a indenização por três danos distintos: (a)
Danos morais: também chamados danos extrapatrimoniais, são
aqueles suportados na esfera dos valores da moralidade pessoal ou
social; (b) Danos estéticos: são as deformidades físicas, morfológicas,
facilmente constatadas e (c) Danos materiais: são os prejuízos
econômicos resultantes da lesão ao patrimônio.
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Os danos materiais correspondem a todo o prejuízo econômico sofrido
pela parte lesada, desde que relacionado à conduta danosa. Engloba
remédios, consultas médicas, novas cirurgias, fisioterapia, dentre
outros. Além disso, em caso de incapacidade permanente para o
trabalho, pode-se requerer uma pensão vitalícia ao responsável pelo
dano, correspondente à importância do trabalho para o qual se
inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu, além de lucros
cessantes, que correspondem ao que a vítima razoavelmente deixou
de lucrar após o evento danoso. É a previsão do art. 950 do Código
Civil:
Art. 950. Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa
exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de
trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros
cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão
correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou
da depreciação que ele sofreu.
Parágrafo único. O prejudicado, se preferir, poderá exigir que a
indenização seja arbitrada e paga de uma só vez.
A indenização por dano moral, por sua vez, tem sido admitida como
forma de diminuir o sofrimento experimentado pela vítima,
compensando-se suas angústias, dores, aflições, constrangimentos e
as situações vexatórias em geral, impondo-se ao seu responsável
pena em dinheiro pelo mal causado. Assim, para a fixação do valor
indenizatório/reparatório, o juiz deve obedecer aos princípios da
equidade e da razoabilidade, considerando-se a capacidade
econômica das partes; a intensidade do sofrimento do ofendido; a
gravidade, natureza e repercussão da ofensa; e o grau do dolo
(intenção) ou da culpa do responsável.
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Já o dano estético vem sendo considerado pela jurisprudência
brasileira como uma forma autônoma de dano extrapatrimonial, ou
seja, como um dano diferente do dano moral. Nesse sentido, enquanto
o dano moral se caracterizaria pela ofensa injusta causada à pessoa
(como dor e sofrimento, por exemplo, mas também visto como
desrespeito à dignidade da pessoa), o dano estético se caracteriza
pela ofensa direta à integridade física da pessoa humana.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça brasileiro já vem
conferindo essa autonomia e concedendo reparações em valores
autônomos para esses danos. Por exemplo: em caso de inserção de
prótese de silicone em que o médico retira mais pele do que o
necessário, causando graves feridas e cicatriz permanente (imagem
abaixo), haverá reparação de dano moral pelo sofrimento e
desrespeito à pessoa, além de reparação de dano estético pela grave
ofensa à integridade física da vítima
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No que diz respeito aos danos estéticos, segundo orientação do STJ, é
possível a cumulação de indenização por danos estético e moral,
ainda que derivados de um mesmo fato, mas desde que um dano e
outro possam ser reconhecidos autonomamente, ou seja, devem ser
passíveis de identificação em separado. A propósito, a Súmula nº 387,
do STJ, prevê que: É lícita a cumulação das indenizações de dano
estético e dano moral.
Dessa forma, em danos decorrentes de erros médicos em cirurgias
plásticas (ou outros procedimentos, inclusive não cirúrgicos) que
resultem em ofensa à integridade física do paciente, é possível
requerer indenização por danos morais, materiais e estéticos.
Entretanto, cada caso deve ser avaliado individualmente, de modo
que é possível que determinadas circunstâncias afastem a aplicação
de uma das espécies de dano.
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CIRURGIA DE RECONSTRUÇÃO DE MAMA EM CASOS DE CÂNCER
A mastectomia, procedimento cirúrgico que consiste na mutilação
total ou parcial do seio para tratamento de câncer de mama, é uma
realidade para grande parte das mulheres atingidas pela citada
doença e traz inúmeras consequências psicológicas quando não há a
reconstrução mamária imediata, como a baixa autoestima das
mulheres que devem aprender a conviver com a mama mutilada, em
claro prejuízo à própria imagem corporal e à feminilidade, além de
depressão.
A reconstrução da mama pode ser imediata ou tardia. A imediata
ocorre, ou se inicia, na mesma cirurgia de mastectomia e o resultado
estético costuma ser melhor. A tardia ocorre meses ou anos depois da
mutilação da mama e é mais indicada para mulheres que ainda farão
sessões de quimio ou radioterapia.
Em atenção a essa realidade, foi publicada a lei nº 9.797/1999, a qual
dispõe sobre a obrigatoriedade da cirurgia plástica reparadora da
mama pela rede de unidades integrantes do Sistema Único de Saúde SUS nos casos de mutilação decorrentes de tratamento de câncer.
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Posteriormente, a lei nº 13.770/2018 previu que, quando existirem
condições técnicas, a reconstrução da mama será efetuada na
mesma cirurgia de mutilação. No caso de impossibilidade de
reconstrução imediata, a paciente será encaminhada para
acompanhamento e terá garantida a realização da cirurgia
imediatamente após alcançar as condições clínicas requeridas. A
paciente também tem direito à cirurgia plástica de correção de
eventual assimetria entre a mama afetada pelo câncer e a saudável,
para manter a proporção estética entre ambas, além da reconstrução
do complexo aréolo-mamilar.
O Distrito Federal possui disposição legislativa semelhante às
referidas leis federais. A Lei Distrital nº 4.761/2012 dispõe que as
mulheres que sofreram mutilação parcial ou total da mama
decorrente da utilização de técnicas aplicadas no tratamento do
câncer de mama terão direito a cirurgia plástica reconstrutiva a ser
realizada na rede hospitalar pública do Distrito Federal. A lei é
silente, no entanto, a respeito da obrigatoriedade de realização da
reconstrução mamária na mesma cirurgia de mastectomia.
Apesar dos esforços legislativos, a prática é bem diferente e apenas
uma minoria das mulheres mastectomizadas realizam a
reconstrução mamária de imediato. Falta de condições técnicas em
hospitais públicos e de informações por parte das pacientes são os
maiores entraves para a implementação do direito. Assim, a rede
privada de saúde realiza mais cirurgias e em menos tempo, de modo
que as pacientes que possuem tal benefício não precisam esperar por
anos nas filas do SUS.
As operadoras de planos de saúde, da mesma forma que a rede do
SUS, devem disponibilizar a cirurgia de reconstrução mamária,
conforme lei nº 9.656/1998, que trata sobre os planos e seguros
privados de assistência à saúde. O art. 10-A da referida lei dispõe que:
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Art. 10-A. Cabe às operadoras definidas nos incisos I e II do § 1º do art.
1º desta Lei, por meio de sua rede de unidades conveniadas, prestar
serviço de cirurgia plástica reconstrutiva de mama, utilizando-se de
todos os meios e técnicas necessárias, para o tratamento de
mutilação decorrente de utilização de técnica de tratamento de
câncer.
Dessa forma, os planos de saúde devem cobrir todos os gastos
relacionados à reconstrução da mama, inclusive os procedimentos
acima citados, previstos para as pacientes da rede pública.
Entretanto, muitas operadoras se negam a cobrir o procedimento
total ou parcialmente. Dentre os argumentos, citam que as próteses
de silicone são puramente estéticas, de modo que fogem da sua
responsabilidade. Em que pesem as modalidades de plásticas
mamárias estarem ou não associadas ao uso de próteses, em
qualquer situação, o aspecto das mamas, em seu sentido estético, é
considerado no procedimento de mastectomia listado no Anexo I da
RN nº 428/2017, da Agência Nacional de Saúde Suplementar.
Há precedentes jurisprudenciais que reconhecem o dever de as
operadoras de saúde cobrirem cirurgia de reconstrução de mama
mesmo quando a intervenção cirúrgica é realizada de forma
preventiva ao câncer, quando houver indicação médica para tanto e
provas suficientes no sentido de iminência da doença. Ademais, o
Superior Tribunal de Justiça já assentou que o fato de o procedimento
não constar do rol da ANS não afasta o dever de cobertura do plano
de saúde, haja vista se tratar de rol meramente exemplificativo.
Ainda que o diagnóstico de neoplasia maligna tenha sido confirmado
apenas em uma mama da beneficiária, a remoção e reconstrução
também da outra mama (mastectomia bilateral) não pode ser
excluída da cobertura do plano se houver indicação médica nesse
sentido, principalmente quando fundamentada no histórico familiar
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na existência de exames de imagem e laboratoriais que confirmam a
presença de nódulos compatíveis com o desenvolvimento da doença
também naquele órgão.
Cite-se, ainda, que a cirurgia de mastectomia bilateral com
reconstrução da mama em paciente diagnosticada com câncer
configura procedimento de emergência, cuja cobertura pelo plano de
saúde é obrigatória depois de transcorridas 24 horas da contratação,
ainda que vigente o período de carência (arts. 12 e 35-C da Lei nº
9.656/1998). Dessa forma, é ilegal a recusa do plano de saúde de arcar
com a cirurgia durante o período de carência.
As citadas recusas dos planos de saúde acarretam abalo psicológico
em pacientes já fragilizadas física e emocionalmente pela doença, o
que enseja a condenação em danos morais. A recusa, ainda, pode ser
presumida quando a operadora de saúde demora excessivamente a
autorizar o procedimento, o que gera, em alguns casos, vários meses
de espera. Nessas hipóteses, é possível fixar judicialmente multa
diária por descumprimento, além da indenização moral.
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CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA EM CASOS DE VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA
É cada vez mais comum que a imprensa noticie casos de violência
doméstica contra o sexo feminino. Infelizmente, todos os dias as
mulheres são vítimas de lesões corporais de todos os graus, além de
homicídios, assédios sexuais, estupros e violência psicológica
provenientes de seus parceiros. Diante dessa realidade, foram
publicadas diversas leis que visam à proteção da mulher, sendo a
mais famosa a Lei Maria da Penha.
Com a intenção de ir além das leis que punem as diversas formas de
violência contra a mulher, a lei nº 13.239, de 30 de dezembro de 2015,
veio não para punir os agressores, prevenir os casos de violência ou
ressocializar a mulher, mas para garantir que as vítimas de lesões
corporais possam passar por cirurgias plásticas reparadoras de suas
cicatrizes e/ou mutilações, de forma gratuita pelo SUS. Assim, a
referida lei dispõe sobre a oferta e a realização, no âmbito do Sistema
Único de Saúde - SUS, de cirurgia plástica reparadora de sequelas de
lesões causadas por atos de violência contra a mulher.
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Os procedimentos serão realizados pela Rede de Cirurgia Plástica
Reparadora para Mulheres Vítimas de Violência, constituída em
parceria com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP), que
será composta pelos estabelecimentos de saúde vinculados ao SUS,
conforme previsão da Portaria Interministerial nº 331, de 8 de março
de 2016.
Os hospitais e os centros de saúde pública, ao receberem vítimas de
violência, deverão informá-las da possibilidade de acesso gratuito à
cirurgia plástica para reparação das lesões ou sequelas de agressão
comprovada. O descumprimento dessa obrigação pode acarretar
multa; perda da função pública; proibição de contratar com o poder
público e de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios,
pelo prazo de quatro anos. Os recursos provenientes da arrecadação
da multa serão aplicados em campanhas educativas de combate à
violência contra a mulher.
A mulher vítima de violência grave que necessitar de cirurgia deverá
procurar unidade que a realize, portando o registro oficial de
ocorrência da agressão. Este corresponde a qualquer tipo de registro
emanado pelo governo ou autoridade administrativa reconhecida,
como os prontuários de atendimento assinados pelos profissionais
médicos nas consultas de saúde, não precisando necessariamente ser
um Boletim de Ocorrência.
O profissional de medicina que indicar a necessidade da cirurgia
deverá fazê-lo em diagnóstico formal, expresso, encaminhando-o ao
responsável pela unidade de saúde respectiva, para sua autorização.
Além disso, deverão ser encaminhados para clínicas especializadas
os casos indicados para complementação diagnóstica ou tratamento,
quando necessário.
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CONCLUSÃO
As cirurgias plásticas são instrumentos à disposição da autoestima
da mulher e são utilizadas para correções estéticas, seja com intuito
reparador ou não. Em caso de erro médico que cause humilhação e
ofensa à integridade física da paciente, é possível requerer
judicialmente a devida indenização por danos materiais, morais e
estéticos.
Atualmente, as plásticas também são utilizadas como políticas
públicas de ressocialização de mulheres mastectomizadas e de
vítimas de violência doméstica, de forma que os seus custos são
inteiramente suportados pelo Sistema Único de Saúde.
É necessário que as mulheres conheçam os seus direitos, para que
não sejam apenas mais uma vítima de seus companheiros, de
profissionais de saúde e do próprio Estado. Por isso, são tão
importantes campanhas de conscientização, como o outubro rosa,
para que a cidadania feminina seja exercida em sua plenitude.

DIREITO DE
FAMÍLIA E
PROTEÇÃO À
MULHER

Com o passar dos anos, a mulher tem adquirido maior disposição de
seus direitos e maior equiparação ao homem. Ainda existe machismo
em nossa sociedade, mas é necessário reconhecer e tornar público o
quanto a mulher já alcançou até aqui.
Em pleno ano de 2019, nem todas as pessoas detêm o conhecimento
mínimo a respeito dos direitos adquiridos após o fim de uma
sociedade conjugal, seja por desinteresse ou por abusividade do
parceiro, cabe aos profissionais do Direito garantirem a divulgação
da informação para alcançar o mínimo de sua função essencial à
justiça.
O início de uma sociedade conjugal é envolvida por sonhos e não se
imagina que pode um dia acabar. Com esse pensamento, muitos
deixam de realizar pactos antenupciais ou sequer formalizam o
casamento, vivendo em união estável por anos a fio. No entanto,
todos têm a liberdade de escolherem permanecer ou não nessa
sociedade, o importante é que tenham o conhecimento para que o
medo da dependência econômica, existência de filhos ou
permanência do sobrenome do esposo não sejam empecilhos para
tomar essa decisão. A possibilidade de requerer alimentos do pai da
criança, ainda que não sejam casados, também foi uma grande
vitória para a independência social da mulher.
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PENSÃO ALIMENTÍCIA ENTRE EX-CÔNJUGES
O estabelecimento de pensão alimentícia é muito comum quando um
casal opta por separar sua convivência e os filhos do casal moram
com um deles, mas essa possibilidade existe também quando sequer
há filhos, a pensão de alimentos voltada para o ex-cônjuge.
Geralmente o arbitramento envolve incapacidade profissional ou
dificuldade de inserção em mercado de trabalho, por diversos
motivos, do alimentado e decorre de uma realidade na qual um dos
cônjuges sempre foi o responsável pelo suprimento financeiro
enquanto o outro se dedicava à família de outra forma. A separação
de um casal não deve ser fator que interrompa a dignidade da pessoa
humana a um dos ex-cônjuges e, por isso, é cabível que a isonomia
entre eles permaneça por um tempo após o evento para manutenção
de ambos.
Antigamente essa obrigação era vitalícia, mas, atualmente é
frequentemente arbitrada de forma temporária, por um tempo que
seja, em tese, suficiente para suprir o fator impeditivo do ex-cônjuge
se manter sozinho. É possível que seja arbitrada de forma vitalícia,
mas a análise da necessidade do alimentado e da possibilidade do
alimentante caberá ao caso concreto, por esse motivo o arbitramento
judicial dessa obrigação pode ser questionado sempre que houver
alteração na condição de vida das partes.
A pensão alimentícia surge a partir do dever de assistência recíproca
entre os conviventes de casamento ou união estável. Os alimentos
necessários são os essenciais para a manutenção da vida do antigo
consorte e os alimentos civis não são considerados pensão
alimentícia, mas é possível requerê-los conforme uma análise social.
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Serão considerados os recursos e padrão social do casal enquanto
durou a sociedade conjugal e se buscará que esse patamar seja
mantido para ambos ao fim da coabitação e esses alimentos buscam
evitar que ocorra qualquer desequilíbrio econômico para equalizar as
desvantagens socioeconômicos decorrentes do fim da união.
Entretanto, é comum que essa análise aconteça após a partilha de
bens do casal para então iniciar a verificação de possível
desequilíbrio mesmo depois de transferida a meação de cada um.
Assim, os alimentos ao ex-cônjuge estimulam os direitos iguais entre
homens e mulheres, além de incentivar que a mulher retorne ao
mercado de trabalho quando for apta para tal. Atualmente é comum
a mulher sustentar a família financeiramente, mas ainda há reflexos
de casamentos com costumes do século passado nos quais ela não
participava financeiramente.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende ser possível a
exoneração da pensão alimentícia quando o tempo de seu
fornecimento restar como comprovado para a recolocação no
mercado de trabalho do ex-cônjuge alimentado.
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USUCAPIÃO FAMILIAR
A usucapião é uma fonte originária de propriedade e o direito
pertence ao cônjuge que permaneceu no lar quando o outro
abandonou de forma voluntária a posse do imóvel.
O Código Civil determina como requisitos: a) o exercício de posse
direta com exclusividade, por pelo menos dois anos ininterruptos,
sobre o imóvel em que divida a propriedade com ex-cônjuge ou excompanheiro que abandonou o lar e b) utilizar esse imóvel para sua
moradia ou de sua família. Atendidas essas condições, é possível
adquirir o domínio integral da propriedade.
O conceito de abandono do lar é ainda questionado porque abre
espaço para interpretações que configuram uma separação de fato do
casal. No entanto, para a aquisição da usucapião familiar, é
necessário que o abandono de lar configure total abandono afetivo e
da tutela familiar, ou seja, desamparo por quem deveria ser provedor
da família.
Esse instituto visa solucionar diversas situações que existem na
prática e que, geralmente, o ex-consorte que abandonou o lar
dificulta a solução porque não pretende abrir mão da propriedade do
imóvel que dividia com sua família. A Usucapião familiar permite que
aquele que deu origem ao abandono perca a propriedade e esta
pertença ao ex-cônjuge que permaneceu no lar.
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ALIMENTOS GRAVÍDICOS

Mais uma possibilidade de fornecimento de alimentos é quando a
mulher grávida se encontra desamparada pelo pai da criança, o
instituto jurídico chamado alimentos gravídicos.
O nascituro (criança gerada que ainda está na vida intra-uterina)
tem seus direitos resguardados a partir da sua concepção e, por isso,
será detentor do direito de nascimento com vida, alimentação, saúde,
dentre outros. É possível agrupar esses direitos básicos sob o nome de
alimentos gravídicos, uma pretensão para que se garanta uma
gestação e nascimento da criança de acordo com as condições
econômicas de seus pais. Deve ser observado o binômio necessidade
da criança e possibilidade financeira de seu pai, mas uma vez
quantificados esses fatores, torna-se mais fácil equalizar as
responsabilidades dos genitores, dado que ambos devem colaborar
para a boa formação do filho na proporção dos recursos de cada um.
Os alimentos gravídicos são devidos ao nascituro, mas percebidos
pela gestante, são valores suficientes para cobrir custos relativos ao
período de gravidez como assistência médica e psicológica, exames,
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internação, desenvolvimento seguro do feto e medicamentos, da
concepção ao parto, após esse momento será cabível outra espécie de
alimentos: a pensão alimentícia. Esses custos devem ser divididos
pelos pais, a mãe também tem responsabilidade financeira de acordo
com sua realidade econômica.
A obrigação de alimentos gravídicos é devida pelo pai da criança,
mas nem toda gravidez permite que ocorra o exame de filiação do
nascituro e, nessas situações, basta indicar os indícios de
paternidade para que o suposto pai adquira essa responsabilidade. Se
o suposto pai tiver certeza de que não é o pai biológico, recomenda-se
que ele ajuíze uma ação negatória de paternidade para que seja
exonerado dessa responsabilidade.
No ordenamento jurídico brasileiro os alimentos são irrepetíveis e
não seriam, em tese, devolvidos. No entanto, se, quando a criança
nascer, uma posterior descoberta, através de exame de DNA,
determinar que a pessoa responsabilizada não é o verdadeiro pai, há
possibilidade de recuperar todos os valores por meio de uma ação de
indenização (dano material e moral) em face da mãe da criança. Os
princípios da boa fé e da vedação ao enriquecimento ilícito devem
superar a irrepetibilidade de verbas alimentares.
Se a mãe da criança agiu de boa fé e não houve evidente
enriquecimento ilícito, a ação pode ser, ainda, ajuizada em face do
verdadeiro pai da criança, um terceiro que realmente deveria ter
alcançado essa obrigação. Essa solução garante a proteção de
gestante e nascituro e, ainda, o ressarcimento de valores fornecidos
pelo não genitor.
É importante observar que nem sempre é possível um exame de DNA
em nascituro, mas se o suposto pai recusar fazer o exame após o
nascimento da criança, há presunção relativa de paternidade,
segundo o STJ.
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DIREITO AO SOBRENOME DO EX-CÔNJUGE
O nome é um direito da personalidade e pode ser alterado em
situações específicas, como o casamento ou registro de união estável.
Durante a vigência do Código Civil de 1916 era obrigatório que a
mulher acrescesse ao seu nome o sobrenome (patronímico) de seu
esposo e até hoje pode ser uma tradição, apesar de não haver mais
obrigatoriedade. Atualmente também é possível que o homem
adquira o sobrenome de sua esposa.
O STJ já definiu que o direito de alteração do nome pode ocorrer
durante o tempo de vínculo conjugal, mas o meio processual será uma
ação de retificação de registros públicos e não no processo de
habilitação para o casamento.
Com a dissolução do casamento, há a possibilidade de os ex-cônjuges
retornarem os seus nomes para os que usavam antes da sociedade
conjugal. Isso pode acontecer no cartório, por acordo das partes ou
através de uma sentença judicial nos casos em que há um processo
em curso. Antes do atual Código Civil de 2002, essa alteração, em
regra, era obrigatória, mas a legislação daquela época ignorava
diversos efeitos que isso poderia causar.
Primeiramente, sob o aspecto financeiro, houve mulheres que se
tornaram conhecidas pelos sobrenomes de seus maridos e no divórcio
os perderam, o que resultou em nítido prejuízo para elas. Em segundo
lugar, sob o ponto de vista humano, encontraram-se muitas mulheres
que foram proibidas de usarem o mesmo sobrenome de seus filhos
porque eles, obviamente, tinham também o sobrenome de seus pais,
uma afronta direta ao princípio da dignidade da pessoa humana.
A aquisição do sobrenome do consorte constitui direito da
personalidade e, uma vez adquirido, pertence ao detentor do nome e
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não apenas àquele que o forneceu, afinal o nome é meio de
identificação social e não pode ser alterado de forma obrigatória.
Uma vez adquirido o sobrenome pela sociedade conjugal, apenas a
renúncia pelo que adquiriu o nome possibilita a alteração do registro
civil e o retorno ao seu nome anterior. A mudança ou manutenção do
nome que agregou com o casamento é uma escolha que cabe apenas
ao detentor do nome.

CONCLUSÃO
A mulher, atualmente, detém muitos direitos que permitem uma
maior igualdade entre os gêneros, mas a maioria os desconhece.
Ainda falta grande mudança cultural para alcançar essa utopia
social de igualdade, mas a possibilidade de pensão alimentícia,
alimentos gravídicos e alteração do nome decorrente de divórcio
garante cada vez maior liberdade feminina.
A pensão alimentícia e a possibilidade de permanência do
patronímico são direitos disponíveis e podem ser objeto de acordo
entre as partes, no entanto os alimentos gravídicos são direitos
indisponíveis e devem ser pleiteados conforme a necessidade do
nascituro.
Os direitos humanos protegem todo ser humano, mas sua
aplicabilidade deve ser de acordo com a necessidade de cada grupo
social. Portanto, não hesite em buscar justiça para uma pretensão
jurídica, procure um advogado especializado e conheça melhor os
seus direitos femininos.
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ENTENDA SOBRE A ESTABILIDADE GESTACIONAL DA
EMPREGADA CELETISTA
Um dos mais importantes direitos trabalhistas, previsto na
Convenção 103 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), no
art. 10, II, “b” do Ato das Disposições Constitucionais Provisórias
(ADCT) da Constituição Federal, no art. 391-A da Consolidação das
Leis do Trabalho (CLT) e na Súmula 244 do TST, diz respeito à
estabilidade conferida às empregadas grávidas. Tal direito consiste
na impossibilidade de a gestante ser demitida sem justa causa desde
o começo da gravidez, até 5 meses após o parto. O momento inicial é a
partir da confirmação da gravidez, por meio de atestado ou laudo
médico. É irrelevante o conhecimento por parte da trabalhadora ou
do empregador, bastando a ocorrência do critério biológico.
Também são irrelevantes outras circunstâncias, como a gravidez
ocorrer durante o aviso prévio, em trabalhos por prazo determinado
ou em contratos de experiência. Isso porque não importa a intenção
do empregador, e sim a proteção da gestante e do feto, garantindo o
sustento de ambos durante a gravidez e os primeiros meses do recémnascido e evitando a dispensa discriminatória, que ocorre por
diversos empregadores que taxam as gestantes como empregadas
menos produtivas. Assim, em casos de demissão, pode ser
determinada a reintegração da gestante, caso ainda esteja no curso
da estabilidade, ou a indenização referente às verbas trabalhistas
devidas no período de estabilidade.
O direito também é estendido para o empregado que obtenha a
guarda provisória de criança ou adolescente para fins de adoção, ou,
em caso de morte da gestante, o guardião terá direito ao restante do
período de estabilidade, conforme Lei Complementar 146.
Importante frisar que a estabilidade não é absoluta, pois a gestante
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poderá ser demitida por justa causa. Também há divergência entre os
tribunais a respeito da perda da estabilidade nos casos em que a
própria gestante pede demissão, mas há entendimento no TST
(Tribunal Superior do Trabalho) de que seria uma renúncia a tal
direito, portanto perda da estabilidade por vontade própria. Nesses
casos, é necessário que haja participação do sindicato obreiro, e, na
sua falta, da autoridade local competente do Ministério do Trabalho e
da Previdência Social (atual Ministério da Economia) ou perante da
Justiça do Trabalho, conforme previsão do art. 500 da CLT.
Quando a empregada optar pelo pedido de demissão, deverá procurar
a Previdência Social, pois o INSS poderá presumir que, como abriu
mão do emprego, não há necessidade da concessão do SalárioMaternidade. Neste caso, a trabalhadora deverá consultar junto à
Previdência Social a possibilidade de ainda receber a SalárioMaternidade pelo tempo estabelecido por lei.
Nos casos em que não havia o reconhecimento de vínculo
empregatício, e, portanto, não havia o recolhimento previdenciário
da trabalhadora, o empregador pode ser condenado a pagar o
equivalente ao Salário-Maternidade devido à obreira, quando
dispensada sem justa causa.
É importante frisar, ainda, que há entendimentos jurisprudenciais no
sentido de que a empregada pode ajuizar a ação até 2 anos após o
encerramento do vínculo empregatício sem qualquer ônus, e
entendimento contrário, reconhecendo o abuso de direito da
empregada que esperou o término do período de estabilidade ou do
seguro desemprego para ajuizar a ação, requerendo apenas a
indenização devida, quando não mais caberia a reintegração.
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Tradicionalmente, ao longo da história, a mulher sempre foi
vinculada a trabalhos domésticos e familiares. Contudo, como
consequência da Revolução Industrial, houve o ingresso da mulher
no mercado de trabalho, caracterizado pela exploração, salários
inferiores aos dos homens, jornada que poderia chegar até 14 horas
diárias e ausência de preocupação com a gestação e maternidade.
Diante da exploração excessiva dessa classe trabalhadora, a partir
do século XIX foi elaborado um sistema de proteção ao trabalho da
mulher. No Brasil, a Consolidação de Leis do Trabalho (CLT), de 1943,
trouxe normas sobre o trabalho da obreira com caráter de proteção, o
que, em certa medida, discriminava a trabalhadora.
A Constituição Federal de 1988 alargou, significativamente, as
medidas proibitivas de práticas discriminatórias no Brasil. O texto
constitucional, no art. 5º, caput e inciso I, dispõe que “todos são
iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza” e que
“homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos
desta Constituição”. Mais especificamente, o art. 7º, XX e XXX,
incorpora esse referencial antidiscriminatório na relação de
trabalho:
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Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros
que visem à melhoria de sua condição social:XX - proteção do mercado
de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, nos termos da
lei;XXX - proibição de diferença de salários, de exercício de funções e
de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil.
Assim, a nova ordem constitucional modificou alguns preceitos da
CLT, como por exemplo, não foi recepcionada norma que autorizava a
interferência marital ou paterna no contrato empregatício da mulher
adulta (antigo art. 446, CLT), bem como dispositivos que exigiam
atestados médicos especiais da mulher e lhe restringiam a prestação
de certos tipos de trabalho (antigos arts. 374/375, 378 a 380 e 387 da
CLT).
Recentemente, a Lei n. 13.467 de 2017 implementou algumas mudanças
acerca da proteção do trabalho da mulher. A reforma trabalhista
alterou a CLT, como exemplo, pode-se citar a autorização do trabalho
da gestante ou lactante em locais com grau mínimo e médio de
insalubridade; e o intervalo intrajornada para amamentação apenas
através de acordo individual de trabalho entre a mulher e o
empregador.
É notório o avanço das normas asseguradoras dos direitos trabalhistas
das mulheres, no entanto, algumas recentes modificações legislativas
podem ferir direitos e incorrer em retrocessos com a precarização de
garantias constitucionais, como o princípio da isonomia, que almeja a
diminuição da desigualdade de condições de trabalho e salarial, bem
como o posicionamento da mulher empregada como sujeito de direito
no mercado de trabalho e na sociedade.
Diante desse contexto, é imperioso compreender os direitos
assegurados às mulheres na relação de trabalho. Vejamos a seguir os
principais direitos trabalhistas previstos no ordenamento jurídico
brasileiro às trabalhadoras.
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1. Normas protetivas da discriminação contra a mulher

A legislação brasileira garante a igualdade salarial entre homens e
mulheres. Tanto a Constituição quanto a CLT proíbem a
diferenciação entre o trabalho da mulher em relação ao homem. O
princípio da igualdade salarial é enunciado no art. 7º, XXX, da CF, e
art. 461, da CLT, como direito assegurado aos trabalhadores que
prestem serviços de igual valor, logo, sem distinção com base no
gênero do empregado.
A CLT prevê um capítulo específico para a proteção do trabalho da
mulher, porém, se não colidir com essa proteção especial, aplicam-se
as regras gerais que regulam o trabalho masculino, conforme dispõe o
art. 372 da CLT.
O art. 373-A da CLT traz algumas vedações na relação de trabalho
com a finalidade de corrigir as distorções que afetam o ingresso da
mulher no mercado de trabalho. Esse dispositivo VEDA:
Publicação de anúncio de emprego com referência ao sexo, à idade,
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à cor ou situação familiar, salvo quando a natureza da atividade a ser
exercida, pública e notoriamente, assim o exigir
Recusa de emprego ou de promoção, ou ainda, motivação de
dispensa do trabalho, em razão de sexo, idade, cor, situação
familiar ou estado de gravidez, salvo quando a natureza da
atividade seja notória e publicamente incompatível;
Considerar o sexo, a idade, a cor ou situação familiar como
variável determinante para fins de remuneração, formação
profissional e oportunidades de ascensão profissional;
Exigir atestado ou exame, de qualquer natureza, para
comprovação de esterilidade ou gravidez, na admissão ou
permanência no emprego;
Impedir o acesso ou adotar critérios subjetivos para deferimento
de inscrição ou aprovação em concursos, em empresas privadas,
em razão de sexo, idade, cor, situação familiar ou estado de
gravidez;
Proceder o empregador ou preposto a revistas íntimas nas
empregadas ou funcionárias.
No tocante à revista de sacolas e bolsas do trabalhador, o TST tem
entendido que, se feita de forma razoável, sem contato físico, poderá
ser admitida, sem configurar violação da intimidade no trabalho.
Em relação à jornada de trabalho da mulher, aplica-se a regra geral:
oito horas diárias e quarenta e quatro horas semanais; o trabalho
noturno é admitido, nesse caso, o adicional é de no mínimo 20% e a
hora noturna tem duração reduzida de 52 minutos e 30 segundos.
A reforma trabalhista trouxe uma modificação quanto ao período de
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descanso da obreira. O texto original da CLT, no art. 384, previa a
obrigatoriedade de descanso de 15 minutos da empregada que fosse
iniciar o período extraordinário de trabalho, isto é, horas extras. Tal
dispositivo foi revogado pela Lei n. 13.467 de 2017, não mais
subsistindo o direito da mulher ao intervalo de 15 minutos antes do
início da prorrogação da jornada de trabalho.
Quanto aos métodos e locais de trabalho, em obediência ao princípio
da igualdade material, a CLT limita o emprego de força muscular da
trabalhadora até 20 quilos, para o trabalho contínuo, e até 25 quilos,
para o trabalho ocasional. Não há que se falar em tratamento
discriminatório visto que as condições fisiológicas de homens e
mulheres são distintas.
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2. Proteção à gravidez e à maternidade

A Constituição Federal estabelece para as mulheres o direito à
licença de maternidade e período de amamentação, sem prejuízo do
emprego e salário durante 120 dias, proibição da dispensa da
empregada gestante, desde a confirmação da gravidez após 5 meses
do parto (a estabilidade gestacional foi tratada em outro texto) e
dentre outras condições de trabalho.
A maternidade é um fato biológico e social determinante de um
tratamento especial à mulher a fim de garantir proteção à
integridade física da mãe e da criança. A licença maternidade é um
direito constitucional previsto no art. 7º, XVIII, da CF, que confere à
gestante uma licença remunerada com duração de 120 dias. Trata-se
de interrupção do contrato de trabalho, portanto, o afastamento
ocorre sem prejuízo do emprego e do salário integral.
Assim, durante o período de licença maternidade, as mulheres têm
direito ao chamado salário maternidade. Trata-se de benefício
previdenciário, isto é, a previdência social (INSS) realiza o
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pagamento, e não o empregador, exceto no caso de segurada
empregada, quando o pagamento é realizado pela empresa. O valor
será equivalente à remuneração integral em substituição aos valores
que a trabalhadora receberia se estivesse laborando. Ressalta-se que
a comprovação da gravidez durante o aviso prévio confere à
empregada o direito ao salário maternidade. Afinal, conforme
previsão da CLT, o período de aviso prévio integra o contrato de
trabalho.
Em consonância com o texto constitucional, a CLT regula a licença
maternidade a partir do art. 392. Conforme previsão legal, o início do
afastamento pode ocorrer até 28 dias antes do parto mediante
apresentação de atestado médico, nesse caso, a empregada deve
notificar o seu empregador. Contudo, sabe-se que nem sempre é
possível predeterminar a data do parto, portanto, se porventura o
parto for antecipado à data esperada, a mulher terá direito à
integralidade dos 120 dias contados a partir do nascimento da
criança. Caso haja necessidade, os períodos de repouso, antes e
depois do parto, poderão ser aumentados de 2 semanas cada um,
através de apresentação de atestado médico.
Destaca-se que, em caso de morte da genitora, é assegurado ao
cônjuge ou companheiro empregado o gozo de licença por todo o
período de 120 dias ou pelo tempo restante a que teria direito a mãe,
exceto no caso de falecimento do filho ou de seu abandono.
Cumpre destacar a equiparação entre gestante e adotante. Assim, à
empregada que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção
de criança ou adolescente será concedida licença maternidade nas
mesmas condições que a gestante. Registra-se, porém, que a licença
maternidade só será concedida mediante apresentação do termo
judicial de guarda à adotante ou guardiã. Ademais, a adoção ou
guarda judicial conjunta permite concessão de licença maternidade a
apenas um dos adotantes ou guardiães, empregado ou empregada.
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Por fim, ainda quanto à licença maternidade, a Lei n. 11.770/2008 criou
o Programa Empresa Cidadã como forma de combater a
discriminação contra a mulher em relação à maternidade. As
empresas que aderirem ao Programa terão um estímulo fiscal com
fins de melhorar as condições de trabalho dos empregados. Dentre
essas condições está a prorrogação da licença maternidade em 60
dias para mulher.
Além da licença maternidade, é garantido à empregada, durante a
gravidez, sem prejuízo do salário e demais direitos, a transferência de
função, quando as condições de saúde o exigirem, assegurada a
retomada da função anteriormente exercida, logo após o retorno ao
trabalho.
Por exemplo, suponha que Carolina trabalhe como operadora de
trens em regime de revezamento, com trabalho à noite e em horas
extras. Carolina está no sétimo mês de gravidez e seu médico
assistente diz que a condição de saúde da gestante requer menor
esforço no trabalho. Carolina tem direito a ser transferida
provisoriamente do seu setor de origem na empresa de trens para
outro, em atividades administrativas, com horário fixo. Ao término
da licença maternidade, quando retornar ao trabalho, Carolina
deverá retomar a sua função de operadora de trens.
Outrossim, também é garantido à gestante empregada, sem prejuízo
do salário e demais direitos, a dispensa do horário de trabalho pelo
tempo necessário para a realização de, no mínimo, seis consultas
médicas e demais exames complementares.
Outro direito garantido à gestante e à lactante, antes da reforma
trabalhista, era o afastamento da função insalubre, aquele trabalho
exercido com exposição a agente nocivo à saúde (calor, radiação,
ruído) acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério
do Trabalho. Esse afastamento era concedido enquanto durasse a
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gestação e a lactação e perante quaisquer atividades, operações ou
locais insalubres, havendo a obrigação do exercício das atividades
em local salubre. Contudo, a Lei n. 13.467 de 2017 trouxe uma nova
redação ao dispositivo:
Art. 394-A. Sem prejuízo de sua remuneração, nesta incluído o valor
do adicional de insalubridade, a empregada deverá ser afastada de:
I - atividades consideradas insalubres em grau máximo, enquanto
durar a gestação;
II - atividades consideradas insalubres em grau médio ou mínimo,
quando apresentar atestado de saúde, emitido por médico de
confiança da mulher, que recomende o afastamento durante a
gestação;
III - atividades consideradas insalubres em qualquer grau, quando
apresentar atestado de saúde, emitido por médico de confiança da
mulher, que recomende o afastamento durante a lactação.
§ 1o (VETADO)
§ 2o Cabe à empresa pagar o adicional de insalubridade à gestante ou
à lactante, efetivando-se a compensação, observado o disposto no
art. 248 da Constituição Federal, por ocasião do recolhimento das
contribuições incidentes sobre a folha de salários e demais
rendimentos pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física
que lhe preste serviço.
§ 3o Quando não for possível que a gestante ou a lactante afastada
nos termos do caput deste artigo exerça suas atividades em local
salubre na empresa, a hipótese será considerada como gravidez de
risco e ensejará a percepção de salário-maternidade, nos termos da
Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, durante todo o período de
afastamento.
Na redação anterior, a vedação do trabalho insalubre se estendia a
qualquer grau de insalubridade e incluía mulheres lactantes. Com a
reforma, a lactante passa a ter direito ao afastamento da função
insalubre apenas se apresentar atestado médico. Por outro lado, de
acordo com a regra vigente, a empregada gestante deverá ser
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afastada de atividades insalubres em grau máximo. Entretanto,
quando se tratar de insalubridade de grau médio ou mínimo, exige-se
que a mulher apresente atestado médico que recomende o
afastamento.
A finalidade da alteração trazida pela reforma trabalhista era de
aumentar postos de trabalho formais para as mulheres, tendo em
vista a possibilidade de gestantes e lactantes trabalharem em
ambientes insalubres. Isso porque, comumente, as empresas que
possuem ambientes de trabalho insalubres optam por não contratar
mulheres em virtude do risco de arcar com eventual obrigação de
afastar empregadas gestantes ou lactantes e ter de contratar outrem
para suprir a ausência temporária, além de continuar a pagar o
adicional de insalubridade à empregada afastada.
Entretanto, por outro lado, as novas regras atentam contra a saúde
da empregada gestante e de seu bebê. Antes da reforma, era
presumido o perigo de a mulher grávida trabalhar em ambiente
insalubre, pois seria prejudicial e danoso para a gestante e o feto.
Com a reforma, essa presunção desaparece, a mulher passa a ter que
provar a situação de risco quando a insalubridade for em grau médio
ou mínimo. Ou seja, transfere-se para a empregada, parte
hipossuficiente da relação trabalhista, o ônus de provar algo que
antes se presumia danoso.
Quanto à lactação também vislumbra-se abusividade da nova regra.
Isto pois, ainda que o trabalho seja exercido em ambiente de grau
máximo de insalubridade, a empregada lactante terá que provar,
através de atestado médico, que não possui condições de trabalhar
naquele ambiente.
Entretanto, recente decisão do Superior Tribunal Federal (STF), na
ADIN 5938, declarou a inconstitucionalidade da expressão “quando
apresentar atestado de saúde, emitido por médico de confiança da
mulher, que recomende o afastamento”, contida nos incisos II e III, do
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art. 394-A, da CLT, inseridos pela Lei n. 13.467 de 2017. Assim,
prevalece atualmente o afastamento automático da mulher gestante
ou lactante do ambiente insalubre, de quaisquer grau,
independentemente da apresentação de atestado. Desta forma,
garante-se a integral proteção à maternidade e à saúde da criança.
Continuando a análise dos direitos trabalhistas assegurados à
gestante, o art. 395, da CLT, assegura à empregada, em caso de
aborto não criminoso, comprovado por atestado médico, repouso
remunerado de 2 semanas, ficando-lhe assegurado o direito de
retornar à função que ocupava antes de seu afastamento. Em
complementação, registra-se que o art. 131, II, da CLT, afirma que não
será considerado falta, para efeito de férias, o licenciamento
compulsório por motivo de aborto.
Ademais, o art. 396, da CLT, estabelece o direito de a mulher
amamentar seu filho, durante a jornada de trabalho. Para tanto, a
legislação trabalhista concede dois descansos, de meia hora cada,
para a obreira, genitora ou adotante, amamentar seu filho até que ele
complete 6 meses de idade. Este período poderá ser dilatado caso a
saúde da criança exija, a critério da autoridade competente.
Antes da reforma trabalhista, os períodos de descanso para a
amamentação deveriam ser aplicados nos termos previstos na CLT:
dois descansos, de meia hora cada. Após a reforma, os horários dos
descansos previstos na norma deverão ser definidos em acordo
individual entre a mulher e o empregador.
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CONCLUSÃO
Os avanços na garantia da igualdade entre homens e mulheres, bem
como na proteção à mulher na relação de trabalho, são de suma
importância no combate a práticas de discriminação. A Constituição
Federal foi fundamental no processo de impulsionar e integrar a
mulher ao mercado de trabalho. Não apenas a Carta Magna, mas
também o capítulo da proteção da mulher na CLT, são instrumentos
valiosos na busca pela igualdade material: igualar indivíduos que
essencialmente são desiguais.
Por outro lado, verifica-se um certo retrocesso com a reforma
trabalhista, Lei n. 13.467 de 2017. Principalmente no que tange aos
direitos trabalhistas da mulher, como ocorreu com a permissão do
trabalho da mulher, durante a gestação, em ambientes insalubres de
grau médio e mínimo e, em qualquer grau, durante a lactação.
Entretanto, esse retrocesso social foi corrigido pelo STF no
julgamento da ADIN 5938. Decerto, a luta pelos direitos das mulheres
mantém-se atual.
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Os concursos públicos estão pautados no princípio da isonomia, de
modo que a Administração Pública não pode, como regra, beneficiar
determinados candidatos em detrimento dos demais. Entretanto,
gestantes e lactantes possuem prerrogativas em razão de suas
condições especiais, visto que a Constituição protege a maternidade,
a família e o planejamento familiar. Além disso, o objetivo de que a
grávida tenha uma boa gestação e que o bebê nasça com saúde
ultrapassa os limites individuais da genitora, interessando a outros
indivíduos e à própria coletividade. Dessa forma, temos dois
principais direitos das mulheres em concursos: a gestante pode adiar
o TAF e a lactante pode amamentar durante prova ou etapa de
concurso público federal.
A GESTANTE TEM DIREITO A ADIAR A PROVA DO TAF ATÉ
PERÍODO APÓS O PARTO

Em regra, “Os candidatos em concurso público NÃO têm direito à
prova de segunda chamada nos testes de aptidão física em razão de
circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força
maior, salvo se houver previsão no edital permitindo essa
possibilidade”, conforme decidido pelo STF no RE 630733/DF, julgado
em repercussão geral. Assim, uma pessoa que esteja doente no dia da
prova ou se veja impossibilitada de comparecer ao teste por
quaisquer motivos de força maior, não tem direito à remarcação do
exame.
Isso ocorre porque o concurso público é um processo de seleção que
deve ser realizado com transparência, impessoalidade, igualdade e
com o menor custo para os cofres públicos. Dessa maneira, não é
razoável a movimentação de toda a máquina estatal para privilegiar
determinados candidatos que se encontrem impossibilitados de
realizar alguma das etapas do certame por motivos exclusivamente
individuais. Ademais, o término do certame poderia ser adiado
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diversas vezes, visto que em todas as etapas algum candidato poderia
ter problemas de ordem pessoal..de esforço incompatível com a fase
gestacional.
Uma exceção a essa regra é o caso de gestantes. O STF decidiu que “É
constitucional a remarcação do teste de aptidão física de candidata
que esteja grávida à época de sua realização, independentemente da
previsão expressa em edital do concurso público”, no RE 1058333/PR,
julgado em 21/11/2018, em repercussão geral. A Corte Constitucional
entendeu que não seria proporcional nem razoável exigir que a
candidata colocasse a vida de seu bebê em risco, de forma
irresponsável, ao se submeter a teste físico mediante a prática de
esforço incompatível com a fase gestacional.
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O direito de concorrer em condições de igualdade ao ingresso no
serviço público, além de estar previsto em todas as Constituições
brasileiras, foi reconhecido pelo Pacto de São José da Costa Rica e
pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. Isto porque
mulheres têm dificuldade em se inserir no mercado de trabalho e
enfrentam obstáculos para alcançar postos profissionais de maior
prestígio e remuneração. Por consequência, acirra-se a desigualdade
econômica, que por si só é motivo de exclusão social. Por isso, deve
ser reconhecido um tratamento diferenciado à mulher, quando esta
se encontre em situação desigual em relação aos homens, de forma a
restabelecer a isonomia e a igualdade de condições entre os
candidatos nos concursos públicos.
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LACTANTES TÊM DIREITO A AMAMENTAR DURANTE PROVAS
OU ETAPAS DE CONCURSOS PÚBLICOS FEDERAIS
A Lei nº 13.872, de 17 de setembro de 2019, estabelece o direito de as
mães amamentarem seus filhos durante a realização de concursos
públicos na administração pública direta e indireta dos Poderes da
União. A lei prevê tal direito durante a realização de provas ou de
etapas avaliatórias em concursos públicos, mediante prévia
solicitação à instituição organizadora.

Terá esse direito a mãe cujo filho tiver até 6 (seis) meses de idade no
dia da realização de prova ou de etapa avaliatória de concurso
público. A comprovação da idade será feita mediante declaração no
ato de inscrição para o concurso e apresentação da respectiva
certidão de nascimento durante sua realização.
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Deferida a solicitação, a mãe deverá, no dia da prova ou da etapa
avaliatória, indicar uma pessoa acompanhante que será a
responsável pela guarda da criança durante o período necessário. Tal
acompanhante somente terá acesso ao local das provas até o horário
estabelecido para fechamento dos portões e ficará com a criança em
sala reservada para essa finalidade, próxima ao local de aplicação
das provas. A mãe terá o direito de proceder à amamentação a cada
intervalo de 2 (duas) horas, por até 30 (trinta) minutos, por filho, e
será acompanhada por fiscal. O tempo despendido na amamentação
será compensado durante a realização da prova, em igual período.
Diferentemente do TAF, cujo direito de remarcação da prova por
parte da gestante independe de previsão editalícia, para a
amamentação o direito deverá ser expresso no edital do concurso,
que estabelecerá prazo para que a mãe manifeste seu interesse em
exercê-lo. As mudanças ainda não ocorreram, pois a lei entrará em
vigor em 17 de outubro de 2019. Após essa data, todas as bancas
organizadoras deverão se adequar para atender o previsto na lei.
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A realidade brasileira, infelizmente, ainda é cercada por uma
mentalidade machista e que reforça a diferença de gênero. A
políticas públicas de ajuda à mulher evidenciam a necessidade de dar
atenção às mulheres, que temem pela sua segurança todos os dias e o
uso adequado dos transportes públicos, como ônibus e metrôs, podem
reduzir os riscos de violência.

ÔNIBUS NO DISTRITO FEDERAL

A competência para legislar a respeito de transportes municipais é do
município e é necessário que cada cidade aprove uma lei nesse
sentido. Quando se tratar de transporte intermunicipal, a
responsabilidade será do Estado. Portanto, existem diversas leis no
Brasil que evidenciam a mesma necessidade para proporcionar maior
segurança às mulheres: a possibilidade de descer do ônibus fora do
ponto predeterminado após às 22h.
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O Distrito Federal prevê, através do Decreto Nº 35269/2014, que os
condutores de ônibus deverão parar os veículos, quando solicitados
por mulheres após às 22h, desde que seja respeitado o trajeto da linha
e que seja possível estacionar.
Se os motoristas de ônibus se recusarem a cumprir qualquer
solicitação feita dentro dos limites da legislação, a passageira poderá
se manifestar junto à Ouvidoria de Transporte Urbano do Distrito
Federal.
A medida foi implantada após reclamações feitas por usuárias desses
serviços de ônibus porque algumas paradas são muito distantes e
nem todas possuem iluminação adequada. Essa legislação evidencia
a realidade de diversas mulheres, usuárias do transporte público, e o
objetivo foi promover maior proteção às mulheres, que são as maiores
vítimas.
Há um projeto de lei que visa implantar a ideia em nível nacional, de
número 3258, de 2019. Essa previsão aumenta o público alvo a ser
protegido, abrangeria toda a população vulnerável como idosos e
deficientes, além do público feminino. Em outubro de 2019 o projeto
está pronto para ser incluído em pauta da Comissão de Serviços de
Infraestrutura, na Câmara dos Deputados.
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METRÔ NO DISTRITO FEDERAL

Mais uma medida que visa tutelar a mulher alcança o uso do metrô,
mais um transporte público que, geralmente, está lotado em
determinados horários do dia. Em virtude de crimes contra a
dignidade sexual praticados por homens que se aproveitam da grande
aglomeração de pessoas, a Câmara Legislativa do Distrito Federal se
viu obrigada a promulgar a Lei nº 5.678/2016.
O modelo inicial do projeto de lei previa que, em determinados
horários, haveria um vagão do metrô para uso exclusivo das
mulheres e pessoas com deficiência e, assim, evitar assédios sexuais
sofridos por essas vítimas. No entanto, a necessidade se mostrou
permanente e o uso exclusivo assim se tornou. Diferente dos ônibus,
cujo direito de parada fora do ponto se aplica apenas em horário
específico, no metrô há um vagão exclusivo para as mulheres todos
os dias da semana, dias e horários (inclusive finais de semana e
feriados). O carro será sinalizado com adesivo indicativo e os demais
serão de uso para todos.
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Se um homem desrespeitar a lei, pode ser encaminhado a uma
Delegacia de Polícia e responder por crime de desobediência.
O uso dos vagões exclusivos não envolveu a realidade de mães que
precisam se locomover com seus filhos e, a fim de tutelar também
essas mulheres, há um projeto de lei que visa autorizar que crianças
de até 12 anos possam acompanhar suas mães ou responsáveis nesses
carros de uso exclusivo ao público feminino.

CONCLUSÃO
As medidas legislativas sempre estarão atrasadas em relação aos
acontecimentos que as motivaram, mas a sociedade busca alcançar
parâmetros de igualdade material por meio de medidas que
proporcionem políticas públicas de respeito mútuo e segurança das
mulheres.
Ainda há muitos aspectos a serem melhorados, mas o
reconhecimento da necessidade de tutelar as maiores vítimas de
crimes cometidos dentro ou próximo de transportes públicos é uma
grande etapa vencida para o alcance do princípio da dignidade da
pessoa humana às usuárias desses serviços.
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O ambiente político, na democracia, permite voz às necessidades do
cidadão e promove a pluralidade de ideias baseadas na liberdade e
igualdade. Por isso é importante que haja representação para
concretização da isonomia e Dignidade da Pessoa Humana.
A esfera eleitoral, historicamente, sempre foi um ambiente de
atividades consideradas masculinas, mas com as evoluções sociais,
mulheres adquiriram direito ao voto e, também, de serem eleitas.
Atualmente existe uma obrigação partidária que consiste em uma
porcentagem definida que deve ser preenchida por candidatas
mulheres.
Essas cotas têm o objetivo de aumentar o número de eleitas para
cargos públicos e sua aplicabilidade se enquadra em uma medida
para tentar garantir igualdade material à mulher. Em tese, qualquer
um tem direito a votar e ser eleito, mas a regra é que ainda há pouca
representatividade feminina nos cargos eletivos.
A cota de gênero foi introduzida, inicialmente, com um percentual
sugestivo de 20% em 1995. Ocorreram algumas mudanças e em 1997
foi definido que seria o mínimo de 30% e o máximo de 70% para cada
gênero. Como a porcentagem masculina sempre foi maior, 30% das
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vagas será destinado para o gênero feminino, o menos representado.
Em 2009 (Lei 12.034/09) houve alteração na obrigatoriedade do
instituto jurídico porque, além de reservar as vagas, elas deveriam,
também, ser preenchidas por mulheres, sob pena de indeferimento de
toda a chapa eleitoral. Se não houver mulheres, o partido deve
reduzir o número de homens.
Infelizmente, há grande estratégia eleitoral e muitos partidos
credenciam suas candidatas apenas para preencherem a quantidade
exigida para o registro da chapa eleitoral, mas elas não se tornam
candidatas com poder de receber voto. Seja pelo baixo investimento
ou pela aceitação em ser “candidata laranja”, isso ainda é frequente.
É importante salientar que a cota faz referência a gênero e não a
sexo. Portanto, as candidaturas serão contabilizadas de acordo com o
gênero que o candidato melhor se identifica no caso de candidaturas
de pessoas transexuais ou transgêneros. Nesse caso, há possibilidade
de garantir toda a candidatura com o uso do nome social do
candidato que nasceu com gênero diferente do que se identifica.
A reserva corresponde a 30% do fundo eleitoral e de tempo para
propaganda em rádio e TV, esse valor deve ser investido em
campanhas de candidaturas femininas, como já definiu o Supremo
Tribunal Federal (STF) e o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Essa iniciativa pretende alcançar a igualdade material e, por isso, é
um instrumento de ação afirmativa que busca proporcionar maior
igualdade de gêneros dentro da representatividade eleitoral. Antes
era prevista a necessidade da participação feminina, mas não era
obrigatório o preenchimento do percentual destinado a esse público.
Hoje, é louvável verificar que, cada vez mais, a consciência coletiva
está direcionada para a igualdade de gêneros na política e que, de
fato, deve haver um investimento mínimo nas candidaturas de
mulheres.
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A Emenda Constitucional 97/2017 prevê algumas mudanças a serem
válidas a partir de 2020 como, por exemplo, a impossibilidade de
serem realizadas coligações nas eleições proporcionais para câmaras
municipais, assembleias legislativas, Câmara Legislativa e Câmara
dos Deputados. Essa vedação está diretamente relacionada à
representatividade feminina no âmbito eleitoral porque, com o fim
das coligações, cada partido deverá prever, individualmente, o
mínimo de 30% de mulheres como candidatas.
No entanto, ainda é necessário verificar a possibilidade de
fiscalização para a real efetividade dessa medida e evitar que seja
apenas mais uma norma ignorada por brechas legais.
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