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ASSESSOR 
 

TRABALHISTA 
 

DIA DAS MULHERES 

 
Certa vez numa palestra pela OAB/SP por mim proferida, justamente 

no dia 08 de março – “dia das mulheres”, fiz uma introdução 
enaltecendo o papel da mulher na sociedade, suas dificuldades no 

mercado de trabalho e na vida civil. 
 

Achei oportuno, embora o tema do evento não fosse esse. 
 

Para minha surpresa, o que parecia uma ativista política, levantou-se 
e agressivamente discursou, em confronto ao que tinha colocado, 

sustentando que não se deve comemorar o dia das mulheres. Uma 
“invencionisse” da sociedade capitalista, segundo ela. E que não 

havia nada a comemorar. 
 

Admito que a situação da mulher na sociedade moderna, 
especialmente na sociedade brasileira, não é para se comemorar, 

mas é para se lembrar, se registrar, falar a respeito, dando o devido 
destaque aos fatos e situações que a mulher está sujeita e que lhe 

tornam vulneráveis em todos os a sociedade justa, respeitosa, 
igualitária. Escolha o seguimento e verá que a situação da mulher é 

de extrema vulnerabilidade, seja no mercado de trabalho, na obtenção 
de renda, nas agressões sofridas fisicamente, nas oportunidades de 
desenvolvimento social, político, de gestão e mesmo de vida social. 

 
Por isso, nunca senti arrependimento por ter enaltecido o dia das 
mulheres naquele evento. Tanto que reitero timidamente nesse 
momento, embora merecesse muito mais espaço para falar a 

respeito. Faço a minha parte, ainda que singelamente. 
 

Como o boletim tem interesse jurídico, elaborei a matéria interna a 
respeito. Espero estar cumprindo com a minha parte. 

 
Salve o dai das mulheres. 

 

Adilson Sanchez 

mailto:adilsonsanchez@uol.com.br


 

 

 

1 

1 

ASSESSOR TRABALHISTA 
 

 

TRABALHO DA MULHER 
 

 

Sumário 

________________________________ 

 

1. Revista Íntima 

2. Salário Maternidade 

 2.1 Aspectos Gerais 

 2.2 Empresa Cidadã 

3. Da Estabilidade no Emprego 

4. Do Ato Discriminatório 

5. Do Contrato de Trabalho 

 5.1 Da Jornada 

 5.2 Da Função 

 5.3 Dos procedimentos médicos 

_______________________________ 

 

1. REVISTA ÍNTIMA 

 

A Lei nº 13.271/2016 proibiu a revista 

íntima de mulheres, empregadas e 

clientes. Curiosamente, já havia 

previsão legal. Trata-se da Lei nº 9.799 

(DOU de 27.05.99). 

 

É clara a legislação acima vista quanto à 

impossibilidade de revistas íntimas às 

mulheres, não importando se realizada 

por pessoa do sexo feminino ou 

masculino, tornando o tema mais 

polêmico, porque, por outro lado, 

admite-se a prerrogativa do empregador 

em verificar a existência de fraude 

contra a empresa. 

 

As decisões são oscilantes, como segue: 

 

Atende ao bom senso e à equidade a 

fixação de um salário para cada ano de 

trabalho, quando a mulher, à saída do 

serviço, for submetida a revista íntima,  

com suspeita infundada de furto de 

mercadorias, o que equivale à acusação 

de improbidade (art. 482, letra “a”, da 

CLT). 

 

 

Se o constrangimento for continuado, 

mês a mês, também é razoável a fixação 

de um salário para cada ato do 

empregador, a critério do juiz. (TRT 2ª 

Reg. – 9ª T. Ac. 20010669773, RO 

20000561970, DJ/SP 30.10.01, p. 16). 

 

REVISTA DE BOLSAS E SACOLAS. A 

revista efetuada em bolsas, sacolas ou 

mochilas dos empregados, de forma 

impessoal e indiscriminada, sem 

contato físico ou revista íntima, não tem 

caráter ilícito e não resulta, por si só, 

em violação à intimidade, à dignidade e 

à honra do reclamante, a ponto de 

configurar dano moral gerador do 

dever de indenizar. (TST – SBDI1, E-

RR 1235-73.2010.5.19.0009, DeJT de 

29.08.13, pág. 73). 

 

Caracteriza revista pessoal de controle 

e, portanto, ofende o direito à 

intimidade e dignidade do empregado a 

conduta do empregador que, excedendo 

os limites do poder diretivo e 

fiscalizador, impõe a realização de 

vistoria íntima consistente no 

apalpamento de partes do corpo do 

empregado – “toques de cintura”. 

(TST, SBDI1, E-RR 

0022800.62.2013.5.13.0007, DeJT de 

12.11.15, pág. 566). 

 

 

2. SALÁRIO MATERNIDADE 

 

Garante o artigo 392 da CLT direito à 

licença maternidade de 120 dias. Por 

sua vez, a Lei nº 8.213/91 (art. 71) 

prevê o benefício do salário-

maternidade, que será concedido em 

virtude de parto, aborto não criminoso, 

adoção de criança e obtenção de guarda 

judicial para esse fim. 
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Constitui nobre preocupação do 

legislador amparar o nascimento do 

futuro cidadão, promovendo o descanso 

da gestante sem perda de sua 

remuneração. 

 

Por sua vez a Lei nº 11.770 (DOU de 

10.09.08, pág. 1) prorrogou o tempo de 

afastamento para mais 60 dias e 

recentemente a Lei nº 12.873 (DOU de 

25.10.2013, pág. 1) estendeu o 

benefício para os homens. 

 

O salário-maternidade é um benefício 

previdenciário devido à segurada 

empregada, à trabalhadora avulsa, à 

empregada doméstica, à contribuinte 

individual, à facultativa e à segurada 

especial, durante 120 (cento e vinte) 

dias, com início até 28 (vinte e oito) 

dias anteriores ao parto e término 91 

(noventa e um) dias depois dele, 

considerando, inclusive, o dia do parto, 

conforme previsto nos artigos 71 e 

seguintes da Lei nº 8.213/91 e 93 e 

seguintes do RPS. 

 

2.1. Aspectos Gerais 

 

Para fins de concessão do salário-

maternidade, considera-se parto o 

evento ocorrido a partir da 23ª semana 

(6º mês) de gestação, inclusive em caso 

de natimorto. 

 

O salário-maternidade também é devido 

por 120 dias à segurada da Previdência 

Social que adotar ou obtiver guarda 

judicial para fins de adoção de criança. 

Conforme o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, considerada criança a que 

tiver até 12 anos incompletos. 

 

 

2.2 Do Programa “Empresa Cidadã” 

 

O tempo de afastamento poderá ser 

prorrogado por mais 60 dias no caso do 

Programa Empresa Cidadã. 

 

A Lei nº 11.770/08 estabelece que  

deverá a trabalhadora requerer a 

prorrogação até o final do primeiro mês 

após o parto e ela será concedida 

imediatamente após a fruição do 

salário-maternidade. 

 

Também a empresa deverá requerer sua 

participação, mediante requerimento de 

adesão dirigido à Receita Federal. 

 

Não se aplica às empresas que não 

tenham seu regime tributável pelo lucro 

real, ao menos com uso do incentivo 

fiscal de abatimento no imposto de 

renda devido (não como despesa 

operacional) e somente terá início após 

regulamentação. 

 

 

3. DA ESTABILIDADE NO 

EMPREGO 

 

Dispõe a CLT, no artigo 391 que não 

constitui justo motivo à demissão da 

mulher o fato de estar grávida. 

 

O legislador constituinte acrescentou á 

proteção acima, período de estabilidade 

desde a concepção até 5 (cinco) meses 

após o parto – art. 10, II “b” do ADCT/ 

CF de 1988. 

 

Lembra-se que as convenções coletivas 

de trabalho possuem norma ampliando a 

estabilidade prevista em lei. 

 

Desde a edição da Lei nº 11.324/06 se 

estendeu o direito de estabilidade 

gestacional para as empregadas 

domésticas. 

 

A estabilidade será devida mesmo em 

contrato de prazo determinado, inserido 

nesse contesto o contratao de 

experiência, conforme a Súmula TST nº 

244, III, que segue transcrita: 
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A empregada gestante tem direito à 

estabilidade provisória prevista no art. 

10, inciso II, alínea “b”, do ADCT, 

mesmo na hipótese de admissão 

mediante contrato por tempo 

determinado. 

 

Também se estendeu o direito de 

estabilidade nessa hipótese, no caso de 

cumprimento de aviso prévio trabalho, 

bem como de aviso prévio indenizado, 

conforme a redação do artigo 391-A da 

CLT, pela Lei nº 12.812/13. 

 

 

4. DO ATO DISCRIMINATÓRIO 

 

Com a edição da Lei nº 9.029/95 (DOU 

de 17.04.95, pág. 5361), ficou proibida 

a adoção de qualquer prática 

considerada discriminatória e limitativa 

para acesso a emprego ou sua 

manutenção, por motivo de sexo, 

origem, raça, cor, estado civil, situação 

familiar ou idade. 

 

Constituem crime, cuja pena será de 1 a 

2 anos e multa, contra o empregador 

pessoa física ou representante legal, a 

exigência de teste, exame, perícia, 

laudo, atestado, declaração ou qualquer 

outro procedimento relativo à 

esterilização ou a estado de gravidez. 

 

Ainda, a indução ou instigamento à 

esterilização, promoção de controle de 

natalidade, exceto serviços de 

planejamento familiar (SUS). 

 

Ressalte-se que além da pena acima, 

caberá multa administrativa de 10 vezes 

o valor do maior salário pago, elevado 

em 50% no caso de reincidência. 

 

A empregada vitimada poderá optar 

pela readmissão, com pagamento dos 

salários do período de afastamento ou 

recebimento dobrado dos salários do 

período referido. 

5. DO CONTRATO DE TRABALHO 

 

5.1 Da Jornada 

 

O artigo 384 da CLT determinava o 

direito da mulher em obter intervalo de 

15m antes do início da jornada 

extraordinária. 

 

Esse dispositivo foi expressamente 

revogado pela Lei nº 13.467 – reforma 

trabalhista. 

 

 

5.2 Função 

 

Poderá a gestante exigir a alteração de 

função no período de gestação, por 

motivos médicos, bem como poderá 

rescindir o contrato de trabalho, sem 

aviso prévio, nos termos do artigo 394 

da CLT. É proibido o emprego de força 

muscular pela mulher superior a 20 

quilos para trabalhos contínuos e 25 

quilos para trabalhos ocasionais (artigo 

390 da CLT). 

 

 

5.3 Dos procedimentos médicos 

 

A relação entre médico e paciente é 

sigilosa e tem caráter científico, ou 

seja, o atendimento preventivo ou 

curativo de patologias e seus sintomas, 

nos termos do artigo 11 do Código 

Ético da profissão, aprovado pela 

Resolução nº 1.931/2009 do CFM 

(DOU de 24.09.2009, pág. 173). 

 

Assim, as informações obtidas, os 

procedimentos e providências 

adotadas, devem ficar guardadas 

sigilosamente num prontuário médico, 

nos termos da Resolução nº 1.628/2002 

do CFM, atendendo ao princípio da 

privacidade (art. 5º, X, CF). 
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