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TRABALHO DA MULHER  

 

 Vedação de emprego da mulher em serviço que demanda uso de força muscular superior a 20 Kg 

para o trabalho contínuo ou 25 kg para trabalho ocasional – art. 390, CLT. 

 

 Direito ao RSR aos domingos, no mínimo de 15 em 15 dias, acaso seja prestado labor aos 

domingos – art. 386, CLT. Considerado inconstitucional por parte da doutrina e jurisprudência, 

já que não previsto para os homens. 

 

 Vedadas práticas discriminatórias em razão do sexo, origem, raça, cor, estado civil, situação 

familiar, deficiência, reabilitação profissional, idade, entre outros – art. 1°, Lei 9.029/95. 

 

 Vedadas práticas discriminatórias em razão do sexo, idade, cor, situação familiar ou estado de 

gravidez – art. 373-A e art. 391, CLT. 

 

 Constituem crime as seguintes práticas discriminatórias – art. 2°, Lei 9.029/05: 

 

a) a exigência de teste, exame, perícia, laudo, atestado, declaração ou qualquer outro 

procedimento relativo à esterilização ou a estado de gravidez; 
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b) a adoção de quaisquer medidas, de iniciativa do empregador, que configurem indução ou 

instigamento à esterilização genética ou promoção do controle de natalidade. 

 

 O rompimento da relação de trabalho por ato discriminatório, além do direito à reparação pelo 

dano moral, faculta ao empregado optar entre – art. 4°, Lei 9.029/95: 

 

a) a reintegração com ressarcimento integral de todo o período de afastamento, mediante 

pagamento das remunerações devidas, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros legais;  

 

b) a percepção, em dobro, da remuneração do período de afastamento, corrigida monetariamente 

e acrescida dos juros legais. 

 

  Dever da empresa em disponibilizar local apropriado onde seja permitido às empregadas 

guardar os seus filhos, sob vigilância e assistência, no período de amamentação, no caso de 

estabelecimento em que trabalhem pelo menos 30 mulheres com mais de 16 anos – art. 389, § 1º, 

CLT. 

 

 Direito a dois descansos especiais, de meia hora cada um, para amamentar o próprio filho, 

inclusive se advindo de adoção, até que este complete 6 meses de idade, ou em prazo maior, 

quando a saúde do filho exigir, segundo critério da autoridade competente (médico) art. 396, 

CLT. 
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 Direito a 1 dia por ano para acompanhar filho de até 06 anos de idade a consulta médica – art. 

473, XI, CLT (empregado goza do mesmo direito) 

 

 Garantia de transferência de função durante a gravidez, quando as condições de saúde o exigir e 

dispensa do horário de trabalho pelo tempo necessário, para realização de, no mínimo, 06 

consultas médicas e exames complementares – art. 392, § 4º, I, II, CLT. 

 
 A empregada gestante será afastada, enquanto durar a gestação, de quaisquer atividades, 

operações ou locais insalubres e exercerá suas atividades em local salubre, excluído, nesse caso, 

o pagamento de adicional de insalubridade – art. 394-A (Redação dada pela MP 808, de 

11/2017) 

a) O exercício de atividades e operações insalubres em grau médio ou mínimo, pela gestante, 

somente será permitido quando ela, voluntariamente, apresentar atestado de saúde, emitido por 

médico de sua confiança, do sistema privado ou público de saúde, que autorize a sua 

permanência no exercício de suas atividades. (Redação dada pela MP 808, de 2017) 

b) A empregada lactante será afastada de atividades e operações consideradas insalubres em 

qualquer grau quando apresentar atestado de saúde emitido por médico de sua confiança, do 

sistema privado ou público de saúde, que recomende o afastamento durante a lactação. (Redação 

dada pela MP 808, de 2017) 

 

 **Revogação do parágrafo único do art. 384 da CLT -  
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 Direito a Licença Maternidade: 

1. Durante 120 dias, em caso de parto ou adoção, iniciando-se o afastamento entre o 28º dia antes 

do parto e a ocorrência deste, mediante percepção do salário integral (salário-maternidade), a 

cargo da Previdência Social – art. 392 e 392-A, CLT. 

2. A licença de 120 dias pode ser concedida também ao homem, em caso de adoção ou guarda 

judicial e, ainda, no caso em que a genitora ou mãe adotante tiver falecido – art. 392-A, §5° e 

392-B, CLT. 

3. Em caso de aborto não criminoso (até 23° semana de gestação) é devida licença-maternidade, 

com percepção de salário integral (salário-maternidade), durante duas semanas. Após a 23º 

semana considera-se parto, inclusive em caso de natimorto, fazendo jus a mulher aos 120 dias de 

licença maternidade art. 392, 392-A, 393, 395, CLT.  

 

4. Prorrogação da licença-maternidade: por mais 60 dias para as empregadas de empresas que 

tenham aderido ao “Programa Empresa Cidadã” e que tenham requerido a prorrogação até 01 

mês após o parto. A licença- maternidade é prorrogável, porém, a respectiva remuneração será 

custeada pelo próprio empregador, sendo que a vantagem em tal prorrogação, para além da 

melhor qualidade no ambiente de trabalho ofertada às empregadas, é a dedução do imposto de 

renda devido, a cada período de apuração, do total da remuneração paga nos 60 dias de 

prorrogação, no caso de empresa tributada com base no lucro real. No período de prorrogação a 

mulher não pode exercer qualquer atividade remunerada ou colocar a criança em creche. No caso 

de adoção é garantida também a prorrogação na mesma proporção – 60 dias – art. 1º, 2º, 3º, 4º, 

5º, Lei 11.770/2008. 
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5. A Licença-maternidade em caso de adoção havia sido prevista proporcionalmente à idade, assim 

como o salário-maternidade. No entanto, a Lei de Adoção – Lei 12.010/2009 – revogou os 

artigos que previam tal redução da licença proporcionalmente a idade, de modo que a licença-

maternidade, em caso de adoção ou guarda para fins de adoção, é também de 120 dias. O tema já 

gerou controvérsias, uma vez que havia sido revogada a previsão da licença- maternidade de 

forma proporcional à idade da criança adotada, mas, mantinha-se a mesma previsão proporcional 

quanto ao salário-maternidade da mãe adotante. Com o advento da Lei 12.873/2013, porém, tal 

impasse foi resolvido, vez que alterada a legislação previdenciária para prever expressamente o 

direito da mãe adotante a 120 dias de salário-maternidade, sem qualquer menção à idade da 

criança adotada. 

 

6. Em caso de segurada desempregada é devido salário-maternidade, durante o período de graça: 

a) Se a rescisão foi antes da gravidez; 

b) Se a rescisão foi depois da gravidez, porém, por justa causa ou pedido de demissão - art. 97, 

parágrafo único, Dec. 3048/99. 
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TRABALHO DO MENOR 

 

 Menor para fins trabalhistas – art. 402, CLT – é considerado menor para efeitos da CLT, 

o trabalhador de 14 até 18 anos. 

 

 Proibido trabalho dos menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 

anos – art. 403, CLT. 

 

 Normas de proteção à saúde e formação moral do menor: 

a) Vedado o trabalho noturno ao menor de 18 anos – art. 404, CLT; 

b) Vedado trabalho perigoso ou insalubre ao menor de 18 anos - art. 7°, XXXIII, CF; 

c) Vedado trabalho penoso ao menor de 18 anos - art. 67, II, Lei 8.069/90 

 

 Não pode ser realizado trabalho por menor – art. 403, CLT: 

a. Em locais prejudiciais a sua formação; 

b. Em locais prejudiciais ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social; 

c. Em horários e locais que não permitam a freqüência à escola 

 

 Não permitido o trabalho do menor em locais ou serviços prejudiciais à sua moralidade – 

art. 405, II, CLT, sendo estes (art. 405, § 3º, CLT): 
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a. Teatros, cinemas, boates, cassinos, cabarés, dancings; 

b. Circo; 

c. Entrega ou venda de impressos; 

d. Venda de bebidas alcoólicas. 

 

 Vedado empregar o menor em serviços que demande o emprego de força muscular 

superior a 20 kg para o trabalho contínuo ou 25 kg para trabalho ocasional - art. 405, § 5º, CLT; 

 

 Facultado ao responsável do menor pleitear a extinção do contrato de trabalho, desde que 

o serviço possa acarretar para o menor prejuízo de ordem física ou moral – art. 408, CLT. 

 

 Dever de manter local apropriado para ministrar instrução primária no caso de 

estabelecimentos situados em lugar onde a escola estiver a mais de 2 km e que ocuparem, 

permanentemente, mais de 30 menores analfabetos de 14 a 18 anos – art. 427, parágrafo único, 

CLT. 

 

 Faculdade da autoridade competente (Juiz da infância e Juventude, Juiz do Trabalho, 

Auditor-fiscal do Trabalho), verificando que o trabalho executado pelo menor é prejudicial à 

saúde, desenvolvimento físico ou à moralidade do menor, obrigá-lo a abandonar o serviço (art. 

407, CLT), devendo a respectiva empresa, quando for o caso, proporcionar ao menor todas as 

facilidades para mudar de funções (art. 407). Se a empresa não tomar as medidas possíveis e 
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recomendadas pela autoridade competente para que o menor mude de função, configura-se 

rescisão do contrato de trabalho na forma do art. 483, CLT – art. 407, parágrafo único, CLT. 

 

 Faculdade da autoridade fiscalizadora em proibir o gozo dos períodos de descanso dos 

menores nos locais de trabalho para maior segurança do trabalho e garantia da saúde – art. 409, 

CLT. 

 

 Vedada a prorrogação de duração diária do trabalho, salvo – art. 413, CLT c/c art. 7º, 

XIII e XVI, CF: 

a. Até mais de 2 horas, independentemente de acréscimo salarial mediante convenção ou 

acordo coletivo, desde que o excesso de horas em um dia seja compensado pela diminuição em 

outro, de modo a ser observado o limite máximo de 44 horas semanais; 

b. Excepcionalmente, por motivo de força maior, até o máximo de 12 horas, com acréscimo 

salarial de, pelo menos, 50% sobre a hora normal e desde que o trabalho do menor seja 

imprescindível ao funcionamento do estabelecimento. 

 

 Sendo o menor empregado em mais de um estabelecimento, as horas de trabalho em cada 

emprego serão totalizadas, não podendo exceder, em labor ordinário, 8 horas diárias – art. 414, 

CLT; 

 

 Dever de concessão das férias coincidente com as férias escolares, se o menor é estudante - art. 

136, § 2º, CLT. 
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Normas de Proteção ao menor na admissão e rescisão e aspectos processuais: 

 

 Sendo incapaz, deverá o menor empregado ter assistência dos responsáveis legais no ato de 

admissão e rescisão contratual, designadamente para dar recibo de equitação das verbas 

rescisórias –art. 439, CLT; 

 

 A prescrição não corre contra o menor de 18 anos – art. 440, CLT; 

 

 A reclamatória trabalhista do menor será feita por seus representantes legais e, na falta destes, 

Procuradoria da Justiça do Trabalho, Sindicato, Ministério Publico Estadual e curador nomeado 

em juízo – art. 793, CLT. 

 

 Em caso de menor emancipado – entendimento no sentido de que mantém normas de proteção à 

saúde, mesmo para menor emancipado, e quanto às demais normas, segundo parte da doutrina e 

jurisprudência, estariam afastados, pela emancipação, inclusive decorrente de relação de 

emprego que resulte em economia própria, assim entendido, por alguns autores, em salário 

mínimo. Nesse sentido Vólia Bomfim. Não admitindo efeitos da emancipação na esfera 

trabalhista: Maurício Godinho Delgado e Alice Monteiro de Barros. 
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CONTRATO DE APRENDIZ 

 

 Contrato escrito e por prazo determinado, no máximo, 02 anos (exceto no caso de portador de 

deficiência) em que o empregador se compromete a assegurar ao maior de 14 e menor de 24 

anos, inscrito em programa de aprendizagem SENAI, SENAC, SENAR, SENAT – formação 

técnico profissional metódica compatível com seu desenvolvimento físico, moral e psicológico, 

ao passo que o aprendiz se compromete a executar com zelo e diligência as tarefas necessárias a 

essa formação – art. 428, caput e § 1º, CLT. 

 Pressupõe anotação em CTPS, matrícula e freqüência do aprendiz na escola, caso não haja 

concluído o ensino médio (dispensado caso haja concluído o ensino fundamental, se não há na 

localidade oferta de ensino médio) e inscrição em programa de aprendizagem –art. 428, §§ 1º e § 

7º, CLT. 

 Garantido o salário-mínimo hora - art. 428, § 2º, CLT. 

 Duração de trabalho não excederá a seis horas diárias, sendo vedadas prorrogação e 

compensação de jornada, admitindo-se, excepcionalmente, prorrogação até 8 horas diárias se o 

aprendiz já completou o ensino fundamental e nas horas de prorrogação já estão computadas as 

horas destinadas a aprendizagem teórica - art. 432, caput e § 1º, CLT. 

 Direito a depósito de FGTS com alíquota de 2% sobre remuneração – art. 15, § 7º, Lei 8036/90. 

 Obrigatória a contratação de aprendiz em número equivalente a 5%, no mínimo, e 15%, no 

máximo, dos trabalhadores existentes em cada estabelecimento, cujas funções demandem 

formação profissional – art. 429, CLT. 

 Extinção do contrato de aprendiz – art. 433, CLT. 


