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 Desde o final do século XIX, quando as mu-
lheres reivindicavam por direitos democrá-
ticos, como o direito ao voto, o divórcio, a 
educação e o trabalho; e, na década de 
1960, a liberação sexual; a luta continua. 
Ainda, reivindicam-se por direitos civis, po-
líticos e sociais; buscando ações decisivas 
para conquistas de melhores condições e 
igualdade de gênero.

 No universo laboral, ainda, manifestam-se 
traços machistas e o preconceito masculino 
destaca-se como desafio a ser enfrentado, 
pelas profissionais femininas, que encon-
tram dificuldades para a promoção orga-
nizacional, em face da desconfiança; que, 
infelizmente, pesa sobre elas, quando ocu-
pam cargos de médio e alto escalão.1

 Segundo informações do Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística (IBGE)2 “Mesmo 
com uma leve queda na desigualdade sala-
rial, entre 2012 e 2018, as mulheres, ainda, 
ganham, em média, 20,5% menos que os 
homens, no país; de acordo com um estu-
do especial, feito pelo IBGE para o Dia Inter-
nacional da Mulher, com base na Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios Contí-
nua (PNAD Contínua). Os dados, relativos 
ao quarto trimestre de 2018, consideraram, 
apenas, pessoas entre 25 e 49 anos; e, mos-
tram que a disparidade entre os rendimen-
tos médios mensais de homens (R$ 2.579) 
e mulheres (R$ 2.050), ainda, é de R$ 529. A 
menor diferença foi de R$471,10, em 2016, 
quando as mulheres ganhavam 19,2% me-
nos.”

INTRODUÇÃO

 A violência contra a mulher, também, é 
tema atual e preocupante; pois, indica o 
número de mulheres mortas por seus par-
ceiros no País. “A Organização Mundial de 
Saúde (OMS) estima que, no Brasil, ocorram 
5 feminicídios, para cada grupo de 100 mil 
mulheres.”3 A Comissão Interamericana de 
Direitos Humanos (CIDH), também, tem de-
monstrado sua preocupação, em face aos 
assassinatos de mulheres por estereótipo 
de gênero, no Brasil4; e, enfatiza que “são 
sintomas de um padrão de violência de gê-
nero contra elas em todo o país; resultado 
de valores machistas, profundamente, ar-
raigados na sociedade brasileira.”5

 Desse modo, é essencial que se reforcem 
as medidas de prevenção e proteção às 
mulheres; e, um dos mecanismos possíveis, 
com vistas a erradicar a violência e a discri-
minação contra as mulheres é a informa-
ção. 

 Nesse sentido, o UNIARAXÁ, por seu Curso 
de Direito, exercendo a responsabilidade 
social, edita um material capaz de oferecer 
às mulheres o acesso às informações, per-
tinentes aos seus direitos. Como um guia 
informativo, de natureza interdisciplinar, 
oferece a “Cartilha Cidadã: Direitos das Mu-
lheres”.

 Boa leitura!

Prof.ª. Mª Eliana Maria Pavan de Oliveira
Coordenadora do Núcleo de Prática Jurídica

Prof. Dr. Bruno Barbosa Borges
Coordenador do Curso de Direito

1CERIBELI, HARRISON BACHION; ROCHA, GUILHERME BARCELLOS DE SOUZA; PEREIRA, MARIANA ROSENDO. MULHERES EM CARGOS DE CHEFIA: DESAFIOS E PERCEPÇÕES. UNIALASALE. DIÁOGO. CANOAS, N. 36, 
2017. DISPONÍVEL EM: <HTTPS://REVISTAS.UNILASALLE.EDU.BR/INDEX.PHP/DIALOGO/ARTICLE/VIEW/3738/PDF_1>. ACESSO EM: 12 MAR. 2019.
2AGÊNCIA IBGE. NOTÍCIAS. DISPONÍVEL EM: <HTTPS://AGENCIADENOTICIAS.IBGE.GOV.BR/AGENCIA-NOTICIAS/2012-AGENCIA-DE-NOTICIAS/NOTICIAS/23924-DIFERENCA-CAI-EM-SETE-ANOS-MAS-MULHERES-AINDA-GANHAM-
-20-5-MENOS-QUE-HOMENS>. ACESSO EM: 12 MAR. 2019.
3DIAL NEWS. DISPONÍVEL EM: <HTTPS://DIAL.NEWS/IBGE-VIOLENCIA-MULHER-DESIGUALDADE/>. ACESSO EM: 12 MAR. 2019
4OEA. MAIS DIREITO PARA AS PESSOAS. DISPONÍVEL EM: <HTTP://WWW.OAS.ORG/PT/CIDH/PRENSA/NOTAS/2019/024.ASP>. ACESSO EM: 12 MAR. 2019.
5OEA. MAIS DIREITO PARA AS PESSOAS. DISPONÍVEL EM: <HTTP://WWW.OAS.ORG/PT/CIDH/PRENSA/NOTAS/2019/024.ASP>. ACESSO EM: 12 MAR. 2019.
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APRESENTAÇÃO

Prof. M.e José Oscar de Melo
Reitor

Prof. M.e José Oscar de Melo
Reitor

 A Cartilha Cidadã: Direitos das Mulheres 
reafirma o compromisso do UNIARAXÁ em 
cumprir o seu papel de responsabilidade 
social, por meio da publicação de mais 
uma Edição. A Cartilha consiste em fonte 
de informação que possibilita às mulheres 
posicionarem-se, de forma mais digna, em 
seu cotidiano; frente a eventuais violências 
aos seus direitos; e, demonstrando, assim, 
como se prevenir e buscar ajuda.  

 Partindo da convicção de que só com in-
formação se alcança a plena cidadania e 
o bem-estar, procuramos disponibilizar 

informações básicas, relacionadas à igual-
dade de gênero, aos direitos laborais, ao 
planejamento familiar, à saúde da mulher, 
aos direitos à informação, à aposentadoria. 
Direitos existem; porém, é preciso que se-
jam do conhecimento de todos, para que 
se possa lutar por eles; e, exercer, então, a 
plena cidadania.

 Nessa Publicação, reunimos diversas infor-
mações de interesse das mulheres, em es-
pecial, as de Araxá-MG e região.

 A Cartilha é fruto de trabalho dedicado 
do Curso de Direito do UNIARAXÁ, para as 
mulheres que buscam pelo seu espaço na 
sociedade, de modo a usufruir das mesmas 
oportunidades e possibilidades, em relação 
aos homens.

 Que a leitura desta Cartilha Cidadã possa 
favorecer a eficaz aplicação dos Direitos das 
Mulheres, nela informados!

Araxá, Maio/2019.
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1 - IGUALDADE ENTRE HOMENS E
MULHERES
 A igualdade de gêneros ou igualdade de sexo significa que não existem, em termos de 
comparação, diferenças sociais, como rendimentos, direitos e obrigações. É uma questão 
de direitos humanos e uma condição de justiça social; necessários para que uma socieda-
de conviva, pacificamente. A Constituição Federal (Art. 5º, inciso I) garante essa igualdade, 
quando afirma que “homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos 
desta Constituição”. 

 Desse modo, a Constituição Federal:

 • Proclama a igualdade jurídica entre homens e mulheres;

 • Amplia os direitos civis, sociais e econômicos das mulheres;

 • Estabelece a igualdade de direitos e responsabilidades na família;

 • Define como princípio do Estado brasileiro a não-discriminação, por motivo de sexo, raça       
e etnia;

 • Proíbe a discriminação da mulher, no mercado de trabalho;

 • Estabelece direitos reprodutivos.

 Homens e mulheres têm, sem qualquer distinção, direitos a:

 • Educação;

 • Oportunidade de trabalho e carreira profissional;

 • Acesso à saúde;

 • Acesso ao poder e tomada de decisão.

 O princípio da isonomia visa tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na 
medida e na proporção de suas desigualdades. Assim, o tratamento diferenciado às mu-
lheres é regulamentado por Lei; buscando reafirmar sua condição de igualdade material, 
em relação aos homens. Vejamos alguns casos que concedem tratamento diferenciado à 
mulher:

 • Licença-gestação para a mulher, com duração superior à da licença-paternidade (art. 7°, 
incisos XVIII e XIX);

 • Incentivo ao trabalho da mulher, mediante normas protetoras (art. 7°, inciso XX);

 • Prazo mais curto para a aposentadoria por tempo de serviço da mulher (art. 40, inciso III, 
alíneas a, b, c e d; art. 202, incisos I, II, III e § 1°).
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 Na Legislação, somente, as disposições diferenciadoras justificadas podem existir, em razão 
da condição feminina ou de grupos que necessitem de tratamento especial; qualquer forma 
de diferenciação é considerada discriminatória.

2 - RELAÇÕES TRABALHISTAS
 No âmbito das relações trabalhistas, todas as mulheres têm garantidos seus direitos 
quanto a:

 • Licença-maternidade;

 • Salário-maternidade, se segurada;

 • Garantia de emprego à gestante e até 5 meses após o parto;

 • Incentivo ao trabalho;

 • Prazo mais curto para a aposentadoria;

 • Proibição de diferença salarial;

 • Dois intervalos de meia hora, durante a jornada de trabalho para a amamentação;

 • FGTS.

2.1 - GARANTIA DE EMPREGO À MULHER 
GRÁVIDA
 A empregada não pode ser despedida, desde a confirmação da gravidez até cinco meses 
após o parto.

 • Quando for confirmada a gravidez, por exame de laboratório, a empregada deve apresen-
tar ao empregador o comprovante do exame e exigir recibo de entrega.

 • A empregada, se desejar, pode pedir demissão. Pode ser despedida, caso cometa alguma 
falta que dê motivo para a demissão por justa causa.

 • Se o contrato for por prazo determinado, não há obrigação de permanência no emprego, 
quando findar o prazo do contrato.

 • Empregada tem direito a 120 dias de licença-maternidade, com pagamento de seu salário. 
Durante esse período, recebe sua remuneração, em forma de salário-maternidade.

 • A adotante e as mulheres que prestam serviço às Forças Armadas têm direito à licença-
-gestante.6

6Lei 13.109/15. BRASIL. Dispõe sobre a licença à gestante e à adotante, as medidas de proteção à maternidade para militares grávidas e a licença-paternidade, no âmbito 
das Forças Armadas. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/L13109.htm>. Acesso em: 02 fe. 2019.
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2.2 - BENEFÍCIO DEVIDO À PESSOA QUE 
SE AFASTA DE SUA ATIVIDADE, POR MO-
TIVO DE NASCIMENTO DE FILHO, ABOR-
TO NÃO CRIMINOSO, ADOÇÃO OU GUAR-
DA JUDICIAL PARA FINS DE ADOÇÃO8

“Atenção!
Homens e mulheres têm direito ao Salário-Maternidade e, para a(o) segurada(o) emprega-
da(o), ou seja, que trabalha em empresa, deve ser pago, diretamente, pelo empregador.

 O atendimento desse serviço será realizado a distância, não sendo necessário o compare-
cimento presencial nas unidades do INSS; a não ser quando solicitado para comprovação.

 O Salário-Maternidade Rural deverá ser agendado.

 O Salário-Maternidade do empregado do Microempreendedor Individual deve ser requeri-
do, diretamente, no INSS (§ 3º do Artigo 72 da Lei nº 8.213/1991 ).”

7Direitos da Mulher. Sinttel-PR Sindicato dos Trabalhadores em Telecomunicações do Estado do Paraná. Disponível em: <http://www.sinttel.com.br/public/pdfs/bibliote-
ca/cartilha%201%20-%20DIREITOS%20DA%20MULHER%20revisada.pdf>. Acesso em: 12 fev. 2019.
8INSS – INSTITUO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. Salário-Maternidade Urbano.  Publicado em 06 nov. 2018; última modificação em 06 jan. 2019. Disponível em: <https://
www.inss.gov.br/beneficios/salario-maternidade-urbano/>. Acesso em: 14 fev. 2019.
  

 “Não será permitido em nenhum Regulamento de empresa, Convenção Coletiva ou Contra-
to Individual de Trabalho, qualquer restrição ao direito da mulher ao emprego, por motivo 
de casamento ou gravidez.”7
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9INSS – INSTITUO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. Salário-Maternidade Urbano.  Publicado em 06 nov. 2018; última modificação em 06 jan. 2019. Disponível em: <https://
www.inss.gov.br/beneficios/salario-maternidade-urbano/>. Acesso em: 14 fev. 2019.
10INSS – INSTITUO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. Salário-Maternidade Urbano.  Publicado em 06 nov. 2018; última modificação em 06 jan. 2019. Disponível em: <https://
www.inss.gov.br/beneficios/salario-maternidade-urbano/>. Acesso em: 14 fev. 2019.
11Artigo 28 do Decreto nº 99.684/90.

Fonte: INSS – Instituto Nacional da Previdência Social10

2.3 - FGTS

 • Com a edição da Lei Complementar nº 150/2015, o recolhimento do FGTS para o trabalho 
doméstico deixa de ser opcional para ser obrigatório.

 • O empregador deve recolher o depósito de FGTS, na conta vinculada do empregado do-
méstico, no percentual de 8% (oito por cento) a ser calculado sobre a remuneração do em-
pregado. Esse valor não pode ser descontado do salário do empregado.

 • O recolhimento do FGTS é devido, mesmo quando a empregada doméstica esteja rece-
bendo salário-maternidade; ou, estando afastada recebendo licença-maternidade, o FGTS 
deve ser recolhido, durante todo o período do afastamento.11

SAIBA O QUE PEDIR9
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2.4 - ASSÉDIO MORAL NO TRABALHO

O que é?

 É a exposição dos trabalhadores e trabalhadoras a situações humilhantes e constrangedo-
ras, repetitivas e prolongadas, durante a jornada de trabalho e no exercício de suas funções; 
capaz de causar danos à saúde física e mental do trabalhador; prejudicando o seu desem-
penho social, familiar e no trabalho. Por essa razão, a Constituição Federal de 1988, em seus 
Arts. 5° e inciso XXX,  do Art. 7°; e na CLT, no Art. 483 protegem a integridade do trabalhador, 
no seu direito à intimidade, dignidade, igualdade, honra e vida privada.

 Frise-se que, para que aconteça o assédio moral, é necessário que os comportamentos do 
assediador aconteçam com frequência.

Quem pode praticar?

 Pode ser praticado pelo empregador, por chefes e por superiores hierárquicos; são os 
casos mais frequentes; mas também, pode ser praticado por colegas do mesmo nível hie-
rárquico. São condutas que caracterizam o Assédio Moral:  

 • Gritar;

 • Xingar;

 • Apelidar;

 • Contar piadas para denegrir; 

 • Ridicularizar e humilhar;

 • Ordenar a realização de tarefas impossíveis ou incompatíveis com a capacidade profissio-
nal;

 • Repetir críticas e comentários improcedentes ou que subestimem os esforços do empre-
gado;

 • Isolar a pessoa no corredor ou em sala;

 • Desestabilizar a relação da vítima com o ambiente de trabalho e a Organização, forçando-o 
a desistir do emprego, dentre outras.

Quais as consequências para o assediador?

 Quem pratica Assédio Moral poderá ser obrigado ao pagamento de indenização por da-
nos materiais e morais; além de responder por crime de calúnia e difamação. O assediado 
poderá se orientar, quanto aos seus direitos, por intermédio de um advogado, sindicatos, 
médicos do trabalho, dentre outros profissionais.

Direitos das Mulheres
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2.5 - ASSÉDIO SEXUAL 
 O assédio sexual, no ambiente de trabalho, consiste em constranger colegas, por meio de 
cantadas e insinuações constantes, com o objetivo de obter vantagens ou favorecimento se-
xual. Essa atitude pode ser clara ou sutil; falada; ou, apenas insinuada; escrita ou explicitada 
em gestos; vir em forma de coação; ou, ainda, em forma de chantagem.12

Elementos comuns ao assédio:

 • O agente (assediante) pratica uma conduta em razão do poder hierárquico, sobre sua 
subordinada (assediada).

 • São pessoas que trabalham em um mesmo ambiente, podendo ser do mesmo sexo ou 
de sexo diferente.

 • A conduta, que é indesejável e praticada de forma reiterada pelo assediador, leva à cono-
tação sexual.

 O assédio sexual é definido como crime no Art. 216, do Código Penal Brasileiro:

“Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevale-
cendo-se o agente de sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao 
exercício de emprego, cargo ou função”.

 Espécies de assédio sexual:

 • Por intimidação: É aquele que surge por incômodos do sexo oposto, provenientes de in-
citações sexuais inoportunas, de uma solicitação sexual, podendo se manifestar de forma 
verbal ou física; com a finalidade de prejudicar a atuação no trabalho da pessoa que sofre 
o abuso.

 • Assédio sexual por chantagem: Surge da exigência, feita por superior hierárquico, a um 
subordinado, sob pena de perder o emprego ou benefícios oriundos da relação laboral.

 Quem pode ser o assediador?

 • Clientes da empresa;

 • Colega de trabalho;

 • Preposto do empregador;

 • Familiares do empregador;

 • Empregador Pessoa Física; 

 •Sócio majoritário;

 •Proprietário;

 •Diretor.

12Direitos da Mulher. Sinttel-PR Sindicato dos Trabalhadores em Telecomunicações do Estado do Paraná. Disponível em: <http://www.sinttel.com.br/public/pdfs/bibliote-
ca/cartilha%201%20-%20DIREITOS%20DA%20MULHER%20revisada.pdf>. Acesso em: 12 fev. 2019.
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3 - DIREITO À SAÚDE 
Saúde é um direito humano, tutelado pela Constituição Federal Brasileira, que em seus Ar-
tigos 196 a 200, reza sobre o direito à saúde como um direito de todos e dever do Estado. 
Os seus elementos garantidores estão calcados na liberdade e na dignidade da pessoa hu-
mana; por meio da afirmação e positivação do direito fundamental à prestação à saúde. 
O exercício dos direitos sociais à saúde condiciona “ao princípio da dignidade da pessoa 
humana, da universalidade de cobertura e atendimento, da igualdade de serviço e ao prin-
cípio democrático e descentralizado da gestão administrativa” (CF, art. 6º).

13BRASIL. Artigo 2º e parágrafos da Lei n. 8.080, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e 
o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.htm>. Acesso em: 20 mar. 2018. 
14Ordem dos Advogados do Brasil – Goiás. Comissão da Mulher advogada. Cartilha dos Direitos à Saúde da Mulher. Disponível em: <http://www.oabgo.org.br/oab/arqui-
vos/downloads/Cartilha_dos_Direitos_a_Saude_da_Mulher_14262.pdf>. Acesso em: 20 mar. 2018. 

3.1 - SAÚDE COMO DIREITO FUNDAMEN-
TAL
 A saúde é um direito fundamental do ser humano, inclusive à mulher. Deve o Estado prover 
as condições indispensáveis ao seu pleno exercício; consistindo tal dever na formulação e 
execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de 
outros agravos; e, no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igua-
litário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. Vale lembrar 
que o dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.13

 Dizem respeito à saúde as ações que se destinam a garantir às pessoas e à coletividade 
condições de bem-estar físico, mental e social, não implicando, necessariamente, a ausên-
cia de doença. 

 A mulher tem direito à Saúde Clínica, Reprodutiva, Sexual, Psiquiátrica, Oncológica, Preven-
tiva e Esportiva. 

 Independente do estado civil (casadas, viúvas, solteiras, divorciadas), com ou sem filhos, as 
mulheres têm resguardado o seu direito aos cuidados médicos, a fim de prevenir, detectar 
precocemente, tratar e/ou reabilitar de qualquer problema de saúde, aos quais estejam ex-
postas; ou, que, com eles, possam concorrer de modo direto ou indireto.14

 O assédio sexual pode ser praticado pelo empregado contra o empregador?

Pode! Embora não aconteça com frequência e se caracteriza, quando o empregado chanta-
geia; assediando sexualmente, o empregador, por conhecer, por exemplo, informações que 
o empregador não quer que sejam levadas a público.
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15Comissão da Mulher Advogada e Caixa dos Advogados de Mato Grosso, Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de Mato Grosso. Cartilha da Saúde da Mulher. Mato 
Grosso, 2009 apud Ordem dos Advogados do Brasil – Goiás. Comissão da Mulher advogada. Cartilha dos Direitos à Saúde da Mulher. Disponível em: <http://www.oabgo.
org.br/oab/arquivos/downloads/Cartilha_dos_Direitos_a_Saude_da_Mulher_14262.pdf>. Acesso em: 20 mar. 2018.

3.2 DOENÇAS INCIDENTAIS EM HOMENS 
E MULHERES15
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3.3 - EFETIVAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE 
QUE ASSEGUREM A PREVENÇÃO, A DE-
TECÇÃO, O TRATAMENTO E O CONTROLE 
DOS CÂNCERES DO COLO UTERINO E DE 
MAMA, NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO 
DE SAÚDE – SUS.
 Esta é uma proposição da Lei n. 11.664/200816 , que reza que:

 O Sistema Único de Saúde - SUS, por meio dos seus serviços, próprios, conveniados ou 
contratados, deve assegurar:

I – A assistência integral à saúde da mulher, incluindo amplo trabalho informativo e educati-
vo sobre a prevenção, a detecção, o tratamento e controle; ou, seguimento pós-tratamento, 
das doenças a que se refere o Art. 1º da referida lei;

II – A realização de exame citopatológico do colo uterino a todas as mulheres, que já te-
nham iniciado sua vida sexual, independentemente da idade;

III – A realização de exame mamográfico a todas as mulheres, a partir dos 40 (quarenta) 
anos de idade;

IV – O encaminhamento a serviços de maior complexidade das mulheres cujos exames cito-
patológicos ou mamográficos; ou, cuja observação clínica indicarem a necessidade de com-
plementação diagnóstica, tratamento e seguimento pós-tratamento, que não puderem ser 
realizados na unidade que prestou o atendimento;

V – Os subsequentes exames citopatológicos do colo uterino e mamográficos, segundo a 
periodicidade que o órgão federal responsável pela efetivação das ações, citadas na referida 
lei, deve instituir.

16Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11664.htm>. Acesso em 03 abr. 2019.
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3.4 - DIREITOS E GARANTIAS PARA A 
ADVOGADA GESTANTE, LACTANTE, ADO-
TANTE OU QUE DER À LUZ E PARA O AD-
VOGADO QUE SE TORNAR PAI

 São direitos da advogada17:

I - Gestante:

a) Entrada em tribunais, sem ser submetida a detectores de metais e aparelhos de raios X;

b) Reserva de vaga em garagens dos fóruns dos tribunais.

II - Lactante, adotante ou que der à luz, acesso a creche, onde houver, ou a local adequado 
ao atendimento das necessidades do bebê.

III - Gestante, lactante, adotante ou que der à luz, preferência na ordem das sustentações 
orais e das audiências a serem realizadas a cada dia, mediante comprovação de sua con-
dição.

IV - Adotante ou que der à luz, suspensão de prazos processuais, quando for a única patrona 
da causa, desde que haja notificação por escrito ao cliente.

V - O advogado responsável pelo processo reconstituindo-se como único patrono da causa 
e tornar-se pai, terá direito também a suspensão de prazos processuais.

17BRASIL Lei n. 13.363, de 25 de novembro de 2016. Altera a Lei no 8.906, de 4 de julho de 1994, e a Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), para 
estipular direitos e garantias para a advogada gestante, lactante, adotante ou que der à luz e para o advogado que se tornar pai. Disponível em: <http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13363.htm>. Acesso em: 05 mar. 2019.
18MORAIS, Alexandre. Direito Constitucional. 13.ed. São Paulo: Editora Atlas, 2003, p.63.

4 - DIREITO À VIDA
 O Direito à Vida é um direito assegurado pela Constituição Federal (Artigo 5º) e se constitui 
em pré-requisito à existência e ao exercício de todos os demais direitos18, como à liberdade, 
à igualdade, à segurança e à propriedade.

 O Direito à Vida não é, apenas, existir, respirar. É sentir prazer em estar vivo; é valorizar pe-
quenas coisas; coisas cotidianas, como trabalhar, passear, ter amigos, ouvir a música de que 
se gosta, fazer escolhas. A vida não se resume em, somente, preocupações, noites insones. 
Vida é para ser sentida, respeitada e valorizada, independente de gênero; afinal, todos so-
mos iguais perante a Lei.



Cartilha Cidadã n. 2916

Direitos das Mulheres

4.1 - FEMINICÍDIO
 A Lei do Feminicídio foi criada por recomendação da Comissão Parlamentar Mista de Inqué-
rito sobre Violência contra a Mulher (CPMI), em decorrência ao elevado número de mulheres 
assassinadas no país (o Brasil ocupa o 5º lugar, nesse triste ranking mundial)19. 

O que é Feminicídio?

 Feminicídio é crime hediondo20; define-se como homicídio de mulheres, quando envolve 
menosprezo ou discriminação à condição de mulher e violência doméstica e familiar.21

 O Feminicídio constitui um crime de ódio contra as mulheres por serem mulheres; com 
origem na desigualdade entre homens e mulheres, na sociedade patriarcal22; e, que, infeliz-
mente, ainda, persiste.

 “Um homicídio de uma mulher é um Feminicídio quando23:

 • Havia relação familiar, afetiva e/ou de intimidade entre as partes (atual ou pregressa);

 • Havia relações de poder que implicavam confiança, autoridade e subordinação (chefia, 
relação laboral e docente), atual ou pregressa;

 • Ocorreu violência sexual e/ou estupro;

 • A vítima era trabalhadora do sexo;

 • Houve violência pregressa (inclusive ameaças), por parte do autor do crime, denunciadas, 
formalmente ou não; 

 • Foram cometidas ações, que aumentaram o sofrimento da vítima e/ou revelaram sinais de 
misoginia e ódio contra a vítima mulher: numerosos golpes, utilização de vários tipos de ar-
mas, decapitações, mutilações e outros. Qualquer indicação de que houve mutilação e tor-
tura. O crime ocorreu no escopo de rituais de grupos, gangues ou com finalidade religiosa; 

 • O corpo foi exibido em lugar público e/ou construção de cena humilhante, moralmente 
para a vítima; como deixar preservativos perto do corpo, deixá-la nua ou seminua ou qual-
quer tipo de cenário construído, intencionalmente;

 • O crime foi precedido de sequestro;

 • O crime foi cometido na frente de filhos e filhas da vítima. Estes intervenientes elencados 
indicam evidente desigualdade de gênero, marcada pela noção de poder”.

Pena - Reclusão, de doze a trinta anos. 24

19CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. CNJ Serviço: você conhece a Lei do Feminicídio? Disponível em:<http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/81764-cnj-servico-voce-conhece-
-a-lei-do-feminicidio>. Acesso em: 21 mar. 2019.
20Art. 1º da Lei n. 8.072/1990. 
21Art. 1º da Lei n. 13.104, de 9 de março ddde 2015. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13104.htm>. Acesso em: 20 fev. 2019.
22LAGARDE, Marcela. Feminicídio: Uma Perspectiva Global. México, 2006.
23GOMES, Izabel Solyszko. Feminicídios e possíveis respostas penais: dialogando com o feminismo e o direito penal. Gênero & Direito. Periódico do Núcleo de Estudos e 
Pesquisas sobre Gênero e Direito Centro de Ciências Jurídicas - Universidade Federal da Paraíba Nº 01 - Ano 2015. Disponível em: <http://www.periodicos.ufpb.br/ojs/
index.php/ged/article/view/24472/13619>. Acesso em: 21 ma. 2019.
24Art. 121, § 2º do Código Penal. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848compilado.htm>. Acesso em: 03 abr. 2019.
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5 - DIREITOS NO DIVÓRCIO
 O Divórcio é o meio pelo qual ocorre a extinção do vínculo matrimonial. Pode ser requerido 
por um ou ambos os cônjuges, a qualquer momento do casamento; já que não há prazo 
para se requerer o divórcio, tampouco se discute a culpa de um dos cônjuges.

5.1- CONSENSUAL
 O Divórcio Consensual ou Amigável pode ser realizado, extrajudicialmente, em cartório. O 
procedimento é breve, as partes devem estar acompanhadas por advogado, que pode ser 
de ambas e solicitar o pedido de divórcio. Para o divórcio ser consensual extrajudicial, é ne-
cessário que não haja filhos incapazes ou nascituros; podendo ser feito por escritura públi-
ca, que não depende de homologação judicial e constitui título hábil para o ato de registro.

5.2- LITIGIOSO
 O Divórcio Litigioso ocorre judicialmente, quando as partes não estão de acordo, quanto 
aos termos da dissolução matrimonial. O procedimento é mais demorado que o Divórcio 
Consensual, sem contar a possibilidade de desgaste emocional para o casal que está se 
divorciando.

5.3 - PEDIDOS QUE PODEM SER INCLUÍ-
DOS NO DIVÓRCIO 

Partilha de Bens
 Deve-se observar o regime de bens adotado, quando da celebração do matrimônio:

 • Comunhão Parcial de Bens: Somente se comunicam os bens adquiridos, onerosamente, 
na constância do casamento; partilhando-se metade desses bens. Não terá direito se um 
dos cônjuges recebeu o bem a título de herança ou doação.

 • Comunhão Total de Bens: Ambos os cônjuges têm direito a metade dos bens adquiridos, 
antes e depois do casamento; nesse caso, incluindo-se as doações e heranças recebidas.

 • Participação Final dos Aquestos: O patrimônio constituído, durante o casamento, pode 
ser dividido, conforme a contribuição que cada um deu para sua formação.

 • Separação Total de Bens: Cada qual fica com o seu próprio patrimônio; não há divisão 
de bens.
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Pensão Alimentícia
 A Pensão Alimentícia pode ser requerida por qualquer uma das partes; e, será devida, quan-
do uma delas depende, economicamente, da outra. Deve ser observado o binômio neces-
sidade-possibilidade; ou seja, a necessidade daquele que precisa dos alimentos, em face 
da possibilidade de quem deve pagar. É importante verificar a possibilidade de o cônjuge 
requerente estar no mercado de trabalho.

Nome
 Podem os cônjuges voltar a usar o nome de solteiro ou optar pela manutenção do nome 
de casado; dependendo da vontade das partes. Diante da hipótese de eventual prejuízo, 
quanto à identificação de um dos cônjuges, é possível a manutenção do nome.

Guarda, visitas e alimentos dos Filhos
 A guarda de filhos pode ser compartilhada entre os pais ou unilateral, sendo esta unilateral, 
o direito de visitas é assegurado; e, os alimentos são devidos por ambos os pais, sempre 
observando as despesas dos filhos e a possibilidade de cada um dos pais de contribuir para 
o pagamento dessas despesas. Não há valor fixo ou percentual estabelecido pela Lei; pode 
variar de 15% a 30% sobre os rendimentos de quem está obrigado a pagar; dependendo de 
cada caso. Uma vez estipulado o respectivo valor, pode-se solicitar ao juiz o desconto em 
folha de pagamento do obrigado a pagar os alimentos; depositando-se o respectivo valor, 
em conta bancária, em favor do alimentando.

Cobrança dos Alimentos
 • Cumprimento de sentença ou decisão interlocutória 

1. Para a cobrança de alimentos vencidos até as três prestações anteriores ao ajuizamento 
da ação e as vincendas (CPC, artigo 528), sob pena de prisão.

2. Para a cobrança dos alimentos, com origem anterior há três meses (CPC, art. 530), sob 
pena de penhora dos bens do devedor inadimplente.

•  De título executivo extrajudicial

3. Mediante ação judicial (CPC, artigo 911); visando ao pagamento das importâncias devi-
das, mediante desconto em folha de pagamento.

4. Mediante penhora dos bens do devedor (CPC, artigo 913).
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6 - OUTROS DIREITOS25

• Direito à liberdade e segurança pessoal;

• Direito à igualdade e estar livre de todas as formas de discriminação;

• Direito à liberdade de pensamento;

• Direito à informação e educação;

• Direito à privacidade;

• Direito a construir relacionamento conjugal e a planejar sua família;

• Direito a decidir ter ou não ter filhos e quando tê-los;

• Direito aos benefícios do progresso científico;

• Direito à liberdade de reunião e participação política.

25São Direitos segundo a Organização das Nações Unidas – ONU. SECRETARIA DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA MULHER. 
Direitos da mulher. Disponível em: <http://www.cedm.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=16>. Acesso em 26 mar. 2019.

7 - TELEFONES ÚTEIS
Associação dos Aposentados e Pensionistas de Araxá - (34) 3661-3391

Bombeiros/Resgate - 193

Prefeitura Municipal de Araxá - (34) 3691-7000

Câmara Municipal de Araxá - (34) 3662-3040

Centro de Atendimento à Mulher em Araxá - (34) 3662-9328

Centro Universitário do Planalto de Araxá – UNIARAXÁ - (34) 3669-2000 

Clínica de Fisioterapia do UNIARAXÁ – (34) 3669-2302

Núcleo de Prática Jurídica do UNIARAXÁ - (34) 3669-2048

Serviço de Assistência Judiciária do UNIARAXÁ - (34) 3669-2046 / (34) 3669-2047

Delegacias especializadas de Atendimento à Mulher - 180

Delegacia de Polícia Civil em Araxá - (34) 3662-5655

Canal de Atendimento com o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos - 100

Central de Atendimento à Mulher em Situação de Violência - 180

Fórum em Araxá - (34) 3662-1112
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INSS em Araxá - (34) 3669-2100

Ministério Público em Araxá - (34) 3662-6440

  Perdizes - (34) 3663-1506

  Ibiá - (34) 3631-1593

Polícia Rodoviária Estadual em Araxá - (34) 3662-6424

Policia Militar - Emergência - 190 / (34) 3662-0855 (Araxá)

Polícia Rodoviária Estadual - 198

Polícia Rodoviária Federal - 191 / (34) 3662-7548 (Araxá)

Polícia Civil - 197

Polícia Florestal em Araxá- (34) 3661-1499

Presídio em Araxá - (34) 3664-2984

Receita Estadual em Araxá - (34) 3662-4155

Receita Federal - 0300 780 300 / (34) 3661-4450 (Araxá)

Teatro Municipal de Araxá - (34) 3691-2598 / (34) 3691-7011
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