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RESUMO

Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa são fundamentos da República 
Federativa  do  Brasil.  O  trabalho  decente  é  direito  humano  constitucionalmente 
garantido, sem quaisquer formas de discriminação e capaz de propiciar vida com 
dignidade.  Dignidade essa que foi  alçada a  princípio  norteador,  basilar  no  Texto 
Máximo de 1988. Entretanto, a discriminação nas relações sociais, econômicas e 
políticas é tão antiga quanto a história da humanidade. Ela perdura no tempo, nos 
diversos espaços, nas diversas formas e exclui ou inferioriza também a mulher no 
mercado de trabalho. Em que pese essa possuir mais anos de estudo do que o 
homem  e  ter  qualificação  profissional  necessária  para  o  exercício  do  cargo  ou 
função que almeja, continua sendo preterida, particularmente no setor privado, em 
vários dos seus segmentos, em todas as fases do vínculo de emprego, desde a 
seleção e recrutamento até mesmo após o término do contrato. A mulher recebe 
salários inferiores aos dos homens pelo mesmo trabalho executado e nas mesmas 
condições,   tem  menos  oportunidade  de  ascensão  e  promoção  profissional  e, 
quando da dispensa em massa, passa a ser prioridade. Por outro turno, jamais o 
arcabouço jurídico, inclusive o interno, possuiu tantas normas protetivas à mulher, de 
ordem pública, lastreadas no fenômeno da constitucionalização dos princípios da 
dignidade da pessoa humana e da não discriminação. Sem embargos, denúncias, 
ações judiciais, termos de ajuste de conduta e dados estatísticos demonstram que a 
discriminação em razão de gênero ainda persiste,  pulsa em nossa sociedade.  A 
sociedade  brasileira  somente  poderá  ser  aclamada   igualitária,  justa,  fraterna, 
solidária e livre de preconceitos, como enuncia no preâmbulo da Carta Cidadã de 
1988, quando não mais tivermos pessoas  excluídas  do mercado de trabalho, em 
razão de quaisquer formas de discriminação, inclusive em razão de gênero.

Palavras-chave:   dignidade humana,  trabalho decente,  discriminação indireta de 
gênero e Ministério Público do Trabalho.



ABSTRACT

The social values of labor and free enterprise are the foundations of the Federative 
Republic of Brazil. Decent work is constitutionally guaranteed human right, without 
any form of discrimination and able to provide life with dignity. This dignity which was 
raised to a guiding principle, the basic text Maximum 1988. However, discrimination 
in social, economic and political is as old as human history. She endures in time, in  
different areas, in different ways and also excludes or diminishes women in the labor 
market. Despite this have more years of education than men and have professional  
skills  needed  to  perform  the  duties  or  function  that  aims  remains  sidelined, 
particularly in the private sector in its various segments, at all  stages of the bond 
employment,  from  selection  and  recruitment  even  after  the  termination  of  the 
contract. A woman receives lower wages than men for the same work performed 
under the same conditions, have less opportunity to rise and career, and when the 
mass  layoff,  becomes  a  priority.  On  the  other  hand,  never  the  legal  framework, 
including the internal  standards possessed so protective of women, public  policy, 
backed by the phenomenon of constitutionalization of the principles of human dignity 
and  non-discrimination.  No  embargoes,  complaints,  lawsuits,  terms  of  conduct 
adjustment and statistical data show that gender discrimination still persists, pulsates 
in  our  society.  Brazilian  society  can  only  be  acclaimed  egalitarian,  justice, 
brotherhood, solidarity and free from bias as states in the preamble of the Charter 
Citizen of 1988, when we have no more people excluded from the labor market, due 
to all forms of discrimination, including gender ratio.

Keywords: human dignity, decent work, gender discrimination and indirect Ministry 
of Labor. 



“O regime democrático requer se construa uma pedagogia 
de  respeito  à  pessoa  humana  em  sua  dignidade,  e 
valorização  da  diversidade.  Mais  que  projetos  de  lei,  a 
democracia requer um projeto audacioso de transformação 
social,  a  partir  da  cultura  e  das  relações  que  se 
estabelecem no interior dessa sociedade.”

 Egídia Maria de Almeida Aeixe
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INTRODUÇÃO

O presente trabalho de dissertação de conclusão do Programa de Pós-

Graduação em Direito, stricto sensu, na área de concentração Constitucionalização 

do Direito, da linha de pesquisa Concretização dos Direitos Fundamentais e seus 

Reflexos nas Relações Sociais, da Universidade Federal de Sergipe, versa sobre a 

VIOLAÇÃO DO DIREITO À IGUALDADE DE OPORTUNIDADES - Discriminação 

Indireta de Gênero nas Relações Laborais e a Atuação do Ministério Público do 

Trabalho.

O tema foi eleito pela sua relevância no mundo jurídico e por tratar de 

bens jurídicos preciosos: a dignidade da pessoa humana para o exercício do direito 

ao trabalho decente, livre de todas as formas de discriminação, conforme preconiza 

a Constituição da República de 1988.  Ressalte-se, ainda, a relevância do objeto de 

estudo   desta  investigação  quanto  à  abrangência  de  um grupo  considerado  de 

trabalhadores e, por que não afirmar, mais de metade da população brasileira, ou 

seja, as mulheres. 

Acrescente-se a isso,  o fato de as questões relativas  à discriminação 

indireta em razão de gênero nas relações de trabalho ainda terem pouca visibilidade 

na sociedade,  bem como no mundo jurídico, conclusão que se chega em face da 

atuação desta autora como membro do Ministério Público do Trabalho, por vários 

anos como representante da Procuradoria Regional do Trabalho, na Coordigualdade 

- Coordenadoria Nacional de Combate a Toda Forma de Discriminação, e por dois 

anos (2009-2011) como Coordenadora Nacional da referida Coordenadoria

No primeiro capítulo, far-se-á uma retrospectiva histórica da concepção 

do trabalho humano no mundo e no Brasil, desde os primórdios até os dias atuais,  

na qual se demonstrará a mudança de paradigma do valor do trabalho, que passou 
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de  dor,  sofrimento,  fardo  e  tortura  para  um  direito  humano  constitucionalmente 

garantido. Para tanto, serão mencionados estudos que indicam as transformações 

nas relações de trabalho desde a Idade Antiga até a Contemporânea.

Para alcançar  o tema propriamente dito,  da discriminação indireta nas 

relações  de  trabalho,  no  segundo  capítulo,  entende-se  indispensável  uma 

abordagem histórico-filosófica dos direitos fundamentais e do princípio da dignidade 

da pessoa humana, esse que lastreia o Estado Democrático de Direito, servindo de 

âncora  aos  demais  direitos  fundamentais insculpidos  na  Constituição  Cidadã  de 

1988, sobremaneira, o do trabalho decente. 

Nessa  perspectiva,  tratar-se-á  do  trabalho  decente,  enquanto  direito 

fundamental  de  toda pessoa humana,  trazendo à baila   doutrina,  jurisprudência, 

Convenções e Declarações da Organização Internacional do Trabalho - OIT e da 

Organização  das  Nações  Unidas  -  ONU,  bem  como  normas  nacionais, 

constitucionais e infraconstitucionais, que versam sobre o tema, e as dificuldades 

para a sua implementação.

No momento seguinte, ou seja, no terceiro capítulo, far-se-á, então, uma 

reflexão no tocante ao princípio fundamental da não discriminação, com enfoque no 

princípio da igualdade, com definições, conceitos, diversos tipos e classificações, em 

confronto com o sistema jurídico de proteção à mulher, ressaltando-se a presença 

desse nas legislações estrangeira e pátria,  outorgadas ou promulgadas ao longo 

desses  últimos séculos. 

No  último  e  quarto  capítulo,  buscar-se-á  demonstrar   a  origem,   a 

trajetória histórica,  as formas de atuação do Ministério Público do Trabalho - judicial, 

extrajudicial  e  promocional  -  enquanto  instituição  essencial,  não  somente  à 

prestação jurisdicional, mas, sobretudo, à promoção da igualdade de oportunidades, 

bem como far-se-á  uma reflexão  acerca  da  negociação  coletiva  como uma das 

formas de combate à discriminação indireta de gênero, para a concreta efetivação 

do direito  fundamental à não discriminação.
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Por  fim,  a  título  de  considerações finais,  serão apresentadas algumas 

proposições,  as quais serão submetidas à apreciação e  à  crítica daqueles que 

pretendam colaborar com o aperfeiçoamento deste estudo e com aprofundamento 

das questões referentes à discriminação indireta em razão de gênero nas relações 

laborais.

O  trabalho  foi  baseado  em  pesquisa   qualitativa  exploratória,  com 

enfoques  reflexivo  e  sistemático,  utilizando-se  dos  métodos  histórico,  analítico  e 

dialético  da  dogmática  jurídica.  Optou-se  por  utilizar  obras  doutrinárias, 

prioritariamente,  e   periódicos,  sítios  da  internet,   artigos  científicos,  pesquisa 

legislativa  (tratados  e  convenções  internacionais,  normas  constitucionais  e 

infraconstitucionais) e jurisprudencial, ações judiciais,  acórdãos e termos de ajuste 

de conduta.

As  considerações  finais  serão  seguidas  da  relação  de  autores 

consultados. 



16

CAPÍTULO  1-  DO  TRABALHO  HUMANO  E  A  MUDANÇA  DE 
PARADIGMA

1.1- DO TRABALHO NO TEMPO E NO MUNDO

1.1.1-  Das Considerações Gerais

O trabalho realizado pela mulher e pelo homem é um dos elementos mais 

importantes para compreensão da história da humanidade. O modo e os meios de 

produzir,  os  instrumentos  e  a  energia  despendida  pelo  ser  humano  formam  o 

sistema de produção que caracteriza uma Era, uma Idade, sendo um divisor da linha 

do tempo entre os povos. A maneira pela qual se busca o próprio sustento e o dos 

seus dependentes revela as características de uma comunidade em determinado 

tempo e espaço, no tocante às relações sociais, econômicas, políticas e culturais.

Entretanto, nem sempre o trabalho foi visto como “eixo teórico nuclear do 

homem para a sua realização e valorização em sua condição humana”1. Esse é um 

processo histórico vivenciado pelos trabalhadores. Isso é que se verá a seguir.

1.1.2- Da Idade Antiga

Estudiosos do Direito do Trabalho, quando lidam com a trajetória desse 

ramo da ciência jurídica,  afirmam que o termo trabalho tem sua origem no latim 

“tripalium”2, nome dado ao instrumento de tortura ou, ainda, cavalete de três paus, 

1 DELGADO, Gabriela Neves. Direito fundamental ao trabalho digno. São Paulo: Ltr, 2006, p.19-
20.

2 CASSAR, Vólia Bonfim. Direito do trabalho. 2 ed. Niterói: Impetus, 2008, p. 3.
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usado em animais, enquanto a  palavra "tripaliare"3 significa trabalhar. 

Nesse sentido são as palavras de Ronaldo Murgas Torrazza:

El trabajo es tan antiguo como la presencia del ser humano en el planeta. 
Ello es así tanto si se mira desde la perspectiva del mandato bíblico que 
explica la perdida del Paraíso terrenal, como si lo vemos como lo que es 
consustancial  a  toda  especie.  Nuestros  ancestros  en  la  evolución,  al 
descender de los arboles, en algún momento adoptaron la posición erguida 
y en ese proceso se encontraron con un nuevo potencial de uso para sus 
extremidades superiores. Con esto y el desarrollo de la inteligencia, se abrió 
paso a la fabricación de herramientas y a la cadena de cambios para que el 
trabajo fuese menos duro y tuviese mayor eficiencia, cambios que, desde 
las primitivas herramientas, de las palancas, la rueda, el uso de los animales 
em nuestro trabajo, los talleres artesanales, las grandes maquinas y luego la 
revolución tecnológica y científica de hoy, nos fue llevando a cada vez más 
complejos escenarios laborales, impredecibles en su alcance4.

Ressalte-se que tais atributos já eram encontrados no Antigo Testamento, 

quando  Deus,  ao  expulsar  Adão  e  Eva  do  paraíso,  por  ter  aquele  cedido  à 

provocação  dessa,  determina  que   sobrevivam   do  suor  dos  seus  rostos5. 

Assim,“certo é que o vocábulo trabalho apresentou, desde o seu nascimento, um 

sentimento de expiação, de castigo ou de fadiga.”6

O Direito do Trabalho, que tem como objeto de estudo a energia humana 

desprendida  em  favor  de  terceiro,  revela  que,  durante  muito  tempo,  o  trabalho 

esteve  atrelado  à  mão de  obra   que não  era  livre  juridicamente  e,  no  dizer  de 

Ronaldo Murgas Torrazza, “una cosa es a historia del trabajo y outra distinta es la  

historia del Derecho del trabajo, si bien ambas relacionadas entre si y cargadas de 

luchas, dolor y sacrificios.”7

Nesse sentido é a lição de Lucas Gonçalves da Silva, “La  esclavitud es 

el estado o la condición a la que es sometido un ser humano para la utilización de su 

3 MARTINS, Sérgio Pinto. Direito do trabalho. 26 ed. São Paulo: Atlas, 2010, p. 4.
4 TARRAZZA,  Ronaldo  Murgas.  El  nuevo  constitucionalismo  social  y  su  relación  con  el 

derecho del trabajo. In: Revista de Direito do Trabalho. Vol.146.  Abril/2012, p.1.
5 Bíblia Sagrada, Gêneses, capítulo 3, versículo 19.
6 SOUZA, Otávio  Augusto Reis  de:  CARNEIRO, Ricardo José Mercês.  Direito e  processo do 

trabalho. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 1. 
7 TARRAZZA, Ronaldo Murgas. Idibem, p.1.
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fuerza em provecho económico de otros”.8

Os ensinamentos de Gabriela Neves Delgado confirmam as assertivas 

acima:

Como o escravo não era detentor de direitos, e muito menos  possuidor de 
liberdade  para  contatar  sua  força  de  trabalho,  era  impossível  que 
estabelecesse contratos de proteção de serviços sinalagmáticos, por meio 
da bilateralidade de direitos e obrigações.

Em  tal  conjuntura,  o  trabalho,  além  de  representar  o  símbolo  da 
obrigatoriedade,  criva  sentimentos  de  sofrimento  e  condenação  para  os 
prestadores de serviços, o que lhes gerava uma identidade de submissão.9

Portanto,  vê-se  que  a  Idade  Antiga  caracteriza-se  pelo  sistema  de 

produção escrfavagista, no qual o trabalhador era considerado coisa, mercadoria, 

não sendo sujeito de direitos, e o trabalho significava “...  atividade menor, sendo 

tarefa  reservada  aos  escravos  e  àqueles  que  não  pertenciam  às  classes  mais 

favorecidas, dentro das sociedades”.10

1.1.3- Da Idade Média

Na  Idade  Média,  a  mão  de  obra  foi  marcada  pela  servidão,   o  que 

possibilitava a troca de favores entres os senhores feudais e os seus servos. No 

sistema feudal os nobres permitiam o uso da terra pelos camponeses e lhes davam 

em troca a proteção militar e  a política. Contudo, tais servos não eram livres, pois 

estavam ligados a terra e lhes pagavam os tributos com parte da produção.11

8 SILVA, Lucas Gonçalves da. Tratado De Los Tratados Internacionales -  Comentado.  Tomo II, 
Tratados  y  Documentos  com  Jerarquía  Constitucional.  Dirigido  por  CARNOTA,  Walter  F., 
Coordenado por Sosa, Guillermina Leontina. Buenos Aires: La Ley, 2011, p. 286.

9 DELGADO, Gabriela Neves. Op.cit.,  p.142. 
10 BRITO FILHO, José Cláudio Monteiro de. Trabalho decente: análise jurídica da exploração, 

trabalho escravo e outras formas de trabalho indigno. 2. ed. São Paulo: LTr, 2010, p. 11.
11 CASSAR, Vólia Bonfim. Op. cit.,  p.14. 
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Sobre o período de transição da Idade Antiga para  a Média,  Francisco 

Quintanilha Véras Neto ensina:

O modo de produção escravagista foi sendo paulatinamente substituído por 
uma  economia  de  subsistência  agrária  e  estática  (não  havia  troca 
monetária, mas escambo, troca de um objeto por outro, sem um equivalente 
geral abstrato de troca, a moeda), baseada no trabalho servil e nos valores 
de uso. A economia escravagista sucumbiu ao trabalho servil  e a Europa 
ocidental  se  fragmenta  em  unidades  de  produção  descentralizadas  que 
constituíram o feudalismo no velho continente, sob o novo império da Igreja, 
única  instituição  burocrática  dotada  de  centralização,  verticalização  e 
disciplina para organizar as atividades, acabou se tornando um verdadeiro 
fantasma  surgido  da  decomposição  corpórea  do  império  romano.  Para 
fundamentar  esse  processo  de  decadência,  citam-se  as  seguintes 
transcrições, que falam respectivamente do declínio do trabalho escravo, o 
crescimento do cristianismo, o retomo ao campo em busca de proteção e 
segurança.12

Verifica-se,  assim,  que  o  feudalismo  trouxe  profundas  mudanças  no 

sistema  político,  econômico  e  social  da  época.  Entretanto,  a  mão  de  obra, 

considerada livre, possuia em seu bojo as amarras da servidão. Ou seja, o trabalho 

humano na terra, no campo,  era  moeda de troca por proteção militar.

      Nesse passo, leciona Sandra Lia Simón:

Na  Idade  Média,  quando  imperava  o  modelo  econômico  da  sociedade 
feudal, a fonte de riqueza por excelência era a posse da terra. As pessoas 
que não a possuíam, muito embora fossem formalmente livres, viviam de 
maneira semelhantes aos escravos.  De acordo com os ditames católicos 
que marcaram o espírito  dessa época,  riqueza e pobreza eram dons de 
Deus e uma eventual igualdade estava reservada apenas para o reino divino 
da vida  pós-morte.  Também aqui  a  aristocracia  não encarava  o trabalho 
como atividade  digna,  pois  precisava  dedicar  seu  tempo  a  tarefas  mais 
relevantes,  tais  como  a  guerra,  a  gestão  dos  negócios,  a  política,  o 
sacerdócio.13

 Ainda acercada servidão, Lucas Gonçalves da Silva ensina:

En el uso común, la servidumbre implica una relación de dependencia de 
una persona sobre outra que es el siervo o el esclavo. En Sociología, el  

12 VÉRAS NETO,  Francisco Quintanilha.  Direito romano clássico: seus institutos jurídicos e 
seu  legado.  In:  Fundamentos  de  história  de  direito.  Antônio  Carlos  Wolkmer, 
organizador.  3. ed. 2.tir. rev. e ampl.  Belo Horizonte: Del Rey, 2006, p.113.

13 SINÓN,  Sandra  Lia.  A  proteção  constitucional  da  intimidade  e  da  vida  privada  do 
empregado. São Paulo :  Ltr, 2000, p. 21.
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vocablo es empleado para traducir  la relaciónn de dependencia entre un 
grupo o estrato social sobre ouro, como ocurre em la aristocracia donde un 
hay  un  sometimiento  al  pago  de  tributos  y  a  la  obligación  de  prestar 
servicios.14

Vale dizer, o trabalho na Idade Média ainda tinha a pecha  do sacrifício, da 

dor, da desigualdade entre os homens que possuíam ou não bens  e ou faziam ou 

não parte de determinada camada social. Aquela era uma sociedade marcada pela 

estratificação social.

As  corporações  de  mercadores  e  as  de  ofício,  existentes  à  época, 

estabeleciam  estrutura  hierárquica,  regulando  a  capacidade  produtiva  e 

regulamentando  a  técnica  de  produção.  Possuíam os mestres  (proprietários  das 

oficinas),  os  companheiros  (recebiam  salários  dos  mestres)  e  os  aprendizes 

(recebiam ensino metódico da profissão, de 12 a 14 anos).

Com a decadência do sistema feudal,  a sociedade feudal passou por 

mudanças, conforme esclarece  Augusto César Leite de Carvalho:

A Baixa Idade Média assistiu a transformações sociais e econômicas que 
serviram à progressiva estruturação do sistema capitalista de produção. A 
sociedade estamental foi gradativamente se desintegrando e, nesse mesmo 
toar, a economia auto-suficiente, típica do feudalismo, foi sendo substituída 
por uma economia comercial. O crescimento demográfico e o renascimento 
urbano, com emancipação pacífica ou não das cidades onde mais florescia 
a  atividade  comercial,  deram  origem  a  uma  nova  sociedade  agora 
estruturada em classe e a habitar cidades ou burgos.15

Desse  modo,  com  as  transformações  acima  mencionadas,  a  Europa 

passou  a  ter  nova  feição,  não  somente  quanto  ao  aspecto  econômico,  com  a 

mudança no modo de  produção,  mas também nos  aspectos  sociais,  culturais  e 

políticos, como adiante se verá.

14 SILVA, Lucas Gonçalves da. Op. cit.,  p. 286.
15 CARVALHO, Augusto César Leite de.  Direito individual do trabalho. Rio de Janeiro: Forense, 

2004.  p. 6.
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1.1.4- Idade Moderna

No século  XVIII,  entre  os  anos de 1750 a  1800,  surgem,  por  todo o 

mundo,  inúmeras revoluções, que têm o seu início no Ocidente. Essas agitações 

foram atribuídas à proliferação das ideias iluministas, surgidas a partir  dos novos 

conhecimentos científicos do final do século XVII, e tinham na razão e no progresso 

seus pilares de sustentação.

 A Revolução Francesa, do ano de 1789, suprimiu as corporações, com 

base nos princípios da liberdade, da igualdade e da fraternidade, trazendo ao centro 

das atenções uma nova classe, a burguesia. Essa, sedenta dos poderes econômico, 

político e social, tinha o intuito de formar monarquias nacionais, que dominaram toda 

a Idade Moderna, conhecida pela ruptura com o antigo regime feudal, caracterizado 

pelo tripé servidão, nobreza e clero.

Em meados do século XVIII surgiu o Constitucionalismo Moderno, com 

características próprias, a partir do advento das Constituições escritas dos Estados 

Unidos  da  América  (1787),  promulgadas  após  a  independência,  e  a  da  França 

(1791). Rompe-se, portanto, com as garantias limitadas pelos Estados Absolutistas, 

através da imposição das leis escritas e pela organização social do Estado. 

As  Revoluções  Industriais,  iniciadas  na  Inglaterra,  transformaram  o 

trabalho em emprego, predominantemente, remunerado e subordinado, porém com 

a mão de obra livre. A utilização da máquina a vapor alterou significativamente as 

relações laborais com a mecanização da produção em série, exigindo técnica no 

processo produtivo e concentração do elemento humano em torno das unidades 

onde se instalaram as máquinas, provocando a urbanização da sociedade, com a 

formação  de  cidades,  metrópoles  e  megalópoles,  fazendo  surgir  consciência 

coletiva, segundo os ensinamentos de Maurício Godinho Delgado:

No plano da sociedade civil, tem fundamental relevância a descoberta, pelos 
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trabalhadores, da ação coletiva (em vez da simples ação individual) como 
instrumento  de  atuação,  quer  no  âmbito  político  (perante  o  Estado, 
principalmente),  quer  no  âmbito  essencialmente  profissional  (perante  o 
empregador ou empregadores, portanto).  Em seguida, o aperfeiçoamento 
dessa estratégia coletiva de ação, mediante a formação e consolidação de 
organizações  coletivas  de  trabalhadores,  seja  sindicais,  seja  mais 
nitidamente  políticas.  Por  fim,  como  síntese  de  todo  esse  processo,  o 
surgimento  de  movimentos  claramente  políticos,  com  forte  participação 
obreira,  de  que  são  exemplos  marcantes  o  associacionismo  sindical 
nacional e internacional, o socialismo, o comunismo.16

E mais adiante, em citada obra, o autor esclarece que:

Esses segmentos, socialmente dominados e juridicamente subordinados na 
estrutura do processo produtivo, passaram a formular, em contraposição ao 
estuário jurídico liberal e individualista da época, proposta de normatização 
de caráter coletivo, abrangentes do conjunto dos trabalhadores envolvidos e 
subordinados. Dessa maneira, os trabalhadores, através da sua ação sócio-
política, conseguiram contrapor ao sujeito individual assimilado pelo Direito 
Civil da época a idéia de sujeito coletivo.17

Em fins do século XVIII  e  durante o XIX,  maturaram-se,  na Europa e 

Estados Unidos, todas as condições fundamentais de formação do trabalho livre, 

mas subordinado e de concentração proletária, que propiciaram a emergência do 

Direito  do  Trabalho,  conforme esclarece o  autor  acima citado,  quando trata  dos 

fatores econômicos que propiciaram mudanças no sistema produtivo.18

 Nesta esteira de pensamento,  Orlando Gomes e Elson Gottschalk:

A concentração do proletariado nos grandes centros industriais nascentes; a 
exploração de um capitalismo sem peias; a triunfante filosofia individualista 
da Revolução  Francesa;  os falsos postulados da liberdade de comércio, 
indústria  e  trabalho,  refletidos  no  campo  jurídico  na  falaz  liberdade  de 
contratar; o largo emprego das chamadas “meias forças”, isto é, o trabalho 
da mulher e do menor; a instituição das sociedades por ações, sociedades 
anônimas propiciando, a princípio, a reunião de grandes massas de capital 
necessário  aos  empreendimentos  industriais,  e  seu  posterior 
desdobramento  em  capitais  monopolizadores  (trust,  cartéis,  holdings),  a 

16 DELGADO, Maurício Godinho. Op. cit., p. 90.
17 Ibidem, p. 92.
18 Note-se  que   “a  expressão  grande indústria  traduz  um modelo  de  organização do  processo 

produtivo, baseado na intensa utilização de máquinas e profunda especialização e mecanização 
de tarefas, de modo a alcançar a concretização de um sistema de produção sequencial, em série 
rotinizada. O modelo de grande indústria conduziu à utilização maciça e concentrada da força de 
trabalho assalariada, que se torna instrumento integrante do sistema industrial característico do 
capitalismo emergente.” Vide Ibidem,  p.89.



23

ideia  vigorante  do  não-intervencionismo  estatal,  por  mais  precárias  que 
fossem as condições econômicas e sociais, tudo isso, gerando um estado 
de  miséria  sem  precedentes  para  as  classes  proletárias,  resultou  no 
aparecimento,  na  história  do  movimento  operário,  de  um  fenômeno 
relevantíssimo: a formação de uma consciência de classe.19

Demonstra-se,  assim,  que,  com  todas  essas  profundas  mudanças,  a 

superexploração da mão de obra,  inclusive utilização de criança e adolescentes, 

com extensas jornadas, as quais chegavam até 16 horas, ausência de repousos 

para  alimentação  e  semanal,  meio  ambiente  do  trabalho  altamente  insalubre, 

penoso,  periculoso,  e,  sobremaneira,  com o  pagamento  de  ínfimos  salários,  os 

princípios do  laisser faire e laisser passer,  marcados pela liberdade de contratar, 

móvel da Revolução Francesa de 1789, não mais correspondiam aos interesses do 

sistema capitalista selvagem, que precisava se renovar para continuar dominante. 

Passou-se,  então,  à  intervenção  do  Estado  nas  novas  relações  de 

trabalho,  fruto,  principalmente,  da  pressão exercida  pela  classe  operária,  para  a 

criação  de  normas  destinadas  à  proteção  dos  trabalhadores,  em  especial,  aos 

menores de idade e às mulheres, considerados meia força. Como consequência das 

pressões sociais, surge em 1802, na Inglaterra, norma proibindo o trabalho noturno 

de  mulheres  e  menores  e  fixando  jornada  de  trabalho  de  12  horas,  dentro  do 

movimento classificado pelo feminismo de primeira onda.20

Na França, em 1841, o trabalho de menores de 08 anos de idade foi 

proibido. A Igreja Católica, preocupada com as precárias condições de trabalho, falta 

19 GOMES, Orlando; GOTTSCHALK, Elson. Curso de direito do trabalho.  17 ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2005, p. 1-2.

20 No entanto, no fim do século XIX, o ativismo passou a se focar principalmente na conquista de 
poder político, especialmente o direito ao sufrágio por parte das mulheres. Ainda assim, feministas 
como  Voltairine  de  Cleyre  e  Margaret  Sanger  já  faziam  campanhas  pelos  direitos  sexuais, 
reprodutivos e econômicos das mulheres nesta época. A segunda onda se refere a um período da 
atividade feminista que teria começado no início da década de 1960 e durado até o fim da década 
de 1980. A acadêmica Imelda Whelehan sugere que a segunda onda teria sido uma continuação 
da fase anterior do feminismo, que envolveu as suffragettes do Reino Unido e Estados Unidos. A 
segunda onda feminista continuou a existir deste então, e coexistiu com o que é chamado de 
terceira onda; a estudiosa Estelle Freedman agrupa a primeira e a segunda onda do feminismo, 
afirmando que a primeira teria tido o foco em direitos como o sufrágio, enquanto a segunda se 
preocupava principalmente com questões de igualdade e o fim da discriminação. Disponível  em: 
<http://pt.wikipedia.org/wiki/Feminismo     >. Acesso em: 20 fev. 2013.

http://pt.wikipedia.org/wiki/Feminismo
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de  repouso  e  baixa  remuneração,  em  1891,  publicou  a  Encíclica  Papal  Rerum 

Novarum, da autoria de Leão XIII, dando início à chamada doutrina social da Igreja, 

atribuindo ao sistema capitalista a função social, com proteção aos trabalhadores e 

com liberdade de organização sindical.

Nesse aspecto, Rolando Murgas Torrazza assevera que:

La lucha por  la  limitación de la  jornada,  en contra  de los bajos salarios 
librados a la oferta y la demanda, de la explotación de la mano de obra 
infantil,  por  los  derechos colectivos,  la  protección  contra  los  riesgos  del 
trabajo,  etc.,  fueron  generando  ese  basamento  normativo  indispensable 
para construir el Derecho y el papel del Estado y van surgiendo, pasó a 
pasó,  pero  cada  vez  con  mayor  coherencia,  los  lineamientos  teóricos, 
políticos  y  doctrinales,  que  llevaron  a  hablar  de  legislación  industrial,  
derecho  industrial,  legislación  obrera,  derecho  obrero,  legislación  del  
trabajo, nuevo derecho, derecho social y finalmente de derecho del trabajo 
o derecho laboral.21

O Direito do Trabalho é, portanto, produto cultural do século XIX e das 

transformações  econômicas,  sociais  e  políticas  ali  vivenciadas,  que  colocam  a 

relação  de  trabalho  subordinado  como  núcleo  motor  do  sistema  produtivo, 

característico daquela sociedade.

Acerca dos efeitos do sistema capitalista, Sandra Lia Simón leciona:

Foram diversas as circunstâncias que possibilitaram a Revolução Industrial. 
Depois   que a terra  deixou de ser  a fonte  de riqueza por  excelência,  o 
aparecimento  das  cidades  fez  surgir  a  classe  social  dos  artesãos.  Em 
virtude do aperfeiçoamento da técnica produtiva, os bem-sucedidos dentre 
estes  deram  origem  a  outra  classe  social,  possuidora  do  dinheiro  e 
detentora  dos  meios  de  produção,  a  burguesia,  que  protagoniza  um 
processo  de mudanças profundas e  aceleradas não só nas relações de 
trabalho, mas no conjunto da sociedade.

Contudo, esse processo só foi possível com o surgimento paralelo de outra 
classe social, que contava apenas com a força de trabalho para sobreviver. 
Essa nova classe era a mão-de-obra necessária para a produção, e foram 
os indivíduos a ela pertencentes que assumiram a realização das diversas 
novas tarefas que se apresentavam com o avanço industrial.22

21 TARRAZZA, Ronaldo Murgas. Op. cit.,  p. 2.
22 SINÓN, Sandra . Op. cit.,  p. 22.
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Nesse  processo  histórico,  constata-se  que  o  Constitucionalismo 

Clássico23 ou Liberal, que teve importante papel na construção da igualdade formal 

dos  cidadãos  perante  a  lei,  não  soluciona  os  conflitos  sociais,  políticos  e 

econômicos, frutos da Revolução Industrial, tendo que ceder espaço para um novo 

Constitucionalismo,  chamado  Moderno  ou  Social.  Surgem,  assim,  os  primeiros 

direitos mínimos, os quais são denominados de Direitos Humanos.

1.1.5- Da Idade Contemporânea

 A Idade Contemporânea chegou marcada pela Primeira Grande Guerra, 

de  1914  a  1918,  e  pela  constitucionalização  dos  direitos  sociais  e  econômicos,  

conhecidos como direitos de 2ª dimensão. 

Em 1917, no México, surgiu a primeira Constituição (Constitución Politica 

de los Estados Unidos Mexicanos), considerada um divisor de águas na história dos 

ordenamentos  jurídicos  pelo  seu  pioneirismo,  pois  tratou  de  temas  relativos  ao 

Direito  do  Trabalho  e  proteção  social,  como  jornada  de  oito  horas,  direito  de 

associação em sindicato, direito à greve, salário mínimo, proteção ao trabalho da 

mulher e proibição do trabalho infantil.  

Nesse passo é a lição de Fábio Konder Comparato:

O que  importa,  na  verdade,  é  o  fato  que  a  Constituição  Mexicana,  em 
reação  ao  sistema  capitalista,  foi  a  primeira  a  estabelecer  a 
desmercantilização do trabalho, ou seja, a proibição de equipará-lo a uma 
mercadoria qualquer, sujeita a lei da oferta e da procura no mercado. Ela 

23 O Constitucionalismo Clássico possui características básicas: Constituição normalmente escrita, 
de modo que todos possam exercer os seus direitos e a sua dignidade humana. Ela é rígida,  
protegida contra as arbitrariedades do poder, ou seja, os procedimentos de reforma devem ser 
especiais e dificultados, tendo uma parte dedicada transcrição de direitos fundamentais básicos 
de qualquer cidadão contra o arbítrio do Estado e e outra,destinada a organização racional do 
poder, tendo como princípio fundamental a divisão de poderes ou de funções, limitando, assim, a 
atuação do poder do Estado.
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firmou  o  princípio  da  igualdade  substancial  de  posição  jurídica  entre 
trabalhadores  e  empresários  na  relação  contratual  de  trabalho,  criou  a 
responsabilidade dos empregadores por acidente de trabalho e lançou, de 
modo  geral,  as  bases  para  construção  do  moderno  Estado  Social  de 
Direito.24

Na Alemanha, em 1919, após o período da Primeira Grande Guerra, a 

Constituição de Weimar exerceu forte influência na legislação dos países ocidentais, 

no que se refere aos novos direitos de conteúdo social,  inclusive os trabalhistas, 

elevando-os a nível constitucional. Pela primeira vez na história do Direito, igualou-

se juridicamente maridos e mulheres e se deu proteção e assistência à maternidade, 

nos arts. 119, § 2º e 161.

  Fábio Comparato destaca o seu papel da Constituição Alemã:

Apesar das fraquezas e ambigüidades assinaladas, e malgrado a sua breve 
vigência,  a  Constituição  de  Weimar  exerceu  decisiva  influência  sobre  a 
evolução  das  instituições  políticas  em  todo  o  Ocidente.  O  Estado  da 
democracia  social,  cujas  linhas-mestras  já  haviam  sido  traçadas  pela 
Constituição  mexicana  de  1917,  adquiriu  na  Alemanha  de  1919  uma 
estrutura mais elaborada, que veio a ser retomada em vários países após o 
trágico interregno nazi-facista e a Segunda Guerra Mundial. A democracia 
social representou efetivamente, até o final do século XX, a melhor defesa 
da dignidade humana, ao complementar os direitos civis e políticos – que o 
sistema  comunista  negava  –  com  os  direitos  econômicos  e  sociais, 
ignorados pelo liberal-capitalismo. De certa forma, os dois grandes Pactos 
internacionais  de  direitos  humanos,  votados  pela  Assembléia  Geral  das 
Nações  Unidas  em  1966,  foram  o  desfecho  do  processo  de 
institucionalização da democracia 

Ainda no mesmo ano de 1919, surgiu o Tratado de Versalhes, documento 

de  paz  que  encerrou  oficialmente  a  Primeira  Guerra  Mundial.  Assinado  pelas 

potências europeias, fixou princípios sobre duração do trabalho, diária e semanal;  

repouso;  isonomia  salarial;  proteção especial  ao menor e à  mulher;  e  direito  de 

associação,  ressaltando  que,  no  artigo  427,  não  admite  se  que  o  trabalho  seja 

tratado como mercadoria, além da proteção e assistência à maternidade.

Como parte  do Tratado de Versalhes,  foi  criada a  OIT -  Organização 

Internacional do Trabalho, que passa a ter papel fundamental no mundo do trabalho, 

24 COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. São Paulo: Saraiva, 
2007.  p. 181.  
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disciplinando  as  relações  laborais.   A  OIT  é  tema  corrente  em diversas  obras 

doutrinárias:

A OIT possui sua Constituição Interna e prevê os seus órgãos executivos e 
legislativos.  Dentre  estes  últimos  merecem  destaque  especial  as 
Conferências Internacionais  do Trabalho,  das quais  participam delegados 
representantes  dos  Governos  dos  Estados-membros,  além  de 
representantes  das  organizações  profissionais,  empregadores  e 
empregados,  paritariamente,  fato  este  sem  precedente  na  história  das 
relações entre os povos.25

Nessa pegada, relevante mencionar a “Carta del Lavoro”,  de 1927,  da 

Itália,  que  ao  instituir  um sistema corporativista,   muito  influenciou   o  direito  do 

trabalho  brasileiro,  no  tocante  ao  Direito  Sindical,  vinculado  ao  Estado,  e  à 

organização da Justiça do Trabalho.26

Nasce,  assim,  um  novo  Constitucionalismo,  chamado  Social,  o  qual 

consagra os direitos trabalhistas como fundamentais sociais. Nesse passo, Paulo 

Bonavides afirma:

O Constitucionalismo Social - aquele que nas relações do indivíduo com o 
Estado e vice-versa faz preponderar sempre o interesse da sociedade e o 
bem público - teve, em termos de positividade, o berço de sua formação, ou 
sua base precursora, conforme a história e os textos nos relatam e atestam, 
em duas Constituições da América Latina: a da Venezuela de 1811 e a do 
México, de 1919.27

Dirley da Cunha Júnior, quando trata do surgimento do Estado de Bem-

Estar Social, observa que:

Estava instalado, portanto, o clima político-social propiciador da intervenção 
do Estado nas relações socioeconômicas travadas pelo indivíduo. Nasce, 
então, o Estado de Bem-Estar Social.  Assim, esse Estado de Bem-Estar 
Social  e  da  Justiça  Social  fez-se  intervencionista  na  sociedade  e  na 
economia  nela  praticada,  exatamente  para  que  os  direitos  sociais  e 
econômicos  fossem indistinta  e  genericamente  assegurados.  Sua atitude 
era ativa, pois não se contentava em prevenir e solucionar os conflitos de 

25 GOMES, Orlando;  GOTTSCHALK, Elson. Op. cit.,  p. 5.
26  CASSAR, Vólia Bonfim. Op. cit., p.18.
27 BONAVIDES,  Paulo.  A  evolução  constitucional  no  Brasil. Disponível  em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php  ?   > Acesso em: 03  fev. 2013. 

http://www.scielo.br/scielo.php
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interesses interindividuais.28

Pode-se  notar  a  mudança  no  papel  exercido  pelo  Estado,  de  mero 

expectador a garantidor dos direitos sociais, antes muito frágeis diante do liberalismo 

e da exploração dos trabalhadores pela classe mais abastada economicamente.  

Após  a  Segunda  Grande  Guerra,  os  países  se  voltaram  para  a 

elaboração de normas de proteção à pessoa, a exemplo da Declaração Universal 

dos Direitos Humanos,  em 1948, quando foi adotada pela Organização das Nações 

Unidas - ONU29 e é considerado o documento com o número maior de traduções, o 

que  revela,  também,  o  seu  grau  de  importância,  em  razão  de  reconhecer  a 

dignidade humana.30 

Em relação a esse novo Constitucionalismo, Rolando Murgas Torrazza 

esclarece algumas características que o definem:

Esta categoría la enfocaremos esencialmente en torno a sus efectos en el 
Derecho del trabajo, aunque, sin duda, va más allá del mismo.
Sus características son las siguientes:

1. Se estatuye el llamado Estado Social de Derecho.
2. Inclusión de normas directamente aplicables y possibilidad de acceso a 
su tutela judicial, sin necesidad de desarrollo legislativo específico.
3.  Incorporación  al  Boque  de  Constitucionalidad  o  supremacía  sobre  la 
legislación  ordinaria,  de  los  Convenios  internacionales  sobre  derechos 
humanos.
4. Incorporación expresa de varios de los llamados principios del Derecho 
del Trabajo.
5.  Incorporación  a  los  textos  constitucionales  de  nuevos  derechos 
fundamentales de los trabajadores.

28 CUNHA JUNIOR, Dirley da. Curso de direito constitucional. 3 ed., rev., atual. e ampl. Salvador: 
JusPodium, 2009, p. 284-285.

29 ONU.  (Declaração Universal dos Direitos Humanos). A Assembleia Geral proclama: 
A presente Declaração Universal dos Diretos Humanos como o ideal comum a ser atingido por 
todos os  povos e todas  as nações,  com o objetivo  de que  cada indivíduo e cada órgão da  
sociedade,  tendo  sempre  em  mente  esta  Declaração,  se  esforce,  através  do  ensino  e  da 
educação, por promover o respeito a esses direitos e liberdades, e, pela adoção de medidas 
progressivas de caráter nacional e internacional, por assegurar o seu reconhecimento e a sua 
observância universais e efetivos, tanto entre os povos dos próprios Estados-membros, quanto 
entre os povos dos territórios sob sua jurisdição.

30 ONU. (Declaração Universal dos Direitos Humanos). Artigo I  -  Todas as pessoas 
nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotadas de razão e consciência e devem agir 
em relação umas às outras com espírito de fraternidade.
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6. Perfil reglamentario de los textos constitucionales.
7. Importante papel de los Tribunales, Salas y Cortes Constitucionales em la 
tutela judicial efectiva de los derechos constitucionalmente garantizados.31

Assim, surgiu um novo modelo de Constitucionalismo, característico de 

um  Estado  Social  de  Direito,  com  o  escopo  de  buscar  o  equilíbrio  entre  a 

preservação  dos  direitos  individuais  e  a  necessidade  de  o  Estado  intervir  para 

assegurar a efetivação da justiça social,  como meio de reduzir  as desigualdades 

materiais  existentes  na  relações  privadas,  com  a  promoção  dos  direitos 

fundamentais.

1.2- DO TRABALHO NO BRASIL

1.2.1- Do Período Colonial

Partindo  para  uma  análise  mais  específica  acerca  da  evolução  do 

trabalho  nas  Constituições  do  Brasil,  observa-se  que,  até  a  abolição  oficial  do 

trabalho  escravo,32 em  188833,  como  consequência  do  processo  histórico  de 

colonização  português,  a  economia  colonial  tinha  como  suporte  do  sistema  de 

31 TARRAZZA, Ronaldo Murgas. Op. cit., p. 5-6.
32 A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  (CCJ)  do  Senado  aprovou  nesta  quinta-feira  (27)  por 

unanimidade a chamada PEC do Trabalho escravo (PEC 57-A/1999). O texto, que há 14 anos 
tramita  no  Congresso  –  permite  a  expropriação  de  terras  onde  houver  exploração  de 
trabalhadores. Nesses casos, as terras seriam destinadas à reforma agrária ou a programas de 
habitação  popular,  sem  qualquer  indenização  ao  proprietário.  Disponível  em: 
<http://www12.senado.gov.br/noticias/materias/2013/06/27/pec-do-trabalho-escravo-e-aprovada-
pela-ccj-apos-acordo-e-vai-a-plenario>  Acesso em : 27 jun.2013.

33 Diz-se escravidão oficial porque infelizmente perdura até hoje em rincões e centros urbanos do 
nosso  país  situações  análogas  à  de  escravo..  De  acordo  com  informações  da  Divisão  de 
Fiscalização para Erradicação do Trabalho Escravo (Detrae), órgão ligado ao MTE, pode-se dizer 
que,  durante o  ano de 2012,  foram resgatados 2.750 trabalhadores,  de diversos  estados da 
federação, que resultaram na lavratura de 3.753 autos de infração, tendo nos setores da pecuária,  
produção  de  carvão  vegetal  e  da  construção  civil  os  maiores  números  de  resgate  de 
trabalhadores em condições análogas às de escravo. Pará, Tocantins e Paraná, foram os estados 
brasileiros  em  que  mais  houve  a  incidência  de  vítimas  dessa  prática.  Disponível  em: 
<http://reporterbrasil.org.br/wp-content/uploads/2013/05/DETRAE-RESULTADOS-2012.pdf   >  . 
Acesso em: 14 abr. 2013.          

http://reporterbrasil.org.br/wp-content/uploads/2013/05/DETRAE-RESULTADOS-2012.pdf
http://www12.senado.gov.br/noticias/materias/2013/06/27/pec-do-trabalho-escravo-e-aprovada-pela-ccj-apos-acordo-e-vai-a-plenario
http://www12.senado.gov.br/noticias/materias/2013/06/27/pec-do-trabalho-escravo-e-aprovada-pela-ccj-apos-acordo-e-vai-a-plenario
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produção o latifúndio, com grandes extensões de terra, a monocultura da cana de 

açúcar  e  a  mão  de  obra,  predominantemente,  escrava.  Como  explica  Tereza 

Aparecida Asta Gemignani, o trabalho era tido como uma “atividade degradante e o 

esforço menosprezado como ônus de quem era incapaz, para a mentalidade colonial 

ibérica.”34

Analisando  o  sistema  escravagista  patriarcal  que  dominou  a  Colônia, 

José Wanderley Kozima esclarece: 

Interessa ao contexto a submissão do índio e especialmente do negro ao 
trabalho forçado, por dois motivos especiais referidos, com maior ou menor 
destaque, pelos autores estudados, a saber: porquanto reafirmou de forma 
culturalmente significativa a desvalorização do trabalho, de modo geral, e do 
trabalho manual, de modo especial, entre outras facetas, divulgando, com 
grande  vigor,  uma  já  conhecida  distinção  entre  ocupações  superiores  e 
inferiores;  em  segundo  lugar,  porquanto  tenha  favorecido  também  um 
crônico processo de exclusão e discriminação social que, no que interessa 
enfocar, ensejou interessantes maneiras de superação, melhor dizendo, de 
abrandamento, por meio da negação da condição racial social verdadeira.35

Insta ressaltar que a concepção  do trabalho enquanto castigo e punição, 

à época,  reforçará as classificações hierárquicas e a divisão sexual do trabalho, 

elementos que que revelam as desigualdades  e exclusões sociais, em relação à 

raça/cor e gênero.

1.2.2-  Do Período Imperial

A independência  política  do  Brasil  em  relação  à  metrópole,  Portugal, 

gerou a necessidade de organização do novo Estado,  fazendo surgir  a  primeira 

Constituição  brasileira.  Normas  de  natureza  social  foram  contempladas  na 

34 GEMIGNANI,  Tereza Aparecida Asta.  Direitos fundamentais e sua aplicação no mundo do 
trabalho: questões controversas. São Paulo: LTr, 2010, p. 23.

35 KOZIMA, José Wanderley. Instituições, retórica e o bacharelismo o Brasil. In: Fundamentos de 
história de direito. Antônio Carlos Wolkmer, (Org.)  3. ed. 2.tir. rev. e ampl.  Belo Horizonte: Del  
Rey, 2006, p.113.
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Constituição do Império, de 1824, as quais asseguravam ampla liberdade para o 

trabalho e ofícios e extinguia as Corporações de Ofício, na trilha dos acontecimentos 

ocorridos na Europa, a exemplo da  Revolução Francesa.  

Estabeleceu-se  um  governo  monárquico  e  hereditário,  com  a  divisão 

quatripartita do poderes e com a centralização no Poder Moderador. As mulheres, a 

exemplo  dos analfabetos,  mendigos,   continuaram sem qualquer  participação na 

vida política do País, proibidos de votarem e serem votados.

1.2.3- Do Período Republicano

Com a promulgação do Texto Máximo de 1891, o sistema de governo passou 

a  ser  presidencialista,  os  estados  federados,   garantiu-se  o  livre  exercício  de 

qualquer profissão e assegurou a liberdade de associação, com restrições  advindas 

de justificativas de ordem pública. Note-se que, nesse período, a mão de obra livre e 

assalariada  passou  a  caracterizar  as  relações  de  trabalho  no  Brasil,  com 

predominância, ainda, do setor agrário.

A Constituição de 1934 foi  a primeira a elevar  direitos trabalhistas ao 

patamar  constitucional,  enfatizando  os  direitos  humanos  de  segunda  dimensão, 

fortemente  influenciada  pela  Constituição  Alemã  de  Weimar,  de  1919,  com  a 

presença de direitos socais.

Foi  decretado  o  Estado  de  Sítio  em  1935,  pelo  Governo  de  Getúlio 

Vargas. A Carta Constitucional de 1937 marcou uma fase intervencionista do Estado, 

decorrente  do  golpe  político  de  Getúlio  Vargas.  Fixou  diretrizes  das  normas 

trabalhistas, manteve a proibição à greve e ao lock-out,  instituiu o sindicato único, 

vinculado ao Estado, e  estabeleceu o imposto sindical obrigatório

O Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, aprovou a Consolidação 
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das Leis  do Trabalho (CLT).  O objetivo  da CLT foi  o  de  reunir  as  leis  esparsas 

existentes  à  época,  consolidando-as,  inovando  em alguns  aspectos  as  relações 

trabalhistas, completando 70 anos de sua existência neste corrente ano.

 A Constituição de 1946 foi considerada uma norma democrática e nela 

estão  presentes  diversos  direitos  trabalhistas,  a  exemplo  da  participação  dos 

trabalhadores nos lucros da empresa, repouso semanal remunerado, estabilidade, 

direito de greve, além de outros direitos que estavam na Constituição anterior e da 

inclusão da Justiça do Trabalho no Poder Judiciário. Foi a primeira Constituição  a 

tratar  expressamento  da  dignidade  da  pessoa  humana,  e  do  trabalho  que 

possibilitasse uma existência digna.

Na Carta 1967 foram mantidos os direitos trabalhistas estabelecidos nas 

Constituições anteriores,  e acrescidos novos,  a  exemplo do seguro desemprego, 

tendo colocado o trabalho como instrumento para a  dignidade da pessoa humana. 

Porém, vale ressaltar que o País viveu um período de extremo autoritarismo, com 

restrição de direitos políticos e civis.

1.2.4- Constituição de 1988

Em 1988,  foi  aprovada  a  atual  Constituição  que,  tratando  de  direitos 

trabalhistas  enquanto  direitos  fundamentais,  equiparou  trabalhadores  rurais  aos 

urbanos,  concedeu proteção ao empregado contra a demissão arbitrária ou sem 

justa  causa,  proteção  do  salário  na  forma  da  lei  e  sua  irredutibilidade,  salvo 

disposição  em  convenção  ou  acordo  coletivo,  em  que  pese  ter  mantido  os 

empregados domésticos excluídos de muitos desses direitos.  

A  Emenda  Constitucional  nº 72/2013,  aprovada  em  02/02/2013, 

equiparou os empregados domésticos aos demais trabalhadores urbanos e rurais, 
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foi  publicada  no  Diário  oficial  da  União  em  03/02/2013.  Esse  fato  tem  grande 

importância para o combate a discriminação em razão de gênero, vez que 95% dos 

trabalhadores  domésticos  são  mulheres, em  que  pese  ainda  necessitar  de 

regulamentação em alguns aspectos.

 Segundo Tereza Aparecida Astra Gemignani:

A Constituição de 1988 se caracteriza como importante marco de resistência 
contra  a  precarização,  destinado a preservar  a  humanistas  que  permeia 
toda relação de trabalho, seja qual for a natureza jurídica do vínculo. Nesta 
esteira, fincou bandeiras para preservar a integridade física e moral daquele 
que  trabalha,  priorizando  o  enfoque  ético  como  formador  da 
institucionalidade.  Assim  sinalizou  por  reconhecer  que  a  idéia  da 
desnormatização  jurídica,  defendida  como  irreversível  pelo  movimento 
economista, na verdade se apresentava insustentável, não só por levar à 
anomia, mas também por estar dissonante da realidade cultural brasileira.36

A Constituição Cidadã é considerada um marco na história do país, pois 

avançou na proteção aos direitos e garantias individuais, na supremacia do regime 

democrático  e,  para  salvaguardar  todos  esses  direitos,  elevou  a  dignidade  da 

pessoa  humana  a  valor  fundamental  do  Estado  Brasileiro,  expressamente 

proclamado  em  seus  artigos  1º,  inciso  III37 e  226,  §  7º  38,  constitucionalizando 

expressivamente  os  direitos  trabalhistas,  nas  lições  de  Tereza  Aparecida  Asta 

Gemignani:

Ao conferir-lhe a condição de direito fundamental, assim expressivamente 
consignado  no  art.  7º  da  CF/  88,  a  Carta  Política  de  1988  trouxe  o 
movimento  neoconstitucionalista  também  para  os  direitos  trabalhistas, 
dando início a uma série de efeitos que só agora se tornam mais visíveis, 
notadamente  quanto  à  importância  do  Direito  do  Trabalho  para  a 
consolidação de democracia  substancial,  por  ter  o  escopo de  assegurar 
condições de vida e de cidadania ao homem que trabalha, impedindo que 

36 GEMIGNANI, Tereza Aparecida Asta. Op. cit.,  p. 21.
37 BRASIL. Constituição (1988).  Art. 1º  -  A República Federativa do Brasil, formada pela união 

indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático 
de Direito e tem como fundamentos: (...) III - a dignidade da pessoa humana.

38 BRASIL. Constituição (1988). Art. 226 - A família, base da sociedade, tem especial proteção do 
Estado.
§ 7º - Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, o 
planejamento  familiar  é  livre  decisão  do  casal,  competindo  ao  Estado  propiciar  recursos 
educacionais e científicos para o exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por 
parte de instituições oficiais ou privadas.
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se submeta a outro homem apenas porque necessita de seu trabalho para 
sobreviver. 39  

Sobre o tão aclamado princípio de proteção, Nelson Mannrich, leciona:

Primeiramente  pode-se  apontar  o  princípio  de  proteção,  apesar  das 
profundas mudanças que as transformações econômicas impõem ao Direito 
do  Trabalho:  continua  com  a  função  protecionista,  indispensável  num 
sistema  em que  persiste  a  organização  mediante  utilização  do  trabalho 
alheio como fator de produção.

Entretanto,  voltado  mais para  o  trabalhador que par  o  empregado;  mais 
preocupado com o mercado de trabalho do que com o protecionismo; mais 
atento ao sujeito contratante que ao próprio contrato, o Direito do Trabalho 
depara-se com desafios nunca  antes enfrentados,  pois o empregado,  o 
protecionismo, e o contrato de trabalho continuam sendo sua razão de ser. 
40

Vale dizer, o direito do trabalho e a Justiça do Trabalho precisam passar 

por  transformações para  responder as demandas das empresas, trabalhadores, 

sociedade civil como um todo, pois hoje os conflitos ali levados não são meramente 

de ordem patrimonial,  como ocorria  a 50 anos atrás.  As questões  referentes à 

honra,   intimidade,  privacidade,  revista  íntima vexatória,  assédio  moral  e  sexual, 

discriminação já ocupam grande espaços no Judiciário Trabalhista.

Portanto, verifica-se que, ao longo do processo histórico explicitado neste 

capítulo, assiste razão ao doutrinador José Cláudio Monteiro de Brito Filho, quando 

assevera que “Hodiernamente, o trabalho humano, embora ainda seja visto somente 

como necessidade, como meio de garantir a sobrevivência do trabalhador e de sua 

família, deveria também ser considerado meio de realização do indivíduo”,41 sendo 

esse o escopo de todas as  normas consagradas no ordenamento jurídico  que 

visam à proteção do trabalho humano.

39 GERMIGNANI, Tereza Aparecida Asta.  Op. cit.,  p. 27.
40 MANNRICH, Nelson. Dispensa Coletiva: da liberdade contratual a responsabilidade social. 

São Paulo: Ltr. 2000, p. 566.
41 BRITO FILHO, José Cláudio Monteiro de. Op. cit., p.12.
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CAPÍTULO 2- DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS

2.1-  DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS

Antes de discorrer acerca do trabalho decente,  entende-se apropriada 

uma breve  abordagem da  origem,  da  evolução  histórica,  da  positivação   e   da 

eficácia dos direitos fundamentais.

Inicialmente, cabe esclarecer que nem todos os doutrinadores que tratam 

da matéria fazem uso da mesma terminologia “direitos fundamentais”, para se referir 

à   gama  de  direitos  mínimos  assegurada  às  pessoas.  Há  quem  utilize  as 

denominações  “direitos  do  homem”,  “direitos  humanos”,  “direitos  subjetivos 

públicos”,  “liberdades  públicas”,  “direitos  individuais”,  “direitos  humanos 

fundamentais”, entre outras. A Constituição da República de 1988  não demonstra 

um consenso quanto à expressão, conforme assevera Ingo Wolfgang Sarlet:

Além disso, a exemplo do que ocorre em outros textos constitucionais, há 
que reconhecer que também a Constituição de 1988, em que pesem os 
avanços  alcançados,  continua  a  se  caracterizar  por  uma  diversidade 
semântica,  utilizando  termos  diversos  ao  referir-se  aos  direitos 
fundamentais.  A  título  ilustrativo,  encontramos  em  nossa  Carta  Magna 
expressões como: a) direitos humanos (art. 4º, inc. II); b) direitos e garantias 
fundamentais (epígrafe do Título II, e art. 5º, § 1º); c) direitos e liberdades 
constitucionais (art. 5º, inc. LXXI) e d) direitos e garantias fundamentais (art. 
60, § 4º, inc. IV).42

Contudo, apesar das diversas terminologias utilizadas, observa-se que a 

escolhida  pelo  Constituinte  para  constar  na  epígrafe  do  Título  II  foi  “Direitos  e 

Garantias Fundamentais”, o que leva a crer que essa expressão genérica abarcaria 

todas as espécies de direitos fundamentais trazidas em seus capítulos: Capítulo I – 

Direitos e deveres Individuais e Coletivos; Capítulo II – Direitos Sociais; Capítulo III – 

42 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. Uma teoria geral dos direitos 
fundamentais na perspectiva constitucional. 10 ed., rev., atual e ampl. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado Editora, 2009, p. 27.
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Direito à nacionalidade; Capítulo IV – Regramento dos partidos políticos.

Nesse  diapasão,  vale  ressaltar  a  importante  diferenciação  entre  as 

expressões  “Direitos  Fundamentais”,  “Direitos  do  homem”  e  “Direitos  Humanos”, 

mais utilizadas nos dias atuais. 

2.2- DOS CONCEITOS

Segundo  o  autor  Ingo  Wolfgang  Sarlet43,  os  direitos  fundamentais  se 

referem àqueles direitos do ser humano “reconhecidos e positivados na esfera do 

direito constitucional positivo de determinado Estado”, enquanto os direitos humanos 

seriam aqueles direitos reconhecidos ao ser humano, independentemente da ordem 

constitucional  de  um país,  mas  por  estarem positivados na ordem internacional, 

possuindo,  assim,  validade  universal,  para  todos  os  povos  e  tempos,  dado  seu 

caráter supranacional. 

Joaquín Herrera Flores, a partir da construção de uma teoria crítica do 

direito, trouxe uma visão diferente dos direitos humanos:

Desde  el  punto  de  vista  de  una  “nueva  teoría”,  las  cosas  no  son  tan 
“aparentemente”simples.  Los  derechos  humanos,  más  que  derechos 
“propiamente  dichos”  son  procesos;  es  decir,  el  resultado,  siempre 
provisional, de las luchas que los seres humanos ponen en práctica para 
poder acceder a los bienes necesarios para la vida. Por tanto, nosotros no 
comenzamos por “los derechos”, sino por los “bienes” exigibles para vivir: 
expresión,  confesión  religiosa,  educación,  vivienda,  trabajo,  medio 
ambiente, patrimonio histórico-artístico.

Por eso, cuando hablamos de derechos, más que de objetos obtenidos de 
una  vez  para  siempre,  hablamos  de  dinámicas  sociales  que  tienden  a 
conseguir  determinados  objetivos  genéricos:  dotarnos  de  medios  e 
instrumentos,  sean  políticos,  sociales,  económicos,  jurídicos  o  culturales, 
que nos induzcan a pensar los derechos humanos desde una teoría en la 
que las verdades las ponen las prácticas sociales que intentan día tras día 
conseguir el acceso de todas y todos a los bienes materiales e inmateriales 

43
   SARLET, Ingo Wolfgang.,  Op. cit.,  p. 29.
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que se han ido conquistando en el proceso de humanización. 44

Por fim,  ambas as expressões não se confundem com os direitos do 

homem,  também  chamados  direitos  naturais,  já  que  esses,  marcados  por  uma 

conotação  jusnaturalista,  referem-se  a  uma  fase  pré-histórica  dos  direitos 

fundamentais, ou seja, que precede e prescinde de qualquer positivação, seja pelo 

Estado ou pela ordem internacional, sendo inerentes à condição humana.

Nas palavras de José Joaquim Gomes Canotilho45, distinguindo “direitos 

do homem” e “direitos fundamentais”, os primeiros são direitos válidos para todos os 

povos  e  em  todos  os  tempos,  em uma  dimensão  jusnaturalista  e  universalista, 

enquanto os últimos são direitos do homem jurídica e institucionalmente garantidos, 

limitados  espaçotemporalmente.  Ou  seja,  “os  direitos  do  homem arrancariam da 

própria natureza humana e daí o seu caráter inviolável, intemporal e universal; os 

direitos fundamentais seriam os direitos objetivamente vigentes numa ordem jurídica 

concreta”.

Alessandro  Santos  de  Miranda,  em  recente  obra,  assevera  sobre  os 

direitos fundamentais:

Com  referência  ao  conceito,  de  início  é  de  bom  tom  registrar  que  na 
terminologia jurídica arraigada na maioria dos países democráticos (citando, 
com conhecimento de causa, Espanha, Brasil, Alemanha, Portugal etc.) a 
expressão  direitos  fundamentais  designa  os  direitos  garantidos  pela 
Constituição,  constituindo-se  em  uma  categoria  dogmática  do  Direito 
Constitucional.46

                                     (...)

Evoluindo  em  seu  pensamento,  Alexy  cita  Carl  Schmitt  para  definir  os 

44 FLORES, Joaquín Herrera. La complejidad de los derechos humanos. Bases teóricas para 
una  definición  crítica.  Director  del  Programa  de  Doctorado  em  “Derechos  Humanos  y 
Desarrollo” de la Universidad Pablo de Olavide.

45 CANOTILHO,  José Joaquim Gomes.  Direito  constitucional  e  teoria  da constituição.  4 ed. 
Coimbra: Livraria Almedina, 2000, p. 387.

46 MIRANDA,  Alessandro  Santos  de.  Ativismo judicial  na  promoção  dos  direitos  sociais:  a 
dimensão  política  da  jurisdição  constitucional  na  realização  dos  direitos  sociais:  o  supremo 
Tribunal  Federal  como  formador  de  novos  parâmetros  de  civilidade  social  e  propagador  do 
ativismo judicial. – São Paulo: LTr, 2013. p.27.
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direitos fundamentais como unicamente aqueles que são o fundamento do 
próprio  Estado  e  que,  por  isso  e  como  tais,  são  reconhecidos  pela 

Constituição.47 

Nesse sentido, Maria Hemília Fonseca discorre sobre a matéria:

Atualmente,  identifica-se  um  padrão  de  Constituição,  inaugurado  pela 
Constituição  alemã  de  Bonn,  que  se  propõe  a  instaurar  um  “Estado 
Democrático  de  Direito”  fundamentado  no  valor  supremo  da  dignidade 
humana.  Neste  padrão  constitucional,  a  consagração  de  “Direitos  e 
Garantias  Fundamentais”  assume  um  papel  de  destaque,  formando  o 
principal  vetor  de  orientação  para  a  interpretação  dos  mandamentos 
constitucionais e infraconstitucionais.48

Pode-se dizer, em síntese, que os direitos fundamentais são aqueles que 

asseguram à pessoa humana uma existência mínima com dignidade. Ou,  ainda, 

nas palavras de Luciana Aboim Machado Gonçalves da Silva:

Podemos conceituar os direitos fundamentais são aqueles arrimados nos 
princípios  ético-fundamentais  provenientes  da  consciência  social  de  uma 
comunidade  que  gozam  proteção  em  sistemas  jurídicos  estatais  e 
internacionais. 

Importante  não  confundir  'direitos  fundamentais'  com  'garantias 
fundamentais',  de  caráter  instrumental,  que  se  revelam  no  direito  dos 
cidadãos a exigir dos poderes públicos a proteção dos seus direitos, bem 
como  no  reconhecimento  de  meios  processuais  adequados  a  essa 
finalidade.49

Luigi  Ferrajoli  propõe  uma  definição  teórica,  puramente  formal  ou 

estrutural, do que sejam os direitos fundamentais: “todos aqueles direitos subjetivos 

que dizem respeito universalmente a 'todos' os seres humanos enquanto dotados do 

status de pessoa, ou de cidadão ou de pessoa capaz de agir.”50

47 MIRANDA, Alessandro Santos de. Op.cit., p. 29.
48 FONSECA,  Maria  Hemília.  Direito  do  trabalho:  um  direito  fundamental  no  ordenamento 

jurídico brasileiro. São Paulo: Ltr, 2009, p. 20.
49 SILVA, Luciana Aboim Machado Gonçalves da. Direito social do trabalhador ao salário justo. 

Tese de Doutorado apresentada ao Departamento de Direito do Trabalho da Faculdade de Direito 
da  Universidade  de  São  Paulo  –  FADUSP,  sob  a  orientação  do  Professor  Doutor  Antônio 
Rodrigues de Freitas Júnior. São Paulo, 2008, p. 22.

50 FERRAJOLI, Luigi.  Por uma teoria dos direitos e dos bens fundamentais.  Trad.: Alexandre 
Salim, Alfredo Copetti  Neto, Daniela Cademartori, Hermes Zaneti Júnior e Sérgio Cademartori. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2011, p. 09.
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Mais adiante, o citado autor leciona:

Com base nisso, diremos que são 'fundamentais' os direitos atribuídos por 
um  ordenamento  jurídico  a  todas  as  pessoas  físicas  enquanto  tais,  ou 
enquanto cidadãs, ou enquanto capazes de agir. Mas diremos também, sem 
que  a  nossa  definição  seja  de  algum  modo  invalidada,  que  um  dado 
ordenamento  jurídico,  por  exemplo,  totalitário  é  privado  de  direitos 
fundamentais. A previsão de tais direitos por parte do direito positivo de um 
determinado  ordenamento  é,  de  alguma  maneira,  condição  da  sua 
existência  ou  vigor  naquele  ordenamento,  mas  não  incide  sobre  o 
significado do conceito de direitos fundamentais. Menos ainda incide sobre 
esse significado a sua previsão num texto constitucional,  que é somente 
uma  garantia  de  sua  observância  por  parte  do  legislador  ordinário:  são 
fundamentais, por exemplo, também os direitos de defesa determinados ao 
imputado pelo código de processo penal, que é uma lei ordinária.51

Parte-se,  então,  para  uma  sucinta  digressão  histórica  acerca  de  tais 

direitos,  aspecto  de  importante  valia  para  um  melhor  entendimento  de  suas 

essências,  tendo  em  vista  que  influenciou  o  surgimento  do  moderno  Estado 

Constitucional,  cuja  razão  de  ser  pode  ser  encontrada  justamente  no 

reconhecimento  e  proteção  da  dignidade  da  pessoa  humana  e  dos  direitos 

fundamentais.

Arion Sayão Romita afirma que:

Fixadas essas premissas, podem-se definir direitos fundamentais como os 
que, em dado momento histórico, fundados no reconhecimento da dignidade 
da pessoa humana, asseguram a cada homem as garantias de liberdade, 
igualdade, solidariedade, cidadania e justiça. Este é o núcleo essencial da 
noção de direitos fundamentais,  aquilo  que identifica  a  fundamentalidade 
dos direitos. Poderiam ser acrescentadas as notas acidentais de exigência 
do respeito a essas garantias por parte dos demais homens, dos grupos e 
do Estado e bem assim a possibilidade de postular a efetiva proteção do 
Estado em caso de ofensa.52

Não há uniformidade  na doutrina  em relação  ao marco temporal  que 

indica a origem dos direitos fundamentais. 

Fernando Barcellos de Almeida53, por exemplo, estabelece tal origem há 

51 FERRAJOLI, Luigi. Op.cit.,  p. 10.
52 ROMITA,  Arion  Sayão.  Direitos  fundamentais  nas  relações  de  trabalho.  –  4.  Ed.  Ver.  E 

aumentada. – São Paulo: LTr, 2012,  p. 51.
53 ALMEIDA, Fernando Barcellos de.  Teoria geral  dos direitos humanos.  Porto  Alegre:  Sérgio 
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mais de 3.800 anos, no Código de Hamurábi (1792 a 1750 a.C.), no qual já constava 

alguns direitos humanos que limitavam o poder absoluto do monarca e concedia aos 

súditos direito à moradia, justiça, habitação, segurança e paz.

Para  outra  vertente  doutrinária,  a  origem  da  doutrina  dos  direitos 

fundamentais parece estar no cristianismo e em seus ideais da dignidade humana e 

da igualdade.

 Nesse aspecto, esclarece José Carlos Vieira de Andrade:

Assim, é costume fazer remontar aos estóicos (continuados por Cícero, em 
Roma)  as  origens  dos  direitos  fundamentais,  já  que  nas  suas  obras  se 
manifestam as ideias de dignidade e de igualdade, referidas aos homens: a 
todos os homens,  para além e independentemente de sua qualidade de 
cidadãos. Estas ideias eram, aliás, de difícil entendimento na antiguidade, 
quando a cidade ou a república se fundavam, por um lado, numa instituição 
–  a  escravatura  –  em  que  se  perdiam  totalmente  os  horizontes  da 
humanidade e, por outro lado, absorviam os cidadãos numa moral colectiva 
exigente  e  alargada,  razão  por  que  se  nega a  existência  de direitos  do 
homem nesta época histórica.54

 Hugo  Grotius,  pensador  iluminista  do  século  XVII,   trouxe  um novo 

enfoque  ao  tema,  apontando  a  razão  humana  como  origem  dos  direitos 

fundamentais  e  influenciando  as  teorias  acerca do  contrato  social,  que teve  em 

Rousseau seu maior exponencial, conforme leciona Jussara Maria Moreno Jacintho:

A pedra  de toque da  doutrina  rousseauniana  é  a  concepção  de  que  o 
indivíduo deve se submeter à vontade geral, condensada pelo pacto, pois 
essa vontade geral, em última análise, correspondia à vontade individual de 
cada um que autorizasse o pacto. Vale dizer que, obedecendo a ela, estaria 
obedecendo a si mesmo. 

Era através do contrato social que os homens estabeleciam quais direitos 
que a si reservariam e quais aqueles que deixariam ao jugo da sociedade 
por eles criada, materializada por meio do Estado e instrumentalizada por 
meio da Constituição. Vale dizer, com a convenção, definia-se a parcela de 
liberdade que pertencia ao homem e com qual parcela ficaria o Estado.55

Antônio Fabris Editor, 1996,  p. 43.
54 ANDRADE, José Carlos Vieira de. Os direitos fundamentais na constituição portuguesa de 

1976. Coimbra. Almedina. 1998, p. 12.
55 JACINTHO,  Jussara  Maria  Moreno.  Dignidade humana -  princípio  constitucional.  Curitiba: 

Juruá, 2006, p. 99-100.
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Em  relação  às  Declarações  atuais  de  direitos  fundamentais,  o 

antecedente remoto apontado pela doutrina é a Magna Carta, de 1215, na Inglaterra,  

do rei João sem Terra, na qual o poder real foi, de certa forma, limitado, por algumas 

liberdades ali estabelecidas para os senhores feudais e seus sucessores. Embora 

preocupada em proteger os barões ingleses, ela trouxe direitos como o de liberdade 

de ir  e vir e à propriedade privada. A partir  daí, surgiram, ainda, na Inglaterra, a 

Petition of Rights  (petição de direitos),  em 1628, segundo a qual  o poder do rei 

passa a ser limitado por direitos e liberdades individuais (como o habeas corpus e a 

vedação ao aumento de impostos, sem o consentimento parlamentar, por exemplo);  

a  Habeas Corpus Act, em 1679, que reafirmou os direitos anteriormente previstos; 

além do Bill of Rights, que concedia ao parlamento direitos oponíveis ao Governo.

Outros antecedentes também podem ser encontrados na história norte-

americana, a exemplo da Declaração de Direitos do Bom Povo da Virgínia, em 1776, 

inspirada na crença na existência de diretos naturais e imprescritíveis do homem, 

seguida por Declarações de Direitos de diversos Estados, como New Hampshire, 

Massachusetts, Maryland e Pensylvania, nas quais estavam presentes a garantia à 

vida, liberdade, propriedade, imprensa e ao contraditório, sem contar o Bill of Rights 

americano,  formado pelas  dez primeiras  emendas à Constituição americana,  em 

1791, muito mais amplo que o inglês, fortemente inspirado pelas ideias iluministas 

de Locke.

Não  há  como  esquecer  a  contribuição  francesa  para  esse  processo 

histórico, através da edição, em 1789, da Declaração de Direitos do Homem e do 

Cidadão,  inspirada especialmente em Rousseau,  considerada o maior  referencial 

das Declarações atuais de direitos fundamentais. Nesse aspecto, elucida Jussara 

Maria Moreno Jacintho, 

O título dado ao documento francês faz referência ao dois  status jurídicos 
distintos.  O primeiro – direitos do homem – significava que eram direitos 
anteriores à sociedade, liberdades que asseguravam ao homem autonomia 
para conduzir a sua vida como bem entendesse. O segundo – direitos do 
cidadão,  estava  relacionado  com  o  espaço  público  chamado  cidade  e 
conferiam ao homem poderes que garantissem a sua participação na vida 
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política da cidade.56

Importante  lembrar  que após a  Primeira  Guerra  Mundial,  formou-se a 

Liga ou Sociedade das Nações, posteriormente substituída pela ONU – Organização 

das Nações Unidas, e em 1919, através da assinatura do Tratado de Versalhes, foi 

criada a OIT – Organização Internacional do Trabalho, voltada especialmente para 

os direitos humanos trabalhistas, a qual teve importante contribuição nas relações 

laborais  pelos  seus  estados-membros  e  na  consagração  do  Direito  do  Trabalho 

enquanto ciência jurídica. 

Essa constitucionalização dos direitos trabalhistas teve como pioneiras a 

Constituição Mexicana, de 1917, especialmente por trazer a desmercantilização do 

trabalho e firmar a igualdade substancial entre trabalhadores e empregadores, na 

relação de trabalho; a declaração do Homem Trabalhador e Explorado soviética, em 

1918; e a Constituição Alemã, em 1919.

Após  a  Segunda  Guerra  Mundial,  surgiu  a  Declaração  Universal  dos 

Direitos do Homem, em 1948, considerada um marco dos Direitos Humanos, vez 

que  estabelece  não  só  direitos  civis  e  políticos,  mas  também,  direitos  sociais, 

econômicos e culturais, trazendo   os chamados direitos de 2ª dimensão.

Nos ensinamentos de  Flávia Piovesan,

O movimento internacional dos direitos humanos tem seu marco histórico no 
século XX,  no pós-guerra,  no como reação às atrocidades,  aos horrores 
cometidos pelo regime nazista. A Segunda Guerra significa esse divisor de 
águas no Direito Internacional. É nesse cenário que se desenha o esforço 
de reconstrução dos direitos humanos como paradigma, como referencial 
ético a orientar a ordem contemporânea.57 

Após essa Declaração, outros documentos foram firmados, destacando-

se, a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, chamada de Pacto de San 

56 JACINTHO, Jussara Maria Moreno. Op. cit., p. 107.
57 RIOS,  Roger  Raupp e  PIOVESAN,  Flávia.  A Discriminação por  Gênero  e  por  Orientação 

Sexual.  Série Cadernos do CEJ, 2003, p. 170.  
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José da Costa Rica,  de 1969,  que criou  a Comissão Interamericana de Direitos 

Humanos e a Corte Interamericana de Direitos Humanos, válidos no Brasil somente 

a partir de 1992, quando ratificada pelo governo.

Antes de partir para um estudo mais específico acerca da eficácia dos 

direitos  fundamentais,  faz-se  necessário,  ainda,  discorrer,  brevemente,  sobre  o 

tratamento dado aos direitos fundamentais e, especialmente, à questão da dignidade 

humana, ao longo das Constituições brasileiras.

Na Constituição Imperial de 1824, por exemplo, muito embora não faça 

expressa menção à dignidade e, ressalte-se, exclua os estrangeiros da titularidade 

dos direitos por ela previstos, fez constar em título próprio artigos que prescrevem “a 

garantia da liberdade, da inviolabilidade dos direitos civis e políticos, a segurança 

individual,  à  legalidade,  a  liberdade de expressão,  de  crença,  à  garantia  do  juiz 

natural, o direito ao trabalho, por exemplo,  em um modelo liberal, no qual o Estado 

era apenas regulador das iniciativas individuais.

A  Constituição  de  1891  manteve  o  modelo  liberal  e  os  direitos  da 

Constituição anterior, com a inovação de trazer a abrangência desses direitos aos 

estrangeiros, de excluir as penas cruéis e a pena de morte e acrescer alguns outros 

direitos,  como  o  Habeas  Corpus (com  a  emenda  de  1926)  e  o  princípio  da 

anterioridade tributária.

 A  Constituição  de  1934   ratificou  as  liberdades  já  consagradas 

anteriormente, porém, inovou ao trazer o capítulo da “Ordem Econômica e Social”, 

que pregava uma existência digna, a qual cabia ao poder Público realizar, trazendo, 

assim, a ideia de um Estado Social Brasileiro. Tal Constituição, porém, durou pouco 

em razão do golpe e da Constituição de 1937, cuja principal característica era o 

fortalecimento  do  poder  arbitrário  estatal,  através  de  instrumentos  igualmente 

arbitrários, reduzindo-se a gama de direitos fundamentais.

A Constituição de 1946, surgida no período de redemocratização do país, 
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retoma os postulados de 1934, nas palavras de Jussara  Maria Moreno Jacintho:

Em  síntese  apertada,  podemos  dizer  que  a  Constituição  de  1946 
representou  uma  evolução  substancial  no  pertinente  à  Declaração  de 
Direitos instaurada, que incorporando o ideário do pós-guerra com maestria, 
evoluiu sobremaneira no sentido da instauração de uma ordem voltada ao 
mesmo tempo para a consolidação de um Estado social, sem esquecer o 
legado das liberdades públicas.58

O  golpe  militar  de  1964,  que  estabelece  uma  ordem  completamente 

oposta  á  anterior,  autoritária  e  ditatorial,  bem  como  os  Atos  Institucionais,  em 

especial  o  nº.  5,  que  abandonam  os  direitos  fundamentais,  seguidos  pela 

Constituição  de  1969,  que  não  trouxe  alteração  à  ordem  constitucional  com  o 

referido golpe.

Somente  com a consolidação do regime democrático  e o  advento  da 

Constituição da República de 1988, efetivam-se os direitos fundamentais e o Estado 

passa a, de fato, alicerçar-se sobre a dignidade da pessoa humana e na cidadania. 

É possível dizer que  a dignidade humana é valor essencial do Estado Democrático 

de Direito.

Além  das  liberdades  clássicas,  chamadas  de  direitos  de  primeira 

dimensão,  a  Carta  de  1988  trouxe,  ainda,  os  direitos  sociais  (ou  de  segunda 

geração), além de inserir, em artigo de outro capítulo, o direito ao meio ambiente 

saudável,  hoje considerado direito de terceira geração. Trouxe, portanto, o maior  

elenco de direitos e garantias fundamentais da história constitucional brasileira 

Flávia Piovesan corrobora do entendimento acima, quando afirma que a 

Constituição da República de 1988, alargando a dimensão dos direitos e garantias 

fundamentais, ao incluir, além dos direitos civis e políticos, os sociais:

Trata-se  da  primeira  Constituição  brasileira  a  inserir  na  declaração  de 
direitos os direitos sociais, tendo em vista que nas Constituições anteriores 
as normas relativas a tais direitos encontravam-se dispersas no âmbito da 

58 JACINTHO, Jussara Maria Moreno. Op. cit., p. 123.
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ordem econômica e social, não constando do título dedicado aos direitos e 
garantias. Desse modo, não há direitos fundamentais sem que os direitos 
sociais sejam respeitados. Nessa ótica, a carta de 1988 acolhe o princípio 
da  indivisibilidade  e  interdependência  dos  direitos  humanos,  pelo  qual  o 
valor da liberdade se conjuga com o valor da igualdade, não havendo como 
divorciar os direitos de liberdade dos direitos de igualdade.59

Em outra obra doutrinária, Flávia Piovesan esclarece a matéria de forma 

contundente:  “Introduz a Carta de 1988 um avanço extraordinário na consolidação 

dos  direitos  e  garantias  fundamentais,  situando-se  como  o  documento  mais 

avançado, abrangente e pormenorizado sobre a matéria, na história constitucional 

do país.”60

Outro aspecto importante dos direitos fundamentais, trazidos pela Carta 

de  1988,  diz  respeito  à  sua  impossibilidade  de  restrição,  seja  pelo  legislador 

infraconstitucional,  seja  pelo  poder  constituinte  reformador.  Podem  apenas  ser 

majorados,  mas  nunca  eliminados  ou  diminuídos.   São  considerados,  por  esse 

motivo, cláusulas pétreas em nosso ordenamento jurídico, conforme art. 60, § 4°. 

inc. IV, da Lei Maior.

José  Joaquim  Gomes  Canotilho  afirma  que  os  direitos  fundamentais 

possuem como função:

A função de direitos de defesa dos cidadãos sob uma dupla perspectiva: (1) 
constituem, num plano jurídico-objectivo, normas de competência negativa 
para  os  poderes  públicos,  proibindo  fundamentalmente  as  ingerências 
destes  na  esfera  jurídica  individual;  (2)  implicam,  num  plano  jurídico-
subjectivo.  o  poder  de  exercer  positivamente  direitos  fundamentais 
(liberdade positiva) e de exigir omissões dos poderes públicos, de forma a 
evitar agressões lesivas por parte dos mesmos  (liberdade negativa).61

Nesse sentido  Joaquín Herrera Flores: 

Os direitos humanos constituem o principal desafio para a humanidade nos 
primórdios  do  século  XXI.  Entretanto,  os  limites  impostos  ao  longo  da 

59 PIOVESAN, Flávia.  Direitos humanos e o direito constitucional internacional.  10 ed., rev., 
atual e ampl. São Paulo: saraiva, 2011,  p. 34.

60 Idem.  Direito  ao  trabalho  e  a  proteção  dos  direitos  sociais  nos  planos  internacional  e 
constitucional. In:.  PIOVESAN, Flávia; CARVALHO, Luciana Paula Vaz de. (Coord.).  Direitos 
Humanos e Direito do Trabalho São Paulo: Atlas, 2010, p. 26.

61 CANOTILHO. José Joaquim Gomes. Direito constitucional. Coimbra : Almedina, 1993, p. 541.
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história  pelas propostas do liberalismo político  e econômico exigem uma 
reformulação geral que os aproximem da problemática pela qual passamos 
hoje  em  dia.  A  globalização  da  racionalidade  capitalista  supõe  a 
generalização de uma ideologia baseada no individualismo, competitividade 
e  exploração.  Essa  constatação  nos  obriga  a  todos  que  estamos 
comprometidos com uma visão crítica e emancipadora dos direitos humanos 
a  contrapor  outro  tipo  de  racionalidade  mais  atenta  aos  desejos  e  às 
necessidades  humanas  que  às  expectativas  de  benefício  imediato  do 
capital.  Os direitos humanos podem se converter em uma pauta jurídica, 
ética e social que sirva de guia para a construção dessa nova racionalidade. 
Mas,  para  tanto,  devemos  libertá-los  da  jaula  de  ferro  na  qual  foram 
encerrados pela ideologia de mercado e sua legitimação jurídica formalista e 
abstrata.62 

Por fim,  é forçoso lembrar  que,  visando reforçar  a imperatividade das 

normas que traduzem direitos fundamentais, a Constituição de 1988 trouxe, em seu 

art.  5º,  §1º,  a  aplicabilidade  imediata  dessas  normas,  garantindo-lhes,  assim, 

eficácia  máxima  e  imediata  aos  preceitos  enunciadores  de  direitos  e  garantias 

fundamentais.

2.3-  DA CLASSIFICAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS

Analisando  a  evolução  histórica  dos  direitos  fundamentais,  é  possível 

entender a distinção que se faz entre as dimensões dos direitos fundamentais, que 

originou  a  clássica  divisão  em:  direitos  de  primeira,  de  segunda  e  de  terceira 

dimensão.

Ressalte-se, antes de tudo, que os direitos fundamentais possuem um 

caráter  de  complementaridade  e  advém  de  um  processo  histórico  evolutivo,  de 

forma  que  uma  geração  não  se  sobrepõe  a  outra,  motivo  pelo  qual  o  termo 

“dimensão” é preferido por muitos doutrinadores, para evitar a “falsa impressão de 

substituição gradativa de uma geração por outra”.63

62 FLORES, Joaquín Herrera. A reinvenção dos direitos humanos; tradução de: Carlos Roberto 
Diogo Garcia;  Antônio Henrique Graciano Suxberger; Jefferson Aparecido Dias.  Florianópolis: 
Fundação Boiteux, 2009, p. 23.

63 SARLET, Ingo Wolfgang. Op. cit.,  p. 45.
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Os  direitos  de  primeira  dimensão,  também  chamados  de  primeira 

geração,  são  os  direitos  que  consagram  a  liberdade  individual,  representando 

direitos de defesa do indivíduo perante os abusos estatais. São, assim, os direitos 

civis e políticos, que impõem  abstenções ao  Estado, ou seja, obrigações de não 

fazer, à medida que o ente público deve se abster de violá-los, conhecidos, por essa 

razão, como “liberdades públicas negativas” ou “direitos negativos”,  a exemplo do 

direito à vida,  à intimidade e,  em regra,  os direitos de personalidade. No âmbito 

trabalhista, tais direitos:

Os  direitos  fundamentais  de  primeira  geração  apresentam  papel 

essencial,  pois,  como  veremos  adiante,  são  diretamente  aplicáveis  às  relações 

empregatícias,  atuando  como  verdadeiros  limites  ao  poder  de  direção  do 

empregador. Assim, qualquer determinação do empregador deverá pautar-se pelos 

direitos à vida, à liberdade, à igualdade, entre outros, cujo ponto de equilíbrio será 

sempre o princípio da dignidade da pessoa humana.64

Segundo Ingo Wolfgang Sarlet, esses direitos de primeira geração são 

“posteriormente, complementados por um leque de liberdades, incluindo, as assim 

denominadas liberdades de expressão coletiva (liberdades de expressão, imprensa, 

manifestação, reunião, associação, etc.) e pelos direitos de participação política”.65

Já os direitos de segunda dimensão/geração, surgidos com o término da 

primeira  guerra mundial  e  as revoluções operárias,  trazem a ideia do bem-estar 

social, isto é, de um Estado ativo, que não se mantenha inerte frente aos problemas 

sócio econômicos, isto é, que não apenas respeite as liberdades dos indivíduos, 

mas atue para garanti-las, satisfazendo suas necessidades mínimas, como forma de 

proteção à dignidade. São chamados, por isso, de “direitos positivos”, por exigirem 

uma ação positiva estatal, a exemplo dos direitos sociais.

64 MURARI, Marlon Marcelo. Limites constitucionais ao poder de direção do empregador e os 
direitos fundamentais do empregado. São Paulo: LTr, 2008, p. 20.

65 SARLET, Ingo Wolfgang. Op.cit.,  p. 47.
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 Marlon Marcelo  Murari esclarece:

É  dizer,  nesse  momento  o  Estado  passa  a  ter  uma  dupla  função: 
primeiramente,  assegurar  as  “liberdades  negativas”,  afastando-se  do  ser 
humano, para protegê-lo, e após, intervir, naquilo em que for essencial para 
proporcionar condições de vida humana digna. 

Os direitos fundamentais  de segunda geração passaram, por isso, a ser 
reconhecidos como direitos positivos, pois reclamam a atuação do Estado. 
Podem ser exemplificados pelos direitos sociais – aqui presente o direito ao 
trabalho  digno  – econômicos e os culturais.  Entretanto,  para Ingo  Sarlet 
(2001a, p. 52),  nesta geração. Os direitos são, além dos positivados, os 
referentes  às  liberdades  sociais,  como  a  liberdade  de  sindicalização,  o 
direito de greve, criação dos direitos fundamentais aos trabalhadores.66

Esses  direitos,  então,  outorgam  aos  indivíduos  prestações  sociais 

estatais, a exemplo de assistência social, saúde, educação, trabalho, transformando 

uma liberdade antes formal e abstrata, em uma liberdade material e concreta. Nas 

palavras de Sarlet, “não se cuida mais, portanto, de liberdade do e perante o Estado,  

e sim de liberdade por intermédio do Estado”.67

Enfim,  os  direitos  de  terceira  dimensão/geração  são  aqueles  que 

representam não o homem enquanto indivíduo isolado, mas enquanto membro de 

um grupo. Também conhecidos como direitos de fraternidade ou de solidariedade, 

dado seu caráter de universalidade. Após a consagração dos direitos de liberdade 

(primeira  geração)  e  de  igualdade  (segunda  geração),  esses  direitos  vêm  para 

assegurar a proteção de valores que ultrapassam a esfera individual, tornando-se 

interesses  transindividuais,  a  exemplo  do  direito  à  paz,  ao  desenvolvimento,  à 

qualidade de vida, ao meio ambiente, inclusive, ao meio ambiente de trabalho digno. 

Em outras palavras, “são direitos que abrangem uma coletividade indeterminada ou 

o  gênero  humano  mesmo e,  consequentemente,  são  de  titularidade  coletiva  ou 

difusa”.68

Importante a ressalva de Sarlet quanto à positivação desses direitos:

66 MURARI, Marlon Marcelo. Op. cit.,  p. 22.
67 SARLET, Ingo Wolfgang. Op. cit., p. 47.
68 MURARI, Marlon Marcelo. Op. cit., p. 23.



49

A nota distintiva desses direitos da terceira dimensão reside basicamente na 
sua titularidade coletiva, muitas vezes indefinida e indeterminável, o que se 
revela, a título de exemplo, especialmente no direito ao meio ambiente e 
qualidade  de  vida,  o  qual,  em que pese  ficar  preservada sua  dimensão 
individual, reclama novas técnicas de garantia e proteção.

E acrescenta o autor acima citado:

No que tange à sua positivação,  é preciso reconhecer que,  ressalvadas 
algumas exceções, a maior parte destes direitos fundamentais da terceira 
dimensão  ainda  (inobstante  cada  vez  mais)  não  encontrou  seu 
reconhecimento na seara do direito constitucional, estando, por outro lado, 
em fase de consagração no âmbito do direito internacional, do que dá conta 
um grande número de tratados e outros documentos transnacionais nesta 
seara.69 

Nessa direção é o pensamento de Nordson Gonçalves de Carvalho:

Os  alicerces  dos  direitos  fundamentais  de  primeira  dimensão,  também 
denominadas  de  liberdade  públicas,  situam-se  na  doutrina  iluminista  e 
jusnaturalista dos séculos XVII  e XVIII,  pela  qual  a finalidade do Estado 
consistia na efetivação da liberdade do indivíduo.
A segunda dimensão dos direitos fundamentais, denominada pela doutrina 
de direitos sociais, está ligada a um comportamento ativo do Estado, como 
o  direito  ao  trabalho,  à  educação,  à  saúde,  à  assistência  social  etc, 
enfatizados no início do século XX.
No que se refere aos direitos fundamentais de terceira dimensão, também 
denominados de direitos de fraternidade ou de solidariedade, Ingo Wolfgang 
Sarlet  assevera  que:  trazem  como  nota  distintiva  o  fato  de  se 
desprenderem, em princípio, da figura do homem-indivíduo como seu titular, 
destinando-se  à  proteção  de  grupos  humanos  (família,  povo,  nação),  e 
caracterizando-se, consequentemente, como direitos de titularidade coletiva 
ou difusa.
(...)
In  summa,  podemos  dizer  que  os  direitos  fundamentais  de  primeira 
dimensão se referem aos direitos do indivíduo; os de segunda dimensão 
tratam dos direitos da coletividade; e os de terceira dimensão estão ligados 
ao próprio gênero humano.70

Conforme dito anteriormente, essas três espécies de direitos se referem 

à clássica divisão existente.  Contudo,  já  há recentes classificações que incluem, 

neste rol, direitos de  quarta e até de quinta dimensão, muito embora muitos deles 

69 SARLET, Ingo Wolfgang. Ibidem,   p. 49.
70 CARVALHO, Nordson Gonçalves de.  Direitos Fundamentais. In:  ZAINAGHI, Domingos Sávio; 

SILVA, Lucas Gonçalves da;  SILVA, Luciana Aboim Machado Gonçalves da (Org.).  Temas de 
direito do trabalho e seguridade social: homenagem ao Professor Cássio Mesquita Barros. São 
Paulo: LTr, 2013, p. 13-14.
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ainda não estejam consagrados na ordem internacional e nas ordens constitucionais 

internas.

Os  direitos  de  quarta  dimensão  são  reconhecidos,  por  exemplo,  pelo 

autor Paulo Bonavides71, que sustenta que esses direitos resultariam da globalização 

dos  direitos  fundamentais,  correspondendo  a  uma fase de  institucionalização do 

Estado Social. Seriam eles: os direitos à democracia, à informação e ao pluralismo. 72 

Há autores,  a  exemplo de José A.  de  Oliveira  Júnior,  que incluem,  ainda,  entre 

esses, os direitos referentes à engenharia genética, à cibernética, ao controle de 

dados informatizados, à mudança de sexo, a título de exemplo.73

2.4-  DA EFICÁCIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS

Conforme foi observado na análise histórica dos direitos fundamentais, 

esses, em a sua origem, possuíam apenas a eficácia vertical, ou seja, do particular 

frente ao Estado, aplicando-se em determinadas situações como limitadores e, em 

outras, como impositores da ação estatal.

No entanto, com a crescente complexidade das relações sociais entre os 

particulares,  e  a  consequente  inobservância  entre  eles  de  direitos  tidos  como 

fundamentais, estes adquiriram um aspecto horizontal em sua eficácia, isto é, devem 

ser observados, também, nas relações privadas, nas quais predomina, geralmente, 

a  ausência  de  subordinação,  aspecto  sobre  o  qual  se  fará  um  estudo  mais 

detalhado, a partir deste momento.

71 BONAVIDES,  Paulo.  Curso  de  Direito  Constitucional. 28ª  edição,  atualizada.  São  Paulo: 
Malheiros Editores, 2013, p. 259.

72 BOBBIO, Noberto.  A Era dos Direitos. Rio de Janeiro : Campus, 2004,  passim.
73 OLIVEIRA JÚNIOR, José A. de. Teoria Jurídica e novos direitos. Rio de Janeiro : Lumen Juris, 

2000,  p. 83-97.
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Atualmente,  é grande a tendência em se aceitar  a  existência de uma 

eficácia privada dos direitos  fundamentais,  até mesmo porque uma das maiores 

características  modernas é o  aumento  das relações de poder  entre  particulares, 

incluindo as relações de trabalho subordinado.

Nelson Mannrich trata em sua obra sobre a subordinação, enquanto 

elemento diferenciador entre o contrato de trabalho e outros:

Subordinação  consiste  na  transferência,  ao  empregador,  do  poder  de 
direção  sobre  a  atividade  a  ser  prestada,  em  decorrência  dos  naturais 
limites da autonomia da vontade em face da obrigação assumida de ficar à 
disposição. Por conta do contrato de trabalho, o empregado coloca-se em 
estado de sujeição pessoal em face do empregador que, no dia-a-dia, dá 
conteúdo às obrigações pactuadas genericamente. 
De todas as notas, a subordinação é o traço essencial para estabelecer-se, 
com segurança, a distinção entre empregado e autônomo, e entre contrato 
de trabalho e os demais tipos contratuais, especialmente o de prestação de 

serviços: trata-se de seu traço fisionômico.74

Adiante,  na mesma obra, o citado doutrinador acrescenta:

A dependência  jurídica  equivale  à  subordinação:  o  empregado  depende 
juridicamente do empregador, ou seja, subordina-se, na relação contratual, 
ao empregador, que detém o poder de comando, devendo-lhe obediência. 
Em outras palavras, a subordinação consiste no dever do empregado de 
submeter-se  às  ordens  emanadas  do  poder  diretivo  do  empregador,  no 
limite  do  contrato.  O  descumprimento  daquelas  ordens  desencadeia  o 
exercício do poder diretivo. Há uma relação de dever e poder, onde o dever 
de  obediência  submete-se  a  um poder  de  comando:  eis  a  essência  da 
dependência jurídica, ou seja, da subordinação. 75

Vale destacar que a relação de poder presente no contrato de trabalho 

não afasta a observância dos direitos fundamentais entre os particulares.

A visão, limitada, de que apenas o Estado lesaria direitos fundamentais 

dos  indivíduos,  perdeu  lugar,  “pois  se  percebeu  que,  sobretudo  em  países 

74 MANNRICH,  Nelson.  Autonomia,  parassubordinação  e  subordinação:  os  diversos  níveis  de 
proteção do trabalhador e do teletrabalhador. p.6. Disponível em:

    <  http://www.mackenzie.br/fileadmin/Graduacao/FDir/Artigos/nelson_manrich.pdf   >    Acesso em 24 
jun. 2013.

75 MANNRICH, Nelson. Op. cit., p.7.

http://www.mackenzie.br/fileadmin/Graduacao/FDir/Artigos/nelson_manrich.pdf
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democráticos,  nem  sempre  é  o  Estado  que  significa  a  maior  ameaça  aos 

particulares, mas sim outros particulares, especialmente aqueles dotados de algum 

poder social ou econômico”76.

André Ramos Tavares chama essa irradiação de direitos fundamentais na 

esfera  privada  de  “privatização  de  direitos  fundamentais”,  “eficácia  horizontal”, 

“eficácia  externa”  ou  “aplicação  horizontal”  ,  que  significa,  justamente,  a 

obrigatoriedade  de  observação  e  cumprimento  das  normas  constitucionais 

enunciadoras de direitos fundamentais pelas pessoas privadas. Ou seja diz respeito 

à  incidência  desses  direitos  no  âmbito  das  relações  sociais,  entre  os  próprios 

particulares.77

O que se discute é a intensidade dessa eficácia, ou seja, a medida que 

se dá essa vinculação dos particulares. 

Flávia  Moreira  Guimarães Pessoa78 reporta à análise de cinco teorias 

principais: “1) as que negam a eficácia perante terceiros; 2) as que atribuem eficácia 

mediata; 3) as que atribuem eficácia imediata; 4) as que formulam imputação ao 

Estado; 5) a teoria integradora”.

A  primeira  teoria  encontra  poucos  adeptos,  que  insistem  em  julgar 

desnecessária  a  aplicação  dos  direitos  fundamentais  na  esfera  privada,  por 

considerar que ela pode destruir todo o sistema fundado na autonomia privada. Em 

relação  à  segunda  teoria,  também  chamada  de  eficácia  indireta,  inicialmente 

formulada  por  Günther  Düring,  seus  postulados  foram  sintetizados  por  Wilson 

Steinmetz, nos seguintes termos:

a) As normas de direitos fundamentais produzem efeitos nas relações entre 
particulares  por  meio  das  normas  e  dos  parâmetros  dogmáticos, 

76 SILVA, Virgílio Afonso da.  Direitos fundamentais – conteúdo essencial, restrições, eficácia. 
São Paulo: Malheiros, 2009, p. 18.

77 TAVARES, André Ramos. Curso de direito constitucional. São Paulo: saraiva, 2008, p. 363.
78 PESSOA,  Flávia  Moreira  Guimarães.  Curso  de  direito  constitucional  do  trabalho.  Bahia: 

Editora JusPODVM, 2009, p. 51.
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interpretativos  e  aplicativos,  próprios  do  direito  privado;  b)  a  eficácia  de 
direitos fundamentais nas relações entre particulares está condicionada à 
mediação concretizadora do legislador de direito privado, em primeiro plano, 
e  do  juiz  e  Tribunal,  em  segundo  plano;  c)  ao  legislador  cabe  o 
desenvolvimento  concretizante  dos  direitos  fundamentais  por  meio  da 
criação de regulações normativas específicas que delimitem o conteúdo, as 
condições  de  exercício  e  o  alcance  desses  direitos  nas  relações  entre 
particulares; d) ao juiz e aos tribunais, ante o caso concreto e na anuência 
de desenvolvimento legislativo específico, compete dar eficácia às normas 
de direitos fundamentais por meio da interpretação e aplicação dos textos 
de normas imperativas de direito privado, sobretudo daqueles textos que 
contêm cláusulas gerais.79

Nota-se que pela teoria da eficácia mediata, a oponibilidade das normas 

de direitos fundamentais frente a particulares depende de regulamentação legislativa 

específica ou até mesmo se decorrente da interpretação da norma em conformidade 

com cláusulas gerais que regem o direito privado.

Diferentemente da teoria acima descrita,  a teoria da eficácia imediata, 

formulada  por  Hans  Carl  Nipperdey,   propõe  a  aplicação  direta  das  normas  de 

direitos  fundamentais,  também  nas  relações  entre  os  particulares.  Entre  seus 

postulados, está a ideia de que as normas que versam sobre direitos fundamentais 

dão ao particular uma oponibilidade não somente ao Estado,  mas,  também, aos 

demais  particulares,  pois  constituem direitos  subjetivos  constitucionais,  operando 

eficácia  imediata,  independente  de  públicos  ou  privados,  salvo  se  a  própria 

Constituição estabelecer de forma diversa.

A teoria da imputação ao Estado, de Jürgen Schwabe, como o próprio 

nome sugere, imputa ao Estado toda lesão de direito fundamental,  mesmo entre 

particulares, haja  vista que, segundo a origem dos direitos fundamentais, estes se 

constituem em direitos de defesa perante o Estado e “em última análise resulta de 

uma permissão ou não proibição estatal.80 

Por fim, a teoria integradora, desenvolvida por Robert Alexy, concilia três 

79 PESSOA,  Flávia  Moreira  Guimarães.  Curso  de  direito  constitucional  do  trabalho.  Bahia: 
Editora JusPODVM, 2009, p. 52.

80 PESSOA, Flávia Moreira Guimarães. Op.cit., p. 52.



54

das teorias vistas anteriormente: a da eficácia mediata, a da eficácia imediata e a da 

imputação ao Estado, possuindo 3 níveis: o dos deveres do Estado, o dos direitos 

ante o Estado e o das relações entre particulares, como explica Flávia G. Pessoa:

A teoria da eficácia mediata, para Alexy, situa-se no nível dos deveres do 
Estado. Os direitos ante o Estado situam-se no segundo nível, seguindo-se 
a teoria de Schwabe. O particular, em conflito com outro particular, tem o 
direito fundamental a que o judiciário leve em consideração os princípios 
fundamentais  que  apóia  a  sua  posição.  Já  no  terceiro  nível,  situa-se  a 
eficácia  imediata  de  direitos  fundamentais  nas  relações  jurídicas  entre 
particulares.  Contudo,  nos três casos,  resulta  uma eficácia  imediata  dos 
direitos fundamentais.81

A  aplicabilidade  dessas  teorias  torna-se  de  maior  complexidade 

especialmente nas relações privadas ditas assimétricas, ou seja, quando as partes 

envolvidas na relação possuem disparidade de forças, como é típico das relações de 

trabalho, especialmente após a Carta Magna de 1988, que trouxe, em seu art. 7º, 

um extenso rol de direitos trabalhistas.

Muito embora haja essa complexidade, transportando as teorias acima 

debatidas para a realidade jurídica brasileira, registra-se a tendência dos Tribunais 

pátrios em aplicar diretamente os direitos fundamentais, inclusive no que concerne 

às relações trabalhistas:

Tal  tendência  foi  reforçada pela  decisão  do STF,  nos  autos  do  Recurso 
Extraordinário nº. 201.819/RJ, julgado em outubro de 2005, através do voto 
divergente  do  Ministro  Gilmar  Mendes  que  decidiu  pela  aplicação  dos 
direitos  fundamentais  concernentes  ao  contraditório,  ao  devido  processo 
legal e à ampla defesa ao processo de exclusão de sócio de entidade.

Na esfera trabalhista, aliás, a aplicação direta dos direitos fundamentais é 
ainda mais patente, principalmente nos casos de assédio moral ou revista 
íntima,  tendo  o  Tribunal  Superior  do  Trabalho,  por  diversas  vezes,  se 
manifestado no sentido de assegurar ao empregado o respeito ao direito 
fundamental à intimidade e dignidade da pessoa humana.82

No entendimento de Mário Luiz Vieira Cruz: 

81 PESSOA, Flávia Moreira Guimarães. Op.cit., p. 53.
82 Ibidem, p. 53.
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No Brasil, apesar de a jurisprudência superior ainda não ter formulado uma 
dogmática  sólida,  a  doutrina  científica,  por  sua  vez,  posiciona-se 
predominantemente  pela  admissibilidade  da  da  eficácia  dos  direitos 
fundamentais  nas relações privadas.  Salienta  Sarmento que o fato de o 
ordenamento jurídico brasileiro apresentar em seu cume uma Constituição 
com ampla vocação social, torna impossível que se concebam os direitos 
fundamentais como meros limites ao poder estatal. 83

 O  autor acima mencionado acrescenta:

Sarlet  sustenta  que,  no  Brasil,  não  obstante  a  Lei  Maior  não  preveja 
expressamente,  nos  moldes  o  art.  18.1  da  Constituição  portuguesa,  a 
vinculação de entidades públicas e privadas aos direitos fundamentais, e 
possa o constituinte de 1988 ter sido um tanto vago quando dispõe, no art.  
5º, § 1º, CF, sobre a aplicação imediata das normas definidoras dos direitos 
e  garantias  fundamentais,  nem  por  isso  os  particulares  quedariam  à 
margem  dos  direitos  fundamentais.  Isto  porque  o  postulado  da 
aplicabilidade  direta  das  normas  de  direito  fundamental  pode  ser 
compreendido como um mandato de otimização da eficácia constitucional, 
outorgando aos direitos fundamentais a maior eficácia possível.84

 Nesse  passo,  Tereza  Aparecida  Asta  Gemignani  traz  importante 

jurisprudência a respeito do tema, que indica, claramente o caminho seguido pelos 

tribunais pátrios:

RE 201, 289/RJ – Voto vencedor proferido pelo Ministro Gilmar Mendes, ao 
consignar  expressamente  que  as  “violações a  direitos  fundamentais  não 
ocorrem somente no âmbito das relações entre o cidadão e o Estado, mas 
igualmente nas relações travadas entre pessoas físicas e jurídicas de direito 
privado.  Assim,  os  direitos  fundamentais  assegurados  pela  Constituição 
vinculam  diretamente  não  apenas  os  poderes  públicos,  estando 
direcionados  também  à  proteção  dos  particulares  em face  dos  poderes 
privados”.  Fazendo remissão  ao  pensamento  de  Hesse,  enfatiza  que  “a 
liberdade individual pode restar ameaçada pela utilização de mecanismos 
de poder econômico ou social,  o  que acabaria  por  permitir  a  supressão 
daquele  standard  mínimo  de  liberdade  pelo  uso  (abusivo)  de  posições 
dominantes no plano econômico-social.

(...)

Neste mesmo julgamento o relator foi acompanhado pelo Ministro celso de 
Mello, ao ressaltar que “é por essa razão que a autonomia privada – que 
encontra claras limitações de ordem jurídica – não pode ser exercida em 
detrimento  ou  com  desrespeito  aos  direitos  e  garantias  de  terceiros, 

83 CRUZ, Mário Luiz Vieira.  O direito fundamental à intimidade no âmbito laboral (cotejo entre 
ordenamento  jurídico,  doutrina  científica  e  jurisprudência  da  Espanha  e  do  Brasil):  Máster 
Universitário em Direito Constitucional. Faculdade de Direito. Universidad de Sevilla. Espanha, 
2012, p. 42.

84 Ibidem, p. 43-44.
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especialmente  aqueles  positivados  em  sede  constitucional,  pois  a 
autonomia  da  vontade  não  confere  aos  particulares,  no domínio  de  sua 
incidência  e atuação, o poder de transgredir  ou de ignorar  as restrições 
impostas  e  definidas  pela  própria  Constituição,  cuja  eficácia  e  força 
normativa também se impões aos particulares, no âmbito de suas relações 
privadas, em tema de liberdades fundamentais”.85

Seguindo o mesmo entendimento,  Daniel  Sarmento aduz que a Carta 

Magna de 1988 prevê a eficácia horizontal dos direitos fundamentais, pois para ele:

Só existe  efetivamente autonomia privada quando o agente desfrutar  de 
mínimas condições materiais de liberdade. Isso não acontece em grande 
parte  dos  casos  de  aplicação  dos  direitos  humanos  nas  relações  entre 
particulares, nas quais a manifesta desigualdade entre as partes obsta, de 
fato, o exercício da autonomia. Pensar a autonomia privada, num sentido 
pleno, é pensar também nos constrangimentos impostos a ela por agentes 
não estatais, no contexto de uma sociedade profundamente assimétrica e 
excludente.86 

Contudo,  para  Sarmento,  tal  aplicação  dos  direitos  fundamentais  na 

esfera privada,  embora tenha ganhado grande espaço,  não ocorre de forma tão 

simples, haja vista que cada caso concreto poderá exigir uma solução diferenciada, 

de  acordo  com  suas  peculiaridades,  sendo  estas  as  legitimadoras  dessa 

aplicabilidade.  

Isso porque, nas relações privadas, quando se cogita a aplicabilidade de 

um  direito  fundamental,  sempre  “está-se  diante  de  um  conflito  de  direitos 

fundamentais: o princípio da autonomia privada e o princípio fundamental que se 

requer  a  aplicação”87.  Desta  feita,  a  solução  a  ser  encontrada  deve  levar  em 

consideração  o  critério  utilizado  em  diversos  casos  de  conflitos  de  direitos 

fundamentais, qual seja, a ponderação no caso concreto, o que exige maior cuidado 

na decisão pela aplicabilidade do direito.

Sarmento, citado por Flávia Guimarães Pessoa88, traz alguns elementos 

85 GEMIGNANI, Tereza Aparecida Asta. Op. cit.,  p. 68-69.
86 SARMENTO, Daniel. Direitos fundamentais e relações privadas. 2 ed. Rio de Janeiro: Lumen 

Juris, 2008 p. 204/240.
87 PESSOA, Flávia Moreira Guimarães. Op. cit.,  p. 56.
88 Ibidem, 57.



57

a serem levados em consideração nessa necessária ponderação. Em primeiro lugar, 

a existência e o grau de desigualdade fática entre os envolvidos, de forma que, 

quanto mais intensa a desigualdade, mais intensa a proteção ao direito fundamental 

em jogo,  até mesmo por uma imposição do princípio da igualdade material,  que 

impõe a proteção das  partes mais débeis  nas relações privadas. É o que parece 

ocorrer nas relações trabalhistas.

Outro fator  trazido  por  Sarmento,  a  ser  analisado na ponderação,  diz 

respeito à autonomia do ato privado, mesmo nas relações assimétricas, como é o 

caso da relação trabalhista:

Nesse sentido, assinala o referido autor que a tutela da autonomia privada, 
no que se refere às questões existenciais, é muito mais intensa do que a 
conferida  às  decisões  de  caráter  econômico-patrimonial.  Assim,  nosso 
ordenamento transige muito mais com as restrições à liberdade contratual 
do  que  com  aquelas  impostas  a  outras  liberdades  mais  fundamentais, 
ligadas às opções e projetos de vida de cada pessoa humana.89

Além disso,  deve-se  ponderar,  especialmente  no  campo das  relações 

econômicas, como ocorre nas relações trabalhistas, a essencialidade para a vida do 

bem envolvido na relação jurídica e a autonomia privada, ou seja, quanto mais o  

bem envolvido na discussão for essencial para a vida humana, maior a proteção do 

direito fundamental em jogo, em detrimento da proteção à autonomia privada. 

Por fim, para a ponderação de interesses necessária à vinculação dos 

particulares, há que se analisar a lesão do direito fundamental em discussão, que 

pode ser oriunda de um ato unilateral de um agente privado, mas, também, pode 

decorrer  de  um  negócio  bilateral,  com  consentimento  do  próprio  lesado.  Nesse 

aspecto, deve ser observada a validade de eventual renúncia ao direito fundamental 

que deve obedecer dois limites: a vontade do titular do direito deve ser livre e a 

renúncia  não  pode  lesar  o  princípio  da  dignidade  da  pessoa  humana,  nem  a 

essência dos direitos individuais

89 PESSOA, Flávia Moreira Guimarães. Op. cit.,  p. 57.
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Insta salientar que, especialmente no âmbito trabalhista, segundo Sarlet, 

no  que  tange  aos  destinatários  da  vinculação  dos  direitos  fundamentais  entre 

particulares,  destacam-se  dois  contextos:  um  que  abrange  as  relações  entre 

particulares em geral, nas quais se constata certa igualdade material; outro em que 

as  relações  são  manifestamente  desiguais,  posto  que  se  estabelecem  entre  o 

indivíduo (em geral, isolado) e os detentores de poder social. 

Nessa esteira é o entendimento de Alessandro Santos Miranda:

Em geral, é certo que o objetivo do contrato do trabalho não é a pessoa que 
o executa,  qualidade de titular senão sua atividade. Não menos correto é, 
entretanto, que não se pode separar o trabalho da pessoa que o presta. A 
partir desta premissa, fácil é concluir que, na execução do contrato laboral, 
o trabalhador reúne a dupla qualidade de titular de direitos fundamentais 
(civis e políticos), que lhes assistem como cidadão, e de titular de direitos 
fundamentais aplicáveis no âmbito da relação estrita do trabalho. Em outras 
palavras,  ao  inserir  sua  atividade  laboral  na  organização  empresarial,  o 
trabalhador adquire direitos inerentes à nova posição jurídica sem perder, 
contudo,  aqueles  dos  quais  era  titular  anteriormente.  Assim,  em  suas 
relações com o empregador, o trabalhador tem direitos que lhe incumbem 
como pessoa, ou seja, como cidadão e trabalhador.90

Segundo Sarlet, nessa última seara é que se encontra o maior consenso 

sobre  a  possibilidade  de  se  transportarem diretamente  os  princípios  da  eficácia 

vinculante dos direitos fundamentais para o âmbito privado, tendo em vista que se 

têm relações desiguais de poder similares às que se estabelecem entre o cidadão e 

o Estado. Em contrapartida, nas relações igualitárias, a controvérsia é maior, sendo 

de difícil solução o caso concreto, quando se deverão utilizar, por conseguinte, os 

critérios de ponderação.91 

Nesse passo, Rosana Marques Nunes esclarece:

Assim, começou-se a falar em eficácia horizontal, particular ou privada dos 
direitos fundamentais, que consiste na aplicação dos direitos fundamentais 
nas relações privadas ou interprivadas. 

90 MIRANDA,  Alessandro  Santos  de.  Ativismo judicial  na  promoção  dos  direitos  sociais:  a 
dimensão política da jurisdição constitucional na realização dos direitos sociais: o supremo 
Tribunal  Federal  como  formador  de  novos  parâmetros  de  civilidade  social  e  propagador  do 
ativismo judicial. São Paulo: LTr, 2013, p.132.

91 SARLET, Ingo Wolfgang. Op. cit., p. 381.
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Chama-se  eficácia  horizontal  porque  a  relação  entre  particulares  é  uma 
relação de coordenação, na qual, hipoteticamente, as partes estão em pé de 
igualdade. Diferente da relação entre o Estado e o particular, que é uma 
relação de subordinação hierarquizada e, por isso, chamada pela doutrina 
de eficácia vertical dos direitos fundamentais. 92

E arremata  a autora  acima citada:

O reconhecimento dos direitos fundamentais nas relações entre empregado 
e  empregador  tem  obtido  sucesso  perante  os  tribunais  brasileiros  que 
asseguram  o  respeito  aos  direitos  fundamentais  dos  empregados  na 
execução  de  sua  atividade  profissional  amparados  em  preceito 
constitucional.93

Desta feita, o reconhecimento da eficácia horizontal direta e imediata dos 

direitos fundamentais, inclusive nas relações entre empregador e empregado, pelo 

Supremo  Tribunal  Federal,  supera  a  tradicional  visão  de  que  apenas  o  Estado 

poderia  violar  tais  direitos,  de  forma  que,  vinculando,  também,  os  particulares, 

incluem-se todas as relações entre si travadas, o que garante um leque muito maior 

de  proteção  e  otimização  desses  direitos,  para  a  concretização  da  dignidade 

humana.

2.5-  DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA

Abordar o princípio da não discriminação, ao que parece,  suscita uma 

reflexão  acerca   da  dignidade  da  pessoa  humana,  pois  a  busca  pelo  trabalho 

decente94 e a sua permanência é direito fundamental previsto na Constituição da 

República  de  1988,  que  clama  ser  efetivado,  passando  do  plano  formal  para  o 

material.

92 NUNES, Rosana Marques. A revista íntima como cláusula restritiva de direitos fundamentais 
no direito do trabalho. São Paulo: LTr, 2011, p.60.

93
 Ibidem,  p. 63.

94 ALVES, Marcos César Amador . O primado da dignidade da pessoa humana exige, de modo 
basilar, a concepção da proteção do trabalho. Do trabalho decente.  In: PIOVESAN, Flávia; 
CARVALHO, Luciana Paula Vaz de, (Coord.).  Trabalho Decente sob a Perspectiva dos Direitos 
Humanos. São Paulo: Atlas, 2010,  p. 332.
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Por  força  do  que  dispõe  o  artigo  1º,  inciso  III,  da  Constituição  da 

República, a   pessoa humana passou a ser o epicentro do Estado democrático de 

direito,95  e  a  dignidade  humana  é  um  dos   seus  princípios  estruturantes,  nos 

ensinamentos de Arion Sayão Romita: 

Um  dos  princípios  estruturantes  do  Estado  brasileiro  é,  portanto,  o  do 
Estado democrático de direito.  Por princípio estruturante entende-se uma 
idéia constitutiva e indicativa de diretrizes básicas de todo o ordenamento 
jurídico. A dignidade da pessoa humana atua como fundamento do princípio 
estruturante  do  Estado  democrático  de  direito  e,  em  conseqüência, 
impregna a totalidade da ordem jurídica, espraia-se por todos os ramos do 
direito  positivo  e  inspira  não  só  a  atividade  legislativa,  como também a 
atuação  do  Poder  Judiciário.  Nenhum  ato  normativo,  nenhuma  decisão 
judicial  pode  menoscabar  a  dignidade da  pessoa humana,  sob  pena de 
ofensa ao princípio estruturante do Estado democrático de direito. O ato do 
Estado-legislador ou do Estado-juiz que venha a conculcar a dignidade da 
pessoa  humana  agride  o  próprio  fundamento  do  Estado  brasileiro.  O 
respeito  à  dignidade  da  pessoa  humana  impõe-se  não  só  nas  relações 
Estado/particular, como também nas relações particular/particular, por força 
da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, já que estes, no Estado de 
direito, representam meios de densificação do valor fundamental em foco.96 

Os direitos humanos, conforme visto anteriormente, surgem das lutas de 

classes sociais em defesa da dignidade da pessoa humana. A constitucionalização 

desses  direitos  trouxe  ao  centro  do  universo  jurídico  e  político  a  urgente 

necessidade  de  vislumbrar  a  dignidade  humana  com  fim  material,  no  dizer  de 

Joaquín Herrera Flores: 

Desse modo, os direitos humanos seriam os resultados sempre provisórios 
das lutas sociais pela dignidade. Entenda-se por dignidade não o simples 
acesso  aos  bens,  mas  que  tal  acesso  seja  igualitário  e  não  esteja 
hierarquizado “a  priori”  por  processos de divisão do fazer  que coloquem 
alguns, na hora de ter acesso aos bens, em posições privilegiadas, e outros 
em situação de opressão e subordinação. Mas, cuidado! Falar de dignidade 
humana não implica fazê-lo a partir de um conceito   ideal ou abstrato. A 
dignidade é um fim material. Trata-se de um objetivo que se concretiza no 
acesso igualitário e generalizado aos bens que fazem com que a vida seja 

95 O doutrinador afirma que “O conceito inovador de  Estado Democrático de Direito, como dito, 
funda-se em um inquebrantável tripé conceitual: pessoa humana, com sua dignidade; sociedade 
política,  concebida  como democrática  e  includente;  sociedade civil,  também concebida  como 
democrática  e  includente”  Vide  DELGADO,  Maurício  Godinho;  DELGADO,  Gabriela  Neves. 
Constituição da República e direitos fundamentais:  dignidade da pessoa humana, justiça 
social e direito do trabalho. São Paulo: LTr, 2012, p. 43.

96 ROMITA,  Arion  Sayão.  Direitos  fundamentais  nas  relações  de  trabalho.  –  4.  Ed.  Ver.  e 
aumentada. – São Paulo: LTr, 2012, p. 277.
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“digna” de ser vivida.97

É dizer,  não  basta  a  dignidade  humana  enquanto  prescrita  no  plano 

formal. Nesse diapasão, Luís Roberto Barroso quando trata desse princípio afirma:

A dignidade da pessoa humana identifica um espaço de integridade a ser 
assegurado a todas as pessoas por  sua só existência  no mundo.  È um 
respeito à criação, independente da crença que se professe quanto à sua 
origem. Expressão nuclear  dos direitos fundamentais,  a  dignidade abriga 
conteúdos  diversos,  que  incluem  condições  materiais  mínimas  de 
existência, integridade física e valores morais e espirituais. As coisas têm 
preço; as pessoas têm dignidade. Do ponto de vista moral, ser é muito mais 
do que ter.98  

Não é  diferente  o  entendimento  de  Alexandre  de  Moraes  acerca do 

princípio maior:

A dignidade da pessoa humana: a dignidade é um valor espiritual e moral 

inerente à pessoa,  que se manifesta  singularmente na autodeterminação 

consciente e responsável da própria vida e que traz consigo a pretensão ao 

respeito  por  parte  das  demais  pessoas,,  constituindo-se  um  mínimo 

invulnerável  que  todo  estatuto  jurídico  deve  assegurar,  de  modo  que, 

somente excepcionalmente, possam ser feitas limitações ao exercício dos 

direitos fundamentais, mas sempre sem menosprezar a necessária estima 

que merecem todas as pessoas enquanto seres humanos.99

Vale  lembrar,  foi  a  partir  do momento  em que o homem foi  alçado à 

condição de titular de direitos e passou a estabelecer limites à intervenção estatal 

nos  direitos  fundamentais,  é  que  a  as  Constituições  passaram  a  proclamar  a 

dignidade humana como elemento fundamental da democracia. 

97 FLORES, Joaquín Herrera. A reinvenção dos direitos  humanos; tradução de: Carlos Roberto 
Diogo Garcia; Antônio Henrique Graciano Suxberger; Jefferson Aparecido Dias. – Florianópolis:  
Fundação Boiteux, 2009, p. 37.

98 BARROSO, LUÍS ROBERTO. Diferentes, mas iguais: o reconhecimento jurídico das relações 
homoafetivas no Brasil. In: RENAULT, Luiz Otávio Linhares; VIANA, Márcio Túlio; CANTELLI, 
Paula Oliveira, Coordenadores. Discriminação – 2. ed. São Paulo: LTr, 2010, p. 47-48.

99 MORAES, Alexandre de. Direitos humanos fundamentais: teoria geral, comentários aos arts. 
1º a 5º da Constituição da República federativa do Brasil, doutrina e jurisprudência. 7. Ed. – 
São Paulo: Atlas, 2006, p. 48.
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Nesse sentido, Marlon Marcelo Murari:

Novamente ressaltamos a importância da proteção jurídica da dignidade da 
pessoa  humana  para  o  conceito  de  Constituição,  pois  não  há,  no 
entendimento  moderno  de  Constituição,  possibilidade  de  se  afastar  o 
reconhecimento da dignidade da pessoa humana como seu feixe iluminador, 
a irradiar orientação e efeitos para todo o seu corpo e demais normas, de 
modo que aquela mesma resulte protegida.100 

Para Flávia Piovesan, a dignidade humana é princípio fundamental:

O  valor  da  dignidade  humana  –  ineditamente  elevado  a  princípio 
fundamental da Carta, nos termos do art.  1º, III – impõe-se como núcleo 
básico  e  informador  do  ordenamento  jurídico  brasileiro,  como  critério  e 
parâmetro  de  valorização  a  orientar  a  interpretação  e  compreensão  do 
sistema  constitucional  instaurado  em  1988.  A  dignidade  humana  e  os 
direitos  fundamentais  vêm  a  constituir  os  princípios  constitucionais  que 
incorporam as exigências de justiça e dos valores éticos, conferindo suporte 
axiológico a todo o sistema jurídico brasileiro.  Na ordem de 1988, esses 
valores passam a ser dotados de uma especial força expansiva, projetando-
se por todo universo constitucional e servindo como critério interpretativo de 
todas as normas do ordenamento jurídico nacional. 101

Nesse sentido Gabriela  Neves Delgado,  quando analisa o sistema de 

proteção social trabalhista, afirma que a trajetória da exclusão social não permite a 

manutenção do sentido ético do trabalho, por meio do valor da dignidade do ser 

humano, demonstrando o distanciamento existente entre o mundo real e o ideal,  

asseverando que: 

Dessa maneira,a realidade se afasta da orientação matriz do ordenamento 
jurídico brasileiro, pautado no valor-fonte da dignidade da pessoa humana, 
seja em relação à vida, seja em relação ao trabalho.

Ressalte-se que todas as vezes que o trabalho afrontar a dignidade do ser 
humano ele deverá ser repelido do ordenamento jurídico, mesmo que tenha 
sido prestado com anuência do próprio trabalhador.”102

De onde se conclui que o princípio da dignidade humana  possui eficácia 

jurídico-constitucional e todas as pessoas, empresas privadas, entes públicos, estão 

100 MURARI, Marlon Marcelo. Op. cit., p. 39.
101 PIOVESAN, Flávia. Temas de direito humanos. Ed. 6ª. São paulo : Saraiva, 2013, p. 57.
102 DELGADO, Gabriela Neves. A constitucionalização dos direitos trabalhistas e os reflexos no 

mercado de trabalho. In: Soluções alternativas de conflitos trabalhistas. PEREIRA, Ricardo José 
Macedo de Britto; PORTO, Lorena Vasconcelos, organizadores. - São Paulo: LTr, 2012, p.23-24.
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subordinados aos seus ditames, que impõem o dever de respeito e proteção.

Luciana  Aboim  Machado  Gonçalves  da  Silva,  quando  trata  deste 

princípio, assevera que:

Com  a  qualificação  da  dignidade  da  pessoa  humana  como  princípio 
fundamental, tornou-se evidente que a Lei Maior não contém apenas uma 
declaração de conteúdo ético e moral,  constituindo, também, uma norma 
jurídica, e, como tal, dotada de coercibilidade.

E arremata a  mencionada autora:

Esse princípio adveio da evolução da perspectiva sobre a vida, na qual se 
passou a perceber, com a sociedade fadigada pela miséria e exploração do 
ser humano, que não basta assegurar o direito à vida, sendo necessário 
mais  que  isso,  quer  dizer,  fazendo-se  mister  proporcionar  a  toda 
comunidade  uma  vida  digna,  entendida  como  essência  da  condição  do 
homem em sua dimensão universal.103

Nessa linha  de pensamento,  Jussara  Maria  Moreno  Jacinto  chega as 

seguintes  conclusões,  em  sua  obra  que  cuida  da  dignidade  humana  enquanto 

princípio constitucional:   

1)  A  dignidade  humana  é  o  valor  que  informa  toda  a  ordem  jurídica 
inaugurada  com  a  Constituição  Federal  de  1988.  Nesse  diapasão,  a 
dignidade da pessoa vai orientar toda a interpretação possível das normas 
constitucionais.

2)  valor  da  dignidade  humana  está  plasmado  como  um  dos  princípios 
fundamentais  do  Estado  Democrático  de  Direito.  Desse  modo,  situa-se 
como eixo gravitacional não apenas do regime dos direitos fundamentais, 
como também, da estruturação do Estado brasileiro.

3) A dignidade está sendo construída não apenas como uma ideia abstrata, 
orientadora  da  interpretação  ou  da  atividade  legiferante.  É  um  valor 
supremo, imperativo, absoluto, não apenas pela sua carga axiológica, mas 
principalmente, porque se consubstancia através de norma.

4) Reconhecimento da dignidade da pessoa foi  fruto de uma construção 
histórica, consensualmente arquitetada como paradigma das relações entre 
indivíduos e destes, com o Estado.

103 SILVA, Luciana Aboim Machado Gonçalves da. Op. cit., p. 120.
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5) Simultaneamente com a sua função axiológica, desempenha também a 
dignidade humana a função de norma jusfundamental, definidora de direito 
material.

6)  Desse  modo,  podemos  afirmar  que  a  dignidade  da  pessoa  como 
comando de dever ser se apresenta em uma dimensão dupla, ora como 
princípio de hermenêutica, ora como direito material expresso através de um 
princípio  ou  de  uma  regra,  cujo  conteúdo  ainda  está  em  franco 
delineamento.

7)  A  Constituição  Federal  de  1988,  ao  expressar  as  contradições  da 
sociedade  brasileira  de  então,  notabilizou-se  por  ser  o  instrumento  não 
apenas fundador de um novo Estado, mas sobretudo, o elemento instituidor 
de uma nova sociedade, em tudo pautada pela imposição de uma existência 
digna.104

Nessa toada é   o  pensamento  de Flávia  Moreira  Guimarães Pessoa, 

quando aborda o princípio em tela, leciona:

O respeito à dignidade da pessoa humana não consta no rol dos direitos 
fundamentais  individuais  catalogados  no  art.  5º  da  Constituição  Federal. 
Porém, encontra-se previsto entre os princípios fundamentais da República 
Federativa do Brasil, especificamente no inciso III do art. 1º da Constituição.

O princípio da dignidade da pessoa humana é essencial dentro do contexto 
de análise dos direito fundamentais. Ela, como valor fundamental,  exerce 
uma atração no conteúdo dos demais direitos fundamentais, pressupondo o 
reconhecimento  de  todos  eles,  independentemente  de  suas  dimensões. 
Com  efeito,  sem  o  reconhecimento  dos  direitos  humanos  fundamentais, 
nega-se a própria dignidade da pessoa humana.105

Assim,  basta condição humana para ter direito à dignidade, por ser essa 

um atributo intrínseco à pessoa,  independentemente de religião,  da moral  ou de 

crença. 

Nesse sentido, Maurício Godinho Delgado:

Assim  sendo,  temos  por  dignidade  da  pessoa  humana  a  qualidade 
intrínseca  e  distintiva  reconhecida  em  cada  ser  humano  que  o  faz 
merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da 
comunidade, implicando, neste sentido, um complexo de direitos e deveres 
fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de 
cunho degradante e desumano, como venham a lhe garantir as condições 
existenciais mínimas para uma vida saudável, além de propiciar e promover 

104 JACINTHO, Jussara Maria Moreno. Op. cit.,  p. 253-254.
105 PESSOA, Flávia Moreira Guimarães. Op. cit.,  p. 28-29.
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sua participação ativa e co-responsável nos destinos da própria existência e 
da vida em comunhão com os demais seres humanos.106

Para  Gabriela  Neves  Delgado,  “a  Constituição  de  1988  não  apenas 

destaca a dignidade enquanto seu valor-fonte, mas também propõe, enquanto ideal, 

o alcance de uma existência digna pelo ser humano, especialmente por meio da 

concretização dos direitos fundamentais”107 

Registre-se  que  os  autores  citados  caminham na  mesma direção,  ou 

seja, no sentido de considerar o princípio da dignidade da pessoa humana como 

valor  supremo,   fundamental  para  uma vida  digna e  cataliza  os  demais  direitos 

fundamentais insculpidos na Constituição vigente, inclusive o do trabalho, enquanto 

instrumento de concretização da aludida dignidade.

Com a constitucionalização, a dignidade humana ganhou força não só 

para produzir  efeitos  na  ordem  constitucional,  mas  também  nas  normas 

infraconstitucionais.  Ademais,  ganhou  relevância  na  ordem  internacional, 

especialmente  com a  Declaração  Universal  dos  Direitos  Humanos,  que  lhe  deu 

maior alcance e visibilidade.

106 DELGADO,  Maurício  Godinho  e  DELGADO,  Gabriela  Neves. Constituição  da  República  e 
direitos fundamentais: dignidade da pessoa humana, justiça social e direito do trabalho. 
São Paulo: LTr, 2012, p. 62.

107 DELGADO, Gabriela Neves.  Op. cit.,  p. 27.
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CAPÍTULO 3-  DO TRABALHO DECENTE

3.1-  CONSIDERAÇÕES GERAIS

O trabalho humano é a extensão da vida de cada pessoa e ninguém 

pode ser privado desse direito constitucionalmente garantido.108 

 O Dicionário da língua portuguesa109 define decente como “o que está 

em conformidade com os padrões morais  e éticos da sociedade;  digno,  correto, 

decoroso.” 

Para José Cláudio Monteiro de Brito Filho, trabalho decente “é aquele 

que garante os Direitos Humanos do Trabalhador” e  esse  define Direitos Humanos 

como:

Conjunto mínimo de direitos que permitam ao homem viver com dignidade – 
nesses  termos,  adiantamos  desde  logo,  é  a  dignidade o  parâmetro  que 
pensamos deva ser utilizado para definir o que deve ser considerado como 
integrante dos Direitos Humanos.110 

Conforme  visto  no  Capítulo  1,  a  trajetória  do  trabalho  no  tempo  é 

fortemente marcada pela superexploração do homem pelo homem. Somente a partir 

do início do século XX, os direitos sociais passaram a integrar a lista dos direitos de 

segunda dimensão, ao lado dos direitos econômicos e culturais.

A partir do marco do novo constitucionalismo, entende-se que é inviável 

garantir-se centralidade à pessoa humana na vida econômica, social e institucional, 

tangendo-se sua dignidade, ou seja, sem lhe assegurar patamar civilizatório mínimo 

no mundo do trabalho. 

108 Acerca do fundamento do valor do trabalho, vide o Capítulo IV da obra: DELGADO, Gabriela 
Neves.    Direito      fundamental ao trabalho digno. São Paulo : Ltr. 2006, p. 111-139.

109 Instituto Antônio Houaiss de Lexicografia, Rio de Janeiro:  Objetiva, 2004, p. 918. 
110 BRITO FILHO, José Cláudio Monteiro de. Op. cit.,  p. 25.
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Na vigência do Estado Liberal de Direito, o capitalismo industrial tornou-

se o eixo preponderante de produção no Ocidente, predominando a forte exploração 

do trabalho.  Nos países periféricos destacava-se, ainda, um dos mecanismos da 

clássica acumulação primitiva de capital, ou seja, a transferência de recursos para 

os países centrais sob a forma de metais e pedras preciosas. As relações produtivas 

eram, assim, marcadas por precária proteção legal, o que estimulou a associação da 

classe trabalhadora contra os abusos cotidianos da exploração do trabalho.

 Desta  feita,  ao  longo  da  consolidação  do  Estado  Social  de  Direito, 

constituiu-se a regulamentação de uma específica relação de trabalho, identificada 

por  meio do conceito  técnico-jurídico da relação de emprego,  considerando-se o 

trabalho prestado em condições de dignidade valor indispensável para o processo 

de emancipação e de constituição da identidade social e coletiva do trabalhador.111 

3.2- DOS CONCEITOS

Segundo a Organização Internacional do Trabalho- OIT, decente é um 

trabalho  produtivo  e  adequadamente  remunerado,  exercido  em  condições  de 

liberdade, equidade, e segurança, sem quaisquer formas de discriminação, capaz de 

garantir uma vida digna a todas as pessoas que vivem de seu trabalho.112

 Em razão disso, foi elaborada uma Agenda do trabalho decente,  da qual 

o Brasil é signatário desde 2006, e foram fixados os quatro eixos centrais: a criação 

de emprego de qualidade para homens e mulheres, a extensão da proteção social, a  

promoção e fortalecimento do diálogo social e o respeito aos princípios e direitos 

fundamentais  no  trabalho,  expressos  na  Declaração  dos  Direitos  e  Princípios 

Fundamentais no Trabalho da OIT, adotada em 1998,  com liberdade de associação 

111 DELGADO, Maurício Godinho; DELGADO, Gabriela Neves. Op. cit.,  p. 53-59.
112 OIT- Organização Internacional do Trabalho: Disponível em:
       <http://www.oit.org.br/agenda_trabalho_decente     >, Acesso em: 19 jan. 2013.

http://www.oit.org.br/agenda_trabalho_decente
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e  de  organização  sindical  e  reconhecimento  efetivo  do  direito  de  negociação 

coletiva; eliminação de todas as formas de trabalho forçado ou obrigatório; abolição 

efetiva do trabalho infantil  e, ainda, a eliminação da discriminação em matéria de 

emprego e ocupação. 

Observa   Marcos César Amador Alves, sobre  o assunto:

Propondo  o  reordenamento  estratégico  da  organização  em  torno  das 
questões  suscitadas  e,  notadamente,  a  reafirmação  de  sua  função  de 
referência internacional para os assuntos ligados ao trabalho, a OIT lança, 
como tema central da 87ª reunião da Conferência Internacional do Trabalho, 
realizada em Genebra, em 1999, o trabalho decente. 

O Diretor Geral da OIT, Juan Somavía, assim se expressou a respeito da 

fundamental  importância  da  questão  enunciada:  trabalho  decente  é  uma 

reivindicação  mundial  com  a  qual  estão  confrontados  os  dirigentes  políticos  e 

empresários de todo o mundo. O futuro comum depende, em grande parte, de como 

será enfrentado esse desafio.113

Nesse sentido, Otávio Pinto e Silva sentencia:

Em suma, a missão institucional da OIT no século XXI parece estar voltada 
à  promoção  de  medidas  que,  com  a  participação  dos  Estados  e  das 
organizações de trabalhadores e empresários, possam reduzir a exclusão 
social de que é vítima grande parte da população do planeta.114

Ana Virgínia Moreira Gomes ressalta esse novo papel da OIT:

A Declaração de 1998 afirma o princípio da igualdade no trabalho como 
direito fundamental dos trabalhadores e adota como estratégia a promoção 
(mais que controle e supervisão) desses direitos. A promoção dos direitos 
fundamentais envolve a publicação de relatórios globais sobre cada um dos 
direitos a cada ano, informações sobre os países que não tenham ratificado 
uma das convenções fundamentais e a oferta de programas de cooperação 
e assistência técnica entre a OIT e os Estados-membros.115

113 ALVES, Marcos César Amador .Trabalho decente sob a perspectiva dos direitos humanos. In: 
PIOVESAN, Flávia; CARVALHO, Luciana Paula Vaz de. (Coord.). Direitos humanos e direito do 
trabalho. São Paulo: Atlas, 2010, p. 334.

114 SILVA,  Otávio  Pinto  e.  Subordinação,  autonomia  parassubordinação  nas  relações  de 
trabalho.  São Paulo: LTr, 2002,  p. 151.

115 GOMES , Ana Virgínia Moreira. A OIT e a disseminação do combate à discriminação contra a 
mulher no trabalho .  Homenagem à Professora Drª Esther de Figueiredo Ferraz. In: BERTOLIN, 
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Cabe registrar que a promoção do trabalho decente passou a ser um 

compromisso assumido entre  vários  Governos e  a  Organização Internacional  do 

Trabalho,  a partir de 2003, com a assinatura do então Presidente da República, Luiz 

Inácio Lula da Silva e pelo Diretor-Geral da OIT, Juan Samavía.

 É  do  conhecimento  daqueles  que  lidam  com  o  Direito,  que  a 

conceituação de trabalho decente está anos-luz de distância da realidade enfrentada 

por muitos trabalhadores no Brasil e no mundo, seja pelas péssimas condições as 

quais são submetidos, gerando trabalho degradante, seja na condição análoga à de 

escravo, ou ainda, nas mais diversas formas de discriminação de raça, cor, idade, 

estado, gênero etc., na exploração sexual da criança e do adolescente, apenas para 

citar como exemplo.

Caroline Delevati Colpo, quando tratou do tema, asseverou que:

Assim,  o  chamado  trabalho  decente  é  perspectiva  futura,  no  qual  o 
empregado  terá  equilíbrio  entre  o  trabalho  e  a  vida  familiar.  Terá 
possibilidade de enviar seus filhos para as escolas e retirá-los do trabalho 
infantil.  Cada  mulher  e  cada  homem  poderão  ascender  a  um  trabalho 
decente  e  produtivo  em condições  de  liberdade,  equidade,  segurança  e 
dignidade. Não serão discriminados e terão voz dentro do local de trabalho 
e  na  sociedade,  poderão  desenvolver  suas  capacidades  pessoais  para 
competir no mercado de trabalho, além de ter saúde, ou seja, um meio para 
garantir a própria dignidade humana.116

 O combate ao trabalho infantil e a proteção ao trabalhador adolescente, 

o  combate  ao  trabalho  em  situação  análoga  à  de  escravo,  ao  assédio  moral 

(interpessoal ou organizacional), a todo tipo de fraude nas relações de emprego, ao 

meio ambiente de trabalho inadequado, a toda forma de discriminação nas relações 

de trabalho, direta ou indireta, às fraudes nas relações de emprego, são necessários 

para fazer valer os preceitos contidos Constituição da República de 1988.

Patrícia Tuma Martins; ANDREUCCI, Ana Claúdia Pompeu Torezan, (Org.). Sociedade e Direitos 
Humanos. São Paulo: Rideel, 2010, p. 153. 

116 Texto  extraído  dos  anais  do  V  Encontro  dos  Núcleos  de  Pesquisa  da  Intercom. 
Responsabilidade  social  e  trabalho  decente  no  paradigma  organizacional.  Trabalho 
apresentado  ao NP 05  Relações Públicas e  Comunicação Organizacional.  Caroline Delevati 
Colpo,  Curso de Relações Públicas das Faculdades Integradas Univest. Uerj,  2005.
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Materializar a constitucionalização dos direitos fundamentais trabalhistas 

é tarefa a ser enfrentada, se, de fato, deseja-se realizar justiça social,  na qual o 

trabalho é valor social lastreado na dignidade do trabalhador, pois é o trabalho digno 

que o   permitirá  se reconhecer  como pessoa humana,  com valor  entre os seus 

pares.  Note-se  que  o  empregador,  o  tomador  de  serviços  não  poderá  violar  o 

princípio maior da dignidade da pessoa humana.

Assim, o trabalho, através dos seus princípios e regras, passou a fazer 

parte dos direitos fundamentais da pessoa humana, pois conforme afirma Maurício 

Godinho Delgado,

Na  verdade,  no  paradigma  do  Estado  Democrático  de  Direito  ganha 

especial ênfase o valor trabalho, compreendido como instrumento decisivo para a 

realização do projeto constitucional de afirmação da dignidade da pessoa humana, 

democratização da sociedade política e da sociedade civil e alcance da justiça social 

- o que transforma os princípios e regras do Direito do Trabalho em parte integrante 

do núcleo principal da Constituição da República.117

Para  Gabriela  Delgado,  “a Constituição de 1988 não apenas destaca a 

dignidade enquanto seu valor-fonte, mas também propõe, enquanto ideal, o alcance 

de uma existência digna pelo ser humano, especialmente por meio da concretização 

dos direitos fundamentais.118

 Nessa direção é a lição de Fabrício Maciel quanto quando trata do tema 

valor  do  trabalho:  “O  reconhecimento  do  valor  individual  de  cada  pessoa  está 

intimamente relacionado à identidade construída por meio do trabalho. O trabalho 

permite ao homem reconhecer-se em sua utilidade e fazer-se reconhecido.”119

117 DELGADO, Maurício Godinho; DELGADO, Gabriela Neves. Op. cit.,  p. 09.
118 DELGADO, Gabriela Neves. Op. cit.,  p. 27. 
119 MACIEL, Fabrício. Todo trabalho é digno? Um ensaio sobre moralidade e reconhecimento 

na modernidade periférica. In: SOUZA, Jessé (Org.). A invisibilidade da desigualdade brasileira. 
Belo Horizonte: UFMG, 2006, p. 294.
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De  tudo  que  demonstrado,  nota-se  uma  mudança  substancial  de 

paradigma, pois,  no passado,  o trabalho era,  essencialmente,  caracterizado pela 

tortura,  dor,  sofrimento,  atribuído  sempre  aos  membros  das  classes  menos 

favorecidas economicamente.  “Hodiernamente, o trabalho humano, embora ainda 

seja visto somente como necessidade, como meio de garantir a sobrevivência do 

trabalhado e da sua família,  deveria também ser considerado meio de realização do 

indivíduo.120  Somente assim haverá a efetivação do direito fundamental ao trabalho 

decente.

3.3- DO PRINCÍPIO DA IGUALDADE

3.3.1- Da Igualdade Formal  e Material

O conteúdo do princípio da igualdade sofreu uma importante expansão 

nas últimas décadas. Durante o clássico embate entre capitalismo e socialismo, os 

temas centrais de discussão giravam em torno da promoção de igualdade material e 

da redistribuição de riquezas. Contudo, com o fim da guerra fria, surgiram outros 

temas, sobretudo os que envolvem as chamadas políticas de reconhecimento, sob a 

qual se travam as discussões acerca da etnia, gênero e orientação sexual. Tendo 

por parâmetro o princípio da dignidade da pessoa humana, passou-se a ideia de que 

devem ser respeitados todos os projetos pessoais de vida e todas as identidades 

culturais, ainda que não sejam majoritárias. 121

Alice  Monteiro  de  Barros  esclarece  que  o  constitucionalismo  clássico 

estabelecia distinção entre igualdade perante a lei e igualdade na lei. Entendia-se a 

primeira como a exigência de igualdade na aplicação da lei, que deveria ocorrer em 

120 BRITO FILHO, José Cláudio Monteiro de. Op. cit.,  p.12.
121 BARROSO, Luís Roberto. Diferentes, mas iguais: o reconhecimento jurídico das relações 

homoafetivas no Brasil. In: RENAULT, Luiz Otávio Linhares; VIANA, Márcio Túlio; CANTELLI, 
Paula Oliveira (Coord.). Discriminação. 2. ed. São Paulo: LTr, 2010, p. 45.
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caráter  geral,  sem abstração das  pessoas  por  ela  atingidas.  Era,  portanto,  uma 

exigência  aos  que  aplicavam a  lei  ao  caso  concreto.  Ocorre  que  essa  primeira 

igualdade não foi  suficiente, tornando-se necessário que fosse “criado um direito 

igual  para todos os cidadãos”.  Nesse caso,  tal  igualdade dirige-se àqueles  que 

criam as normas jurídicas. Essa nova conotação contribui, então, para o rompimento 

com um passado de regalias  e privilégios,  garantindo aos cidadãos  os  mesmos 

direitos reconhecidos pelo ordenamento jurídico e vedando a discriminação. 122

Antes de adentrar na diferenciação entre igualdade formal e material, há 

que se esclarecer o conceito de igualdade jurídica. 

Segundo Estêvão Mallet, a igualdade jurídica não significa um tratamento 

idêntico  de  todos,  inclusive  daqueles  que  são  substancialmente  diferentes.  Isso 

porque o papel da lei é também distinguir os que são diferentes, como por exemplo, 

o tratamento para homem e mulher, que deve ser igual, em alguns momentos, mas, 

em outros, constituiria impropriedade manifesta.123

Em relação à necessária distinção entre igualdade formal  e igualdade 

material,  também chamada de substancial,  importante entender,  inicialmente, sua 

localização histórica. 

Com as revoluções liberais do século XVIII e do século XIX, o elemento 

humano  ocupa  o  espaço  e  as  distinções  desaparecem,  ao  menos  no  plano 

legislativo.  É  a  consagração  da  igualdade  formal;  a  abolição  de  qualquer 

discriminação em face da lei,  disposta no art.  1º  da Declaração dos Direitos do 

Homem e  do  Cidadão,  que  depois  veio  a  propagar-se  para  diferentes  diplomas 

legislativas: “Les hommes naissent et demeurent libres et égaux em droits”.   124

122 BARROS, Alice Monteiro de.  Discriminação no emprego por motivo de sexo. In: RENAULT, 
Luiz Otávio Linhares; VIANA, Márcio Túlio; CANTELLI, Paula Oliveira (Coord.). Discriminação. 2. 
ed. São Paulo: LTr, 2010, p. 60-61.

123  MALLET Estêvão. Igualdade e discriminação em direito do trabalho. São Paulo: LTr, 2013,  p. 
14.

124 Ibidem, p. 23.
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Em relação ao conceito, assim se manifesta Luis Roberto Barroso:

A igualdade formal, que está na origem histórica liberal do princípio, impede 
a  hierarquização  entre  pessoas,  vedando  a  instituição  de  privilégios  ou 
vantagens  que  não  possam ser  republicanamente  justificadas.  Todos  os 
indivíduos são dotados de igual valor e dignidade. O Estado, portanto, deve 
agir de maneira impessoal, sem selecionar indevidamente a quem beneficiar 
ou prejudicar.  A igualdade material,  por  sua  vez,  envolve  aspectos  mais 
complexos  e  ideológicos,  de  vez  que  é  associada  à  ideia  de  justiça 
distributiva e social: não basta equiparar as pessoas na lei ou perante a lei, 
sendo  necessário  equipará-las,  também,  perante  a  vida,  ainda  que 
minimamente.125

Dessa forma, o bordão jurídico presente em tantos sistemas, que enuncia 

que “Todos são iguais perante a lei” implica o reconhecimento de uma igualdade 

meramente formal, ou seja, afirma a igualdade legal de tratamento, seja qual for a 

real condição de cada um, o que se mostra insuficiente para atingir o ideário maior  

da justiça.

Por essa razão, há que ser levada em consideração, também, a ideia de 

igualdade  substancial,  através  da  qual  se  busca  assegurar  as  mesmas 

oportunidades para todos, compensando-se os desfavorecidos. Isto é, utiliza-se se 

um tratamento desigual, para compensar as desigualdades reais e, assim, chega-se 

mais próximo da igualdade material. 

Marlon  Marcelo  Murari  ressalta  que  apesar  de  muito  criticada  e 

insuficiente  à  realidade  atual,  por  impossibilitar  a  desigualdade  da  lei,  mesmo 

quando  necessária,  a  igualdade  formal  ainda  é  encontrada  na  maioria  das 

constituições. Contudo, é necessário que se observe a regra da igualdade perante a 

lei e se verifique, no caso concreto, quais as desigualdades, buscando-se, assim, a 

igualdade material. E corrobora essa diferenciação, acentuando que:

Na  igualdade  formal,  a  norma  deve  ser  aplicada,  mesmo  havendo 
diferenças  entre  os  indivíduos  e  suas  situações.  Assim,  a  igualdade  é 
vinculada à ideia de que os indivíduos que estiverem dentro de uma mesma 
categoria, seriam tratados do esmo modo. Por sua vez, a igualdade material 
leva  em  consideração  as  semelhanças  e  diferenças  das  pessoas 

125 BARROSO, Luis Roberto. Op. cit.,  p. 42.
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envolvidas,  em  um  dado  contexto  concreto,  questionando-se  qual 
característica deve ser levada em conta no juízo de equiparação, para o 
tratamento jurídico.126 

Há também a distinção,  menos invocada,  entre  igualdade funcional  e 

igualdade causal, cuja explicação é dada, por Estêvão Mallet:

A primeira  (igualdade  funcional)  liga-se  à  aplicação  da  lei  de  maneira 
uniforme,  “sans  acception  des  personnes”.  È  garantida  por  meio  de 
instrumentos processuais, voltados a assegurar observância não divergente 
da lei, como os recursos de uniformização da jurisprudência. A igualdade 
causal prende-se à edição das normas legais e à ideia de legitimidade e 
caracteriza-se pela garantia a todos dos mesmos “droits individuels, civils  
aussi bien que politiques”. A última acepção da igualdade realça a ligação 
existente entre esse conceito e o de justiça.127

Diante do que foi dito e frente à importância do princípio da igualdade, é 

compreensível   a  repulsa  provocada  pela  discriminação  arbitrária,  inaceitável  e 

injustificável. Diga-se, a desigualdade ilegítima, intolerável diante das circunstâncias. 

Por isso, “se justiça relaciona-se com igualdade, e igualdade repele discriminação, 

discriminação é também a negação da justiça ou, simplesmente, “une différance 

injuste”.128

Nesse  diapasão,  Celso  Antônio  Bandeira  de  Mello  justifica  a 

aceitabilidade  das  discriminações,  desde  que  positivas,  isto  é,  na  busca  pela 

igualdade material, dispondo que:

As  discriminações  são  recebidas  como  compatíveis  com  a  cláusula 
igualitária apenas e tão-somente quando existe um vínculo de correlação 
lógica entre a peculiaridade diferencial acolhida por residente no objeto e a 
desigualdade  de  tratamento  em  função  dela  conferida,  desde  que  tal 
correlação  não  seja  incompatível  com  interesses  prestigiados  na 
Constituição.129

Significa dizer que o tratamento desigual estará plenamente justificado 

quando houver uma relação racional e lógica entre o elemento diferencial e o regime 

126 MURARI, Marlon Marcelo. Op. cit.,  p. 109.
127 MALLET Estêvão. Op. cit., p. 19.
128 Ibidem,  p. 20.
129 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Conteúdo jurídico do princípio da igualdade. 3 ed. 17 tir. 

São Paulo: Malheiros Editores, 2005, p. 17.



75

que se irá dispensar aqueles que se encontram em uma categoria diferenciada. A 

intenção deve ser,  sempre, a de nivelar essas pessoas ou grupos, alcançando a 

igualdade  material  ou  substancial  entre  elas.  Mais  uma vez,  reforce-se   são  as 

chamadas ações afirmativas,  que desigualam o tratamento entre desiguais,  para 

que, ao final, uma maior igualdade seja alcançada.

Nesse sentido, exemplifica Murari

Embora a Constituição estabeleça a igualdade formal, nada obsta que haja 
alguns  tipos  de  discriminação  para  a  proteção  das  classes  minoritárias, 
onde pode ser observado, também, o uso da igualdade material. Podemos 
dizer que são ações afirmativas na direção do combate às desigualdades 
como, por exemplo, no art. 7º, inciso XX, que impõe norma de proteção ao 
trabalho da mulher,  no inciso XXXIII,  com proibição do trabalho noturno, 
perigoso  ou  insalubre  a  menores  de  dezoito  e  de  qualquer  trabalho  a 
menores de dezesseis  anos,  salvo na condição de aprendiz,  a  partir  de 
quatorze  anos;  e  no  art.  37,  inciso  VIII,  ao  dispor  que  a  lei  reservará 
percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de 
deficiência e definirá os critérios de sua admissão.130

No direito internacional, e especificamente tratando sobre a igualdade no 

trabalho, a primeira Convenção a surgir sobre o tema é a de n. 100, da OIT, editada  

em 1951, relativa à igualdade de remuneração, ratificada pelo Brasil desde 1957:

A Convenção, a que corresponde a Recomendação n. 90, do mesmo ano, 
preconiza a regra da “equal remuneration for men and woman workers for  
work of equal value”. Segue-se a Convenção n. 111, de 1958 – ratificada 
pelo Brasil em 1965 -, mais abrangente, que trata da igualdade em geral e 
propõe  a  adoção  de  política  nacional  voltada  a  promover,  “by  methods 
appropriate to national conditions and practice, equality of opportunity and  
treatment  in  respect  of  employment  and  occupation,  with  a  view  to  

eliminating any discrimination in respect thereof”.131

Outras  Convenções  referem-se,  ainda  que  de  forma  incidental,  à 

promoção da igualdade entre homens e mulheres, como as de n. 117, sobre política 

social e a n. 122, sobre política de emprego. 

Mais recentemente,  a Organização Internacional  do Trabalho incluiu a 

eliminação  de  todas  as  formas  de  discriminação  entre  os  princípios  e  direitos 

130 MURARI, Marlon Marcelo. Op. cit.,  109.
131 MALLET Estêvão. Op. cit., p. 24.
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fundamentais no trabalho, ao lado da preservação da liberdade sindical e do direito 

de negociação coletiva, da eliminação e da abolição do trabalho infantil. O texto, 

aprovado em junho de 1988, estabelece que:

Todos  os  membros  (da  OIT),  ainda  que  não  ratificado  as  convenções 
aludidas, têm um compromisso derivado do fato de pertencer à organização, 
de respeitar, de promover e tornar realidade, de boa-fé e de conformidade 
com a Constituição, ou princípios relativos aos direitos fundamentais que 
são objeto  convenções,  isto  é:  (...)  d)  a eliminação da discriminação em 
matéria de emprego e ocupação. 132

Não são consideradas discriminatórias, porém, as medidas de natureza 

especial, tendentes a assegurar o progresso de grupos raciais ou étnicos, inclusive, 

que necessitam de proteção. São as chamadas discriminações positivas.

Cabe ressaltar  que o  princípio  da não discriminação é  considerado a 

vertente  negativa  do  princípio  da  igualdade133 e,  como  o  da  dignidade  humana, 

também possui carga normativa.

Para Maria Aparecida Gurgel, “deriva da própria axiologia do direito ao 

tratamento isonômico, não sendo possível qualquer tratamento excludente em razão 

de gênero, raça, cor, orientação sexual, aparência, estado civil.” 134 

A constitucionalização dos chamados direitos humanos trouxe à luz a 

necessidade  de  se  perseguir  a  igualdade  material  ou  substancial,  vez  que  a 

igualdade formal já fora alcançada, de acordo com o item anteriormente exposto.  

Entretanto, para que a primeira se torne uma realidade, deve-se considerar diversos 

grupos vulneráveis e suas eventuais desvantagens.

Bernardo Mata Schuch, fazendo uma reflexão  sobre o direito à igualdade 

de Oportunidades ao trabalho e as ações afirmativas, afirma: 

132 MALLET Estêvão. Op. cit., p. 25.
133 GURGEL, Yara Maria Pereira. Op. cit., p. 29.
134 GUGEL, Maria Aparecida . Op. cit.,  p. 48.
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Estatisticamente,  se você pretende arrumar um trabalho decente hoje  no 
Brasil é muito fácil: basta ter curso superior, ser jovem, não ter filhos, não 
morar longe da empresa, não fumar e enviar seu currículo com foto para que 
seja verificada, de pronto, a sua "boa aparência"; ou seja, se você não está 
acima do peso, se não é portador de alguma necessidade especial e, de 
preferência, se você não é nem negro nem mulher.135

É  acerca  dessa  conduta  de  exclusão,  preferência  nas  relações  de 

trabalho que  se cuidará a seguir, com ênfase na discriminação indireta.

135 SCHUCH, Bernardo Mata. Breves reflexões  sobre o direito à igualdade de oportunidades ao 
trabalho e as ações afirmativas. In: Revista Justiça do trabalho. Ano 25 – nº 294. Porto Alegre: 
HS Editora. 2008, p. 63.
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CAPÍTULO 4- DA DISCRIMINAÇÃO

4.1– DOS CONCEITOS 

A Carta Magna de 1988 consagra o princípio da não discriminação  no 

seu preâmbulo, quando  exorta a existência de uma sociedade fraterna, pluralista e 

livre  de   preconceitos,   justa  e  solidária,  com vistas  à  cidadania  de  homens  e 

mulheres.

Nos  capítulos  anteriores  buscou-se  demonstrar  que  o   legislador 

constituinte traçou como um dos objetivos fundamentais da República Federativa do 

Brasil a construção de uma sociedade livre, justa e solidária e promover o bem de 

todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas 

de discriminação (art. 3º, incisos I e IV, da Constituição da República de 1988), bem 

como  direitos e garantias fundamentais que, homens e mulheres são iguais em 

direitos e obrigações, nos termos desta Constituição (art. 5º, inciso I, da CF/1988).

O princípio da igualdade tem como vertente negativa o chamado princípio 

de não discriminação, pois dele decorre o dever de  tratar igualmente os iguais e 

desigualmente os desiguais, sendo  que a  não discriminação expressa um momento 

é posterior ao da afirmação da igualdade, nas palavras de Adriane Reis de Araújo.136

 Para a Organização Internacional  do Trabalho137,   conforme definição 

136 ARAÚJO,  Adriane  Reis  de.  Dilema  da  diferença  e  a  jurisprudência  do  TST  diante  do 
adoecimento do trabalhador.  In : Revista do Ministério Público do Trabalho de Mato Grosso do 
Sul. – V. I, n. 1 (abr. 2007)-. – Campo Grande: PRT 24ª, 2007,  p. 18.

137 La discrimination au travail peut s'observer dans beaucoup de contextes différents, et sous des 
formes très variées. Cette différence de traitement des personnes peut se fonder sur des motifs  
tels que la race, la couleur ou le sexe, et constitue une atteinte à l’égalité de chances et  de 
traitement. En d’autres mots, la discrimination crée et renforce les inégalités. Au mépris de leurs 
aptitudes,  elle  entrave la  liberté  des êtres humains d'exploiter  pleinement  leur  potentiel  et  de 
suivre la voie professionnelle et personnelle de leur choix. Dans l’impossibilité de développer leurs 
compétences  et  privées  des  satisfactions  professionnelles,  ces  personnes  sont  peu  à  peu 
gagnées  par  l’humiliation,  la  frustration  et  le  sentiment  d’impuissance.
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dada pela Convenção nº 111,  ratificada pelo Brasil no ano de 1968 e cristalizada no 

Decreto nº 62.150/1968,138  discriminação  no trabalho compreende: 

a) toda  a distinção, exclusão ou preferência fundada na raça, cor, sexo, 
religião, opinião política, ascendência nacional ou origem social que tenha 
por efeito destruir ou alterar a igualdade de oportunidades ou de tratamento 
em matéria de emprego ou profissão; 

b) toda e qualquer distinção, exclusão ou preferência que tenha por efeito 
destruir  ou  alterar  a  igualdade  de  oportunidades  ou  de  tratamento  em 
matéria de emprego ou profissão, que poderá ser especificada pelo Estado 
Membro interessado depois de consultadas as organizações representativas 
de patrões  e  trabalhadores,  quando estas  existam,  e  outros  organismos 
adequados.

Essa Convenção  é um marco histórico, pois  além de fundamentar o 

conceito de discriminação como sendo exclusão, distinção ou preferência, é tida, 

ainda hoje, como a mais importante norma internacional  para o âmbito das relações 

de trabalho e emprego, segundo Maria Aparecida Gugel:

Tem-se  a  Convenção  n.  111/OIT  como  a  mais  importante  regra 
internacional, não só por ter sido a primeira do gênero, mas também porque 
está  vigente  para  o  âmbito  das  relações  de  trabalho  e  emprego  e 
compromete  o  Estado-membro  para  a  formulação  e  aplicação  de  uma 
política nacional de ação afirmativa que promova, por métodos adequados 
às circunstâncias e aos usos nacionais, a igualdade de oportunidades e de 
tratamento em matéria de emprego e profissão, com o objetivo de eliminar 
toda discriminação nessa matéria.139

Não menos importante  é a Convenção sobre a eliminação de todas as 

formas de discriminação contra a mulher,  aprovada pela Organização das Nações 

Unidas, em 1979, ratificação no plano internacional em 03 de setembro de 1981.  No 

Éliminer la discrimination au travail est fondamental pour la justice sociale, qui est au cœur du 
mandat  de  l’OIT.  Disponível  em:  <  http://www.ilo.org/global/topics/equality-and-
discrimination/workplace-discrimination/lang—fr/index.> Acesso em: 15 maio 2013.

138 BRASIL. (Decreto nº 62.150/1968) . Artigo 1º - (…)
      2- As  distinções, exclusões ou preferências fundadas em qualificações exigidas para determinado 

emprego não são consideradas como discriminação.
    3- Para fins da presente Convenção as palavras «emprego» e »profissão» incluem não só o  

acesso  à  formação  profissional,  ao  emprego  e  às  diferentes  profissões,  como  também  as 
condições de emprego.

139 GUGEL,  Maria  Aparecida.  Reserva   em  concursos  públicos:  ação  afirmativa  visando  a 
igualdade de  oportunidades para negros, pretos, pardos. In: Revista do Ministério Público do 
Trabalho/Procuradoria- Geral do Trabalho – Ano XXII, n. 44 (set., 2012 – Brasília: Procuradoria-
Geral do Trabalho), 2012, p. 293.

http://www.ilo.org/global/topics/equality-and-discrimination/workplace-discrimination/lang
http://www.ilo.org/global/topics/equality-and-discrimination/workplace-discrimination/lang
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Brasil, a Convenção  da ONU foi promulgada inicialmente pelo Decreto Legislativo 

n.93, de 1983, e, posteriormente, pelo Decreto n.4. 377, de 2002.

Estevão Mallet, de forma objetiva, traz à baila destalhes dessa norma: 

A Convenção resultado de mais de 30 anos de trabalho da “ United Nations 
Commission  on  the  Status  of  Women”,  enfrenta  a  discriminação  contra 
mulher  no  mais  variados  planos,  entre  os  quais  vida  política  e  pública 
(  Art.7º),  representação  política  (Art.8º),  nacionalidade  (Art.9º),  educação 
(Art.10),  saúde  (Art.12),  legislação  (Art.15),  vida  familiar  e 
casamento( Art.16). Da discriminação contra mulher no trabalho ocupa – se 
o Art.11. nele se determina a adoção, pelos Estados – Partes, de todas as 
medidas  apropriadas  para  “  eliminar  a  discriminação  contra  mulher  na 
esfera do emprego a fim de assegurar, em condições de igualdade entre 
homens  e  mulheres  os  mesmos  direitos  em  particular:  a)  O  direito  ao 
trabalho  como  direito  inalienável  de  todo  ser  humano;  b)  O  direito  às 
mesmas  oportunidade  de  emprego,  inclusive  a  aplicação  dos  mesmos 
critérios de seleção em questões de emprego;  c)   O direito de escolher 
livremente profissão e emprego, o direito à promoção e à estabilidade no 
emprego e a todos os benefícios e outras condições de serviços e o direito 
ao acesso à formação e à atualização profissional, incluindo aprendizagem, 
formação profissional superior e treinamento periódico; d) o direito a igual 
remuneração, inclusive benefícios, e igualdade de tratamento relativo a um 
trabalho de igual valor, assim como igualdade de tratamento com respeito à 
avaliação da qualidade do trabalho;  e) O direito à seguridade social  em, 
particular  em  casos  de  aposentadoria,  desemprego,doença,invalidez, 
velhice ou outra incapacidade para trabalhar, bem como o direito de férias 
pagas; f) O direito à proteção da saúde e à segurança nas condições de 
trabalho inclusive a salvaguarda da função de reprodução. 140

A União  Europeia  tratou  do  tema em sua  Constituição,  determinando 

igualdade entre homens e mulheres em todos os domínios, incluindo em matéria de 

emprego,  trabalho  e  remuneração,  conforme  disposto  no  artigo  II-83.   Vale 

mencionar, também, a Declaração Sóciolaboral do Mercosul, de 1998, que cuida da 

não discriminação, nos primeiros artigos.141

Vários doutrinadores e estudiosos do tema apresentam conceitos acerca 

de discriminação. Passa-se, neste momento, a apresentação de alguns deles.

140 MALLET Estêvão. Op. cit.,  p. 27.
141 Declaração Sociolaboral do Mercosul, de 1998. Art. 1º, n. 1- Todo trabalhador tem garantida a 

igualdade efetiva de direitos, tratamento e oportunidades no emprego e ocupação, sem distinção 
ou exclusão por motivo de raça, origem nacional, cor, sexo ou orientação sexual, idade, credo, 
opinião política ou sindical, ideologia, posição econômica ou qualquer outra condição social ou 
familiar, em conformidade com as disposições legais vigentes.
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Para Alice Monteiro de Barros,  “a palavra discriminação é de origem 

anglo-americana; do ponto de vista etimológico, significa o caráter infundado de uma 

distinção.”142

Ricardo Tadeu Marques da Fonseca afirma que:

A palavra  discriminação  revela,  no  vernáculo,  diversos  sentidos  mas  o 
direito, mormente o internacional, como vimos, construiu sentido específico 
que  implica  exclusão  ou  preferência  preconceituosas,  conscientes  ou 
inconscientes, expressas ou tácitas, de pessoa ou de grupo específico, por 
motivos étnicos ou raciais, de gênero, de origem, de características físicas, 
de opção sexual,  além de outros tantos,  mas a discriminação também é 
constantemente  utilizada  como  um  recurso  compensatório,  positivo,  por 
meio  do  qual  a  lei  ou  o  Judiciário  municiam  com  instrumental  jurídico 
pessoas ou grupos de pessoas historicamente vitimadas pela discriminação 
negativa, como se vê nas diversas convenções internacionais já estudadas 
e outras.143 

Para Joaquim Barbosa Gomes:

Nas suas múltiplas manifestações, a discriminação constitui a valorização 
generalizada e definitiva das diferenças, reais ou imaginárias, em benefício 
de  quem  a  pratica,  não  raro  como  meio  de  justificar  um  privilégio. 
Discriminar  nada  mais  é  do  que  insistir  em  apontar  ou  em  inventar 
diferenças,  valorizar  e  absolutizar  essas  diferenças,  mediante  atividade 
intelectual voltada à legitimação de uma agressão ou de um privilégio. 144

Nesse sentido,  Egídia Maria de Almeida Aeixe leciona:

O ato de discriminar compõe-se, antes de tudo, de uma generalização dos 
atributos extrínsecos das pessoas de um grupo como sinônimos de uma ou 
mais  qualidades  vistas  como  negativas.  O  efeito  é  a  negação  da 
individualidade de cada componente do grupo e sua dissolução em um todo 
imaginário,  que  recebe  uma  categorização  estigmatizante  a  partir  dos 
valores daquele que discrimina.145

142 BARROS, Alice Monteiro de. Discriminação no emprego por motivo de sexo. In: RENAULT, 
Luiz Otávio Linhares; VIANA, Márcio Túlio; CANTELLI, Paula Oliveira, (Coord.). Discriminação – 
2. ed. São Paulo: LTr, 2010, p. 61.

143 FONSECA, Ricardo Tadeu Marques da. O trabalho da pessoa com deficiência e a lapidação 
dos direitos humanos:  o direito do trabalho, uma ação afirmativa. São Paulo: LTr, 2006, 
p.157.

144 GOMES,  Joaquim  Benedito  Barbosa. Ação  afirmativa   &  princípio  constitucional  da 
igualdade, RJ, Renovar, 2001, p.18.

145 AIEXE,  Egídia  Maria  Almeida.  Uma  conversa  sobre  direitos  humanos,  visão  da  justiça 
discriminação. In: VIANA, Márcio Túlio; RENAULT, Luiz Otávio Linhares (Coord.). Discriminação. 
São Paulo: Ltr, 2000, p. 94.
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Nessa toada, Paulo Jakutis assevera: 

Discriminação  é  a distinção, intencional ou não, entre pessoas ou grupos 
em situações semelhantes, sem uma justificativa aceita pela sociedade, que 
redunde no prejuízo, de qualquer ordem, imposto a determinada pessoa ou 
grupo, ou no favorecimento indevido de outros146. 

Sobre o assunto, Estevão Mallet, questiona e responde:

Afinal, o que é a discriminação senão a desigualdade arbitrária, inaceitável e 
injustificável? Nada mais do que isso. Discriminação supõe desigualdade. 
Não  qualquer  desigualdade,  como  será  visto  mais  adiante,  mas  a 
desigualdade ilegítima, intolerável diante das circunstâncias e dos padrões 
então vigentes. Por isso, se justiça relaciona-se com igualdade, e igualdade 
repele  discriminação,  discriminação  é  também a  negação  da  justiça  ou, 
simplesmente, “une différance injuste.”147 

Demonstra-se,  assim,  que   a  doutrina  trata  da   discriminação   como 

exclusão. Discriminar, em sentido neutro, significa distinguir ou diferenciar. Porém, 

pode possuir conotação negativa, ou seja,  da que desfavorece a pessoa ou o grupo 

de pessoas unidas por um traço comum,  sem motivo razoável.148 Já o preconceito, 

enquanto atitude interior do indivíduo ou grupo,  ou uma ideia preconcebida acerca 

de algo ou alguém, pode conduzir à discriminação, vez que essa é a  materialização,  

exteriorização daquele.

Nas  palavras  de   Vera  Lúcia  Carlos,  “o  preconceito  é  uma  reação 

individual,  enquanto o estereótipo é, predominantemente, um produto cultural, que 

se relaciona diretamente com o meio social, normalmente aprendido na infância.”149

Nesse  passo,  Adriane  Reis  de  Araújo,  tratando  dos  dilemas  das 

diferenças, ensina:

A valoração  da  diferença  no  seio  social,  sem  maiores  reflexões,  gera 

146 JAKUTIS, Paulo. Manual de estudo da discriminação no trabalho. São Paulo : LTr, 2006, p. 41.
147 MALLET Estêvão. Op. cit., p. 20.
148 GOSDAL,  Tereza  Cristina. Discriminação da mulher  no emprego:  relações de  gênero no 

direito do trabalho. Curitiba: Genesis, 2003, p. 92.
149 CARLOS, Vera Lúcia. Discriminação nas relações de trabalho. – São Paulo: Editora Método, 

2004. p .30.
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estereótipos  e  preconceito.  Estereótipo  é  o  lugar-comum,  a  idéia 
preconcebida resultante da falta de conhecimento efetivo sobre o tema. É o 
rótulo com que se costuma classificar certas pessoas no seio da sociedade 
e se expressa principalmente por meio de anedotas, contos populares etc. 
Já  o  preconceito  é  o  julgamento  prévio,  favorável  ou  desfavorável, 
concebido  sem  exame  crítico,  ou  maior  conhecimento,  ponderação  ou 
razão,  que se faz sobre o  indivíduo.  Normalmente vincula-se à  idéia  de 
preconceito a julgamento negativo.150 

Nessa linha de pensamento,  Egídia Maria  de Almeida Aeixe trata do 

preconceito:

O primeiro ingrediente na fórmula da discriminação chama-se preconceito 
ou  pré-juízo.  Tem sido  entendido  como um sentimento  ou  uma emoção 
negativos de um ou mais indivíduos, algo ou alguém a priori, ou seja, antes 
de  conhecer.  Mas  o  preconceito  vai  além  de  uma  simples  questão  de 
emoções e sentimentos: ele é fruto dos valores e crenças que uma pessoa 
adquire, no seu processo de formação, e pode carregar ao longo da vida.

(...)

O preconceito expressa um olhar de condenação, de censura ou de rejeição 
por algo que componha o ser, as características intrínsecas ou extrínsecas, 
ou  uma  conduta  de  outrem.  Pressupõe  julgar  ou  conceituar  alguém 
mediante  uma  generalização,  uma  banalização  ou  uma  mistificação. 
Preconceito e discriminação não são, porém, sinônimos; o primeiro precede 
o  último.  Este  “julgamento”,  pretensamente  racional  e  objetivo,  revela, 
muitas vezes, dificuldade de lidar com a diferença e a alteridade, o que pode 
gerar  ódio,  prepotência  ou  indiferença.  O  conteúdo  desse  “julgamento” 
mostra,  portanto,  mais  do(a)  próprio(a)  autor(a)  da  discriminação  que 
daquele que foi por ele(a) discriminado(a).151 

Imperativo  observar  que  são  marcantes  na  discriminação  duas 

características, quais sejam: a presença, a priori, de preconceito e a possibilidade de 

a sua exteriorização  gerar prejuízos a uma pessoa ou grupo. 

Ressalte-se, porém, que é possível  a discriminação, segundo Thereza 

Cristina Gosdal, citando Hédio Silva Júnior, “quando houver correlação lógica com a 

norma de conduta e com os valores constitucionais. A finalidade da diferenciação 

150 ARAUJO,  Adriane  Reis  de.   Dilema  da  diferença  e  a  jurisprudência  do  TST  diante  do 
adoecimento do trabalhador.  Revista do Ministério Público do Trabalho de Mato Grosso do Sul.  
Campo Grande: PRT 24ª, 2007, p.16.

151 AIXIE, Egídia Maria de Almeida. Op. cit.,  p. 184.
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deve ser acolhida pelo direito, destinada a promover a igualdade real.”152  

 Nesse diapasão, Estevão Mallet esclarece:

Se o critério é legítimo, não há discriminação; há mera diferenciação, válida 
e  aceitável.  Pode-se  continuar  com a  reflexão  relativa  ao  gênero  como 
critério de diferenciação. Em princípio, não se pode adotar o gênero como 
parâmetro limitativo para a admissão, seja para preterir trabalhadores, seja 
para preterir trabalhadoras. Qualquer um percebe, porém, que, a proposição 
não se reveste de valor absoluto. Há situações em que manifestamente o 
gênero  pode,  sim,  ser  adotado  para  excluir  a  admissão  de  certos 
pretendentes, diante “da natureza das atividades profissionais em causa ou 
do contexto de sua execução”, para repetir a fórmula do art.  23, n. 2 do 
Código do Trabalho de Portugal.  Para exercer a função de manequim de 
roupas íntimas masculinas é evidentemente legítimo considerar apenas a 
admissão de homens, excluindo-se as candidatas do sexo feminino.153 154

Nessa  linha  de  pensamento,  Luis  Roberto  Barroso  entende  que  há 

hipóteses  nas quais  as desequiparações são juridicamente toleráveis e  o elemento 

discriminatório  deve  ser  "relevante  e  residente  nas  pessoas"  que  estão  sendo 

diferenciadas;  deve  haver  adequação  entre  meio  e  fim;  deve  ser  necessária  a 

desequiparação para a realização do objetivo visado; deve haver proporcionalidade 

entre o valor objetivado e o sacrificado; por fim, o meio empregado e o fim buscado 

devem ser compatíveis com os valores constitucionais155.

Note-se o que Celso Antônio Bandeira de Mello afirma:

Para  que um discrímen legal seja convivente com  a isonomia, é necessário 
que concorram de quatros elementos:
a)  que  a  desequiparação  não  atinja,  de  modo  atual  e  absoluto,  um só 
indivíduo;
b) que as situações ou pessoas desequiparadas pela regra de direito sejam 
efetivamente distintas entre si, vale dizer, possuam características, traços, 
nelas residentes, diferençados;
c)  que  existia,  em  abstrato,  uma  correlação  lógica  entre  os  fatores 
diferenciais  existentes e a  distinção de regime jurídico em função deles, 
estabelecida pela norma jurídica;

152 GOSDAL, Thereza Gosdal. Op cit. p. 94.
153 MALLET Estêvão. Op. cit.,  p. 90.
154 PORTUGAL (Código  do  Trabalho  de  Portugal).  Art.  25,  2-  Não  constitui  discriminação  o 

comportamento  baseado  em  factor  de  discriminação  que  constitua  requisito  justificável  e 
determinante para o exercício da actividade profissional, em virtude da natureza da actividade em 
causa  ou  do  contexto  da  sua  execução,  devendo  ser  legítimo  e  o  requisito  proporcional. 
Disponível em:

      <http://cite.gov.pt/legis/CodTrab_L1_002.html#L002S6>. Acesso em: 13 jun. 2013.
155 GOSDAL, Thereza Gosdal. Op. cit.,  p. 94.

http://cite.gov.pt/legis/CodTrab_L1_002.html#L002S6


85

d) que, in concreto, o vínculo de correlação supra-referido seja pertinente 
em função dos interesses constitucionalmente protegidos, isto é, resulte em 
diferenciação de tratamento jurídico fundada em razão valiosa – ao lume do 
texto constitucional – para o bem público.156

Vale  dizer,  fora  dos  parâmetros   acima  a  prática  de  conduta 

discriminatória, fere frontalmente a Lei Maior de 1988.

4.2-  DA CLASSIFICAÇÃO

Na doutrina  existem várias  classificações  de  discriminação. Porém, 

observa-se, de pronto, aquela  que esclarece  o seu significado pela denominação, 

ou seja a direta,  a indireta e a oculta.  

Vera Lúcia Carlos, sobre  a classificação, esclarece:

A conduta  discriminatória  pode  se  dar  de  forma  direta  ou  indireta.  A 
discriminação direta ocorre quando se estabelece um tratamento desigual 
fundado em razoes arbitrárias e desmotivadas. Já a discriminação indireta 
acontece quando se confere um tratamento formalmente igual, mas que, no 
resultado,  se  traduz  em  efeito  diverso  sobre  determinados  grupos, 
acarretando a desigualdade; esse tipo de discriminação consiste em uma 
regra  neutra  à  primeira  vista  e  que  se  aplica  igualmente  a  todos  os 
empregados, mas que produz efeito discriminatório para um empregado ou 
um grupo de empregados. A intenção discriminatória aparece sempre na 
discriminação direta, mas não na indireta.157 

Adriane Reis Araújo faz a distinção entre esse tipos de  discriminação:

A discriminação direta é o tratamento desigual fundado em razões proibidas. 
A discriminação indireta aquela aparentemente fundada em normas neutras, 
mas  que  produz  um  efeito  prejudicial  sobre  determinado  grupo.  Já,  na 
discriminação  oculta  existe  a  intenção  de  discriminar  direta,  disfarçada 
sobre outro motivo. 

156 MELLO, Celso Antônio Bandeira de.  Conteúdo jurídico do princípio da igualdade. São Paulo: 
editora Malheiros. 2011,  p. 41. 

157 CARLOS, Vera Lúcia.  Discriminação nas relações de trabalho.  São Paulo: Editora Método, 
2004,  p. 32.
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Tanto na discriminação direta como na oculta há a intenção do sujeito ativo 
de discriminar. Na primeira (direta), há direto vínculo causal entre a ação e o 
motivo ilícito, pois o critério elegido é a raça, sexo, idade, religião etc. Na 
segunda (oculta) espécie, afastado o falso fundamento, revela-se o motivo 
determinante proibido.158

Nesse sentido, Alice Monteiro de Barros afirma que:

A  discriminação  manifesta-se  de  forma  direta  ou  indireta.  A  primeira 
pressupõe um tratamento desigual fundado em razões proibidas, enquanto 
a discriminação indireta traduz um tratamento formalmente igual, mas que 
produzirá efeito diverso sobre determinados grupos. 159

Nos  ensinamentos  de   Ricardo  Tadeu  Marques  da  Fonseca,  a 

discriminação    direta  caracteriza-se por práticas intencionais e conscientes que 

acarretem prejuízos,  exclusões,  que  anulem direitos  de  pessoa  ou  de  grupo  de 

pessoas determinado. Já  quanto à discriminação indireta, o citado autor traz à baila 

a definição dada pela   da Suprema Corte Canadense,  como “uma regra neutra à 

primeira vista e que se aplica igualmente a todos os empregados,  mas que tem 

efeito discriminatório por um motivo proibido para um só empregado ou um grupo de 

empregados.”160

Acrescenta o autor acima citado:

O estudo da discriminação indireta assume particular relevância, uma vez 
que  se  torna  muito  freqüente,  nos  dias  de  hoje,  a  adesão,  pelo  menos 
aparente,  aos  preceitos  contrários  à  discriminação.  Dificilmente  alguém 
assumiria uma intenção declarada, contrária a qualquer grupo social, tendo 
em vista a larga divulgação das conquistas antidiscriminatórias que refletem, 
no  senso  comum,a  compreensão  de  que  as  minorias  merecem 
acolhimento.161

Ainda  sobre  as  mazelas  da  discriminação  indireta,  Bernardo  Mata 

Schuch esclarece:

Neste  eito,  e  especialmente  no  Brasil,  país  que  ostenta  esse  saboroso 

158 BARROS, Alice Monteiro de.  Discriminação no emprego por motivo de sexo. In: RENAULT, 
Luiz Otávio Linhares, VIANA, Márcio Túlio, CANTELLI, Paula Oliveira (Coord.). Discriminação. 2. 
ed. São Paulo: LTr, 2010, p. 62.

159 Ibidem, p.62.
160 FONSECA, Ricardo Tadeu Marques da. Op. cit.,  p. 159. 
161 Ibidem, p. 160.
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caráter mestiço (talvez a maior mescla racial do planeta) e que tem adotado 
o  sistema  da  auto-referência  racial  (declaração),  a  discriminação  muitas 
vezes é sutil, perversa.
Dificilmente chegam aos nossos Tribunais casos de discriminação direta, 
em  que  são  adotadas  abertamente  pelos  empregadores  distinções 
fundamentadas  em  critérios  proibidos,  de  fácil  percepção,  tais  como  a 
vedação expressa de contratação de negros, mulheres, idosos, portadores 
de  deficiência,  homossexuais  ou  mesmo  praticantes  de  determinada 
religião.
 
O maior  problema é mesmo a discriminação indireta,  seja  ela  na forma 
velada  ou  enquanto  causadora  de  um  impacto  desproporcional 
(discriminação  indireta  de  fato).  A primeira  espécie  caracteriza-se  pela 
dissimulação.  Adota-se,  por  exemplo,  um  critério  meramente  neutro  ou 
subjetivo (entrevista)  para seleção de candidatos ao emprego,  pelo  qual 
pessoas suficientemente qualificadas deixam de ser contratadas. Pode ser 
imperceptível inclusive às pessoas que estão sendo discriminadas.162  

Há, ainda, a chamada  a  discriminação oculta:

Será  oculta,  por  exemplo,  a  discriminação  que  decorrer  da  decisão 
empresarial de contratar apenas membros de uma determinada religião. A 
jurisprudência estadunidense considerou oculta a discriminação ocorrida em 
uma  escola  na  qual  o  número  de  professores  negros  acusava-se 
sensivelmente  inferior  ao  de  professores  brancos,  mesmo  em  se 
considerando  que  a  escola  atendia  a  um número  expressivo  de  alunos 
negros.163

Insta esclarecer que, no caso da forma direta, a discriminação é explicita, 

como ocorre nos casos dos anúncios discriminatórios,  nos quais há intenção de 

excluir  determinado  grupo  ou  pessoas.  Na  forma indireta,  resulta  de  legislação, 

regulamento empresarial,  medidas administrativas,   que pressupõem situação de 

desigualdade já existente.  Já a oculta, há intenção velada de discriminar, seja em 

razão de religião, de sexo, de cor, diferentemente da  indireta, que não está presente 

a intencionalidade do autor.

Se a discriminação direta de gênero é tema que já não traz à baila  muita 

polêmica no mundo acadêmico e jurídico, a indireta,  por seu turno, tem na sua 

negação o  maior  obstáculo,  inexistindo,  muitas  vezes,  o  reconhecimento  dessas 

manifestações por parte das empresas, do Poder Judiciário e da sociedade civil.

162 SCHUCH, Bernardo Mata. Op. cit.,  p. 63.
163 FONSECA, Ricardo Tadeu Marques da. Op. cit,  p. 161.
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Discorrendo acerca do tema, Adriane Reis de Araújo faz uma acurada 

análise:

A discriminação indireta á a que desperta maiores questionamentos. Aqui é 
irrelevante  a  intenção do  sujeito  ativo  de  discriminar,  sendo suficiente  a 
comprovação do resultado negativo  para determinado grupo,  o qual  não 
está pautado em nenhuma justificativa legal.  Nessa hipótese são aceitos 
como prova simples dados estatísticos. Para se esquivar dessa situação, o 
empregador deverá comprovar a necessidade real da conduta adotada ou 
então a existência de providências alternativas. Necessidade real, segundo 
o Tribunal de Justiça da Comunidade Europeia, é “uma exigência efetiva 
para a empresa e a que seja idônea e necessária para a consecução dos 
objetivos estabelecidos”. Segundo a jurisprudência americana, a exigência 
de necessidade real “pode ser relaxada somente quando a medida de efeito 
adverso ocorrer em trabalhos que afetem à saúde e a segurança públicas”. 
As  medidas  alternativas  ou  acomodação  razoável  pode  ser  conceituada 
como “a alegação de que (o empregador)  se esforçou por  acomodar os 
empregados  atingidos  pela  medida  apontada  como  indiretamente 
discriminatória até o ponto em que isto não lhe acarrete constrangimento 
excessivo. 164

Em conformidade com a doutrinadora citada, a discriminação indireta165 

está  “relacionada  com  situações,  regulamentações  ou  práticas  aparentemente 

neutras, mas que, na realidade, criam desigualdades em relação a pessoas que têm 

as mesmas características.”  166 Essa,   sem conflitos abertos,  caracteriza-se pela 

maior  dificuldade  de  ser  identificada,  sendo  esse  tipo  a  que  gera  as  piores 

consequências, pois pretere grupos mais vulneráveis,  a exemplo do de  mulheres, 

sem, muitas vezes,  deixar rastros.  

Além dos  tipos  de  discriminação  acima explicitados,  direta,  indireta  e 

oculta, existem na doutrina outras classificações, a exemplo daquela feita por  Eva 

Saldaña Valderas, ou  seja, discriminação vertical e horizontal: 

164 ARAUJO, Adriane Reis de.  Op. cit.,  p. 20.
165 A discriminação indireta foi acolhida pelo Tribunal de Luxemburgo pela primeira vez em 13 de 

maio de 1986 (C-170/84). No direito americano, a decisão pioneira foi proferida pela Suprema 
Corte dos Estados Unidos no caso Griggs C. Duke Power, em que se afastou a aplicação de 
testes de aptidão e exigência de diplomas de estudos para o emprego policial,  pois, além de 
serem  injustificados,  resultavam  na  exclusão  desproporcional  dos  negros.    Vide  ARAUJO, 
Adriane Reis de.  Dilema da diferença e a jurisprudência do TST diante do adoecimento do 
trabalhador.  Revista do Ministério Público do Trabalho de Mato Grosso do Sul. – V. I, n. 1 (abr. 
2007)-. – Campo Grande: PRT 24ª, 2007. p. 20.

166 ARAÚJO, Adriane Reis. Op. cit.,  p. 83.
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La discriminación vertical se manifiesta a través de sus dificultades en el 
acceso a los empleos que ocupan altas posiciones en el escafón de las 
empresas  y,  vencida  esta  barrera,  de  forma  específica,  en  la 
minusvaloración salarial subsiguiente.

 La  preterición  horizontal  muestra  como  un  hecho  suficientemente 
constatable que los empleos ocupados mayoritaria y tradicionalmente por 
mujeres suelen estar  peor remunerados que aquellos que son ocupados 
predominantemente por hombres.167

Note-se  que   a  classificação   acima  evidencia  a  divisão  sexual  do 

trabalho, pelo tipo vertical, ou hierárquico, aquele no qual os homens ocupam altos 

cargos nas empresas e, consequentemente, recebem melhores remunerações,  e de 

separação ou vertical, que se caracteriza  pelo aspecto produtivo das ocupações dos 

homens  e  reprodutivos  ou  produtivos  direcionados  para  a  família,  no  caso  das 

ocupações da mulheres.

Sobre o assunto, Márcio  Túlio  Viana leciona:

Em  geral  as  mulheres  são  faxineiras,  secretárias,  cozinheiras  ou 
costureiras,  ou  seja,  exercem  tarefas  não  só  análogas  às  que 
desempenham no lar, mas também tão desvalorizadas quanto estas.  

(...)

Numa outra  imitação  do  lar,  a  mulher  ocupa  menos  posto  de  chefia;  e 
costuma receber ordens bem mais rigorosas que o homem, como revelam 
algumas pesquisas. Com frequência, o chefe reproduz o marido. E também 
como  em  muitos  lares,  a  mulher  se  submete  mais  facilmente,  abrindo 
espaço para que a discriminação se repita e se aprofunde.168 

Nesse sentido é o pensamento de  Daniela Lustoza Marques de Souza 

Haves, quando trata do mercado de trabalho e discriminação etária:

Dentre  os  segmentos  de  trabalhadores  considerados  vulneráveis, 
destacam-se  as  mulheres  e  os  negros,  traduzindo  as  desigualdades 
culturais  existentes  entre  os  homens  e  mulheres,  brancos  e  negros  e 
refletindo-se nas relações de trabalho mediante a dificuldade de obtenção 
de  postos  de  trabalho,  de  proteção  previdenciária  e  de  remuneração 

167 GOSDAL,  Thereza Cristina.  Op. cit.,  p. 100.
168 VIANA, Márcio Túlio. Os dois modos de discriminar: velhos e novos enfoques.  In: RENAULT, 

Luiz  Otávio  Linhares,  VIANA,  Márcio  Túlio,  CANTELLI,  Paula  Oliveira  (Coordenadores). 
Discriminação.  2. ed. São Paulo: LTr, 2010, p. 148.
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igualitária para as mesmas funções.169

Adiante, acrescenta a autora mencionada:

Estrutura-se,  ao  redor  do  gênero,  a  divisão  do  trabalho  remunerado  – 
produtivo  –  e  trabalho  doméstico  –  reprodutivo  -,  cabendo  à  mulher  e 
responsabilidade por este. A divisão dentro do trabalho remunerado também 
é estruturada pelo gênero, com uma concentração maior de homens nas 
ocupações  e  posições  mais  valorizadas  e,  às  mulheres,  as  de  menor 
prestígio e competência. 170

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, referentes ao 

ano  de  2012,171 confirmam  essas  assertivas.  A  distribuição  dos  ocupados  nas 

atividades foi também relacionada ao sexo. Os dados da participação  das mulheres 

no mercado de trabalho registram sua maior  proporção nos serviços domésticos 

(95,3%).

Gabriela Neves Delgado, tratando  dos reflexos   no mercado de trabalho 
da constitucionalização dos diretos trabalhistas, assevera: 

Tendência contemporânea está no aumento do trabalho feminino, sobretudo 
nos trabalhos em domicílio e doméstico e, regra geral, com rebaixamento 
dos níveis médios de remuneração.

De certa forma, a pressão exercida pelas mulheres sobre o mercado de 
trabalho,  locus determinante  para  a  “recomposição  da  renda  familiar”, 
contribui para o aumento do desemprego, porque a estrutura produtiva do 
País é incapaz de absorver o contingente de mão de obra.172 

Há, ainda, aqueles doutrinadores, a exemplo de Vera Lúcia Carlos, que 

trazem a classificação em  discriminação negativa e positiva:

A discriminação negativa é aquela que não tem por fundamento a adoção 
de  medidas  tendentes  a  diminuir  as  diversidades sociais  e  econômicas, 
limitando-se a acentuar a regra da plena igualdade de todos perante a lei.  
Trata-se da concepção da igualdade jurídica em sentido subjetivo e pessoal, 
estabelecendo um desfavor à pessoa discriminada. 

169 HAVES, Daniela Lustoza Marques de Souza.  Mercado de trabalho e discriminação etária: a 
vulnerabilidade dos trabalhadores “envelhescentes”. São Paulo: LTr, 2006, p. 90.

170 Ibidem,  p. 91.
171 Disponível em:
 <http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/indicadores/trabalhoerendimento/pme_nova/estudos_mulher

_merc_trabalho.shtm> Acesso em: 24 maio 2013.
172 DELGADO, Gabriela Neves. Op. cit.,  p. 19-20.

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/indicadores/trabalhoerendimento/pme_nova/estudos_mulher_merc_trabalho.shtm
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/indicadores/trabalhoerendimento/pme_nova/estudos_mulher_merc_trabalho.shtm
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Por  sua  vez,  a  discriminação  positiva  acaba  estabelecendo  vantagens 
competitivas  para  um  grupo  de  pessoas  e  ocasionando  diretamente 
desvantagens aos demais. 173

 Alexandre  Vitorino  Silva174 classifica  a  discriminação  em  dois  tipos: 

intencionais  -  explicitas  e  implícitas  -  e  as  não  intencionais.   Nas  intencionais 

explicitas, o critério discriminatório exsurge com nitidez do veículo normativo ou do 

ato que introduziu a exclusão. Nas intencionais implícitas, o critério discriminatório 

não é  intencionalmente declarado,  havendo um desvio de finalidade do legislador, 

sub-repticiamente,  sob  o  pálio  de  um critério  aparentemente  neutro.  No  que  se 

refere às discriminações não intencionais,  também chamada discriminação de fato, 

decorre da indiferença e postura passiva do poder público a determinados grupos 

sociais vulneráveis. 

Thereza Cristina Gomes  manifestou-se sobre discriminação afirmando 

que:

Toda  e  qualquer  prática  empresarial,  política  governamental  ou 
semigovernamental, de cunho legislativo ou administrativo, ainda que não 
provida de intenção discriminatória no momento de sua concepção, deve 
ser  condenada  por  violação  do  princípio  constitucional  da  igualdade 
material se, em consequência de sua aplicação, resultarem efeitos nocivos 
de  incidência  especialmente  desproporcional  sobre  certas  categorias  de 
pessoas.175

Verifica-se  que  todas as classificações acima mencionadas  trazem em 

seu  bojo  questões  que  são  muito  mais  estruturais  e  históricas  do  que 

circunstanciais, conforme análise da Organização Internacional do Trabalho:

Des centaines de millions de personnes sont victimes de discrimination dans 
le monde du travail. Non seulement cette discrimination est une atteinte à 
l’un  des  principaux  droits  de  l’homme  mais  elle  a  également  des 
conséquences  sociales  et  économiques.  La  discrimination  entrave  le 
développement  car  elle  gaspille  le  talent  humain  nécessaire  au  progrès 
économique et elle accentue les tensions et les inégalités sociales. Vaincre 
la  discrimination  est  indispensable  pour  parvenir  au travail  décent  et  les 

173 CARLOS, Vera Lúcia.  Op. cit., p.32.
174 SILVA, Antônio Vitorino Silva. Direitos a prestação positivas e igualdade. São Paulo : Ltr, 2007.
175 GOSDAL, Thereza Cristina,  Op. cit., p. 100.
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réussites dans ce domaine dépassent largement le monde du travail.176

E  acrescente-se,  não   foi  somente  a  OIT  que  pautou  as  questões 

relativas à discriminação. O Código do Trabalho de Portugal,  alterado pela Lei nº 

23/2012,   de  25  de  junho,  reservou  especial  atenção  à  Igualdade  e  a  não 

discriminação, tendo, inclusive, definido os tipos: direta e indireta, conforme exposto 

no artigo 23 e reservou  uma Divisão (III) para tratar, especificamente, de  igualdade 

e não discriminação em função do sexo.

4.3- DA DISCRIMINAÇÃO DE GÊNERO

A discriminação de gênero177 apesar de tão antiga quanto a história da 

humanidade perdura até hoje, nos diversos espaços, inclusive no trabalho, nas mais 

diferentes formas. A par disso,   o  ordenamento jurídico está repleto  de igualdade 

jurídica formal e “a igualdade de gênero é , hoje,  globalmente reconhecida como um 

aspecto  necessário  para  garantir  o  desenvolvimento  sustentável  e  a redução da 

pobreza para mulheres e homens, melhorando a qualidade de vida para todos e 

todas.”178

Ressalte-se  que  far-se-á uso da expressão gênero e  não sexo para 

tratar  do  tema  da  discriminação,  apesar  de  quase  todas  as   legislações 

mencionarem a última expressão.  Ocorre que  elas não sinônimas, pois  quando se 

fala de sexo, há referência aos aspectos físicos, biológicos do macho e da fêmea. 

Porém,  quando  se  refere  a  gênero,  verifica-se  as  relações   entre  homens  e 

176 Disponível em:
       <  http://www.ilo.org/global/topics/equality-and-discrimination/lang  /  index.htm     > Acesso em: 25 maio 

2013.
177 O  termo  gênero   é  aqui  utilizado  enquanto  construção  social  e  histórica   para  identificar  a 

diversidade biológica, portanto, mais amplo que o termo sexo.
178 Disponível  em: 

<http://www.oit.org.br/sites/default/files/topic/gender/pub/inspecao_completo_922.pdf> Acesso em: 
12 jun. 2013.

http://www.oit.org.br/sites/default/files/topic/gender/pub/inspecao_completo_922.pdf
http://www.ilo.org/global/topics/equality-and-discrimination/lang/index.htm
http://www.ilo.org/global/topics/equality-and-discrimination/lang/index.htm
http://www.ilo.org/global/topics/equality-and-discrimination/lang/index.htm
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mulheres,  que   são  fruto   de  uma  construção  social,  cultural  e  psicológica, 

relacionadas à feminilidade e à masculinidade, que difere em razão do lugar e da 

época,  variando  de  uma  sociedade  para  outra,  independentemente  do  aspecto 

biológico.179

A discriminação   da  mulher  no  mercado  de  trabalho,  nas   lições  de 

Thereza  Cristina Gosdal180 “surge historicamente legitimada por um conjunto de 'leis' 

biológicas e de mercado, consolidadas nas relações de gênero”,  o que condiciona 

tal  discriminação  à  natureza,  seja  do  trabalhador,  seja  da  atividade  a  ser 

desenvolvida,  desconsiderando-se,  assim,  os  aspectos  históricos,  sociológicos  e 

antropológicos.

As  normas  relativas  à  mulher  no  mercado  de  trabalho,  podem  ser 

identificadas em três fases distintas. A  Primeira fase, a partir do final do século XIV, 

é  marcada  pelo  princípio  da  proteção  do  trabalho  feminino.  A  segunda,  é 

caracterizada pela promoção da igualdade formal, já a partir da Segunda Grande 

Guerra.  A atual fase tem destacado as igualdades de oportunidades e direito às 

diferenças, dando ênfases as ações positivas.

A  proteção  do  trabalho  da  mulher   passou  a  constituir  uma  pauta 

diferenciada,  assim,  como  criança  e  adolescente,  no  movimento  em  defesa  da 

proteção  legal  do  trabalho,   antes   mesmo  da  criação  da  OIT-  Organização 

Internacional do Trabalho,  pelo Tratado de Versailles, aprovado pela conferência de 

paz  em 1919181.  Em 1890,  a  primeira  conferência  intergovernamental  em Berlim 

voltada às questões do trabalho apresentou entre seus objetivos a regulação do 

179 Nessa trilha é a lição de Nicola Lacey, da London School of Economics: Central to these early 
feminist approaches was a rather sharp distinction between sex and gender, with sex  understood 
as a bodily or biological category, and gender as the socially constructed meaning of sex. Vide: 
LACEY, Nicola. Feminist Legal Theory and the Rights of Women.  In: WOLLESTONECRAFT, 
Mary.  A Vindication  of  the  Rights  of  Woman.  1988.  Carol  Poston,  New  York,  W.W.  Norton. 
Disponível em: <http://plato.straford.edu/entries/feminism-law/> Acesso em:  03 out. 2012.

180 GOSDAL, Thereza Cristina . Op. cit., p. 83.
181 A Constituição  da  organização  está  prevista  na  parte  XIII  do  Tratado  (arts.  387-427),  cujos 

princípios passaram a integrar o Preâmbulo da Constituição da OIT, aprovada na Conferência de 
Wsahington  no  mesmo ano.  LOWE,  B.E..  The International  Protection  of  Labor;  International  
Labor. New York: The Macmilan Company, 1935. p. XXXVIII. p.156.

http://plato.straford.edu/entries/feminism-law/
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trabalho da mulher. 182 

Para Patrícia Tuma Bertolin e Ana Cláudia Andreucci:

A proteção do trabalho da mulher consta do Preâmbulo da Constituição da 
OIT,  como  um  dos  objetivos  da  organização.  Desde  1919  a  OIT  vem 
constituindo  um  código  internacional  do  trabalho  no  que  concerne  ao 
combate  à  discriminação  no  trabalho  em  todas  as  suas  formas  e,  em 
especial, em relação à discriminação da mulher. 183 

(...)

Assim,  a  partir  do  princípio  da  promoção  da  igualdade  no  trabalho,  as 
normas  proibitivas  vão  cedendo  espaço  para  normas  que  asseguram 
condições  dignas  de  trabalho  para  homens  e  mulheres  e,  somente  em 
casos em que se observe uma diferença razoável entre a condição feminina 
e a masculina, adotam-se normas direcionadas especificamente ao trabalho 
feminino. 184

Após  a  Segunda  Grande  Guerra  o  mundo   necessitou  combater  a 

discriminação em relação à raça,   tendo sido  essa que causou o  extermínio de 

milhões  de  judeus.  Os  direitos  humanos  passaram  a  fazer  parte  de  normas 

protetivas internacionais.  

Vale notar  que a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, 

promulgada pela Organização das Nações Unidas (1945),   dispõe que todos os 

seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Dotados de razão 

e de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade, 

pois  todos são iguais perante a lei e, sem distinção, têm direito a igual proteção da 

lei.  Todos têm direito  a proteção igual  contra qualquer  discriminação que viole a 

Declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação. 

Nasce,  portanto,   um  sistema  internacional  de  proteção  aos  direitos 

essenciais da pessoa humana, conforme assevera  Alice Monteiro de Barros:

182 BERTOLIN,  Patrícia  Tuma  Martins,  e   ANDREUCCI,  Ana  Claúdia  Pompeu  Torezan 
(Organizadoras). Mulher, sociedade e direitos humanos. Homenagem à Professora Drª Esther 
de Figueiredo Ferraz. São Paulo: Rideel, 2010, p. 154 .

183 Ibidem, p. 156.
184 Ibidem, p. 157.
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O  Tratado  de  Roma,  de  1957,  que  instituiu  a  Comunidade  Econômica 
Europeia  e  cujos  objetivos  são econômicos,  assinalou também objetivos 
sociais, dentre eles a igualdade de remuneração e tratamento entre homens 
e  mulheres  para  trabalho  igual.  E,  para  tornar  efetiva  a  igualdade  de 
tratamento preconizada no Tratado de Roma, promulgou-se a Diretiva de 9 
de fevereiro de 1976 (207/CE), aplicável no setor público e no setor privado. 
Essa igualdade diz respeito ao acesso ao emprego, formação profissional, 
promoções e condições de trabalho.  A Diretiva refere-se a esta última e 
também ao acesso e dispensa do emprego. Em seu art. 2º, 1, considera 
tratamento desigual “toda distinção baseada em sexo, seja diretamente ou 
indiretamente,  por  referência,  em  particular,  à  situação  matrimonial  ou 
familiar”.  Abre-se  exceção  para  as  atividades  nas  quais  p  sexo  do 
trabalhador  traduza  uma  condição  determinante  (artistas,  por  exemplo), 
para medidas relacionadas com gravidez ou parto, e para outras atividades 
visando a promover a igualdade de oportunidades para as mulheres.185 

A  partir  de  então,  a  ONU  passou  a  combater,  efetivamente,  a 

discriminação  através  dos  Pactos  Internacionais  de  Direitos  Humanos,  Pacto 

Internacional  de  Direitos  Civis  e  Políticos  e  Pacto  Internacional  de  Direitos 

Econômicos,  sociais  e  Culturais  (1966).  Em 1965,   a  ONU adotou a Convenção 

sobre  a Eliminação de todas as formas de Discriminação Racial,  ratificada pelo 

Brasil em 1968.

A Convenção das Nações Unidas sobre a Eliminação de todas as formas 

de Discriminação Contra Mulheres, de 1974, ratificada pelo Brasil em 1984, define 

discriminação contra as mulheres como qualquer distinção, exclusão ou restrição 

baseada  em  gênero  cujo  efeito  ou  propósito  seja  o de enfraquecer  ou  anular  o 

reconhecimento  ou  pleno  exercício  das  mulheres  de  seus  direitos  humanos  e 

liberdades fundamentais nos campos político, econômico, social, cultural ou outro 

qualquer, independentemente de seus estados civis, com base na igualdade entre 

homens e mulheres.

  No âmbito da Organização Internacional do Trabalho, da qual o Brasil é 

um dos fundadores,  as Convenções nºs 110186 e 111187,  de 1958,  têm como objeto 

185  BARROS, Alice Monteiro de. Op. cit., p. 74.
186 Aprovação  pelo Decreto Legislativo n. 33, de 05.08.1965, do Congresso Nacional; b) ratificação 

em 01 de março de 1965; c) promulgação  pelo Decreto n. 58.826, de 14.07.1966; d) Vigência 
nacional  desde 01 de setembro de 1965. 

187 Aprovação  pelo Decreto Legislativo n. 104, de 24.11.64; b) ratificação  em 26 de novembro de 
1965; c) promulgação  pelo Decreto n. 62.150, de 19.1.68; d) vigência nacional  desde 26 de 
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a  igualdade  de  remuneração  entre  homem  e  mulher   e   de  discriminação, 

respectivamente, ambas ratificadas pelo Brasil em 1968,  são as primeiras  a  tratar 

do tema discriminação de gênero. 

Em  seu  artigo  1º,  a  Convenção  nº  111  declara  que  todos  os  seres 

humanos, sem distinção de raça, crença ou de sexo, têm direito a perseguir seu 

bem-estar  material  e  desenvolvimento  espiritual  em  condições  de  liberdade  e 

dignidade,  de  segurança  econômica  e  em  igualdade  de  oportunidade,  e  define 

discriminação como toda distinção, exclusão ou preferência fundada em razão de 

cor, sexo, raça, religião, por exemplo.

Nesse diapasão, a OIT, através das Convenções nº 122, que trata de 

política de emprego, proibindo a discriminação por gênero, e da de nº  159, de 1983, 

ratificada pelo Brasil em  28.08.1989,  impõe ao Estado o dever de formular e aplicar 

uma política nacional sobre readaptação profissional e emprego de pessoas com 

deficiência, política essa baseada no princípio de igualdade de oportunidades.

Observe-se o primeiro caso contencioso internacional contra o Brasil, que 

analisa à luz do Direito Internacional dos Direitos Humanos a discriminação racial. 

Tratou-se de conduta irregular baseada em anúncio discriminatório, no qual sexo, 

idade,  raça/cor,  estado  civil  eram  requisitos  determinantes  para  aquisição  do 

emprego de doméstica.188 

Cabe  registrar,  a  Convenção  nº  156,  sobre  trabalhadores  com 

responsabilidades familiares,189  foi aprovada  em 1981,  que trata da “mudança nos 

novembro de 1966. 
188  Vide CIDH. CASO SIMONE ANDRÉ DINIZ VC Brasil. Petição 12.001, aprovado pelo Relatório 

66/06, em 21/11/2006. Disponível em: 
<http://www.plataformademocratica.org/Publicacoes_6880_em_09_05_2009_16_48_09.pdf      > . 
Acesso em: 13 jun. 2013.

189 ONU  (Convenção 156). Artigo 3º -  1.  Cada Estado Membro deve tornar a igualdade efetiva de 
oportunidades  e  de  tratamento  de  trabalhadores  e  trabalhadoras  objetivo  de  suas  políticas 
nacionais,  com  vistas  a  possibilitar  às  pessoas  com  responsabilidades  familiares,  que  estão 
trabalhando ou queiram trabalhar, exercer o direito de fazê-lo sem estar sujeitas à discriminação 
e, na medida do possível, sem conflitos entre seu trabalho e suas responsabilidades familiares. 
Disponível em:

http://www.plataformademocratica.org/Publicacoes_6880_em_09_05_2009_16_48_09.pdf
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papéis tradicionais atribuídos aos homens, de modo que a crescente presença da 

mulher no mercado de trabalho teria que ser acompanhada pela maior participação 

masculina na vida familiar e nos afazeres domésticos”.

Tratando sobre o  assunto,  as autoras citadas asseveram:

A noção de “responsabilidades familiares” está presente na agenda da OIT 
desde a década de  1960,  devido  a maior  participação das  mulheres  no 
mercado de trabalho. Em 1965, foi aprovada a Recomendação nº 123 sobre 
o emprego de mulheres com responsabilidades familiares. No entanto, essa 
Recomendação trata dos “problemas enfrentados por mulheres na tentativa 
de conciliar família e trabalho, sem questionar a maior carga de trabalho 
doméstico das mulheres.190

 Vale dizer, a discriminação não terá cabo se não houver um mudança 

profunda nos papeis desempenhados por homens e mulheres ao longo da história 

da  humanidade:  o  primeiro,  produtor  e  a  segunda,  reprodutora  e  cuidadora  dos 

filhos,  idosos,  da  família  de  modo  geral.  Sem  divisão  das  responsabilidades 

familiares,191 a mulher continuará a não ter  igualdade  de oportunidades no mercado 

de  trabalho,  ressaltando  que  no  Brasil  não  existem  normas  específicas  sobre 

responsabilidades familiares. 192

A Declaração de Princípios e Direitos Fundamentais dos Trabalhadores 

da OIT,193 de 1998, trouxe o reconhecimento do fim da discriminação como um dos 

 <http://www.oitbrasil.org.br/sites/default/files/topic/discrimination/pub/convencao_156_228.pdfer     >. 
Acesso em: 15 abr. 2013.

190  GOMES , Ana Virgínia Moreira. A OIT e a disseminação do combate à discriminação contra a 
mulher no trabalho . In :  Sociedade e Direitos Humanos/Patrícia Tuma Martins Bertolin, Ana 
Claúdia Pompeu Torezan Andreucci, (Organizadoras). Homenagem à Professora Drª Esther de 
Figueiredo Ferraz. São Paulo: Rideel, 2010,  p. 168.

191 International Labour Organization, United Nations Development Programme. Work and Family: 
Towards new forms of reconciliation wiyh social co-responsibility. Santiago: International Labour 
Organization and United Nations Development Programme, 2009, p. 21.

192 Vide Código do Trabalho de Portugal.
193 OIT. (Declaração de Princípios e Direitos Fundamentais dos Trabalhadores de 1998). Artigo 

2-   Declara que todos os Membros, ainda que não tenham ratificado as Convenções, têm um 
compromisso derivado do  simples  fato  de pertencer  à  Organização de respeitar,  promover  e 
tornar realidade, de boa fé e de conformidade com a Constituição, os princípios relativos aos 
direitos fundamentais que são objeto dessas Convenções, isto é:  (a) a liberdade sindical e o  
reconhecimento efetivo do direito de negociação coletiva; (b) a eliminação de todas as formas de 
trabalho forçado ou obrigatório; (c) a efetiva abolição do trabalho infantil; e (d) a eliminação da  
discriminação em matéria de emprego e ocupação.

http://www.oitbrasil.org.br/sites/default/files/topic/discrimination/pub/convencao_156_228.pdfer
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direitos fundamentais no trabalho, reforçou ainda mais a atuação da OIT no combate 

à discriminação.194

A Espanha, em observância a s Diretivas da união Europeia 2002/73/ e a 

76/207/CE,  promulgou   a  Lei  nº  3/2007,  que  trata   igualdade   efetiva  de 

oportunidades entre homens e mulheres.  Concedida, assim, opção pela redução da 

sua jornada, de um terço à metade, em caso de ter o trabalhador ou trabalhadora 

que se responsabilizar pelo cuidado de um familiar em razão de idade, acidente ou 

enfermidade, até o segundo grau consanguíneo ou afim. As licenças maternidade e 

paternidade levam em consideração a quantidade de filhos gerados pela mulher a 

cada gestação para estipular a sua duração. 

Em  caso  de  feto  único,  a  licença  maternidade  tem  duração  de  16 

semanas, sendo que as seis primeiras só podem ser usufruídas pela mãe, mas as 

demais poderão ser gozadas também pelo pai de forma simultânea ou sucessiva. 

Em caso de gozo simultâneo, a soma dos períodos gozados pelo pai e pela mãe não 

poderá ser superior às 16 semanas.  

No  plano  nacional,  a  proteção  à  mulher  aparece  nos  textos 

constitucionais de 1891,  1934, 1946, 1967 que proibiam diferença de salário por  

motivo de sexo. 

A Constituição  de  1934,  primeira  a  tratar  dos  direitos  sociais,  proibiu 

distinções e privilégios em razão de nascimento, sexo, cor, raça, profissão, crença 

religiosa  ou  ideias  políticas,  tendo  proibido  diferenças  salariais  para  o  mesmo 

trabalho  desenvolvido  e  proibiu,  ainda,  o  trabalho  em  indústrias  insalubres  Em 

relação à mulher, especificamente, proibiu a diferença de salário por motivo de sexo 

e  o  trabalho  em indústrias  insalubres,  garantiu  assistência  médica  e  sanitária  à 

gestante, além do descanso remunerado antes e depois do parto, sem prejuízo do 

194
 Disponível em :   
<http://portal.mte.gov.br/data/files/FF8080812B7750C1012B82B15B9A6470/ProgramaBrasiGener
oracatarde.pdf   >   Acesso em : 15 mar. 2013.

http://portal.mte.gov.br/data/files/FF8080812B7750C1012B82B15B9A6470/ProgramaBrasiGeneroracatarde.pdf
http://portal.mte.gov.br/data/files/FF8080812B7750C1012B82B15B9A6470/ProgramaBrasiGeneroracatarde.pdf
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emprego, instituído ainda a Previdência a favor da maternidade.

A Carta de 1946, voltou  a usar o termo “igualdade perante a lei” e pela 

primeira  vez  fez  menção  ao  valor  do  trabalho  humano  e   manteve  direitos  e 

proibições  referentes à mulher.

A Constituição  de  1967  tratou  dos  princípios  da  igualdade  e  da  não 

discriminação,  por  motivo  de  sexo,  raça,  trabalho,  credo religioso e convicções 

políticas,  na esteira da Declaração Universal  dos Direitos Humanos, inclusive no 

critério de admissão.

A Constituição  da  República,   ainda  no  seu  preâmbulo,  anuncia  um 

Estado que visa assegurar a liberdade, igualdade, justiça, como valores supremos, 

entre outros, de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos. No art. 1º, 

inciso III, a dignidade da pessoa humana é  elevada à condição de fundamento do 

Estado democrático de direito e o inciso IV  do mesmo artigo traz como fundamento 

da República os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa.  No art. 3º, incisos III 

e  IV  são fixados os objetivos fundamentais  da República,  e entre eles estão a 

redução  das  desigualdades  sociais  e  a  promoção  do  bem  de  todos,  sem 

preconceitos  de  origem,  raça,  sexo,  cor,  idade  e  quaisquer  outras  formas  de 

discriminação.

No  inciso  I,  do  artigo  5º,  a  igualdade  formal,  abstrata,  de  direitos  e 

obrigações entre homens e mulheres é  proclamada  afirmando que a lei  punirá 

qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais, é o que 

dispõe o inciso XLI. Já o art. 7º, inciso XXX , estabelece a proibição de qualquer  

discriminação no tocante a salário, exercício de funções e critérios de admissão por 

motivo de sexo, cor, idade ou estado civil.

Nesse sentido, assevera Maurício Godinho Delgado

A Constituição de 1988, entretanto, firmemente, eliminou do direito brasileiro 
qualquer prática discriminatória contra a mulher no contexto empregatício – 
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ou que lhe pudesse restringir o mercado de trabalho – ainda que justificada 
a prática jurídica pelo fundamento da proteção e da tutela. Nesse quadro, 
revogou,  inclusive,  alguns  dispositivos  da  velha  CLT  que,  sob  o 
aparentemente  generoso  manto  tutelar,  produziam  efeito  claramente 
discriminatório com relação à mulher obreira.195

O legislador ordinário, em consonância com o texto da Carta Magna e 

seguindo a jurisprudência majoritária época,  criou a Lei no 9.029, de 13 de abril de 

1995, que trata da discriminação no emprego, mais voltada à questão de gênero, 

proibindo, em seu artigo 1º,  a adoção de qualquer prática discriminatória e limitativa 

para efeito de acesso a relação de emprego, ou sua manutenção, por motivo de 

sexo, origem, raça, cor, estado civil, situação familiar ou idade, ressalvadas neste 

caso, as hipóteses de proteção ao menor previstas no inciso XXXIII do art. 7.o da 

Constituição Federal.196

A Lei nº 9.029/95 tipifica criminalmente a conduta discriminatória descrita 

no art. 2º, punível com pena de detenção de um a dois anos e multa  .197  O art. 3º, 

estabelece infrações administrativas, multa e proibição da obtenção de empréstimos 

ou financiamentos junto a instituições financeiras oficiais.

Segundo o art. 4º,  da citada lei, o rompimento da relação de trabalho por 

ato  discriminatório,  nos  moldes  da  lei,  faculta  ao  empregado  a  opção  pela 

195 DELGADO, Maurício Godinho.  Proteção contra a discriminação na relação de emprego. In: 
RENAULT,  Luiz  Otávio  Linhares,  VIANA,  Márcio  Túlio,  CANTELLI,  Paula  Oliveira  (Coord.).  
Discriminação. 2. ed. São Paulo: LTr, 2010. p. 112.

196 “É interessante, no particular, voltar a atenção para o Código do Trabalho de Portugal, já várias  
vezes mencionado. O legislador português tratou com bastante acerto do assunto. Preceitua o art.  
23,  n.  1,  do  Código  do  Trabalho  de  Portugal,  que  trata  da  proibição  da  discriminação:  o  
empregador não pode praticar qualquer discriminação: direta ou indireta baseada nomeadamente 
na  ascendência,  idade,  sexo,  orientação  sexual,  estado  civil,  situação  familiar,  patrimônio 
genético, capacidade de trabalho reduzida, deficiência ou doença crônica, nacionalidade, origem 
étnica, religião, convicções políticas ou ideológicas e filiação sindical”. Ver MALLET, Estevão. Op. 
cit. p. 89.

197 BRASIL.  (Consolidação  das  Leis  do  Trabalho).   Art.  2º-  Práticas  que  passam  a  ser 
consideradas crime, punível com pena de detenção de um a dois anos e multa, como:
I  -  a  exigência  de  teste,  exame,  perícia,  laudo,  atestado,  declaração  ou  qualquer  outro 
procedimento relativo à esterilização ou atestado de gravidez;
II - a adoção de quaisquer medidas de iniciativa do empregador, que configurem:  

      a) indução ou instigamento à esterilização genética; 
b)  promoção  do  controle  de  natalidade,  excepcionando  o  oferecimento  de  serviços  de 
aconselhamento e planejamento familiar realizado por instituições públicas ou privadas.
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readmissão,198 com  ressarcimento  integral  do  período  de  afastamento,  ou  a 

percepção em dobro da remuneração do período de afastamento. 

A Lei  nº  9.799,   de  26  de  maio  de  1999,   introduziu  regras  na  CLT 

relativamente ao acesso da mulher ao mercado de trabalho,199 vedando diversas 

práticas discriminatórias desde o acesso à relação de trabalho, sua manutenção. 

Assim, verifica-se que o legislador infraconstitucional trouxe à baila  o princípio da 

não discriminação ainda na fase pré-contratual.

Vale  dizer,  a  legislação  infraconstitucional  acima  mencionada  veio  ao 

encontro da demanda relativa à discriminação  em razão de gênero nas relações 

laborais  em  todas  as  suas  fases,  inclusivo  no  acesso,  e  nesse  sentido  é  a 

jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, como no caso a seguir mencionado:

Conforme  se  verifica,  incontroverso  nos  autos  que  a  reclamante  fora 
aprovada na seleção, restou frustrada a contratação, tendo a ré praticado 
ato  ilícito  ao  discriminar  a  recorrida  em  função  do  sexo,  conforme 
demonstrado pelo depoimento da testemunha.
Neste ponto, frise-se que o depoimento testemunhal mostrou-se seguro e 
convincente,  estando  apto  a  formar  o  convencimento  do  Julgador.  A 
testemunha era empregada da ré, à época, e se encontrava no local do fato, 
não havendo por que se recusar credibilidade ao seu depoimento.
O  procedimento  da  reclamada  foi  adotado  em  flagrante  desrespeito  às 
normas constitucionais vigentes. Ocorre, nos termos do art.  3º, IV da Lei 
Maior,  constitui  um  dos  objetivos  da  República  Federativa  do  Brasil  a 

198 Ressalte-se  que  parte  da  doutrina  critica  o  legislador  ordinário  por  ter  usado  a  expressão 
readmissão, quando a previsão legal do inciso I, 4º é de reintegração.

199
 BRASIL. (Consolidação das Leis do Trabalho).  Art. 373A: Ressalvadas as disposições legais 
destinadas a corrigir as distorções que afetam o acesso da mulher ao mercado de trabalho e  
certas especificidades estabelecidas nos acordos trabalhistas, é vedado:
I - publicar ou fazer publicar anúncio de emprego no qual haja referência ao sexo, à idade, à cor 
ou situação familiar, salvo quando a natureza da atividade a ser exercida, pública e notoriamente, 
assim o exigir;
II - recusar emprego, promoção ou motivar a 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;
III - considerar o sexo, a idade, a cor ou situação familiar como variável determinante para fins de  
remuneração, formação profissional e oportunidades de ascensão profissional;
IV  -  exigir  atestado  ou  exame,  de  qualquer  natureza,  para  comprovação  de  esterilidade  ou 
gravidez, na admissão ou permanência no emprego;
V - 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;
VI - proceder o empregador ou preposto a revistas íntimas nas empregadas ou funcionárias.
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promoção  do  bem  de  todos,  sem  preconceito  de  qualquer  natureza  ou 
qualquer outra forma de  discriminação. Em razão disso, permanece como 
Direito  e  Garantia  Fundamental  o  princípio  da  isonomia  de  todos  os 
cidadãos perante a  lei  (caput  do art.  5º),  vedada qualquer  discriminação 
decorrente da utilização de critérios de admissão.
A Constituição Federal veda diferença de salários, de exercício de funções e 
de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil - art. 
7º,  XXX.  E,  ainda,  no  inciso  XX  deste  artigo,  estipulou  a  “proteção  do 
mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, nos termos  
da lei”.
Na legislação infraconstitucional trabalhista, destacamos o caput do art. 373-
A e seu inciso II, da CLT, inserido pela Lei nº9.799/99:
(...)
Neste mesmo passo, Lei específica, de nº 9.029, de 13 de abril de 1995, 
considera crime a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia,  religião 
ou procedência nacional, vigorando o princípio da igualdade, que deve ser 
observado, quer nas relações do trabalho, ou nos períodos pré-contratuais.
É certo que a empresa é titular do direito potestativo de contratar, quem ela 
entenda.  Mas os critérios  para  essa recusa  devem se  pautar  em dados 
objetivos,  técnicos  e  éticos.  Mas,  nenhum  desses  aspectos  serviu  de 
motivação para o alijamento da ajuizante da chance, efetiva, porquanto já 
havia  sido  selecionada,  fato  este  não  contestado,  de  ser  empregada da 
empresa acionada.200

 Entretanto, em que pese toda evolução do arcabouço  jurídico e avanço 

jurisprudencial,  as  mulheres  continuam  a  sofrer  discriminação  no  acesso, 

manutenção  e  após  rompimento  do  contrato  de  trabalho,  inclusive  com salários 

inferiores aos percebidos pelos homens, quando da realização do mesmo trabalho, e 

na ascensão funcional, essa, quando ocorre. 

 Dados  do  Instituto  Brasileiro  de  Geografia  e  Estatísticas  –  IBGE,201 

referentes ao ano de  2012,  confirmam que há discriminação indireta em razão de 

gênero no mercado de trabalho. As mulheres continuaram a representar a maioria 

da população em idade ativa (53,8%), chamando a atenção para o fato de,  ao longo 

dos últimos dez anos, o comportamento foi o mesmo. 

200 BRASIL. (Tribunal Superior Do Trabalho). RECURSO ORDINÁRIO Nº 00139-2008-018-05-00-
0-RO,  3ª.  TURMA,  RELATOR(A):  Desembargador(a)  LOURDES LINHARES.  Disponível  em : 
<hptt://www.tst.jus.br/jurisprudência   >.    Acesso em: 12 set. 2012.

201 Indicadores do IBG acerca da evolução do mercado de trabalho em regiões metropolitanas entre  
2003-2012. Disponível em:

      <http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/indicadores/trabalhoerendimento/pme_nova/retrospectiva
2003_2012.pdf>  Acesso em:  29 maio 2013.

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/indicadores/trabalhoerendimento/pme_nova/retrospectiva2003_2011.pdf
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/indicadores/trabalhoerendimento/pme_nova/retrospectiva2003_2011.pdf
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Segundo  recentes  dados,  também  do  IBGE,  a   população  ocupada 

estava distribuída entre 54,4% de homens (12,5 milhões de pessoas) e 45,6% de 

mulheres. Como já observado em anos anteriores, as mulheres continuam sendo 

minoria na população ocupada (PO) e maioria na população em idade ativa (PIA). A 

participação  das  mulheres  na  população  ocupada  praticamente  não  se  alterou, 

passando de 45,4%, em 2011, para 45,6%, em 2012. 

Porém, a participação das mulheres na população desocupada aumentou 

nos últimos dez anos, passando de 54,6% para 57,2%, enquanto sua participação 

na população em idade ativa se manteve praticamente estável (53,1%, em 2003 e 

53,8%, em 2012). 
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Outro dado muito significativo  acerca da discriminação diz respeito à 

distribuição da população desocupada,  segundo  o  sexo  e  a  cor  ou  raça,    que 

mostrou uma predominância de mulheres pretas ou pardas (54,4%) em relação às 

mulheres brancas (44,9%). Situação inversa à distribuição da população em idade 

ativa, segundo o sexo e a cor ou raça. I202

202
 Indicadores do IBG acerca da evolução do mercado de trabalho em regiões metropolitanas entre 
2003-2012. Disponível em:      
<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/indicadores/trabalhoerendimento/pme_nova/retrospectiva
2003_2012.pdf>  Acesso em:  29 maio 2013.

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/indicadores/trabalhoerendimento/pme_nova/retrospectiva2003_2011.pdf
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/indicadores/trabalhoerendimento/pme_nova/retrospectiva2003_2011.pdf
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Nesse sentido é a afirmativa de Candy Florencio Thomé:

Quando  se  analisa  a  problemática  de  gênero  nas  relações  de  trabalho, 
deve-se levar em conta que certos grupos de mulheres são mais atingidas 
pelas discriminações que outros. Isso ocorre, normalmente, com grupos em 
situações  de  vulnerabilidade  social,  tais  como  grupos  de  mulheres  que 
trabalham  no  âmbito  rural,  de  mulheres  negras,  mulheres  migrantes, 
meninas,  idosas  ou  com  alguma  deficiência.  Nesses  casos,  as 
discriminações  são  potencializadas  pela  presença  de  outros  tipos  de 
discriminação. Esse fenômeno é chamado, dentre outras denominações, de 
interseccionalidade  de  discriminações.  No  Brasil,  os  casos  de 
interseccionalidade de discriminações mais comuns são de gênero e raça.203

Aspecto não menos importante para demonstrar a discriminação indireta 

em razão de gênero, refere-se à  disparidades entre os rendimentos de homens e 

mulheres.  Em 2012,  em média,  as  mulheres  ganhavam em torno  de  72,7% do 

rendimento  recebido  pelos  homens.  O  rendimento  de  trabalho  das  mulheres, 

estimado em R$ 1.489,01, continua sendo inferior ao dos homens, estimado em R$ 

2.048,34.  Cabe destacar que as mulheres possuem mais anos de estudo do que o 

homem, especialmente  no grau superior.  O crescimento da escolaridade feminina 

tem se consolidado nos últimos anos e se manifestado nos diversos setores da 

atividade econômica, com destaque para o setor público, no qual o acesso deve 

ocorrer por meio de certame público.

203 THOMÉ,  Candy   Florencio.  O  Princípio  da  igualdade  em  gênero  e  a  participação  das 
mulheres nas organizações sindicais de trabalhadores.  Tese de Doutorado, USP, 2012, p.19.
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Fato  de  maior  relevo  é  o  percentual  de  mulheres  que  não  têm  as 

contribuições previdenciárias  recolhidas. Os  dados do IGBE demonstram que, da 

população ocupada, as mulheres são minoria dentre os ocupados contribuintes da 

previdência: 44,8% em 2012.  Tais dados revelam o grande percentual de mulheres 

que têm seus direitos trabalhistas e previdenciários fraudados, bem como o grande 

número de mulheres que ainda desenvolvem suas atividades na informalidade.

Ressalte-se também a bipolarização da inserção da mulher no mercado 

de trabalho, ou seja, poucas mulheres exercem altos cargos ou funções, com altas 

remuneração,  a  exemplo  de  engenheiras,  advogadas,  gerentes,  médicas, 

caracterizando o que no mercado de trabalho é conhecido como “telhado de vidro”.

Assim, dados do IBGE confirmam que as atividades desenvolvidas pelas 

mulheres continuam concentradas em atividades que remetem à condição de mãe, 

esposa, filha, cuidadora de forma geral, confirmando, assim, a discriminação indireta 

em razão de gênero, pela divisão sexual do trabalho.

Acerca da divisão sexual do trabalho, Candy Florencio Thomé leciona:

A divisão sexual do trabalho estrutura as relações de gênero na sociedade e 
estabelece uma divisão naturalizada das áreas reprodutivas atribuídas às 
mulheres e das áreas produtivas atribuídas aos homens. Dessa forma, além 
de  atribuir  às  mulheres  a  responsabilidade  sobre  a  reprodução, 
estabelecendo  sua  inclusão  na  produção  apenas  secundariamente,  a 
divisão  sexual  do  trabalho  rotula  o  trabalho  reprodutivo  como  um  não 
trabalho, não lhe atribuindo valor e o marginalizando como objeto de estudo 
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da economia.204 

O citado autor, mais adiante, acrescenta sobre a precarização  do trabalho 

da mulher:

A inserção das mulheres no mercado de trabalho sempre foi marcado por 
uma  forte  característica  de  precariedade,  mas  a  feminização  do 
desemprego e a precarização das relações de trabalho das mulheres vêm 
aumentando  ao  longo  dos  anos,  com  menor  regulamentação  de  suas 
garantias de condições de trabalho, menores salários e com um aumento 
das formas de trabalho a domicílio. 205

Nessa linha  é  situação da mulher no mercado de trabalho em Sergipe, 

que não difere do quadro nacional acima demonstrado, conforme declarações do 

Coordenador  do  Departamento  Intersindical  de  Estatísticas  e  Estudos 

Socioeconômicos de Sergipe:

Apesar das mulheres serem mais qualificadas que os homens, elas aqui 
também têm salários inferiores. O mercado de trabalho em Sergipe, também 
discrimina pela questão de gênero, principalmente as mulheres pobres e 
negras. Já no quesito escolaridade, elas têm se destacado, mas no contexto 
do mercado de trabalho,  todos os indicadores mostram que as mulheres 
estão em um patamar inferior ao dos homens.206

Instar concluir que a discriminação  indireta em razão do gênero dificulta a 

participação da mulher, nas mesmas condições que o homem, na vida econômica, 

social e cultural.

Visando reduzir o descompasso existente  entre homens e mulheres nas 

relações laborais, tramita no Senado Federal, Projeto de Lei nº 136/2011, de autoria 

do  Senador   Inácio  Arruda,  que cria  mecanismos para prevenir,  coibir  e  punir  a 

discriminação  contra  a  mulher  e  estabelece  medidas  de  proteção  e  garantia  de 

iguais  oportunidades  de  acesso,  permanência  e  remuneração  nas  relações  de 

204 THOMÉ, Candy Florencio. Op. cit.,  p.17.
205 Ibidem,  p.18.
206 Jornal  da  Cidade,  publicação  de  25.05.2013  ou   Disponível  em  : 

<  http://www.jornaldacidade.net/noticia-leitura/69/49522/mulheres-ganham-menos-que-  
homens.html#.UeNagW1CTIU   >.   Acesso em: 29 maio 2013.

http://www.jornaldacidade.net/noticia-leitura/69/49522/mulheres-ganham-menos-que-homens.html#.UeNagW1CTIU
http://www.jornaldacidade.net/noticia-leitura/69/49522/mulheres-ganham-menos-que-homens.html#.UeNagW1CTIU
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trabalho no âmbito rural ou urbano, tendo sido aprovado Parecer favorável  na forma 

do Substitutivo, na Comissão de Assuntos Sociais, em 15.05.2013.207

 

207 Disponível em: <http://www.senado.gov.br/atividade/materia/getPDF.asp?t=127845&tp=1   >  . 
Acesso em: 03 jun. 2013.

http://www.senado.gov.br/atividade/materia/getPDF.asp?t=127845&tp=1
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CAPÍTULO  5–  DA  ATUAÇÃO  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO 
TRABALHO

5.1- CONSIDERAÇÕES GERAIS

Ao longo dos últimos vinte anos, muito já se falou e se viveu do novo 

papel desempenhado pelo Ministério Público.  A instituição passou a fazer parte do 

cotidiano  dos  indivíduos  brasileiros  nas  questões  que  lhes  são  mais  afetas, 

referentes à educação, à saúde, à segurança, ao meio ambiente, ao trabalho, ao 

consumidor, à inclusão social de pessoas dos grupos considerados vulneráveis, ao 

combate à corrupção, além de muitas outras não menos importantes. 

A Carta Maior de 1988, intitulada “primeiro mundista”208 trouxe mudanças 

substanciais na missão do Ministério Público, elevando-o a um patamar jamais visto 

na história do Brasil,  sem vinculação hierárquica aos poderes da República, com 

independência funcional e administrativa, sem, contudo, transformá-lo em um quarto 

poder.209

Em seu artigo 127,  o  Texto  Máximo de 1988 dispõe que o Ministério 

Público  é  uma  instituição  independente,  permanente  e  essencial  à  função 

jurisdicional  do  Estado,  incumbindo-lhe  a  defesa  da  ordem  jurídica,  do  regime 

democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis e tem como função 

primordial a defesa dos direitos coletivos, lato sensu, compreendidos como aqueles 

de natureza difusa, coletiva stricto sensu e individuais homogêneos. 

Para melhor compreensão da atuação do Ministério Público, cabe uma 

breve digressão  acerca da origem e trajetória histórica  dessa instituição, no mundo 

208 Expressão sempre utilizada pelo ex-ministro do Supremo Tribunal Federal Carlos Ayres de Brito,  
em suas falas quando trata da Constituição da República de 1988.

209 No tocante à natureza jurídica do Ministério Público, consultar obras  doutrinárias de Hugo Nigro Mazzilli.
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e, especialmente, no direito brasileiro.

5.2-   DA ORIGEM  E DA TRAJETÓRIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO

A origem do Ministério Público remonta à civilização egípcia, há  mais de 

quatro milênios, na figura dos magiais (procuradores do rei), agentes públicos com 

atribuições na repressão penal, no castigo aos rebeldes, protegendo os cidadãos 

pacíficos, na formalização de acusações e na busca da verdade, além da defesa de 

classes mais frágeis, como órfãos e viúvas.

Nessa direção é o entendimento de Cláudio Chequer:

A própria denominação 'Ministério Público' é esclarecedora a esse respeito. 
Ministério significa incumbência, ofício ou função. A palavra, assim como o 
vocábulo cognato 'ministro', provém do étimo latino minus. O ministro situa-
se,  portanto,  sempre abaixo de outrem:  do maioral  ou soberano.  Ora,  o 
soberano  a  quem  o  Ministério  Público  deve  servir,  como  o  adjetivo 
esclarece, é o povo, e ninguém mais. 210

 Na  Grécia  Antiga,  no  séc.  VIII  a.C.,  existiram  os  tesmotetas,  seis 

membros do Arcontado (conselho de governo da oligarquia grega), que fiscalizavam 

a execução das leis atenienses. Já no séc. VII a.C., os  éforos eram magistrados 

anualmente eleitos em Esparta, para controlar os atos dos reis espartanos. Todos 

estes,  basicamente  responsáveis  pela  execução  da  legislação  e  exercício  da 

acusação penal,  poderiam ser  considerados antepassados do Ministério  Público, 

embora não possuíssem a seriedade que a instituição atualmente possui, posto que 

influenciadas por motivos religiosos, morais e filosóficos, quando não por motivos 

escusos.211

210 CHEQUER,  Cláudio.  O Ministério  Público  e  a  promoção dos  direitos  fundamentais  nas 
relações privadas.  Rio de Janeiro: Ed. Lumen Juris, 2007,  p. 131.

211 SOUZA,  Victor  Roberto  Corrêa  de.  Ministério  Público  –  aspectos  históricos. In:  Revista 
Eletrônica PRPE. Fev./2004. Disponível em: <http://webcache.googleusercontent.com/search? > 
Acesso em: 15 jun. 2013.

http://webcache.googleusercontent.com/search
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Em  Roma  e  na  Idade  Média,  também  estavam  presentes  algumas 

figuras,  de  certa  forma,  antecessoras  do  atual  Parquet,  embora  ainda  de  forma 

incipiente:

Na Roma Antiga, os censores, os questores, o fisci advocatum, o defensor 
civitatis,  os  procuratores  caesaris,  o  praetor  fiscalis,  os  irenarcha,  os 
praefectus  urbis,  os  praesides  os  curiosi,  os  frumentarii  e  os  stationarii, 
também  são  indicados  como  precursores  do  Ministério  Público.  (...) 
Entretanto,  a  maioria  destes,  como  os  procuratores  caesaris,  atuavam 
somente na área fiscal, defendendo o erário imperial, função que hoje não 
mais  se  destina  ao  Ministério  Público;  enquanto  outros  reprimiam  os 
delinqüentes,  conquanto fosse de uma forma muito  incipiente,  posto  que 
geralmente cabia ao povo romano a iniciativa do processo penal, devido à 
sua aguçada noção de cidadania. Já na Idade Média, ligados aos visigodos 
apontam-se como iniciadores do  Ministério  Público  germânico os  saions, 
funcionários  de  atuação  marcantemente  fiscal,  mas  que  também tinham 
atribuições  na  defesa  de  incapazes  e  de  órfãos.  Também na  Alemanha 
houve a criação do Germeiner Anklager, que, em se omitindo a vítima no 
exercício da ação penal, detinha a função de acusador.212 

Contudo,  como  instituição,  nos  moldes  de  hoje,  o  Ministério  Público, 

assim como diversos outros institutos jurídicos, encontra a sua origem na França, no 

século XIII, reconhecido formalmente como instituição na "Ordonnance" de Filipe, o 

Belo,  na  figura  dos  procuradores  do  rei,  que  tinham como  função  a  tutela  dos 

interesses do Rei, que era o Estado, bem como a denúncia e a perseguição aos 

criminosos. Mas foi na Ordonnance Criminelle, em 1670, do rei Luís, que se ampliou 

o  rol  de  atuação  do  Ministério  Público  como  acusador,  lançando  as  bases  do 

processo  público  acusatório,  incrementando  gradativamente  sua  autonomia 

institucional.

Em 1789, com a Queda da Bastilha, quando a burguesia revolucionária 

assume o poder  na França,  procedendo a uma reforma política e constitucional,  

liberal e descentralizadora, que o Ministério Público passa a ser um agente do Poder 

Executivo, com a missão de fiscalizar o cumprimento das leis e dos julgados.

No  tocante  à  evolução  do  Ministério  Público  no  ordenamento  jurídico 

212 SOUZA, Victor Roberto Corrêa de. Op. cit.,  acesso em: 15 jun. 2013.
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brasileiro, no período colonial, até o início de 1609, não existia o Ministério Público, 

sendo os processos criminais iniciados pelo particular, pelo ofendido ou pelo próprio 

juiz.   orientado pelo direito  praticado em Portugal, tendo em vista o processo de 

colonização.

Contudo, em março de 1609, cria-se o Tribunal da Relação da Bahia, 

onde foi definida, pela primeira vez, a figura do promotor de Justiça que, juntamente 

com o Procurador  dos Feitos da Coroa, Fazenda e Fisco, integrava o tribunal. Já 

durante o  Império,  a Constituição de 1824, embora não se referisse ao Ministério 

Público, estabelecia que nos  juízos de crimes, cuja acusação não pertencesse à 

Câmara dos Deputados, a acusação ficaria sob a responsabilidade do procurador da 

Coroa e Soberania Nacional. 

Todavia, pode-se dizer que a sistematização das ações do MP começa 

somente em 1832 com o Código de Processo Penal do Império,  que o colocava 

como órgão defensor da sociedade e, em 1871, com a Lei do Ventre Livre, trazendo-

o com a função de protetor do fraco e indefeso, no zelo pelo registro dos filhos livres 

de mulheres escravas.213

Por fim, durante a República, clara é a exposição feita pelo Conselho 

Nacional do Ministério Público214, ao sintetizar em tópicos e por anos, a presença da 

instituição ao longo das constituições republicanas brasileiras:

• Em 1890, o decreto 848, que criava e regulamentava a Justiça Federal,  
dispôs  sobre  a  estrutura  e  atribuições  do  Ministério  Público  no  âmbito 
federal.

• Em 1934, a Constituição faz referência expressa ao Ministério Público no 
capítulo ‘Dos órgãos de cooperação’. Institucionaliza o Ministério Público e 
prevê lei federal sobre a organização do Ministério Público da União.

• Nos anos seguintes, o processo de codificação do Direito nacional permitiu 
o crescimento institucional do Ministério Público. Os Códigos Civil de 1917, 

213 A história do Ministério Público no Brasil.  CNMP – Conselho Nacional do Ministério Público. 
Disponível  em:   <  http://www.cnmp.gov.br/portal/index.php?
option=com_content&view=article&id=128&Itemid=223     > Acesso em: 15 jun. 2013.

214 Ibidem. Acesso em: 15 jun. 2013.

http://www.cnmp.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=128&Itemid=223
http://www.cnmp.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=128&Itemid=223
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de Processo Civil de 1939 e de 1973, Penal de 1940 e o de Processo Penal 
de 1941 passaram a atribuir diversas funções à instituição.

• Em 1937, a Constituição não faz referência expressa ao Ministério Público, 
mas  diz  respeito  ao  Procurador-Geral  da  República  e  ao  quinto 
constitucional.

• Em 1946, a Constituição se refere expressamente ao Ministério Público 
em título próprio, nos artigos 125 a 128, sem vinculação aos poderes.

• Em 1951, a criação do Ministério Público da União (MPU) se consolida 
com a lei federal nº 1.341. A legislação previa que o MPU estaria vinculado 
ao Poder Executivo e também dispunha sobre as ramificações em Ministério 
Público Federal, Militar, Eleitoral e do Trabalho.

• Em 1967, a Constituição faz referência expressa ao Ministério Público no 
capítulo destinado ao Poder Judiciário.

•  Em 1969,  a  Emenda constitucional  se  refere  ao  Ministério  Público  no 
capítulo destinado ao Poder Executivo.

•  Em  1981,  o  estatuto  do  Ministério  Público  é  formalizado  pela  Lei 
Complementar  nº  40,  que instituiu  garantias,  atribuições e vedações aos 
membros do órgão.

• Em 1985, a área de atuação do MP foi ampliada com a lei 7.347 de Ação 
Civil  Pública,  que  atribuiu  a  função  de  defesa  dos  interesses  difusos  e 
coletivos.

• Em 1988, a Constituição faz referência expressa ao Ministério Público no 
capítulo  ‘Das  funções  essenciais  à  Justiça’,  definindo  as  funções 
institucionais, as garantias e as vedações de seus membros.

•  Com a Constituição de 88, na área cível,  o Ministério  Público adquiriu 
novas funções, destacando a sua atuação na tutela dos interesses difusos e 
coletivos, como meio ambiente, consumidor, patrimônio histórico, tutrítico e 
paisagístico;  pessoa  portadora  de  deficiência;  criança  e  adolescente, 
comunidades indígenas e minorias ético-sociais. Atribuições que ampliaram 
a evidência do Ministério Público na sociedade, transformando a instituição 
num braço da população brasileira.

Essa evolução demonstrada  legislação acima citada  nas atribuições do 

Ministério Público é explicada por Cláudio Chequer segundo o qual “O Estado Social 

não se limita  mais a mediar as relações privadas e controlar as regras do jogo,  

passando a intervir, de forma incisiva, em busca de objetivos fundamentais de justiça 

social.”215 Vale dizer,  a transformação  do Estado liberal para o social trouxe um 

reflexo no conceito de ordem pública, que  se volta para o social,  bem como as 

215 CHEQUER,  Cláudio.  O Ministério  Público  e  a  promoção dos  direitos  fundamentais  nas 
relações privadas. Rio de Janeiro: ed. Lumen Juris, 2007.  p. 127.
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funções do Ministério Público sofreram modificações, passando o Parquet a  “agente 

promocional dos novos valores constitucionais”.216 

Assim , passar-se-á a tratar da atuação do Ministério Público.

5.3-  DAS FORMAS DE  ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚLICO

Ao longo deste trabalho, por algumas vezes, mencionou-se as formas de 

atuação  do  “Parquet”.  Verificou-se  que  sofre  modificação  ao  longo  da  história. 

Passou  de  mero  interventor  para  agente  promocional  dos  interesses  difusos, 

coletivos,  individuais homogêneos e  e defensor  dos direitos sociais  e  individuais 

indisponíveis.

Cláudio Chequer de forma esclarecedora trata do assunto:

Se no Estado Liberal o Ministério Público estava autorizado tão somente a 
intervir quando houvesse ofensa à liberdade, valor quase que absoluto para 
o Estado não intervencionista, no Estado Social o Ministério Público passa a 
ter uma atuação mais ativa, com suas ações visando não somente a reprimir 
ilícitos que vierem a colocar  a  liberdade alheia  em perigo,  mas também 
objetivando a concretização efetiva dos direitos fundamentais em busca de 
assegurar uma igualdade material exigida (imposta) pelo Estado do Bem-
Estar Social. 

Mais adiante, na mesma obra, assevera:

A inserção de direitos sociais na Constituição Federal alterou profundamente 
o conceito de ordem pública; o Ministério Público, que antes tinha, na defesa 
da ordem pública, uma atuação tão somente com a finalidade de zelar pela 
liberdade das partes, passa também a ter que promover a efetivação dos 
direitos sociais. Trata-se, na verdade, de uma função extra, uma função a 
mais para  o  Ministério  Público,  nas palavras de Gustavo Tepedino “uma 
função promocional”,  não apenas se contentando o ordenamento jurídico 
que o Parquet venha a exercer uma função protetiva da liberdade individual. 
Além  dessa  função  protetiva  da  liberdade  individual,  passa  o  Ministério 
Público a ter que exercer uma função promocional do direito, sempre em 

216 CHEQUER, Cláudio. Op. cit., p. 163.
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busca da igualdade material.217

Vale  dizer,  o  pós-Estado  do  bem-estar  social  necessita  de  ações, 

políticas públicas para materializar e concretizar a igualdade, pois somente a formal, 

em que pese a sua importância histórica, não resolveu as demandas alcançadas 

pela nova ordem jurídica. 

Nesse sentido,o Parquet, além de continuar como fiscal da lei, seja como 

órgão agente ou interveniente, tem “o objetivo de buscar a promoção da dignidade 

da pessoa humana, inclusive nas relações estabelecidas entre particulares.” 218

Carlos Henrique Bezerra Leite afirma que o Ministério Público “É, pois, 

um órgão do Estado, de natureza constitucional, a serviço da defesa da sociedade, 

da democracia, do ordenamento jurídico e do interesse público”219, tendo deixado “de 

ser  mero  apêndice  do  Poder  Executivo”220,  em  referência  ao  Titulo  IX,  da 

Consolidação   das  Leis  do  Trabalho,  revogado  pela  Lei  Orgânica  do  Ministério 

Público da União, que abrangia o Ministério Público do Trabalho, então chamado de 

Procuradoria da Justiça do Trabalho.

Discorrendo  acerca  das  funções  do  Ministério  Público,  o  citado  autor 

assevera que:

São duas as formas básicas de atuação do Ministério Público do Trabalho; 
judicial e extrajudicial. A atuação judicial, é óbvio, resulta da sua participação 
nos processos judiciais, seja como parte, autora ou ré, seja como fiscal da 
lei. Já a atuação extrajudicial ocorre, via de regra, no âmbito administrativo, 
mas pode converter-se em atuação judicial.221

A atuação judicial  do Ministério Público do Trabalho está fulcrada nos 

artigos 127 e 129 da Carta Magna e no art. 83 da Lei Complementar nº. 75/1993,  

217 CHEQUER, Cláudio. Op. cit.,  p. 148.
218 Ibidem, p.149.
219 LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Curso de direito processual do trabalho. 10. ed. São Paulo: 

LTr, 2012.    p. 161.
220 Ibidem,  p.160.
221 Ibidem,  p.167.
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podendo ser parte nas hipóteses previstas no art. 83, inciso I, III, IV, V, VIII e X.222

Enquanto órgão interveniente,  custos legis, o MPT atua como fiscal da 

lei,  devendo verificar  o  seu cumprimento;  oficiar  em feitos judiciais  em que haja 

interesse público223 primário a proteger, emitindo parecer; participar das sessões de 

julgamento dos Tribunais Regionais do Trabalho e do Tribunal Superior do Trabalho, 

interpondo  recurso  e  se  manifestando  sempre  que  entender  necessário;  ajuizar 

dissídio coletivo em caso de greve, quando entender presente o interesse público. 

Quando  atua  extrajudicialmente,  ou  seja,  no  âmbito  administrativo,  apoia-se  no 

artigo 84 da mencionada lei complementar. 224 

A título  de  exemplo  de interesse público  primário,  pode-se mencionar 

demanda com repercussão geral; existência de conflito de interesse entre a pessoa 

cuja participação na demanda enseja a intervenção ministerial (pessoa jurídica de 

222 BRASIL. (Constituição 1988). Art. 83. Compete ao Ministério Público do Trabalho o exercício das 
seguintes atribuições junto aos órgãos da Justiça do Trabalho: 
I - promover as ações que lhe sejam atribuídas pela Constituição Federal e pelas leis trabalhistas; 
III - promover a ação civil pública no âmbito da Justiça do Trabalho, para defesa de interesses  
coletivos, quando desrespeitados os direitos sociais constitucionalmente garantidos; 
IV  -  propor  as  ações  cabíveis  para  declaração  de  nulidade  de  cláusula  de  contrato,  acordo 
coletivo ou convenção coletiva que viole  as liberdades individuais  ou coletivas ou os direitos 
individuais indisponíveis dos trabalhadores; 
V - propor as ações necessárias à defesa dos direitos e interesses dos menores, incapazes e 
índios, decorrentes das relações de trabalho; 
VIII - instaurar instância em caso de greve, quando a defesa da ordem jurídica ou o interesse  
público assim o exigir; 
X - promover mandado de injunção, quando a competência for da Justiça do Trabalho.

223 Segundo Hugo Nigro Mazzilli, o interesse público identifica o bem geral, ou seja o interesse da 
coletividade como um todo: esse é o que se pode chamar de interesse público primário. Já o  
interesse público visto pelo Estado é o que se pode chamar  de interesse público secundário. Vide 
MAZZILLI,  Hugo  Nigro.  A defesa  dos  interesses  difusos  em  juízo.  São  Paulo:  Saraiva.25ª 
edição.2012, p. 49.

224 BRASIL. (Constituição 1988). Art. 84. Incumbe ao Ministério Público do Trabalho, no âmbito das 
suas atribuições, exercer as funções institucionais previstas nos Capítulos I, II, III e IV do Título I,  
especialmente:
I - integrar os órgãos colegiados previstos no § 1º do art. 6º, que lhes sejam pertinentes;
II  - instaurar inquérito civil  e outros procedimentos administrativos, sempre que cabíveis,  para 
assegurar a observância dos direitos sociais dos trabalhadores;
III - requisitar à autoridade administrativa federal competente, dos órgãos de proteção ao trabalho, 
a instauração de procedimentos administrativos, podendo acompanhá-los e produzir provas;
IV - ser cientificado pessoalmente das decisões proferidas pela Justiça do Trabalho, nas causas 
em que o órgão tenha intervindo ou emitido parecer escrito;
V - exercer outras atribuições que lhe forem conferidas por lei, desde que compatíveis com sua 
finalidade. 
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direito público) e os respectivos representantes legal e processual;  interesses de 

crianças ou adolescentes, incapazes, idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou 

de outras cuja defesa individual esteja em sintonia com a missão constitucional do 

Ministério Público.

Na  atuação  judicial,  destaca-se  o  afastamento  gradual  do  Ministério 

Público  do  Trabalho  de  umas  das  suas  mais  tradicionais  funções,  a  de  órgão 

parecerista,  embora  permaneça  oficiando  em  processos  quando  presente  o 

interesse público primário.

Nas palavras de Thereza Cristina Gosdal e  Lis Andréa Pereira Soboll:

Nas situações em que há lesão a direitos metaindividuais trabalhistas, não 
tendo sido sanada a irregularidade em sede de procedimento administrativo, 
nem tendo a parte ajustado sua conduta, mediante termo de compromisso, á 
possível ao Ministério Público o ajuizamento da ação civil pública. Há outros 
legitimados para a propositura de tal ação, mas ficaremos aqui restritos à 
nossa experiência institucional, lembrando que apenas o Ministério Público 
pode instaurar previamente à ação o inquérito civil, com poder de requisição 
de  informações  e  documentos,  além  dos  demais  poderes  legalmente 
conferidos e anteriormente referidos225. 

Ocorre que, atualmente, muitos Membros entendem que a emissão de 

parecer  circunstanciado,  analisando  questões  processuais  e  meritórias,  está 

indicada  quando  se  vislumbra,  no  caso  concreto,  a  legitimidade  do  MPT  para 

demandar em juízo ou recorrer no processo. Assim não agindo, estariam violando a 

Constituição da República que, em seu artigo 129, inciso IX226,  proíbe a atuação 

como consultor jurídico. 

Outra função de grande relevância na atuação do Ministério Público do 

Trabalho é a promocional. O Parquet Laboral tem exercido suas funções em caráter 

preventivo,  orientando  a  sociedade  por  meio  de  audiências  públicas, 

225 SOBOLL,  Lis  Andréa  Pereira  e  GOSDAL,  Thereza  Cristina.  Assédio  moral  interpessoal  e 
organizacional: um enfoque interdisciplinar. – São Paulo: LTr, 2009, p. 90.

226 BRASIL. (Constituição 1988). Art. 129 - São funções institucionais do Ministério Público: 
IX - exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com sua finalidade, 
sendo-lhe vedada a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas. 
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recomendações,  palestras,  seminários,  oficinas,  encontros,  congressos  e  outros 

eventos semelhantes; e em caráter repressivo, utilizando-se de instrumentos legais, 

como procedimentos investigatórios e inquéritos civis, por meio dos quais  investiga-

se  fatos apontados como violadores do ordenamento jurídico. 

Ainda citando Thereza Cristina Gosdal e  Lis Andréa Pereira Soboll, que 

esclarecem sobre o inquérito civil:

O inquérito tem caráter pré-processual e natureza inquisitiva, com finalidade 
investigatória.  É  um  procedimento  administrativo  e  interno  do  MPT, 
destinado  à  investigação  e  apuração  dos  fatos  que  possam representar 
lesão  a  direito  coletivo,  difuso  ou  individual  homogêneo,  de  natureza 
trabalhista. 

(...)

O inquérito civil possibilita ao Ministério Público a obtenção de subsídios e 
provas para ingressar com a ação civil pública, na hipótese de o interessado 
não  se  dispor  a  ajustar  a  conduta.  Exatamente  aqui  reside  o  olhar 
diferenciado  que o Ministério  público hoje  tem das situações de assédio 
moral no trabalho.227 

 A comprovação de tais fatos pode gerar a propositura de termo de ajuste 

de conduta,228 título executivo extrajudicial229,  documento pelo qual  o investigado, 

querendo, compromete-se a não mais praticar a conduta irregular apontada. Nessa 

direção é o ensinamento de Luciana Aboim Machado Gonçalves da Silva:

O  termo  de  ajuste  de  conduta,  também  denominado  de  termo  de 
compromisso, consiste no instrumento por meio do qual o empregado se 
compromete,  perante  órgão  público  legitimado,  a,  no prazo  e condições 
avençadas, regularizar seu comportamento ilícito detectado, em que malfere 
direitos  metaindividuais,  de  sorte  a  assegurar  observância  dos  direitos 
sociais dos trabalhadores.

227  SOBOLL, Lis Andréa Pereira e GOSDAL, Thereza Cristina. Op. cit., p. 85-86.
228 Vide conceito de termo de ajuste de conduta:  SILVA, Luciana Aboim Machado Gonçalves da. 

Termo de ajuste de conduta. São Paulo: Ltr, 2004, p.19.
229 BRASIL. (Consolidação das Leis do Trabalho).  Art. 876, da CLT- As decisões passadas em 

julgado ou das quais não tenha havido recurso com efeito suspensivo; os acordos, quando não 
cumpridos; os termos de ajuste de conduta firmados perante o Ministério Público do Trabalho e os 
termos de conciliação firmados perante as Comissões de Conciliação Prévia serão executados 
pela forma estabelecida neste Capítulo.
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Nesse passo, o termo de ajuste de conduta configura uma valiosa medida 
para a defesa de interesses metaindividuais. O seu emprego, como forma 
extrajudicial  de  solução  de  contendas  coletivas,  atende  à  perspectiva 
hodierna do Direito Processual no sentido de desafogar a Justiça por meio 
de soluções ajustadas pelos próprios envolvidos no conflito, de maneira a 
universalizar a jurisdição.230

A seguir,  a  título  de  exemplo,   demostrar-se-á  cláusulas  inserida  em 

termos  de  ajuste  de  conduta  firmados  perante   Membro  do  Ministério  Público,  

referentes à discriminação, no qual a empresa se compromete:

a)  abster-se  da  prática  de  qualquer  ato  ou  conduta  que  implique 
coação ou assédio moral em face de seus empregados, atentando contra a 
dignidade, a moral ou a honra dos mesmos, ainda que a pretexto de se 
exigir o cumprimento de obrigação legalmente prevista;

b)  abster-se  de  praticar  qualquer  ato  discriminatório   durante  o 
processo seletivo e/ou durante a relação de emprego;

c) adotar  as medidas necessárias para coibir toda e qualquer prática de 
discriminação no trabalho,  por e contra qualquer empregado, no ambiente 
de trabalho;

d) adotar as medidas necessárias para coibir qualquer prática vexatória 
e/ou atentatória da dignidade e da intimidade de seus empregados;

e) abster-se de exigir atestado ou exame, de qualquer natureza, para 
comprovação de esterilidade ou gravidez, na admissão ou permanência no 
emprego, nos termos da legislação vigente.

f)  abster-se  de discriminar, perseguir ou assediar moralmente os seus 
empregados por motivo de gravidez;

g) abster-se de  exigir atestado ou exame, de qualquer natureza, para 
comprovação de esterilidade ou gravidez, na admissão ou permanência no 
emprego.

h) abster-se inserir limites de idade, preferência por determinado sexo, 
necessidade de "boa aparência"  ou  outra  exigência  similar,  bem como 
qualquer outro critério discriminatório para contratação;

i) eleger  como  política  da  empresa  o  fomento  à  igualdade  de 
oportunidade e de trato para todos os empregados, sem discriminação;

Acaso o investigado rejeite  assinar  do termo de ajuste de conduta,  o 

Membro  do  MPT deverá  propor  Ação  Civil  Pública,  perante  o  Poder  Judiciário, 

230 SILVA, Luciana Aboim Machado Gonçalves da. Op. cit., p. 6.
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buscando  a  condenação  daquele  em  obrigações  de  dar,  fazer  e  não  fazer,  a 

depender da irregularidade comprovada.    

Ressalte-se  que  a  judicialização  das  questões  relativas  ao 

descumprimento de normas trabalhistas não é o único meio eficaz de atuação do 

Parquet Laboral,  na  busca pelo  pleno acesso à  Justiça,  aqui  entendido como o 

acesso ao justo e não, necessariamente, ao Poder Judiciário. 

A ideia de acesso à justiça é em sentido amplo, uma vez que esse não se 

restringe à análise e preocupação do simples ingresso ao Poder Judiciário, mas se 

debruça sobre todas as questões que se apresentam no curso do processo, tendo 

em vista que persegue a efetividade das decisões judiciais, para que não se limitem 

a afirmar a existência do direito requerido, mas que disponibilize os instrumentos 

necessários a fruição do direito conquistado pela parte.

 A análise do acesso à justiça é extensa, no sentido em que abrange 

temas que vão de questões sociológicas, como as desigualdades sociais, o baixo 

nível educacional das classes menos abastadas, as diferentes culturas e como elas 

influenciam  nesse  processo  até  temas  estritamente  jurídicos  como  a  razoável 

duração do processo, a necessidade de motivação das decisões judiciais. 

Prevalece, então, o significado material do tema, qual seja, o de que não 

se restringe apenas à porta de entrada ao Judiciário, por meio da ação, mas que 

deve permear todo o curso de processo, com os direitos e princípios fundamentais 

que lhe são inerentes. A atuação do Estado, então, passou a ser positiva, com o 

objetivo de efetivar os direitos assegurados aos cidadãos, para que não ficassem 

apenas no papel, mas, sobretudo, que fossem observados na prática. 

Nessa  esteira  de  pensamento  é  que  as  resoluções  alternativas  dos 

conflitos  trabalhistas  vêm  crescendo  de  forma  acentuada  no  âmbito  interno  do 

Ministério  Público  do  Trabalho,  tendo  os  procedimentos  administrativos  e 

promocionais  se  mostrado  exitosos  na  tutela  dos  interesses  difusos,  coletivos, 
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individuais homogêneos e individuais indisponíveis,  seja através da regularização 

espontânea ou da assinatura de termo de ajuste de conduta, pelo investigado, via de 

regra  de  solução  mais  rápida  do  que  percorrer  os  trâmites  processuais, 

principalmente se forem considerados os recursos interpostos perante os Tribunais 

Superiores e a fase de execução da decisão.

 Observe-se que, além de retificar as condutas consideradas irregulares, 

com a reparação patrimonial a danos já ocorridos, procura-se inibir a sua repetição 

através  da  assinatura  de  termo  de  ajuste  de  conduta,  buscando-se  atingir  uma 

coletividade que não é quase exclusivamente de indivíduos que já não mantém o 

vínculo  de emprego,  mas de pessoas com contrato  em vigência  e de eventuais 

candidatos a postos de trabalho.

José Ricardo Macedo de Brito Pereira, tratando acerca das resoluções 

alternativas dos conflitos, afirma essa nova feição da instituição:

Conhecer  a  realidade  a  sua  volta  e  planejar  as  ações  passou  a  ser 
fundamental ao Ministério Público como um todo. E tudo isso não prescinde 
da  aproximação  com  a  sociedade  civil  e  outros  entes  estatais.  Essas 
articulações  ocorrem  por  meio  de  audiências  públicas,  seminários  e 
congressos, oficinas, reuniões setoriais e assim por diante.  As ações em 
parceria  com  órgão  do  Governo  e  entidades  representativas  de 
empregadores e trabalhadores, organizações não governamentais nacionais 
e  internacionais  e  com  a  sociedade  civil  organizada,  seja  por  meio  de 
protocolos e convênios, seja pela participação em conselhos e fóruns, são 
de extrema relevância,  inclusive no desempenho do importante papel  de 
indutor de políticas públicas. 231

Sem embargo,  para  que  possa  cumprir  com eficiência  a  sua  missão 

constitucional, o Ministério Público do Trabalho necessita de conhecer a realidade do 

trabalhadores,  nos mais diversos segmentos,  definir  suas prioridades e  atuar  de 

forma a concretizar os direitos fundamentais.

A promoção  do  trabalho  decente  é  a  pedra  de  toque  da  atuação  do 

Ministério Público do Trabalho, um dos quatro ramos do MPU232, e que tem como 

231 PEREIRA, Ricardo José Macedo de Britto. Op. cit.,  p.72.
232 BRASIL. (Constituição 1988). Art. 128. O Ministério Público abrange: I - o Ministério Público da 
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uma  das  suas  funções  “promover  o  inquérito  civil  e  ação  civil  pública,  para  a 

proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses 

difusos e coletivos”.233

O  Ministério  Público  do  Trabalho  (MPT),  no  desempenho  de  suas 

atribuições institucionais, tem se incumbido de reprimir toda e qualquer forma de 

super exploração da mão de obra do trabalhador e trabalhadora. Para tanto, instituiu 

como  metas  prioritárias:  erradicar  o  trabalho  infantil  e  regularizar  o  trabalho  do 

adolescente; combater a trabalho em situação análoga à de escravo e regularizar o 

trabalho  indígena;  promover  a  defesa  do  meio  ambiente  do  trabalho  seguro  e 

saudável; combater as fraudes e regularizar os contratos de trabalho; adequar as 

atividades portuárias; eliminar todas as formas de  discriminação nas relações de 

trabalho e promover a igualdade de oportunidades para todos, com destaque para 

as  questões  de  gênero,  raça,  idade  e  inclusão  da  pessoa  com  deficiência  no 

mercado de trabalho.

Demonstrando essa nova missão do MPT, Sandra Lia Simón assevera:

Dentre os ramos do Ministério Público, o que teve atuação mais modificada 
pelo constituinte foi o Ministério Público do Trabalho, que passou de uma 
atividade  eminentemente  interveniente,  por  meio  de  pareceres  e 
promoções  nos  processos  judiciais  –  em  regra,  no  segundo  grau  de 
jurisdição  (custos  legis)  -,  para  uma  atividade  proativa, 
preponderantemente  agente  investigativa,  visando  efetivar  os  direitos 
humanos decorrente das relações laborais. 

Assim,  acompanhando  as  mudanças  sociais  que  permeiam  o  eterno 
embate capital/trabalho e observando o novo comando da Carta Magna, o 
Ministério  Público  do  Trabalho  passou a  desempenhar  seu  novo  papel, 
funcionando como uma (talvez a maior) das instituições do Estado com o 
poder-dever  de  defender  a  legislação  trabalhista,  tendo  como  principal 
norte a concretização do princípio da dignidade da pessoa humana. 234

União, que compreende: a) o Ministério Público Federal; b) o Ministério Público do Trabalho; c) o 
Ministério Público Militar; d) o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios; II - os Ministérios 
Públicos dos Estados.

233 BRASIL. (Constituição 1988). Art. 129, Inciso III, CR/88.
234 SIMÓN,  Sandra  Lia. MPT-  origem,  missão,  interiorização,  coordenadorias.  In:  Ministério 

Público  do  Trabalho:  coordenadorias  temáticas/Organização,  Ricardo  José Macedo  de  Britto 
Pereira. Brasília: ESMPU, 2006. p. 08.
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Nessa linha de pensamento,  Maria  Aparecida  Gugel,  Subprocuradora-

Geral do MPT, tendo participado ativamente do combate à discriminação de raça, 

gênero e de pessoa com deficiência, nas relações de trabalho, faz um histórico da 

atuação institucional:

A partir  de  1995,  foram  criados  importantes  fóruns  de  discussões  para 
inserção  do  trabalhador  negro  no  mundo  do  trabalho,  compostos  pelo 
movimento negro e de mulheres negras, quase sempre em parceria com o 
governo federal e o Ministério Público do Trabalho. Os primeiros fóruns de 
discussões foram constituídos no âmbito das Organização Internacional do 
Trabalho  (OIT)  e  visavam a  encontrar  formas  para  a  implementação  da 
Convenção n. 111 com mecanismos eficientes de acesso e permanência do 
trabalhador negro no mundo do trabalho. 

As conclusões dos grupos de trabalho resultaram na criação, em 1996, do 
Grupo de Trabalho para a Eliminação da Discriminação no Emprego e na 
Ocupação  (GTDEO)  no  âmbito  do  Ministério  do  Trabalho  e  Emprego, 
gerando  no  ano  seguinte  o  Programa  Brasil  Gênero  e  Raça  com  a 
institucionalização de núcleos de conscientização para a existência real de 
discriminação no trabalho e fiscalização preventiva e informativa.

Em maio de 2002 (Decreto n. 4.228), instituiu-se no âmbito da administração 
pública federal o Programa Nacional de Ações Afirmativas com  a atribuição 
de  observar  e  garantir  metas  percentuais  de  participação  de 
afrodescendentes, mulheres e pessoas com deficiência no preenchimento 
de cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores 
(DAS). Também em 2002, de forma inédita, o Instituto Rio Branco instituiu o 
primeiro programa de ação afirmativa, concedendo bolsas de estudo para 
candidatos  afro-brasileiros  interessados  em  participar  das  seleções 
promovidas pelo órgão.235

Note-se, as ações afirmativas são medidas  legais , políticas e sociais 

que visam corrigir  um processo histórico marcado pelas  desigualdades,  ou seja, 

conjunto de estratégias que busca reduzir o desequilíbrio existente entre grupos, 

categorias  sociais,  com  o  escopo  de   efetivar  o  princípio  da  igualdade  de 

oportunidades.

Nesse passo, Adriane Reis de Araújo, assevera:

O  conjunto  de  estratégias,  iniciativas  ou  políticas  que  visam  favorecer 
grupos ou segmentos sociais  que se encontram em piores condições de 

235 GUGEL,  Maria  Aparecida.  Ações  afirmativas. In:  Revista  do  Ministério  Público  do 
Trabalho/Procuradoria-Geral do Trabalho – Ano XXII, n. 44 (set., 2012 – Brasília: Procuradoria-
Geral do Trabalho, 2012, v. Semestral..p. 277-278.
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competição em qualquer sociedade em razão, na maior parte das vezes, da 
prática  de  discriminações  negativas  sejam  elas  presentes  ou  passadas. 
Colocando-se de outra forma, pode-se asseverar que são medidas especiais 
que  buscam  eliminar  os  desequilíbrios  existentes  entre  determinadas 
categorias sociais até que eles sejam neutralizados, o que se realiza por 
meio de providências efetivas em favor das categorias que se encontram em 
posições desvantajosas. 236

As ações afirmativas, ações corretivas, ou, ainda, ações positivas,  como 

são conhecidas, fazem parte das estratégias  adotadas para colocar em prática a 

chamada  discriminação  positiva  ou  inversa.  Surgiram  nos  Estados  Unidos  da 

América,  no  governo  de  John   Kennedy,  em  1961,  e  visavam  ao  aumento  da 

participação de trabalhadores negros no mercado de trabalho.

De acordo com Fernanda Duarte Lopes Lucas da  Silva,

A expressão  ação  afirmativa  foi  utilizada  pela  primeira  vez  numa ordem 
executiva  federal  norte-americana  do  mesmo  ano  de  1965,  onde  se 
determinava  que  as  empresas  empreiteiras  contratadas  pelas  entidades 
públicas  ficavam  obrigadas  a  uma  “ação  afirmativa”  para  aumentar  a 
contratação dos grupos ditos minorias, desigualados social, e por extensão, 
juridicamente.

Desde  então,  ação  afirmativa  passou  a  significar  a  exigência  de 
favorecimento de algumas minorias socialmente inferiorizadas,  vale  dizer, 
juridicamente desigualadas, por preconceitos arraigados culturalmente e que 
precisavam ser  superados para que se atingisse a eficácia  da igualdade 
preconizada e assegurada constitucionalmente na principiologia dos direitos 
fundamentais.237

Maria Aparecida Gugel,  tratando do tema, esclarece: 

A discriminação positiva, por meio da ação afirmativa, exige do Estado e da 
sociedade a  construção  de  um ordenamento  jurídico  que  mostre  os  fins 
sociais, a proteção dos valores da justiça social e do bem comum, de forma 
a  implementar  os  comandos  pragmáticos  constitucionais  do  Art.  3,  III  – 
erradicar [...] e reduzir as desigualdades sociais [...]; IV- promover o bem de 
todos, sem preconceitos [...] e quaisquer formas de discriminação; Art. 170, 
VII – redução [...] das desigualdades regionais e sociais.238 

236 ARAUJO, Adriane Reis de.  Op. cit.,  p. 23.
237 SILVA, Fernanda Duarte Lopes Lucas da.  Princípio constitucional da igualdade. Ed. Lumen 

Juris. Rio de Janeiro, 2001, p. 63.
238 GUGEL; COSTA FILHO; RIBEIRO, 2007, p. 212. 
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Ricardo  Tadeu  Marques  da  Fonseca,  tratando  das  ações  afirmativas, 

assevera que elas  “compensam a discriminação negativa  que notoriamente,  ao 

longo dos anos, afeta determinados grupos. São conhecidas no Direito americano 

por reverse discrimination, no Direito europeu como discriminação positiva.”239 

O Ministério Público do Trabalho, tomando conhecimento de fato que a 

caracterize,  através  de  quaisquer  dos  meios  de  comunicação  ou  recebendo 

denúncia, instaurará Procedimento Administrativo para investigar se o empregador 

adota como conduta genérica a não contratação de mulheres  e, em contratando-a, 

paga  remuneração  diferenciada  ou,  ainda,  deixa-se  de  reconhecer-lhes  a 

qualificação profissional para  promoções e,  em caso de dispensa,  prioriza-as. 

Manoel  Jorge  Silva  Neto,  tratando  da  proteção  constitucional  dos 
interesses trabalhistas, leciona:

Se  a  discriminação  no  emprego  ocorre  relativamente  aos  que  já  se 
encontram na empresa, a hipótese é de transgressão a interesse coletivo 
dos empregados do estabelecimento;  se,  todavia,  a  consumação de tais 
práticas  pelo  empregador  se  dá  no  instante  do  processo  de seleção  de 
novos empregados,  parece claro  que a circunstância  está  a  caracterizar, 
ofuscantemente,  ofensa  a  interesse  difuso  dos  trabalhadores  de  uma 
maneira geral, posto que impossível delimitar, no universo do mercado de 
trabalho, aqueles que poderão ser vítimas as discriminação.240 

Mais adiante o autor citado chama a atenção para a discriminação em 

face das trabalhadoras, inclusive com assédio sexual:

Outrossim, é necessário enfatizar que o assédio sexual, inobstante a sua 
indelével  marca  de  transgressão  o  direito  à  intimidade  do  cidadão  – 
trabalhador  e  à  sua  liberdade  sexual,  carrega  também  fortíssimo 
componente discriminatório,  desde que se  sabe estar  sendo praticada a 
conduta irregular por força do sexo da vítima. E - note-se – bem pode se 
efetivar o assédio sexual ( no caso, por intimidação) para tornar o ambiente 
de trabalho particularmente hostil a determinada empregada que passou a 
ocupar, na empresa , função antes atribuída apenas aos trabalhadores do 
sexo masculino.241

239 FONSECA, Ricardo Tadeu Marques da.  Op. cit.,  p. 164.
240 SILVA NETO, Manoel Jorge e.  Proteção constitucional dos interesses trabalhistas: difusos, 

coletivos e individuais homogêneos.  São Paulo : LTr, 2001. p. 172.
241   SILVA NETO, Manoel Jorge e. Op. cit., p. 181.
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Nessa  esteira  de  pensamento,  o  Tribunal  Superior  do  Trabalho,  em 

recente Boletim chamou a atenção para o fato do assédio moral e sexual ocorre com 

mais  frequência  em  relação  às  trabalhadoras,  tendo  em  vista  os  vários  casos 

julgados  no  ano  de  2012,  expondo   empregadas  à  situação  constrangedora  e 

humilhante.242

Após a investigação, comprovada uma ou mais dessas condutas, poderá 

ser proposto  ao empregador  o termo de ajuste de conduta243 e, não sendo esse 

por ele aceito,  deverá o Membro oficiante ajuizar Ação Civil Pública, a fim de que o 

investigado  abstenha-se  de  tal  prática,  sob  pena  de  multa  diária  pelo 

descumprimento da determinação judicial. 

5.4-  DO “PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE DE OPORTUNIDADES 
PARA TODOS” DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO

O  Parquet Laboral,visando possibilitar a atuação promocional dos seus 

Membros,  criou  coordenadorias  temáticas244,  considerando  consulta  feita  ao 

Colegiado de Procuradores acerca das prioridades institucionais. Nesta esteira,foi 

criada em 28 de outubro de 2002, por meio da Portaria 273, do Procurador-Geral do 

Trabalho, a COORDIGUALDADE245 Coordenadoria de Promoção de Igualdade de 

Oportunidades e Eliminação da Discriminação no Trabalho, que tem como objetivo 

242 Disponível  em:  <http://www.tst.jus.br/noticias/-/asset_publisher/89Dk/content/id/3414777   >   . 
Acesso em: 10 jan. 2013. 

243 O TAC é um documento firmado perante o Ministério Público pelo investigado, de modo que este 
se comprometa a agir de acordo com as leis trabalhistas, sob pena de multa, tal como dispõe o  
art. 5º, § 6º da Lei 7.347/1985. É, portanto, um título executivo extrajudicial, o que significa dizer 
que seu descumprimento enseja uma ação de execução, proposta pelo Ministério Público do 
Trabalho junto à Justiça do Trabalho.

244 “O  objetivo  das  referidas  Coordenadorias  nacionais  é,  após  ampla  discussão  com  os  seus 
integrantes  e  com  o  Colégio  de  Procuradores,  definir  uma  atuação  nacional,  coordenada  e 
harmônica, na busca de soluções para os problemas que devem ser enfrentados diariamente 
pelos  membros  do  Ministério  Público  do  Trabalho.”  Vide  SIMÓN,  Sandra  Lia. MPT-  origem, 
missão,  interiorização.  coordenadorias.  In:  Ministério  Público  do  Trabalho:  coordenadorias 
temáticas/Organização, Ricardo José Macedo de Britto Pereira. Brasília: ESMPU, 2006. p. 13.

245 Disponível em : <https://intranet.pgt.mpt.gov.br/coordigualdade/      >. Acesso em: 11 fev. 2013.

https://intranet.pgt.mpt.gov.br/coordigualdade/
http://www.tst.jus.br/noticias/-/asset_publisher/89Dk/content/id/3414777
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definir estratégias coordenadas e integradas de política de atuação institucional, em 

consonância com o princípio da unidade, respeitada a independência funcional, no 

combate à exclusão social e à discriminação no trabalho, fomentando a troca de 

experiências e discussões sobre o tema, sendo produto da atividade embrionária de 

inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. 

Essa  Coordenadoria  é  composta  de  representantes  da  Procuradoria 

Geral do Trabalho e de todas as Regionais, sede e Ofícios, especialmente aqueles 

que  estão  localizados  em  capitais  de  estados-membros.  Sua  atuação  ocorre, 

principalmente,  em  torno  de  3  (três)  eixos  temáticos,  que  são:  combate  à 

discriminação a trabalhadores; inclusão nos ambientes de trabalho da pessoa com 

deficiência ou reabilitada; proteção da intimidade dos trabalhadores. 

Sobre a Coodigualdade, Otávio Lopes Brito assevera:

Destarte,  tendo  em  vista  que  o  Ministério  Público  do  Trabalho,  no 
desempenho  de  suas  atribuições  institucionais,  como  guardião  da 
Constituição, que tem como fundamento da República a promoção do bem 
– estar  dos  brasileiros,  sem preconceitos de origem, raça  ou  cor,  sexo, 
idade ou quaisquer outra formas de discriminação, tem o dever de promover 
a  igualdade  de  oportunidades  de  todos  visando  resguardar  o  pleno 
exercício  da  cidadania,  se  faz  mister  estabelecer,  além  de  uma  meta 
prioritária,  uma  unidade  que  tenha  por  objetivo  definir  estratégias 
coordenadas e integradas de política de atuação institucional no combate à 
exclusão social e discriminação no trabalho, fomentar troca de experiências 
e discussões sobre o tema, bem como atuação ágil onde necessária se faça 
a presença  do Ministério  público do trabalho  com a integração  de seus 
membros em plano nacional de forma uniforme e coordenada.246

A Coordigualdade  promove,  atualmente,  três  projetos  nacionais,  quais 

sejam o “Programa de Promoção da Igualdade de Oportunidade para todos”247, cujo 

objetivo é questionar os procedimentos organizacionais de contratação e ascensão 

funcional  de empresas de porte médio e grande, com a intenção de combater a 

discriminação  racial  e  de  gênero  no  âmbito  das  relações  de  trabalho;  “Inclusão 

246 LOPES, Otávio Brito. Coordigualdade – Programa Nacional. In: Ministério Público do Trabalho: 
coordenadorias temáticas/Organização, Ricardo José Macedo de Britto Pereira. Brasília: ESMPU, 
2006, p. 77-78.

247 Disponível em:
 <https://intranet.pgt.mpt.gov.br/coordigualdade/projetos/4_Projeto_Inclusao_Legal_Coordigualdade.p

df     >. Acesso em: 11 fev. 2013.

https://intranet.pgt.mpt.gov.br/coordigualdade/projetos/4_Projeto_Inclusao_Legal_Coordigualdade.pdf
https://intranet.pgt.mpt.gov.br/coordigualdade/projetos/4_Projeto_Inclusao_Legal_Coordigualdade.pdf
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legal”,  que  busca  a  atuação  efetiva  do  MPT,  extrajudicial  ou  judicialmente,  no 

combate  à  discriminação  de  pessoas  com  deficiência,  buscando  a  inserção  e 

colocação  isonômica  dos  trabalhadores  vulneráveis  no  mercado  de  trabalho;  e 

“Assédio Moral”,248 que visa à atuação efetiva do MPT, extrajudicial e judicialmente, 

no esclarecimento, prevenção e combate ao assédio moral no trabalho.

No  que  se  refere  ao  “Programa  de  Promoção  da  Igualdade  de 

Oportunidade para todos”, que cuida, especificamente, do combate à discriminação 

em  razão  de  gênero  e   de  raça,   a  Coordigualdade  elaborou  um Manual  de 

Procedimento  do  Programa  de  Promoção  da  Igualdade  de  Oportunidades  para 

Todos, do Ministério Público do Trabalho,249  no qual afirma  que a discriminação 

indireta é comum e se expressa de  maneira sutil através de padrões institucionais 

de  desigualdade  que  vão  além  das  condutas  dos  indivíduos.  A  desigualdade 

permanece mesmo quando todos os indivíduos recebem tratamento igual. É o caso 

das mulheres ou dos membros de uma categoria racial,  que enfrentam barreiras 

invisíveis, porém, muitas vezes intransponíveis, para alcançar ocupações de maior 

prestígio social e recompensa econômica.

Na  discriminação  indireta,  a  empresa  simula  respeitar  o  direito  à 

igualdade  de  oportunidades,  porém,  na  prática,  a  sua  conduta  produzirá  efeito 

diverso  sobre  determinado grupo,  como ocorre  no  processo de recrutamento  e 

seleção do candidato ao emprego, bem como no momento de realizar a ascensão 

profissional e dispensas em massa.

Os modelos utilizados para combater a discriminação são o repressor, 

que se caracteriza pela imposição de normas que vedam a discriminação e, contra 

ela impõem sanções, de naturezas penal, civil  e trabalhista, e  pró-ativo com as 

248 Disponível em:
 <https://intranet.pgt.mpt.gov.br/coordigualdade/projetos/5_Projeto_Assedio_e_Imoral_Coordigualdad

e_AR.pdf>. Acesso em: 11 fev. 2013.
249 Disponível  em:  Coordenadoria  Nacional  de  Promoção  da  Igualdade  de  Oportunidades  Para 

Todos.   <  http://www.mpt.gov.b  r  /wps/portal/porta_do_mpt/area_de_atuacao/discriminacao   >   
Acesso em: 03 maio 2013.

http://www.mpt.gov.br/
http://www.mpt.gov.br/
https://intranet.pgt.mpt.gov.br/coordigualdade/projetos/5_Projeto_Assedio_e_Imoral_Coordigualdade_AR.pdf
https://intranet.pgt.mpt.gov.br/coordigualdade/projetos/5_Projeto_Assedio_e_Imoral_Coordigualdade_AR.pdf
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ações afirmativas,  para chamar atenção com  medidas políticas, com o objetivo de 

corrigir distorções que foram produzidas historicamente. 

Inicialmente, o MPT elegeu o setor bancário privado, para o combater da 

discriminação  indireta  em  razão  de  gênero,  raça/cor  e  idade,   apontado  como 

principal área de discriminação contra mulheres e pessoas negras. As empresas do 

setor enviaram dados para um sítio específico, com programa especialmente criado 

para esse fim. 

Da  coleta  de  informações250 e  da  elaboração  de  relatórios 

circunstanciado,   resultou  na  proposição  de  5  (cinco)  Ações  Civis  Públicas 

impetradas  perante  o   Judiciário  Trabalhista  da  10ª  Região,  com  pleito   de 

abrangência  nacional,  conforme,  à  época,    Orientação  Jurisprudencial  130,  da 

SDI2,  do  TST.  As  ações  foram  julgadas  improcedente,  porém,  o  MPT  não  se 

resignou diante de tal negativa, mantendo sua atuação contra a discriminação nas 

relações de trabalho, inclusive participando de audiências públicas, reuniões com a 

FEBRABAN, Federação Brasileira dos Bancos, para implementação do Programa 

FEBRABAN de Valorização da Diversidade.251

250 Consultar LOPES, Otávio Brito. Op. cit., p. 74-75. “Para a admissão: o indicador é a proporção de 
trabalhadores negros e mulheres na empresa, e a meta é que essa proporção seja semelhante à 
proporção desses grupos da população economicamente ativa (PEA) maior de 16 anos do Estado 
com a escolaridade mínima exigida pela empresa para contratação. 

    Para a remuneração: um indicador é a remuneração média dos trabalhadores negros e mulheres  
de cada empresa,  e  a meta é que a remuneração média deles seja  semelhante àquela  dos 
homens ou brancos, tendo como referência a remuneração do grupo de maior média salarial, ou 
seja, ninguém irá passar a receber menos após a atuação do MPT. 

      Para a ascensão: o indicador é a proporção de trabalhadores negros e mulheres nos cargos de  
chefia (segundo a CBO), e a meta é a distribuição equilibrada de homens e mulheres, brancos e 
negros nesses cargos, sempre observando a escolaridade mínima exigida pela empresa.”

251 A Federação  Brasileira  de  Bancos  (FEBRABAN),  a  Secretaria  de  Políticas  de  Promoção  da 
Igualdade  Racial  (SEPPIR),  a  Secretaria  Especial  de  Políticas  para  as  Mulheres  (SPM)  e  o 
Ministério  da  Educação (MEC) se  uniram para  promover  a  diversidade no  sistema bancário,  
visando  colocar  em  prática  as  ações  afirmativas  previstas  no  Programa  FEBRABAN  de 
Valorização da Diversidade, que atua em diversas frentes.  Tal programa tem como objetivo o 
fortalecimento e a implementação de políticas voltadas à mulher e à população negra, bem como 
ao  público  jovem  egresso  do  Programa  Universidade  para  Todos  (Prouni)  e  de  Instituições 
Federais de Ensino Superior (IFES), cuja meta é ampliar a inserção desses públicos no mercado 
de trabalho, intensificando sua qualificação e a capacitação, além do Programa FEBRABAN de 
Capacitação Profissional e Inclusão de Pessoas com Deficiência no Setor Bancário. Disponível 
em: <http://www.febraban.org.br/neg_diversidade.asp > Acesso em: 14 jun. 2013.

http://www.febraban.org.br/neg_diversidade.asp
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Vale  salientar  que  o  “Programa  de  Promoção  da  Igualdade  de 

Oportunidades para Todos”, dada sua importância, pioneirismo e alcance, foi citado 

no relatório da Comissão de Direitos Humanos, vinculada ao Conselho Econômico e 

Social das Nações Unidas, elaborado pelo relator especial,  Doudou Diène, em sua 

missão no Brasil (de 17 a 26 de outubro de 2005), como instrumento contemporâneo 

de  combate  ao  racismo,  discriminação  racial,  xenofobia  e  formas  conexas  de 

intolerância.252

Acerca da importância e repercussão do  referido Programa, Otávio Brito 

Lopes, afirma:

Pioneira na defesa de uma coletividade excluída ou subrepresentada no 
mercado  de  trabalho,  não  por  força  de  uma  discriminação  direta  mas 
indireta,  utilizando conceitos neófitos em nosso judiciário – embora já há 
muito adotados no Direito estadunidense e europeu - , como a “ disparidade 
estatística”,  o  Programa  tem  tido  grande  repercussão  em  diversos 
seguimentos,  cominando  com  a  recente  citação  no  relatório  da  ONU 
(  Comissão  de  Direitos  Humanos,  vinculada  ao  Conselho  Econômico  e 
Social das Nações Unidas), elaborado pelo relator especial sobre formas 
contemporâneas  de  racismos  discriminação  racial,  xenofobia  e  formas 
conexas  de  tolerância  Sr.  Doudou  Diéne.  No  relatório,  o  “Programa  de 
Promoção  da  Igualdade  de  Oportunidades  para  Todos”,  do  Ministério 
Público do Trabalho, bem como as ações civis públicas ajuizadas em faces 
dos cincos maiores bancos privados do Brasil, teve considerável destaque, 
inclusive com registro das menções elogiosas dos Ministros do STF Ellen 
Gracie Norhtflete e Joaquim Barbosa.253 

A partir do ano de 2008, a Coordigualdade elegeu como setor produtivo a 

ser investigado em razão de discriminação indireta de gênero, raça/cor e idade os 

supermercados que possuam mais de 200  empregados, tendo sido instaurados 

Procedimentos Promocionais em alguns estados da  federação. Segundo Relatório 

da Coordigualdade relativo às atividades desenvolvidas em 2012,   menos de 10 

Procuradorias  Regional  do  Trabalho,  distribuídas  nos  Estados  da  Federação 

implementaram o aludido Programa, vez que os Membros podem escolher quais os 

projetos de coordenadorias que desejam atuam.

252 O  relatório  completo  da  Comissão  de  Direitos  Humanos  está  Disponível  em: 
<http://www.dhnet.org.br/dados/relatorios/a_pdf/r_relator_onu_doudou_diene_racismo.pdf > 
Acesso em: 23 abr. 2013.

253 LOPES, Otávio Brito. Op. cit.,  p. 77.

http://www.dhnet.org.br/dados/relatorios/a_pdf/r_relator_onu_doudou_diene_racismo.pdf
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Ressalte-se,  há  que  grande  desafio  a  ser  enfrentado  nos  casos  de 

discriminação,  tendo em vista o disposto no artigo 818, da CLT, que diz respeito à 

distribuição  do  ônus  da  prova.  Controvérsias  que  tenha  como  causa  de  pedir 

discriminação nas relações de trabalho, por vezes, os elementos do fato constitutivo 

do direito do empregado encontram-se em poder do empregado. Seja  pela não 

aceitação da inversão do ônus da prova ou da prova  feita  por meio de estatística, 

torna-se difícil e às vezes impossível provar a conduta ilícita.

Cabe salientar que recentemente o Tribunal Superior do Trabalho editou 

a Súmula 443, que presume discriminatória a despedida  de empregado portador de 

doença grave, que sofreu estima ou preconceito, concedendo-lhe à reintegração no 

emprego.

Instar  notar  que  passos  estão  sendo  dados  para  uma  mudança  de 

mentalidade em relação a distribuição do ônus da prova no processo trabalhista.

5.5-  DA NEGOCIAÇÃO  COLETIVA COMO  INSTRUMENTO  DE  COMBATE  À 

DISCRIMINAÇÃO

Os  conflitos  são  inerentes  à  condição  humana,  tendo  em  vista  a 

organização  em  sociedade  e  a  escassez  de  bens  que  satisfaçam  às  inúmeras 

necessidades do ser humano. A controvérsia surge quando duas ou mais partes, 

interessadas  no  mesmo  bem,  encontram-se  em  posições  contrárias,  pois  ao 

interesse  de  uma  corresponde  o  da  outra,  que  tende  a  resistir  à  satisfação  da 

primeira. 

As controvérsias trabalhistas podem ocorrer na esfera individual  ou na 

esfera coletiva. As primeiras são típicas entre empregado e empregador ou entre o 

prestador  e  o  tomador  do  serviço,  individualmente  considerados,  em  razão  da 

violação de uma norma legal ou contratual. Os coletivos, conhecidos como conflitos 
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de grupo ou de categorias, são ocasionados não apenas pelo descumprimento de 

normas positivadas já existentes, como também pelo desejo de criação de novas 

normas de regulamentação da relação de trabalho.254 

Quanto  às  formas  de  resolução  de  conflitos,  segundo  a  doutrina 

dominante, é possível classificá-las em três grupos: autotutela (também chamada de 

autodefesa), autocomposição e heterocomposição. 

Nos conflitos individuais trabalhistas, são exemplos de autocomposição a 

desistência, a renúncia, a submissão, também chamada aceitação ou resignação, e 

a transação. A desistência é a abdicação temporária de um direito, em caráter não 

definitivo, enquanto a renúncia é o abandono do direito de forma definitiva. Já a 

submissão é o aceite, voluntário, da vontade da outra parte do conflito, e a transação 

consiste  na  resolução  do  conflito,  pelas  próprias  partes,  mediante  concessões 

recíprocas. Enquanto isso, nos conflitos coletivos, tem-se como autocomposição os 

instrumentos de negociação coletiva, acordos e convenções, firmados pelas próprias 

partes.255

 Evidente que, no plano ideal, quando as partes interessadas chegam às 

soluções dos seus  conflitos, tem-se a expectativa  maior do cumprimento do  que foi  

ajustado. A atuação de entidade sindical  legalmente constituída é imprescindível 

para  negociação  coletiva.  Entretanto,  com as  características  do  sistema  sindical 

brasileiro,  sem a liberdade sindical deseja,  questionamentos acerca atuação débil  

do sindicatos são recorrentes.256

Ocorre que já existem algumas experiências de inclusão de cláusulas em 

acordo ou negociação coletiva de trabalho que buscam alcançar os princípios da 

igualdade de oportunidades e da não discriminação. É o exemplo do acordo coletivo 

254  SCHIAVI, Mauro. Manual de direito processual do trabalho. São Paulo: LTr, 2012, p. 40.
255   Ibidem, p. 43.
256 Vide obra: MANRRICH, Nelson. Aspectos históricos do sindicato. Texto ministrado no curso de 

pós-graduação da Faculdade de Direito da USP. 15 set. 2004.
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de trabalho realizado entre o Sindicato dos Empregados no Comércio de São Paulo 

e ADM Comércio de roupas Ltda., firmado em dezembro 2003, no qual a empresa se 

comprometeu a  reservar,  pelo menos,  20% (vinte  por  cento)  de seus postos  de 

trabalho, destinados a pessoa de cor negra.

Outro exemplo recente, diz respeito à empresa Nissan  no Rio de Janeiro, 

que reservou um percentual  de 25% (vinte e cinco por cento) de seus cargos à 

mulheres, nas áreas de produção e administração.

   Observe-se o que Jairo Santo-Sé afirma sobre o assunto :

Aspecto  que  reputo  muito  interessante,  diz  respeito  à  promoção  da 
igualdade na Negociação Coletiva.

Para o argentino Mário Ackerman, Consultor da OIT e especialista na área, 
uma das alternativas para eliminação da discriminação se dá através da 
negociação coletiva, porquanto apenas as leis e suas sanções não resolvem 
o problema. Realmente, não é através de uma lei que se muda determinado 
comportamento. É preciso, então, atuar sobre a a causa da discriminação.

É por demais pertinente a alternativa proposta pelo professor  Ackerman, 
uma  vez  que  sentarão  em  volta  da  mesma  mesa,  buscando  acordos, 
discriminados e discriminadores, podendo-se alcançar êxito na superação 
do  drama.  Enfim  haverá  o  compromisso  das  partes  envolvidas,  que 
pactuarão aquilo que possam cumprir. 257

Vale dizer,  a Negociação Coletiva pode ser  utilizada como instrumento 

para combater práticas discriminatórias nas relações laborais.

257 SENTO-SÉ, Jairo (Coord). Desafios do direito do trabalho. São Paulo: LTr, 2000, p. 82.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Como proposto na introdução desta dissertação,   demonstrou-se nas 

primeiras páginas, através da linha do tempo, a trajetória do trabalho em diferentes 

épocas  e lugares com seu significativo avanço no ordenamento jurídico, estrangeiro 

e  pátrio,  da  valorização  do  trabalho,  como  extensão  da  vida  com  dignidade, 

resultando, assim, em uma mudança de paradigma. Vale dizer, o trabalho não deve 

traduzir-se dor,  pois  foi  elevado à condição de direito  fundamental,  devendo ser 

instrumento de realização pessoal e profissional do ser humano.

Em seguida,  analisou-se os direitos fundamentais,  com enfoque nas 

questões  relativas  à  terminologia,  conceituação,   positivação  em  diversos 

ordenamentos,  classificação,  ressaltando-se  as  suas  dimensões,  e  por  fim,  as 

questões pertinentes às eficácia  vertical e  horizontal.  Quanto à essa última, a sua 

aplicação direta e imediata  nas relações laborais, vez que o Direito do Trabalho não 

se esgota  das obrigações tipicamente trabalhistas. 

Nesse passo, tratou-se da dignidade da pessoa humana, enquanto valor 

supremo insculpido na Constituição da República vigente, que,  refletindo normas 

internacionais  protetivas,   foi  elevada  à  categoria  de   fundamento  do  Estado 

Democrático  de  Direito,  para  enunciar  a  sociedade   brasileira  como  pluralista, 

fraterna, solidária, justa e livre de preconceitos. 

Dando continuidade,  cuidou-se do trabalho decente,  enquanto   direito 

fundamental e instrumento para a concretização da dignidade da pessoa humana. 

Antes de abordar no direito fundamental da não discriminação,  demonstrou-se que 

o princípio  da igualdade tem importante significado histórico  para  a humanidade 

desde a Revolução Francesa até os nossos dias. Entretanto, é a igualdade material,  

aquela que traz maior relevância para a efetivação dos direitos fundamentais, que 

tem de ser concretizada nas relações laborais, inclusive afastando toda forma de 



135

discriminação.

Em  seguida,  viu-se  que   as  transformações  sociais,  culturais  e 

econômicas  ocorridas  ao  longo  do  século  XX,  com  a  implementação  de  uma 

sociedade capitalista e industrializada, exige da mulher uma normas por parte do 

Estado  e  boas  práticas  por  parte  das  empresas,  que   a  possibilite  conciliar  as 

responsabilidades  familiares  com  as  responsabilidades  profissionais,  com  um 

equilíbrio nas divisões da tarefas relativas a cuidados de familiares.

Restou patente que a discriminação, seja em razão de cor, raça, estado 

civil, aparência, orientação sexual, bem como a de gênero, em quaisquer das suas 

formas,  direta  ou  indireta,  vertical  ou  horizontal,  intencionista  ou  não,  viola 

frontalmente os preceitos constitucionais vigentes e materializa a exclusão  social, 

mormente  quando  se  trata  de  discriminação  indireta,  que   mesmo não  tendo  a 

intenção do autor, traz consequências  nas relações de trabalho.

Por fim,  demonstrou-se a atuação do  Ministério Público do Trabalho, 

que  com o escopo de cumprir sua missão institucional, elegeu metas prioritárias e 

tem atuado de forma  no combate à discriminação em razão de gênero nas relações 

laborais,  com  a  execução  de  medidas  repressivas  e  punitivas,  por  meio   da 

instauração  de  inquéritos  civis  e  ajuizamentos  de  ações  civis  e,  sobremaneira, 

realizando  atividades  promocionais  coordenadas  pela  Coordigualdade  - 

Coordenadoria Nacional de Combate a Todas as Formas de Discriminação.

 Verificou-se, assim,  que com a criação e desenvolvimento do Programa 

Nacional de Promoção da Igualdade de Oportunidades, o  Parquet Laboral está a 

realizar  audiências  públicas,  seminários,  campanhas  publicitárias,  palestras, 

instaurar  Procedimentos  Promocionais  (PROMO),  emitir  recomendações 

notificatórias,    tudo  isso  com  o  objetivo  de   informar,  orientar  e  cobrar  das 

instituições,  das   empresas   públicas  e  privadas  políticas  compensatórias,  que 

podem e devem ser implementadas nas relações de trabalho, vez que a adoção de 

medidas  de proteção ao  trabalho das mulheres  é  considerada norma de  ordem 
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pública.

Nesta  esteira  de  pensamento  e  diante  do  aqui  exposto,  poder-se-á 

considerar algumas proposições: 

a)  é possível  identificar evidente descompasso entre a aplicação das 

normas  que  compõem o ordenamento  jurídico,   entre  elas   as   que  proíbem a 

discriminação  em razão de gênero, com destaque para a Carta Cidadã de 1988, e a 

realidade  da  mulher  brasileira  no  mercado  de  trabalho,  o  que  ofende  o  direito 

fundamental ao trabalho decente.

b) há grupos de trabalhadores mais vulneráveis nas relações laborais 

com  subordinação  jurídica  ao  descumprimento  dos  princípios  constitucionais  da 

igualdade  e  da  não  discriminação,  com  ênfase  na   falta   de  igualdade  de 

oportunidade às mulheres no acesso ao emprego, equiparação salarial, ascensão 

profissional  e  recolhimento  previdenciário.  Ressalta-se  a interseccionalidade  de 

gênero e raça ,ou seja, as mulheres negras são as maiores vítimas da discriminação 

no âmbito das relações trabalhistas;

c) o combate à discriminação indireta  em razão de gênero requer 

uma  rediscussão  dos  papeis  desempenhados  pela  mulher  na  sociedade, 

sobremaneira  em  relação  às  responsabilidades  familiares,   as  quais  ainda 

reproduzem o patriarcalismo,  o que gera as desigualdades de oportunidades  para 

essas no mercado de trabalho. Para avançar no debate, pode-se considerar  boas 

práticas em outros países, a exemplo de Portugal e da  Espanha, onde a legislação 

favorece a divisão das tarefas entre os homens e mulheres, as quais culturalmente 

ficavam a cargo somente dessas últimas,  bem como a adoção de medidas pró-

ativas, a exemplo de boas práticas,  por parte do Estado,  da Sociedade Civil, das  

Empresas; 

d)  em  que  pese  o  Ministério  Público  do  Trabalho  está  atuando, 

administrativa ou/e judicialmente, no combate à discriminação indireta de gênero nas 
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relações  de trabalho,  alguns de seus Membros,  a Sociedade Civil,  Empresas, 

membros  do  Poder  Judiciário  ainda  têm  alguma  dificuldade  em  reconhecer  tal 

prática, e em aceita a  estatísticacomo meio de prova.  Assim, entende-se adequado 

reforçar a atuação promocional do Parquet  Laboral,  para dar maior visibilidade às 

questões de discriminação indireta  em razão de gênero,  além de recomendar  a 

inclusão de cláusulas de  igualdade e de não discriminação, como também e de 

ações afirmativas  nas negociações coletivas de trabalho e nas mediações.

Assim, de tudo que foi visto, não se pode  olvidar que grande passo já foi 

dado para vincular pessoas, instituições, empresas, o legislador, o judiciário, enfim, 

toda a sociedade, no cumprimento dos direitos fundamentais da igualdade e da não 

discriminação. Porém, a realidade brasileira, através dos fatos e dados estatísticos, 

demonstra um longo caminho  a ser trilhado para que a mulher tenha  igualdade de 

oportunidades  e conquiste um trabalho decente.
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