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RESUMO 

 

O principal objetivo da pesquisa é revelar e examinar os principais elementos 

encontrados nas condutas discriminatórias nas relações de trabalho, como alicerce de uma 

teoria da discriminação nas relações de trabalho. A tese extraiu conceitos e princípios 

antidiscriminatórios mediante a identificação e estudo dos componentes das práticas 

discriminatórias. As conclusões da investigação foram baseadas no direito 

antidiscriminatório geral, bem como no direito antidiscriminatório laboral. A pesquisa tem 

início na busca das origens da expressão discriminação, dentro de seu sentido pejorativo, 

como tratamento diferenciado ilícito. Posteriormente, faz uma avaliação do significado e 

do alcance do dever de tratamento igualitário, bem como demonstra a natureza destacada 

das normas antidiscriminatórias. É procedida a identificação dos componentes de uma 

prática discriminatória através do exame detalhado de suas principais características. 

Igualmente são apresentados os mais interessantes conceitos doutrinários, normativos e 

jurisprudenciais sobre a discriminação laboral, bem como as modalidades discriminatórias 

mais comuns. Dos componentes apresentados são colhidos alguns princípios 

antidiscriminatórios laborais envolvidos, tanto materiais como processuais. Por fim, é 

abordada a complexa e preocupante situação da discriminação praticada contra 

trabalhadores migrantes, em face de ser uma modalidade que tem vislumbrado crescentes 

dificuldades no seu combate. Como conclusão da pesquisa, é proposto um conceito de 

prática discriminatória nas relações do trabalho. 

 

Palavras-chave: Discriminação. Relações do Trabalho. Conceito. Conduta 

discriminatória. Princípios antidiscriminatórios. Trabalhadores Migrantes. 



ABSTRACT 

 

The main objective of the study is to uncover and examine the principal elements 

found in discriminatory conduct in work relationships, as a foundation of a theory of work 

relation discrimination. This thesis extracted concepts and antidiscrimination principles by 

identifying and studying the components of discriminatory practices. The investigation’s 

conclusions were based on both general and labor antidiscrimination law. The study begins 

with a search for the origins of the expression discrimination, in its pejorative sense, as 

illicit differentiated treatment. Later, it evaluates the meaning and scope of the duty of 

equal treatment, as well as it demonstrates the outstanding nature of the antidiscrimination 

norms. Next, in the study, the identification of components of discriminatory practices is 

done through a detailed examination of their main characteristics. The most interesting, 

doctrinaire, normative and jurisprudential concepts are presented in the same manner, 

which are related to work discrimination as well as to the most common discriminatory 

modalities. Some labor antidiscrimination principles, both material and procedural, result 

from the concepts here presented. Finally, the complex and preoccupying situation of the 

discrimination practiced against migrating workers is addressed, in light of the fact that this 

is a modality of discrimination which has become ever more difficult to combat. As a final 

conclusion of this study, a concept of discriminatory practice is proposed in work relations. 

 

Keywords: Discrimination. Work Relationship. Concept. Discriminatory practice. 

Antidiscrimination principles. Migrating workers. 

 



RÉSUMÉ 

 

Le principal objectif de la recherche est révéler et examiner les principaux éléments 

trouvés dans les conduites discriminatoires sur les relations de travail, comme le 

fondement d'une théorie de la discrimination sur les relations de travail. La thèse a extrait 

des concepts et principes antidiscriminatoires moyennant l'identification et étude des 

composantes des pratiques discriminatoires. Les conclusions de la recherche ont été basées 

sur le droit antidiscriminatoire général, ainsi que sur le droit antidiscriminatoire du travail. 

La recherche a du début dans la recherche des origines de l'expression discrimination, dans 

son sens péjoratif, car un traitement illégal différentiel. Ultérieurement, il fait une 

évaluation de la signification et de l'obligation d'égalité de traitement ainsi que démontre la 

nature détachée des normes antidiscriminatoires. Est procédée identification des 

composantes d'une pratique discriminatoire par l'examen détaillé de leurs principales 

caractéristiques. Également sont présentés les plus intéressants concepts doctrinaux, 

normatifs et jurisprudentiels sur la discrimination dans le domaine du travail, ainsi que les 

modalités discriminatoires plus communes. Des composantes présentées sont récoltés 

certains principes antidiscriminatoires au travail, tant matériels et procédurales. 

Finalement, c'est abordé la complexe et préoccupante situation de la discrimination 

pratiquée contre les travailleurs migrants, en raison d'être une modalité qui a aperçu de 

croissantes difficultés dans son combat. Comme conclusion de la recherche, est proposé un 

concept de pratique discriminatoire dans les relations du travail. 

 

Mots-clés: Discrimination. Relations du travail. Concept. Pratique discriminatoire. 

Principes antidiscriminatoires. Travailleurs migrants. 

 



SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO ............................................................................................................................. 9 

1. Justificativa ............................................................................................................................ 9 

2. Delimitação do tema ............................................................................................................ 10 

3. Metodologia e Técnicas de Pesquisa.................................................................................... 17 

 

1. A PALAVRA DISCRIMINAÇÃO .......................................................................................... 18 

1.1. O significado da palavra discriminação ............................................................................ 19 

1.2. A palavra discriminação no mundo jurídico ..................................................................... 24 

1.3. O uso da palavra discriminação no ordenamento jurídico brasileiro ............................... 31 

 

2. DIFERENÇA ENTRE TRATAMENTO DESIGUAL E TRATAMENTO 

DISCRIMINATÓRIO ......................................................................................................... 37 

2.1. A discriminação como ato comparativo ............................................................................ 37 

2.2. A igualdade e o ser humano .............................................................................................. 39 

2.3. Igualdade e diferenças ....................................................................................................... 42 

2.4. A igualdade e a sua importância no direito constitucional e na estruturação do 

Estado social ........................................................................................................................ 47 

2.5. Noções sobre modalidades de igualdade........................................................................... 49 

2.6. A igualdade e o combate à discriminação dentro da visão do direito norte-

americano: as perspectivas da antidiferenciação e da antissubordinação ........................... 59 

2.7. A igualdade como princípio violado por um ato discriminatório ..................................... 63 

 

3. NATUREZA JURÍDICA DAS NORMAS ANTIDISCRIMINATÓRIAS ........................ 69 

3.1. A qualidade diferenciada das normas antidiscriminatórias no direito internacional ........ 69 

3.2. As normas antidiscriminatórias como normas de direito fundamental ............................. 71 

3.3. A proibição da discriminação como objetivo do Estado brasileiro................................... 79 

3.4. A prevalência das normas antidiscriminatórias como expressão da dignidade da 

pessoa humana ..................................................................................................................... 81 

3.5. A proibição da discriminação como direito fundamental nas relações de trabalho .......... 82 

 

4. SUJEITOS E EFEITOS DO ATO DISCRIMINATÓRIO ................................................. 88 

4.1. Sujeitos do ato discriminatório nas relações do trabalho .................................................. 88 

4.1.1. O agente discriminador ........................................................................................... 90 

4.1.2. A vítima da prática discriminatória ......................................................................... 94 

4.1.3. O modelo de comparação ........................................................................................ 97 

4.2. Efeitos do ato discriminatório ........................................................................................... 99 



4.2.1. Prejudicialidade ..................................................................................................... 100 

4.2.2. Diferença de tratamento ........................................................................................ 102 

4.2.3. Prejuízo na fruição de direitos .............................................................................. 105 

 

5. A MOTIVAÇÃO DE UM ATO DISCRIMINATÓRIO ................................................... 116 

5.1. Um motivo discriminatório ............................................................................................. 117 

5.2. A importância da motivação na conceituação de discriminação .................................... 119 

5.2.1. As funções do motivo ........................................................................................... 124 

5.2.2. Os testes de validade constitucional de medidas diferenciadoras ......................... 126 

5.2.3. Motivos ou grupos? ............................................................................................... 128 

5.3. Taxatividade ou exemplificidade nos motivos previstos em normas positivadas .......... 131 

5.3.1. Identificação dos modelos de proteção antidiscriminatória em relação aos 

motivos discriminatórios ....................................................................................... 139 

5.4. Motivos naturais, opcionais ou mistos ............................................................................ 141 

5.5. Uma justificativa para o trato diferenciado ..................................................................... 147 

5.5.1. A teoria do business necessity e suas limitações................................................... 148 

5.5.2. A Bona Fide Occupational Qualification – BFOQ ............................................... 160 

5.5.3. Razoabilidade e proporcionalidade do trato diferenciado..................................... 163 

 

6. CONCEITOS DE DISCRIMINAÇÃO ............................................................................... 169 

6.1. Evolução dos conceitos de discriminação ....................................................................... 169 

6.2. Conceitos positivados na ordem internacional ................................................................ 172 

6.2.1. O conceito de discriminação da Convenção 111 da OIT ...................................... 173 

6.2.2. O conceito da Convenção relativa à luta contra as discriminações na esfera do 

ensino ..................................................................................................................... 175 

6.2.3. O Conceito da Convenção Internacional sobre todas as formas de eliminação 

da discriminação racial .......................................................................................... 176 

6.2.4. O conceito da Convenção sobre a eliminação de todas as formas de 

discriminação contra as mulheres .......................................................................... 179 

6.2.5. O conceito da Declaração sobre a eliminação de todas as formas de 

intolerância e discriminação fundadas na religião ou nas convicções .................. 180 

6.2.6. O conceito da Declaração sobre o direito e a responsabilidade dos indivíduos, 

grupos ou órgãos da sociedade de promover e proteger os direitos humanos e 

liberdades fundamentais universalmente reconhecidas ......................................... 181 

6.2.7. Convenção sobre os Direitos da Criança .............................................................. 182 

6.2.8. O conceito da Convenção interamericana para a eliminação de todas as 

formas .................................................................................................................... 183 

6.3. Conceitos positivados na ordem interna de outros Estados ............................................ 184 



6.3.1. África do Sul ......................................................................................................... 184 

6.3.2. Austrália ................................................................................................................ 185 

6.3.3. Nova Zelândia ....................................................................................................... 189 

6.3.4. Canadá ................................................................................................................... 191 

6.3.5. Estados Unidos da América .................................................................................. 192 

6.3.6. Espanha ................................................................................................................. 196 

6.3.7. Portugal ................................................................................................................. 198 

6.3.8. Brasil ..................................................................................................................... 200 

6.4. Conceitos doutrinários .................................................................................................... 201 

6.4.1. Conceitos doutrinários de outros ramos do direito ............................................... 201 

6.4.2. Conceitos doutrinários no direito do trabalho ....................................................... 204 

6.5. Conceitos jurisprudenciais .............................................................................................. 208 

6.5.1. Suprema Corte dos Estados Unidos da América .................................................. 209 

6.5.2. Corte Constitucional da África do Sul .................................................................. 211 

6.5.3. Alta Corte da Austrália ......................................................................................... 213 

6.5.4. Tribunal de Justiça da União Européia ................................................................. 214 

 

7. MODALIDADES DE DISCRIMINAÇÃO ........................................................................ 217 

7.1. Classificação das discriminações pela intencionalidade ................................................. 217 

7.1.1. Discriminação intencional ..................................................................................... 219 

7.1.2. Discriminação não intencional .............................................................................. 224 

7.2. Classificação das discriminações pela prejudicialidade .................................................. 238 

7.2.1. Discriminações negativas ...................................................................................... 241 

7.2.2. Discriminações positivas....................................................................................... 241 

7.3. Classificação em relação aos motivos ............................................................................. 246 

7.4. Classificação em relação à posição das partes envolvidas .............................................. 247 

7.5. Classificação quanto ao momento da prática do ato discriminatório .............................. 249 

7.5.1. Discriminação pré-contratual ................................................................................ 250 

7.5.2. Discriminação durante o contrato ......................................................................... 252 

7.5.3. Discriminação pós-contratual ............................................................................... 252 

7.6. Modalidades discriminatórias específicas ....................................................................... 253 

7.6.1. Discriminação por assédio .................................................................................... 254 

7.6.2. Discriminação por retaliação ................................................................................ 257 

 

8. PRINCÍPIOS DE COMBATE À DISCRIMINAÇÃO ...................................................... 260 

8.1. A proibição da discriminação nas relações do trabalho .................................................. 260 

8.2. O princípio da igualdade como presunção de medida justa ............................................ 262 

8.3. A imprescritibilidade das violações discriminatórias ..................................................... 264 



8.4. Os aspectos processuais mais importantes nas questões discriminatórias nas 

relações do trabalho ........................................................................................................... 269 

8.4.1. O ônus da prova nas questões discriminatórias .................................................... 271 

8.4.2. Meios de prova especiais ...................................................................................... 287 

8.4.3. Meios de reparação dos atos discriminatórios ...................................................... 294 

 

9. DISCRIMINAÇÕES CONTRA OS TRABALHADORES MIGRANTES ..................... 298 

9.1. Breve histórico e atualidades dos fenômenos migratórios .............................................. 299 

9.2. As condições especiais dos diversos tipos de trabalhadores migrantes .......................... 302 

9.3. O desastre da permanência não autorizada ..................................................................... 308 

9.4. Proteção internacional do trabalhador migrante ............................................................. 315 

9.4.1. A Convenção nº 97 da OIT ................................................................................... 315 

9.4.2. A Convenção nº 118 da OIT ................................................................................. 316 

9.4.3. A Convenção nº 143 da OIT ................................................................................. 317 

9.4.4. A Convenção nº 157 da OIT ................................................................................. 320 

9.4.5. A Convenção sobre Direitos dos Trabalhadores Migrantes e de suas Famílias 

da Organização das Nações Unidas ....................................................................... 320 

9.4.6. Declaração Sócio Laboral do Mercosul ................................................................ 323 

9.5. O ordenamento jurídico brasileiro e o trabalhador migrante .......................................... 324 

9.6. A tensão crescente entre dois direitos: o direito individual de ir e vir e o direito dos 

Estados de restringir a imigração ...................................................................................... 329 

 

CONCLUSÕES ......................................................................................................................... 342 

Um conceito de discriminação nas relações do trabalho ....................................................... 352 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .................................................................................... 356 

 

 

 

 



INTRODUÇÃO 

 

 1.Justificativa 

 

O direito laboral brasileiro necessita solidificar mais conceitos sobre a 

discriminação nas relações do trabalho. O Brasil é uma nação constituída por grandes 

diferenças e mantém uma cultura elitista com tratamento discriminatório bastante 

arraigado, lamentavelmente visto por muitos com a falsa ideia de uma democracia racial, a 

qual, de fato, não existe.  

As disparidades de renda e de condições de trabalho entre brancos e negros, bem 

como entre homens e mulheres, são escandalosas segundo os dados do IBGE nas últimas 

constatações da PNAD − Pesquisas Nacional por Amostragem de Domicílios. Esses são 

apenas dois grupos estudados pelas análises demográficas; no entanto, muitos outros 

grupos são continuamente discriminados, sem receber qualquer atenção da doutrina a 

respeito. A Organização Internacional do Trabalho reconheceu vários avanços do Brasil 

sobre o tema no seu relatório de 2007 sobre a discriminação no mundo, no entanto aponta 

que a prática de tratamento diferenciado em vários aspectos no nosso país ainda é elevada
1
. 

O tema em questão é extremamente controvertido na doutrina brasileira, a qual 

deve se debruçar, com a necessária profundidade, sobre as questões discriminatórias nas 

relações do trabalho. No entanto, o volume de pesquisas doutrinárias existentes no nosso 

país a respeito da discriminação nas relações do trabalho é muitíssimo reduzido em 

proporção ao volume de discriminações constatadas nas análises demográficas e nos 

relatos da Organização Internacional do Trabalho. Por outro lado, as questões 

discriminatórias não possuem um aprofundamento teórico mais destacado na doutrina 

laboral brasileira. E, para agravar ainda mais a dificuldade no combate à discriminação, 

nosso ordenamento possui uma legislação pouco eficiente e muito mal elaborada para 

tratar com maior efetividade tais questões, deixando de reconhecer expressamente 

modalidades discriminatórias consolidadas nos ordenamentos europeus desde os anos 

setenta, e.g. a discriminação por impacto adverso ou indireta. 

                                                 
1
ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. Equality at work: tackling the challenges. Global 

Report under the follow-up to the ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work. 

Disponível em: <http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---

webdev/documents/publication/wcms_082607.pdf>. Acesso em: 29 dez. 2008. 



Mas não é só isso. Não obstante os dados demográficos e sociais apontarem 

quadros de exclusão social motivados por fatores raciais e sexuais exemplificados, a 

baixíssima procura das cortes laborais para discussão de tais temas é absolutamente 

desproporcional à realidade das diferenças encontradas na estrutura social brasileira. Não 

bastasse tal grave situação, outros fatores, como a obesidade, a aparência pessoal, o fato de 

ser reclamante em processo trabalhista, a condição de ex-presidiário, portador do vírus 

HIV, orientação sexual e origem regional, entre tantos outros, são motivações 

discriminatórias não previstas nos nossos diplomas legais. Apesar de poucos, são 

crescentes os questionamentos judiciais sobre tais situações discriminatórias, as quais 

pedem posturas totalmente inovadoras dos profissionais da área jurídica para enfrentar 

adequadamente tais complexas questões. A intensa mutabilidade das formas 

discriminatórias é verificada por estudos internacionais, que revelam discriminações 

crescentes contra pessoas com hábitos não saudáveis (tabagistas e obesos) e trabalhadores 

muito qualificados, demonstrando que os fenômenos discriminatórios são extremamente 

dinâmicos.  

Quando tais questões são submetidas ao Poder Judiciário, acabam por ser 

enfrentadas sem a devida profundidade teórica exigida para um tema fundamental de 

direitos humanos e os profissionais jurídicos acabam notando o desamparo da doutrina 

especializada sobre o tema. É importante discutir e entender esta contradição, em um 

ambiente tão discriminatório não acompanhado pelo Poder Judiciário especializado, 

demonstrando o descompasso entre a realidade danosa e a limitada bagagem jurídica sobre 

o tema.  

 

2. Delimitação do tema 

O objetivo primordial da tese é desenvolver contribuições para uma teoria sobre a 

discriminação nas relações do trabalho. A proposição de elementos para uma teoria sobre a 

discriminação nas relações do trabalho envolve muitas questões, em especial as questões 

conceituais e os elementos existentes nos atos discriminatórios. A investigação pretende 

pesquisar os conceitos de discriminação previstos na doutrina e nos diplomas legais, 

internos e internacionais, universo bastante vasto e variado. Deles, em confronto com as 

diversas correntes doutrinárias existentes sobre o tema, pretende extrair conceitos 

fundamentais e elementos comuns, para que, ao final, consiga estabelecer um conceito de 

um ato discriminatório nas relações do trabalho, seus componentes e suas características. 



É de crucial importância para a elaboração de uma teoria a classificação das 

condutas discriminatórias em face do amplo universo já constatado e em decorrência da 

dinamicidade das manifestações de condutas discriminatórias.  

Destacar elementos para a elaboração de uma teoria da discriminação nas relações 

do trabalho exigirá uma profunda análise dos componentes dos atos discriminatórios. Este 

ponto é fundamental para caracterizar se determinado fato é, efetivamente, uma conduta 

discriminatória ou o exercício regular e legítimo dos poderes do empregador. Com efeito, 

para que haja a caracterização é necessário saber se presentes estão os componentes de um 

ato discriminatório, entre eles a desigualdade de trato, o prejuízo da conduta adotada, bem 

como sua motivação, e a adequação desta com as necessidades do empregador. 

Por fim, apontar elementos que são envolvidos na construção de uma teoria 

pressupõe a constatação e a descrição de princípios e presunções de discriminação, 

aspectos essenciais para a solução de situações complexas. Efetivamente, situações 

discriminatórias controvertidas exigem a aplicação de diversos e sistemáticos 

questionamentos, para ser alcançada uma conclusão mais segura sobre a conduta a ser 

examinada. A adoção de presunções e testes de avaliação são expedientes muito comuns 

usados pela Suprema Corte dos Estados Unidos da América nos célebres casos em que 

apreciou processos relativos à discriminação nas relações do trabalho, inclusive uma 

sequência de testes.  

Conceituar precisamente o que seja discriminação não é tarefa simples, uma vez 

que a própria expressão discriminação é relativamente recente. De fenômeno considerado 

como quebra de trato isonômico, tal qual a discriminação era amplamente considerada 

antes da Segunda Grande Guerra, ao longo destes anos ganhou inúmeros conceitos e 

recebeu a atenção de muitos estudos pelos mais diversos motivos. No entanto, um estudo 

preliminar constata, com facilidade, a existência de inúmeros e diferenciados conceitos de 

discriminação nas relações do trabalho, alguns voltados para determinadas finalidades ou 

situações específicas, outros muito complexos baseados em decisões jurisprudenciais de 

várias cortes de outros países. Pode ser tomado como exemplo o conceito de discriminação 

por impacto adverso formulado pela Suprema Corte dos Estados Unidos da América ou 

discriminação indireta pela Corte da União Europeia, aspecto pouquíssimo tratado no 

nosso país e que guarda umbilical relação com os dados acima revelados. A definição 

exata do que, efetivamente, seja um ato discriminatório, leva a uma controvérsia muito 

ampla, muitas vezes fomentada pela sua motivação, o que acaba por desviar de um 

conceito mais genérico, coerente com todas as formas de discriminação. 



Verifica-se nos dias atuais uma grande proliferação de conceitos sobre 

discriminação nas relações de trabalho. Com efeito, desde o Tratado de Versalhes em 

1919, passando pelo surgimento da Convenção 111 (1958), que proclama como 

discriminação a quebra da igualdade de tratamento entre empregados não justificável, até a 

definição objetiva mais recente do sofisticado conceito de discriminação indireta, 

consagrado pela Diretiva 2002/73 da União Europeia, verifica-se um panorama 

extremamente dinâmico dentro de um relativo curto período de tempo.  

Essa rápida e profunda evolução, muitas vezes liderada pela própria 

jurisprudência de alguns países, bem como a arrojada jurisprudência do Tribunal da então 

Comunidade Econômica Europeia, alterou várias vezes, de forma substancial, o conceito 

de discriminação no trabalho. Hoje, no final da primeira década do Século XXI, os 

conceitos de trinta anos atrás no final dos anos 70 e começo dos anos 80 já se encontram 

totalmente superados. 

A doutrina estrangeira debate com muita intensidade os conceitos sobre 

discriminação no trabalho, o que a doutrina nacional somente agora começa a discutir. O 

interesse da pesquisa está na procura de um conceito de discriminação sustentável pelo fato 

de enunciar uma violação de um direito fundamental, cuja aplicação deva ser a mais 

imediata e a mais abrangente possível. Do conceito único de discriminação aos tipos de 

discriminação, como já citadas as teorias do disparate treatment e disparate impact 

enunciadas pelas decisões da Suprema Corte norte-americana, ou pelos conceitos de 

discriminação positiva, negativa ou indireta utilizados na União Europeia, a pesquisa 

coleta e analisa os mais variados conceitos de discriminação para procurar enunciar um 

conceito simples, prático e de maior aplicabilidade possível. 

No plano legislativo nacional, praticamente não há definição no ordenamento 

pátrio do que seja discriminação e isso vem promovendo equivocadas considerações sobre 

o tema. Com efeito, a mais importante norma legal sobre discriminação no trabalho, a Lei 

9.029/95, não se preocupa em dizer o que é discriminar, apenas expõe a proibição e 

algumas sanções. Nesse sentido, a Lei 9.799/99 é bem mais feliz e detalhada, mas trata 

somente das questões de discriminação feminina. Tal imprecisão acaba por levar o 

intérprete a uma enorme dificuldade para verificar a existência, ou não, de uma situação de 

discriminação no Brasil. A doutrina não tem convergido para um conceito amplamente 

aceito e, quando o faz, acaba sendo influenciada por focos de situações motivacionais 

específicas. 



A Organização das Nações Unidas tem uma grande preocupação com o tema e 

vem promovendo a criação de normas internacionais antidiscriminatórias para diversos 

motivos (raça, gênero, educação, etc.). A Convenção 111 da Organização Internacional do 

Trabalho, por sua vez, é um marco importante merecendo um estudo muito detalhado, em 

face de o conceito de discriminação abranger a disparidade de tratamento não justificável, 

sendo este ponto de extrema importância para a definição de um conceito de 

discriminação. A teoria do business necessity apresentada pela delegação inglesa na 

Conferência de 1958, que veio marcar profundamente a referida Convenção, é de extrema 

importância também. Ela permite diferenciar situações reais de discriminação ou de 

necessidade do empregador, algumas delas muito próximas e com separações muito 

tênues, sendo de fundamental importância para o julgador poder apreciar determinado fato 

concreto a ele apresentado. Nesse sentido, é de crucial importância o aprofundamento na 

referida teoria para entender o que seja ou não permitido. Mais ainda, para o acusado de 

discriminação se defender, quando são formuladas exceções de defesa contra atos 

discriminatórios como a Bona Fide Occupational Qualification – BFOQ, um meio de 

defesa contra alegações de atos discriminatórios que tem ampla aceitação no ordenamento 

e na jurisprudência norte-americanas e são praticamente desconhecidas no nosso país.  

As convenções para procurar eliminar diversas formas de discriminação trazem 

conceitos muito interessantes e merecem especial atenção posto que, para atendimento de 

determinadas situações específicas, as normas internacionais acabam por apresentar 

importantes novidades. Como exemplo, a Convenção Interamericana para a Eliminação de 

Todas as Formas de Discriminação Contra as Pessoas Portadoras de Deficiência, adotada 

na Cidade de Guatemala, em 7 de junho de 1999, enuncia em seu artigo 2º, alínea “b”, a 

preocupação de não ser considerada como discriminatória a postura diferenciativa dos 

Estados signatários que venha a promover a integração social ou o desenvolvimento 

pessoal dos portadores de deficiência, procurando assim excluir da caracterização como 

atitude discriminatória as atitudes promocionais em favor dos portadores de deficiência. 

Neste aspecto, as ações afirmativas, também conhecidas como discriminações positivas, 

têm uma destacada relevância. 

Assim, a pesquisa também procurou realizar uma análise de normas internas de 

vários países sobre a discriminação no trabalho, procurando levantar suas raízes, a 

evolução verificada, as normas vigentes e, principalmente, seus objetivos. Igualmente será 

importante analisar as tendências verificadas na elaboração de normas antidiscriminatórias, 



para tentar traçar pontos de convergência em um panorama de muita disparidade 

legislativa.  

Neste particular, o papel das Diretivas europeias é extremamente importante, 

posto que assinala tendências fundamentais que orientam os Estados-Membros a 

adequarem seus ordenamentos internos a tais normas, e adaptá-las para a realidade 

nacional de cada um. A trilogia das Diretivas aprovadas em 2000/2002 já promove seus 

frutos com a promulgação de diversos diplomas legislativos europeus sobre o tema, 

baseados nas diretivas acima, mas adaptados para as necessidades localizadas de cada 

Estado-membro, ampliando e atualizando um vasto universo de conceitos sobre 

discriminação laboral.  

Insta ainda lembrar a grave situação verificada em todos os países europeus pelas 

populações migrantes de origem extracomunitária e que tem gerado situações 

extremamente delicadas de discriminação coletiva e sistemática. A segunda metade da 

primeira década do Século XXI tem revelado, nos países europeus, uma tendência 

extremamente restritiva da imigração, com posturas que provocam grandes controvérsias 

entre os especialistas.   

Se a disparidade de conceitos sobre a discriminação traz dificuldades para 

trabalhar com o tema, a falta de uma estrutura teórica mais organizada sobre a 

discriminação nas relações do trabalho prejudica, e muito, a apreciação judicial de tais 

questões. A limitada envergadura doutrinária e jurisprudencial sobre o tema em nosso país 

traz uma grande dificuldade na análise e qualificação de uma determinada conduta como 

discriminatória, em alguns casos gerando graves equívocos. Tal problema vem sendo 

enfrentado pelos advogados, juízes e procuradores do trabalho, quando se deparam com 

uma situação de tratamento desigual. Em alguns casos os profissionais jurídicos sequer 

conseguem tomar consciência de que a situação por eles examinada se trata, na verdade, de 

um ato discriminatório já reconhecido e classificado como tal em conceitos já consolidados 

na doutrina e nos ordenamentos externos mais avançados. 

É necessário agregar os elementos mais comuns presentes na apontada vastidão de 

conceitos sobre a discriminação, para que seja possível formular alicerces de uma estrutura 

teórica sobre a discriminação no trabalho. As construções normativas, doutrinárias e 

jurisprudenciais também geram uma série de presunções sobre a proibição da 

discriminação e discutíveis ideias. Uma teoria deverá ter a mesma aproximação para atuar 

tanto nas situações de tratamento desigual evidente, como tratamentos desiguais, por 

exemplo, e a natureza prejudicial da atitude diferenciadora. Outro componente possui 



ampla discussão dentro da doutrina se é ou não elemento obrigatório para conceituação de 

discriminação: o motivo do ato diferenciador. E dentro dele, surge, ainda, uma série de 

questões importantíssimas, como a taxatividade ou exemplificidade dos motivos previstos 

nas normas legais, a classificação dos motivos como naturais ou opcionais e a existência de 

motivos mais delicados que merecem maior atenção ou um prisma diverso para sua 

observação e análise.  

Como já colocado anteriormente, verifica-se atualmente a adoção da terminologia 

discriminação indireta ou reflexiva em ambientes doutrinários europeus, ou de impacto 

adverso, pela terminologia norte-americana. A doutrina externa já classifica atos 

discriminatórios como negativos e positivos. Com efeito, determinados atos e posturas no 

combate à discriminação são de extrema importância e pedem uma reflexão mais 

aprofundada. Mecanismos que venham a proibir expressamente a discriminação assumem 

posturas de natureza exclusivamente proibitiva e, quase sempre, com caráter repressor, 

procurando impedir a prática de uma discriminação. Porém, outras atitudes de combate à 

discriminação agem mediante a prática de tratamento diferenciado de cunho positivo para 

reparar outras discriminações já consolidadas, mediante atitudes promocionais, como as 

ações afirmativas, hoje sob intenso questionamento dentro do panorama científico 

nacional. Assim, é possível exemplificar dois importantes critérios de diferenciação das 

condutas discriminatórias. 

Por outro lado, a pesquisa analisa profundamente a relação do direito do trabalho 

com a proibição da discriminação. As relações de trabalho são marcadas por acentuada 

desigualdade de tratamento entre o contratante dos serviços e os trabalhadores, 

principalmente em face dos traços subordinativos que até pouco existiram e que começam 

a sofrer profundas alterações em face da mudança dos paradigmas do trabalho humano 

com as novas formas introduzidas pelas transformações econômicas, tecnológicas e sociais 

vividas nos últimos anos. No entanto, cabe verificar quais os reflexos desta desigualdade 

diante da proibição de discriminação nas relações do trabalho. O fenômeno da igualdade 

formal liberal do Século XVIII foi contraposto pelo direito do trabalho que se baseou nas 

desigualdades de fato. A discussão sobre a igualdade no direito do trabalho acaba por 

analisar o problema do exercício legítimo do poder do empregador e suas limitações pela 

proibição de discriminação. A obrigação de não discriminar é um princípio aplicável não 

somente às relações de trabalho, mas também a qualquer outra relação jurídica. Trata-se, 

portanto, da classificação de um direito constitucional laboral inespecífico, mas pode ser 

exercitado pelos sujeitos das relações de trabalho, no seu âmbito, por adquirirem um 



conteúdo ou dimensão laboral superveniente, sendo o titular desse direito o trabalhador 

assalariado ou o empresário, na qualidade de sujeitos de uma relação de trabalho
2
. Pode ser 

a aplicação da teoria da eficácia externa ou eficácia em relação a terceiros dos direitos, 

liberdades e garantias
3
, reconhecida pela doutrina alemã como Drittwirkung der 

Grundrechte. 

A tese analisa essa complexa relação decorrente da interação entre o direito do 

trabalho e o direito constitucional aplicado às relações do trabalho, ainda mais em um 

mundo de grandes transformações nas novas formas de trabalho humano. A discussão que 

envolve o antagonismo entre a obrigação de não discriminar e a liberdade contratual do 

empregador ou contratante de serviços invade a seara da limitação da autonomia privada. 

A conceituação de discriminação implica, necessariamente, em limitações ao poder 

diretivo do empregador ou contratante. Ele somente pode ser ultrapassado quando a 

decisão diferenciadora for dotada de proporcionalidade, explicadas pela necessidade 

justificável da atividade empresarial. A intervenção estatal na proibição da discriminação 

relativiza o poder de o empregador dirigir suas atividades empresariais e é fundamento 

para grandes questionamentos que a tese deverá enfrentar. Como consequência, ao 

empregador vem sendo constituído pela jurisprudência externa o ônus de justificação, 

valorando a racionalidade e o bom senso, exigindo um motivo legítimo ou uma adequada 

justificação das decisões concernentes à gestão da mão de obra. Essa discussão implica a 

construção do princípio já consolidado na Europa e nos Estados Unidos da América da 

inversão do ônus da prova em processos judiciais ou administrativos que envolvam 

discriminação, quando os prejudicados integram grupos historicamente discriminados. 

A tese, após analisar todos os aspectos acima apontados, apresenta e defende um 

conceito de um ato discriminatório essencialmente voltado para as relações de trabalho. 

Este conceito procura, assim, contribuir cientificamente para o estudo e o combate da 

discriminação nas referidas relações.  

 

3. Metodologia e Técnicas de Pesquisa 

Em face da amplitude do trabalho e dos conceitos envolvidos, vários são os 

métodos de abordagem para as exigências da pesquisa. Será utilizado o método dedutivo 
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quando forem extraídas conclusões de conceitos gerais do direito constitucional aplicáveis 

ao direito do trabalho. O método indutivo será adotado quando da análise dos sistemas de 

proteção contra a discriminação forem extraídas conclusões gerais. Em alguns tópicos será 

utilizado, também, o método dialético, expondo-se posições contrastantes, mas procurando 

elaborar uma síntese como conclusão da pesquisa realizada. 

Os métodos de procedimento serão a dogmática jurídica, o método comparativo 

para os conceitos encontrados em outros ordenamentos, o método histórico para análise 

cronológica dos fatos envolvidos e o método sociológico para compreensão dos fenômenos 

discriminatórios nas relações de trabalho. 

Quanto às técnicas de pesquisa, adota-se tanto a consulta de fontes primárias 

(tratados internacionais, leis nacionais, normas jurídicas comunitárias, decisões judiciais, 

portarias, decretos, acordos coletivos de trabalho, etc.) quanto a consulta de fontes 

secundárias e a utilização da análise de dados quantitativos. 

 

 

 



CONCLUSÕES 

 

Durante a maior parte da história da civilização humana, jamais poder-se-ia 

imaginar a existência de qualquer regra, muito menos uma norma jurídica, que 

determinasse que todos os homens fossem tratados igualmente, sem promover 

diferenciações. Qualquer proposição nesse sentido poderia levar seu autor a perder até 

mesmo a vida. Somente no Século XX foi consolidado um direito da mais alta importância 

entre todos os direitos humanos − o direito de não ser discriminado. Em quase sessenta 

anos desde seu primeiro reconhecimento, os conceitos sobre a discriminação em geral, e da 

discriminação em particular, evoluíram significativamente. 

A expressão discriminação adquiriu o sentido da presente investigação nos 

Estados Unidos da América como descrição de práticas segregacionistas, em meados do 

Século XIX. Essa expressão foi introduzida no cenário internacional no Século XX, 

quando passou a ser adotada em muitos documentos internacionais, principalmente após a 

Segunda Grande Guerra. Posteriormente, a expressão avançou para os ordenamentos 

internos de diversos países, tornando-se uma universal para exprimir uma distinção 

desfavorável não autorizada. 

A palavra discriminação, em todos os seus sentidos analisados, traz consigo como 

principal ideia a de separar elementos em face de algumas diferenças. Elas permitem 

identificar, por meio de características especiais, determinado elemento dentro de um 

universo. Os sentidos originais da expressão discriminação não continham qualquer 

contexto pejorativo, descreviam atitudes neutras e perfeitamente aceitáveis dentro de uma 

realidade jurídica, como separar e distinguir. O significado pejorativo foi consagrado a 

partir do uso para discussão de práticas segregacionistas. 

Assim, a noção primordial que pode ser extraída da existência de uma 

discriminação é a de que foi estabelecida uma separação com base em alguma diferença 

encontrada. Ela ocorre mediante o reconhecimento de que não há igualdade entre os 

elementos que foram distinguidos, servindo este critério de diferenciação como base para 

formação de distintos grupos.  

No Brasil, a expressão discriminação teve um uso muito mais recente, 

comparativamente com o seu emprego no cenário internacional. Somente a Constituição 

Federal de 1988 consolidou, definitivamente, o uso da referida expressão no direito 

brasileiro. Até então, eram muito esporádicas suas aparições, algumas surpreendentes, 



como na Constituição Federal de 1937. No entanto, a Lei 5.473/68, que já havia recebido 

os reflexos da ratificação e do ingresso no ordenamento jurídico nacional da Convenção 

111 da OIT, teve a iniciativa na área laboral de sua utilização com o significado de 

tratamento diferenciado não autorizado. Com o atual texto constitucional, as normas 

positivadas doravante existentes passaram a adotar a expressão com maior frequência, e 

algumas delas demonstram a intenção de apresentar definições de uma conduta 

discriminatória, ainda que timidamente. 

Discriminar, portanto, tem como noção básica o estabelecimento de diferenças de 

tratamento entre dois ou mais seres humanos, ou mesmo entre grupos de pessoas. Uma 

averiguação mais profunda sobre a discriminação pede, então, em caráter inicial, uma 

detalhada análise sobre a existência de um comportamento de diferenciação, que contrasta 

com o dever de tratamento igual. Assim, discriminar incorre, necessariamente, na quebra 

do dever de trato igual de seres humanos. 

A igualdade é um valor comparativo, ou seja, qualquer análise sobre a 

possibilidade da existência de uma discriminação dependerá de uma ação comparativa com 

outra pessoa ou grupo. A averiguação de uma conduta discriminatória passará, 

necessariamente, por uma apreciação comparativa entre a suposta vítima com um 

determinado modelo. Somente quando existir um tratamento diferenciado entre a suposta 

vítima e o modelo, poderá ser possível prosseguir na averiguação da existência de uma 

discriminação. A simples existência do tratamento diferenciado não significa, 

necessariamente, que houve uma discriminação. A existência do tratamento diferenciado é 

um elemento essencial para a consideração de uma conduta discriminatória, mas não o 

único. Nem toda quebra de igualdade pode ser considerada uma discriminação, sendo que 

outras modalidades de tratamento desigual, também proibidas pelo direito, não podem ser 

consideradas discriminatórias, uma vez que envolvem uma diferenciação qualificada. 

O dever de tratamento igual não pressupõe que todas as pessoas sejam igualmente 

consideradas em todos os critérios possíveis, mas somente em um ou mais critérios que 

realmente sejam relevantes na decisão diferenciadora. Não há como exigir igualdade 

absoluta entre duas pessoas, pois cada uma possui uma identidade composta por 

características próprias em uma única combinação. A diversidade humana deve ser 

respeitada e valorizada pela obrigação de tratamento igual. A discriminação não somente a 

viola como prejudica o reconhecimento da diversidade humana, pois trará prejuízos à 

vítima em função de uma diferença. A exigência de tratamento igual impõe o igual 

reconhecimento e consideração de todas as pessoas, mediante o integral respeito da sua 



identidade, observando e enaltecendo suas diferenças. Deixar de reconhecer a diversidade 

humana ao impor padrões aos seres humanos também é uma violação do dever de trato 

igual. O mandamento de igualdade somente é realizado em sua plenitude com o 

reconhecimento, valorização e garantias das diferenças de cada ser humano. Não é o frio 

trato igual que decreta a igualdade substancial, mas a blindagem das diferenças para que 

não sejam fatores motivadores de tratamentos diferenciados e nem constituam obstáculos 

ao pleno desenvolvimento da pessoa. A dignidade do ser humano somente será 

efetivamente concretizada no igual respeito do que cada um é, bem como do que deseja 

ser. 

A igualdade é, também, um princípio de justiça. Logo, qualquer situação que 

venha a demonstrar uma quebra da igualdade de tratamento necessitará de uma 

justificativa. A diferença de tratamento exige justificativas sem as quais poderá ser 

considerado tratamento diferenciado proibido. Tal assertiva possui importantíssimas 

repercussões na constituição de alguns princípios antidiscriminatórios, fundamentando 

princípios específicos aplicáveis nas questões materiais e processuais que envolvam uma 

discriminação. 

O respeito à igualdade não é obtido, tão somente, pela verificação das 

circunstâncias individuais de um contexto discriminatório. O exame de uma alegação 

discriminatória deve focar o cenário dos fatos com uma lente com ângulo mais aberto. 

Situações discriminatórias envolvendo grupos sociais historicamente vitimizados 

demandam uma análise da conjuntura social envolvida. Os impactos negativos trazidos 

pela discriminação devem ser bem observados, principalmente se eles perpetuam situações 

de dominação social de um grupo por outro. Também, o exame da situação discriminatória 

demanda uma avaliação especial do julgador, no qual ele deverá se posicionar dentro do 

contexto social da vítima, procurando se colocar na posição dela, para poder melhor 

analisar os efeitos da prática discriminatória. 

A discriminação vai muito além do trato desigual, posto que não somente a 

presença desse componente essencial a caracteriza, mas outros igualmente importantes. A 

vítima de uma discriminação sofre um grave prejuízo na possibilidade de exercício de seus 

direitos na mesma condição de qualquer outra pessoa humana. A discriminação também 

implica uma condição de inferioridade social da vítima, não somente perante os modelos 

adotados, mas também perante todos os demais seres humanos, já que sua dignidade como 

pessoa humana não foi integralmente observada e respeitada. 



A proteção jurídica contra a discriminação é consolidada mediante uma norma 

especial, em comparação com as normas de direitos fundamentais. A sua proteção é 

realizada como um mecanismo essencial para a efetivação e o gozo de todos os demais 

direitos, inclusive os direitos da pessoa humana. No direito internacional, a norma 

antidiscriminatória goza de status especial e qualificação destacada entre as demais normas 

internacionais. No direito interno, sua situação não é diferente, posto que é uma norma 

constitucional de valor destacado, exatamente para tornar efetivos todos os direitos 

fundamentais em caráter universal. 

No direito constitucional brasileiro, a norma antidiscriminatória possui uma 

qualidade destacada e de elevada importância entre as demais normas de direitos 

fundamentais. A Constituição Federal de 1988 é moldada sobre um eixo igualitário no qual 

o combate a todas as formas de discriminação é mencionado expressamente como um dos 

objetivos do Estado brasileiro. Mais ainda, a proibição de discriminação também é 

renovada em diversas normas de direitos fundamentais, tratando-se de um inequívoco 

princípio da Carta vigente, que produz efeitos sobre todo o ordenamento jurídico. 

Não obstante o caráter abrangente do princípio da proibição da discriminação, ele 

também não deixa de ser um dos princípios do direito do trabalho. Ele atua, decisivamente, 

na proteção e efetivação dos demais direitos laborais. É, reconhecidamente, um princípio 

de caráter fundamental, com grande relevância entre os principais instrumentos de proteção 

do trabalho humano. A atual Constituição brasileira também prevê a proibição da 

discriminação como um princípio específico trabalhista, e está em plena sintonia com os da 

Organização Internacional do Trabalho. 

A prática discriminatória é extremamente dinâmica e criativa. Os conceitos da 

discriminação laboral sofreram profundas alterações desde a aparição da definição da 

Convenção nº 111, a pioneira norma descritiva. Inicialmente concebida como uma relação 

triangular, dentro de uma relação de emprego clássica (empregador – empregado – modelo 

de comparação), a discriminação nas relações do trabalho pode assumir formatos mais 

complexos. Nos dias atuais, um cenário discriminatório pode envolver um número 

praticamente ilimitado de personagens, em face das substanciais mudanças que as relações 

trabalhistas sofreram nos últimos anos. Efetivamente, a nova morfologia das relações de 

trabalho e de emprego estende a possibilidade de uma discriminação laboral para um 

grande número de participantes ativos e passivos, em especial as situações que envolvem a 

participação de terceiros na relação produtiva e a agregação de novas formas de prestação 

de trabalho humano. Mesmo diante dos novos formatos, não se perde o sentido de uma 



discriminação ocorrida dentro de uma relação laboral, muito menos da gravidade de seus 

efeitos. A atmosfera de mudanças nas formas de prestação do trabalho humano impulsiona, 

ainda mais, a dinamicidade das formas de discriminação nas relações do trabalho. Novas 

modalidades da prestação de trabalho humano que venham a surgir trarão novas formas de 

discriminação, com amplas implicações sociais. Tais situações demandarão novas soluções 

jurídicas para as formas de discriminação que ainda irão surgir. 

Duas tendências em termos de normas antidiscriminatórias  podem ser verificadas, 

quando tratam dos efeitos da discriminação: a primeira tendência se funda em uma 

descrição bastante simplificada da prática discriminatória, portanto, mais abrangente. A 

segunda tendência se baseia na adoção de descrições específicas, destinadas a atuar 

restritivamente em situações discriminatórias fundadas em motivos específicos, com a 

observância de suas características peculiares. A primeira tendência pode parecer menos 

eficiente, por não possuir uma definição mais precisa e depender de uma interpretação, que 

pode tomar rumos incompatíveis com a proteção solicitada.  

Por outro lado, definições mais detalhadas possuem uma característica de 

praticidade na sua aplicação e conduzem a uma maior vinculação jurídica do intérprete, 

porém restritas a motivações específicas. Em face do caráter dinâmico das práticas 

discriminatórias e do número indefinido de motivos discriminatórios, as normas mais 

específicas poderão encontrar mais dificuldades para acompanhar e atuar, futuramente, 

contra novas práticas discriminatórias. 

Os efeitos também possuem outro destacado papel na construção de um conceito 

de discriminação laboral. Eles importam, inicialmente, no reconhecimento de diferentes 

condições de ser humano entre determinada pessoa ou grupo e o elemento de comparação. 

E também demonstram outro efeito da discriminação, a anulação ou menoscabo de 

determinados direitos, vantagens ou benefícios, assegurados ao trabalhador, como também 

a intensificação da pressão negativa de medidas prejudiciais gerais. A avaliação dos efeitos 

do ato discriminatório é etapa de suma importância para uma análise da existência de 

discriminação, bem como componente fundamental para a idealização de medidas efetivas 

de combate. O efeito prejudicial é manifesto na prática discriminatória, mas ele pode ser 

ocorrer com formatos muito variados, inclusive alguns que não sejam facilmente 

verificáveis. 

Importante é ressaltar que os efeitos do ato discriminatório laboral não devem 

estar circunscritos às manifestações prejudiciais dentro da relação de trabalho. Outras 

práticas discriminatórias, principalmente aquelas motivadas por fatores sociais opcionais, 



podem manifestar efeitos na relação de trabalho com repercussões exteriores graves. Elas 

afetam não somente a igualdade de tratamento dentro da relação de trabalho, como também 

a fruição e o exercício de direitos fundamentais na vida comum do trabalhador, ao 

comprometer a plenitude de sua condição humana como detentor de direitos. Portanto, um 

conceito de discriminação mais moderno não deve estar atrelado somente aos efeitos 

endógenos de sua prática, mas também focar os efeitos exógenos sobre a pessoa do 

trabalhador e aqueles que o cercam. 

A questão da motivação é um dos temas mais tormentosos no estudo da 

discriminação laboral. Ela possui crucial importância na definição do que possa, ou não, 

ser permitido em termos de tratamento diferenciado nas relações do trabalho. É um tema 

delicado, que pode trazer algumas incertezas sobre a conceituação da discriminação 

laboral, por introduzir o intérprete em um intrincado e complexo sistema de avaliação de 

uma determinada prática. 

Nas relações laborais, a detecção e o aprofundado estudo de um motivo 

discriminatório são etapas fundamentais para uma precisa averiguação de uma conduta 

diferenciadora. Algumas diferenciações no âmbito laboral possuem estreitas possibilidades 

de serem admitidas, em face da necessidade da atividade do empregador ou contratante, 

bem como pelo fato de sua proibição gerar prejuízos demasiados a trabalhadores, 

empregador ou terceiros. O relacionamento entre o motivo do trato diferenciado e a 

necessidade da medida diferenciadora é componente essencial para o juízo da sua 

proporcionalidade, com estreitas possibilidades que não podem ser alargadas, com riscos 

do comprometimento de todo o sistema protetivo. Assim, na discriminação laboral, a 

identificação do seu motivo é inafastável, passo a ser tomado para sua caracterização. O 

juízo de proporcionalidade também é uma etapa imprescindível, que deve ser enfrentado 

quando admitida uma prática diferenciadora pelo agente, com alegação de alguma 

necessidade ou manifesto risco. 

A constatação de um tratamento diferenciado motivado, reconhecido pelo 

ordenamento positivado como proibido não levará ao reconhecimento automático de uma 

prática discriminatória. Impõe-se a consideração de um princípio antidiscriminatório 

laboral no qual as necessidades da atividade empresarial, bem como situações de risco ou 

exigências de proteção do trabalhador, da atividade empresarial ou de terceiros, são 

justificativas capazes de autorizar práticas diferenciadoras. Nem toda prática 

diferenciadora deve ser considerada discriminatória, existem algumas situações 

excepcionais que retiram o seu caráter de antijuridiciadade, uma vez que os direitos 



fundamentais não são absolutos. Tais situações, fundadas na necessidade do negócio ou em 

uma exigência imprescindível para que a atividade produtiva não gere outros riscos, 

permitem adotar certos tratamentos diferenciados como válidos. Tais situações, apesar de 

constituírem diferenciações explícitas e motivadas, podem ser consideradas juridicamente 

aceitáveis se demonstrarem sua necessidade, pertinência, a não existência de outro meio e 

adequação da forma adotada com determinada necessidade essencial. A avaliação de tais 

critérios será feita adotando-se o juízo de proporcionalidade e os três componentes 

mencionados. No entanto, a possibilidade da permissão de quebras do dever de trato igual 

deve ser apreciada de forma muito restrita e sua demonstração deverá ser feita de forma 

cabal e irrefutável, por parte do autor da prática diferenciadora ou seu beneficiário. 

Os motivos da conduta diferenciadora não estão restritos somente ao rol daqueles 

previstos nas normas positivadas; qualquer motivo pode caracterizar uma postura 

discriminatória. Trata-se de outro princípio que deve ser considerado, no qual o rol de 

motivos em qualquer norma antidiscriminatória é exemplificativo, salvo se esta 

expressamente determinar como taxativo. Para que um motivo não previsto nas normas 

antidiscriminatórias seja considerado como fundamento da discriminação bastará, tão 

somente, que ele seja decisivo no tratamento diferenciado e não encontre uma justificativa 

adequada conforme os parâmetros de proporcionalidade acima explicitados. A falta de 

proporcionalidade e justificativa aceitável para a medida diferenciadora levará à 

consideração de sua arbitrariedade, com a possibilidade de ser considerada discriminatória, 

caso estejam presentes os demais componentes. O motivo envolvido na atitude 

diferenciadora também será importantíssimo no exame de sua juridicidade, eis que, 

dependendo da sua natureza e do grau de proteção que o ordenamento procure dar, o rigor 

no exame da proporcionalidade deverá ser ajustado de forma gradativa à necessidade que o 

grupo envolvido demande. 

Uma das mais graves e complexas formas de discriminação verificadas é aquela 

que envolve diversos motivos. A interseccionalidade de motivos discriminatórios configura 

uma realidade peculiar, que potencializa os efeitos da prática discriminatória. A 

interseccionalidade solicita uma análise especial e muito distinta comparativamente com o 

exame isolado de cada motivo e a soma dos seus efeitos. A realidade tem demonstrado que 

as discriminações interseccionais são as piores formas de discriminação encontradas na 

sociedade atual, posto que os motivos se sobrepõem e agravam exponencialmente seus 

nefastos efeitos prejudiciais. 



A intencionalidade da prática discriminatória é um elemento importante tão 

somente para a finalidade de classificação da discriminação laboral, uma vez que não é 

componente essencial para a caracterização de uma prática discriminatória. Práticas 

diferenciadoras não intencionais podem, perfeitamente, ser consideradas como 

discriminatórias, desde que atinjam desproporcionalmente determinado grupo, causando 

situação de desvantagem aos seus integrantes.  

Uma divisão entre discriminação intencional e discriminação não intencional 

parece ser a forma mais adequada para ocupar o lugar das expressões discriminação por 

tratamento adverso ou discriminação direta, como também para discriminação por 

impacto adverso ou discriminação indireta. As terminologias usualmente adotadas nas 

cortes europeias e norte-americanas não demonstram ser as mais precisas para a distinção 

entre as duas modalidades discriminatórias, na medida em que não menciona o elemento 

nuclear que as distingue − a intencionalidade. 

O reconhecimento dos critérios para a consideração de uma discriminação não 

intencional é um aspecto importantíssimo para o combate à discriminação laboral. Tais 

critérios são fundamentais para o reconhecimento de situações discriminatórias voltadas 

contra grupos historicamente prejudicados, que sofrem ao longo dos tempos os efeitos de 

uma reiterada prática discriminatória.  Para tanto, não basta que o direito assuma uma 

postura meramente proibitiva; a proteção contra a discriminação deverá ir bem além para 

cumprir a ordem de igualdade substancial entre os seres humanos. São necessárias ações 

mais arrojadas e focadas na realidade vivida pelos grupos prejudicados, para que o 

combate à discriminação seja mais efetivo na promoção de oportunidades iguais com igual 

respeito da dignidade humana de cada componente. As discriminações podem ocorrer 

mesmo sem qualquer intenção do empregador ou do tomador de serviços. As marcas de 

uma discriminação sistemática exercida ao longo de tantos anos não serão imediatamente 

apagadas pela proibição da discriminação em uma realidade social excludente, 

principalmente no inconsciente das mentes dos integrantes dos grupos dominadores. 

Nesse sentido, as discriminações positivas, incluindo-se as ações afirmativas, são 

medidas juridicamente reconhecidas para o combate da discriminação, com excelentes 

propósitos de cessar os efeitos de uma prática discriminatória consolidada no passado. As 

discriminações positivas são amplamente permitidas pelos diplomas antidiscriminatórios 

internacionais, como forma de promoção de grupos historicamente prejudicados. A 

Constituição brasileira de 1988 acolhe perfeitamente tais iniciativas, principalmente no 

ambiente laboral, como meio efetivo de correção das desigualdades sociais, em plena 



consonância com os propósitos mais elevados da ordem constitucional nacional. Somente 

será possível reverter tendências discriminatórias de nossa sociedade contra tais grupos 

quando forem estabelecidas desigualdades artificiais em favor dos grupos historicamente 

discriminados. A atual estruturação social, constituída em épocas nas quais a proteção 

discriminatória sequer era imaginada, tenderá a impulsionar a exclusão das minorias, ainda 

que inercialmente, sem que haja respeito à sua diversidade e à sua identidade. 

As discriminações nas relações de trabalho podem ocorrer desde o período de 

formação do contrato, durante seu desenvolvimento e mesmo após seu término. O combate 

às discriminações nas fases pré e pós-contratual também merece a mesma importância que 

as discriminações verificadas no transcorrer do contrato. Graves violações dos direitos 

fundamentais são praticadas em tais períodos, em especial na admissão, tendo origem em 

uma relação de trabalho a ser futuramente concretizada, ou já desfeita, sem perder o nexo 

de causalidade com o liame laboral. 

O assédio e o assédio sexual são formas de discriminação que devem ser 

duramente combatidas. Sua caracterização como discriminação e a adoção dos mesmos 

métodos de apuração, bem como dos mesmos remédios para sua reparação, são estratégias 

fundamentais para sua eliminação. Tais modalidades discriminatórias são praticadas de 

forma quase imperceptível, dificultando bastante o seu combate e sua prova em Juízo. Seus 

resultados são extremamente graves, posto que atentam frontalmente contra a liberdade e a 

dignidade do ser humano. 

A discriminação retaliatória deve ser vista com muito maior atenção, posto que é 

uma prática  discriminatória voltada a desconstituir os efeitos da própria proteção 

antidiscriminatória. A falta de efetividade no combate da discriminação retaliatória é um 

gravíssimo dano à eficácia da proteção antidiscriminatória. A vítima de uma prática 

discriminatória deve gozar de proteções adequadas contra uma perseguição de seu 

empregador ou tomador de serviços, principalmente depois de efetivar alguma queixa ou 

aforar ação por motivos discriminatórios. A declaração da ineficácia de atos retaliatórios 

praticados pelo empregador ou pelo tomador de serviços é um excelente mecanismo para 

procurar estancar os efeitos dessa terrível modalidade discriminatória. 

O princípio da proibição da discriminação é, também, um princípio do direito do 

trabalho, com uma importância destacada entre os demais princípios, na medida em que 

também integra o princípio protetor. Toda e qualquer situação laboral será abrangida pela 

proibição da discriminação nas relações do trabalho, possuindo um grande efeito reflexivo 

sobre todas as normas laborais, tal qual foi reconhecido pela Declaração de 1998 da OIT. 



A proibição da discriminação atinge todas as normas laborais, inclusive as normas 

coletivas e as normas regulamentares da empresa, que somente poderão adotar práticas 

diferenciadoras dentro do estreito campo das possibilidades de trato diferenciado. 

O tratamento igualitário deve ser presumido como medida justa, gerando uma 

série de importantes desencadeamentos, após constatada uma prática diferenciadora, 

tornando-se um princípio do direito antidiscriminatório laboral. O tratamento desigual gera 

o dever de justificação adequada dos motivos do comportamento diferenciado pela parte 

que o instituiu. Uma vez não justificado e presentes os demais componentes, a 

diferenciação será compreendida como prática discriminatória. Este princípio traz dois 

reflexos importantes: no campo do direito material, implica a obrigação de o autor da 

prática justificar proporcionalmente o tratamento diferenciado, caso contrário poderá ser 

considerado antijurídico se presentes os demais componentes. Já no ramo do direito 

processual, implicará, ao ser constatado um tratamento diferenciado mediante indícios 

razoáveis de sua existência, a inversão do ônus da prova tanto para desmanchar os 

referidos indícios como para provar os fatos controversos que sustentam a justificativa do 

empregador ou contratante de serviços. 

O exercício do direito de ação nas questões que envolvam discriminação não 

poderá estar sujeito a restrições temporais. A gravidade dos efeitos da discriminação e a 

natureza dos direitos envolvidos não autorizam que seja consumado qualquer prazo 

prescricional, tal qual ocorre com os demais direitos fundamentais. As questões 

discriminatórias devem ser consideradas imprescritíveis, posto que sujeitá-las ao regime 

prescricional comum é um posicionamento desproporcional que fomenta, demasiadamente, 

a continuidade das práticas discriminatórias, atuando contra todo o sistema protetivo. 

As dificuldades de obtenção de provas são notórias nos processos que envolvem 

discriminação laboral. Em face da sabida escassez de provas, a sua apreciação deve ser 

realizada com menor rigor formal. O julgador deve utilizar, também, outros meios 

alternativos de prova, bem como o uso de máximas de experiência, presunções, e a adoção 

das categorias suspeitas para os casos de discriminação mais comuns. Essas práticas 

processuais facilitam a apresentação de demandas envolvendo a discriminação no trabalho, 

para que possa ser mais efetiva a proibição da discriminação e procure fazer cumprir o 

dever de trato igual entre todos os trabalhadores. 

Outras modalidades de prova deverão ser aceitas com maior frequência e força 

probante, entre elas as avaliações sociológicas e as estatísticas, sem prejuízo de outras 

provas que venham a ser necessárias, mesmo que envolvam outras esferas de 



conhecimento humano sobre as relações laborais. A gravidade dos efeitos discriminatórios 

demanda do julgador uma boa parcela de atenção e criatividade na busca dos fatos que 

sejam necessários para a apreciação da questão, sem ficar limitado aos meios de prova 

mais comuns utilizados no processo do trabalho. 

Para o julgamento de questões envolvendo uma prática discriminatória, o julgador 

deverá contar com amplo poder discricionário na aplicação de medidas reparatórias. Ao 

julgador deve ser disponibilizado um amplo leque de opções para reparações efetivas de 

práticas discriminatórias. A escolha e a dosagem da aplicação de tais medidas deverão ficar 

a critério do julgador, conforme o caso concreto exigir. A escolha de medidas corretivas 

não somente deve reparar danos passados, como também deve evitar que tal prática se 

repita, como forma mais efetiva de obter a eliminação das práticas discriminatórias. 

 

Um conceito de discriminação nas relações do trabalho 

 

A investigação procurou destacar e reunir os componentes das práticas 

discriminatórias, bem como avaliar as normas antidiscriminatórias e os mecanismos de 

proteção contra tais práticas. A reunião de todos os mencionados componentes teve como 

objetivo localizar e reunir todos os elementos de uma prática discriminatória para, ao final 

da pesquisa, como propósito nuclear da tese, formular um conceito de discriminação nas 

relações do trabalho. É certo que tal propósito não é tarefa das mais singelas, como pode 

ser visto no sexto capítulo. A demonstração da diversidade dos conceitos demonstra que 

um conceito de discriminação laboral envolve muitos aspectos.  

A investigação procurou destacar cada componente essencial da discriminação 

laboral, mediante um exame mais profundo e preciso de cada um deles, com a avaliação da 

sua importância e do seu alcance. A diferenciação de tratamento, a quebra da igualdade, a 

importância da proteção contra a discriminação, os sujeitos e os efeitos da discriminação, 

bem como os motivos, permitem constituir um conceito de discriminação laboral. As 

modalidades discriminatórias mais comuns e os princípios da proteção contra a 

discriminação somente vieram a auxiliar tal propósito.   

Inicialmente, um conceito sobre a discriminação laboral deverá refletir a 

existência de um direito a não ser discriminado. É fundamental que o conceito demonstre a 

existência de uma obrigação a determinadas pessoas de direito público ou privado de 

respeitar um direito da pessoa humana do trabalhador. 



Ao reunir os componentes é possível observar uma diferença de tratamento entre 

pessoas ou grupos de pessoas, que pertencem a determinado grupo social caracterizado por 

determinado fator comum, conhecido como motivo. Qualquer medida que gere tratamento 

diferenciado deve possuir uma relação de proporcionalidade com as necessidades que 

justificam sua criação. Assim, o motivo é um aspecto fundamental para o conceito da 

prática discriminatória.  

O conceito de prejudicialidade adotado pelas normas europeias e norte-

americanas, expressado pela simples definição da expressão tratamento menos favorável, é 

razoavelmente capaz de exprimir os reflexos prejudiciais causados tanto na discriminação 

intencional como na não intencional. A capacidade da expressão para refletir os sintomas 

das duas mencionadas modalidades afasta qualquer necessidade de conceitos distintos para 

cada uma delas. E sua característica extremamente abrangente a torna ideal para integrar 

um conceito de discriminação nas relações do trabalho, por possuir a capacidade de atingir 

um número muito significativo de resultados desfavoráveis das práticas discriminatórias. 

No que tange aos efeitos, a definição dada pelo conceito de discriminação da 

Convenção para eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher, da ONU, 

parece ser a melhor indicada para servir de base ao conceito, ainda que mereça pequenos 

reparos. A proteção à diferença de tratamento originalmente estabelecida na Convenção nº 

111 da OIT também não pode ser deixada de lado. A possibilidade de existência de um 

tratamento segregacionista, sem que traga efeitos prejudiciais perceptíveis, não pode ser 

permitida de forma alguma. Ainda que não venha prejudicar a fruição de direitos, atenta 

contra a mesma dignidade que todo o ser humano deve receber. Assim, o conceito de 

discriminação mais adequado deverá proteger os direitos da vítima, a igualdade de 

oportunidades, e não permitir a diferença de tratamento entre pessoas em condições 

assemelhadas.  

O elemento de justificação da conduta diferenciadora, como princípio 

antidiscriminatório nas relações do trabalho, não pode ser deixado de lado. Já foi 

amplamente analisada a possibilidade de justificação de condutas diferenciadoras, ainda 

que de modo restrito. O conceito deverá, então, agregar essa possibilidade, ainda que 

sinteticamente, para expressar sua natureza eminentemente restrita. As exceções de uma 

prática discriminatória podem ser muitas, dependendo do motivo abordado e do grau de 

proteção que pretenda ser aplicado. Assim, parece ser recomendável que elas não integrem 

o conceito de discriminação, caso contrário esse poderá ser um conceito demasiadamente 

alongado.  



Em termos de efeitos, esses podem ser voltados contra a vítima, bem como contra 

as pessoas que a cercam ou que mantêm convívio próximo a ela, por algum motivo. A 

Convenção dos direitos da criança da ONU aponta, com muito acerto, que a discriminação 

pode ser reflexiva, ou seja, ela também ocorre contra as demais pessoas que convivem com 

a pessoa a ser protegida por um diploma específico. Nas relações de trabalho, tal situação 

assume crucial importância, na medida em que parentes ou agregados do trabalhador 

poderão constituir fatores discriminatórios por parte de um empregador ou contratante, em 

prejuízo dos interesses da pessoa humana do trabalhador que não integre o grupo 

relacionado a um fator que motive a conduta discriminatória. Assim, o conceito de 

discriminação no trabalho deve acolher os efeitos reflexos da discriminação por afinidade 

ou proximidade. 

É importante frisar que um conceito sobre discriminação laboral deverá abranger a 

questão temporal, ou seja, abordar todas as possibilidades de discriminação em uma 

relação de trabalho. Assim, o conceito deve abranger as práticas discriminatórias antes da 

formação da relação, durante a sua realização, até seu desfazimento, e mesmo após o 

término da relação de trabalho. As possibilidades de ocorrência de discriminação pré-

contratual e pós-contratual são tão importantes como as questões ocorridas no transcurso 

do contrato de trabalho.  

Assim, ao reunir os elementos anteriormente apontados, é possível afirmar que 

todo trabalhador tem o direito a não sofrer tratamento diferenciado menos favorável que o 

dispensado a outra pessoa ou grupo, em decorrência de uma relação de trabalho, 

praticado por qualquer pessoa ou resultante de uma situação de afinidade pessoal de 

qualquer natureza, antes de sua celebração, durante seu transcurso ou depois de seu 

término, por qualquer motivo que não possa ser justificado mediante os critérios de 

proporcionalidade e que tenha por objeto ou resultado prejudicar ou anular o 

reconhecimento, gozo ou exercício dos direitos laborais ou os direitos humanos e 

liberdades fundamentais de qualquer natureza, em qualquer campo e aspecto da vida 

laboral, privada ou pública. 

Trata-se de um conceito extenso e amplo, sem dúvida alguma. No entanto, apesar 

de amplo, não é minucioso, e suficientemente flexível, para que possa acolher o maior 

número de práticas discriminatórias nas relações do trabalho. A proposta da investigação 

não é moldar um conceito definitivo, mas tão somente estabelecer um ponto de partida 

para outros estudos sobre o tema. Sua contribuição reside em propiciar algumas linhas 

gerais para definir o que seja uma prática discriminatória mediante a análise de algumas 



situações mais comuns. A definição de um conceito pretende auxiliar o combate dessa 

terrível e nefasta prática, ainda muito comum.  

Todo o trabalho de pesquisa foi sustentado e incentivado pela esperança de que, 

parafraseando Martin Luther King, sonhamos, um dia, que todos os seres humanos sejam 

igualmente respeitados e cujas diferenças não sejam mais motivo para sofrimento. A 

riqueza e a beleza da diversidade humana deverão ser celebradas como o marco inicial da 

realização da fraternidade e da solidariedade entre os homens, o único caminho rumo a 

uma existência pacífica e feliz. 
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