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RESUMO 

 

Igualdade de gênero: o redimensionamento da concepção da igualdade material no 
âmbito laboral 

 

A pesquisa analisa a igualdade de gênero, tendo por objeto nuclear a situação do sexo 

feminino no mercado de trabalho e a verificação da necessidade de um redimensionamento 

do princípio da igualdade material, a fim de preservar o conteúdo axiológico do preceito 

vigente em nossa sociedade. Os valores sociais e culturais permeados no meio econômico e 

social delimitam a igualdade enquanto princípio, sendo de importância transcendental para 

a visualização da condição da mulher no Brasil e no Exterior. Da mesma forma, tais 

valores são relevantes para a avaliação das respectivas normas de tutela e seus efeitos 

reflexos, sem descurar da função social do contrato e da própria lei na regulação do 

trabalho. 

 

Palavras-chaves: Igualdade de genêro - discriminação - redimensionamento - mercado de 

trabalho 



ABSTRACT 

 

Gender equality: resizing the concept of material equality in the workplace 

 

The research analyzes gender equality, relating to the situation of women in the 

labor market and the need to check a resizing of the material equality principle, in order to 

preserve the axiological contents of the prevailing precept  in our society. The social and 

cultural values permeated into social and economic delimit equality as a principle, being 

exceedingly important for viewing the status of women in Brazil and abroad. Likewise, 

such values are relevant to the assessment of the respective norms of protection and their 

reflex effects, without neglecting the social function of the contract and the law in the 

regulation of labor.  

 

Keywords: gender equality - discrimination - resizing - labor market 

 



RIASSUNTO 

 

Occupazione femminile pari opportunità: riorganizzazione del concetto di 
uguaglianza materiale nell’ambito del lavoro 

 

Lo studio analizza l’uguaglianza del genere, avendo come obiettivo principale la 

situazione del sesso femminile nell’occupazione lavorativa e la verifica della necessita di 

una riorganizzazione del principio di uguaglianza materiale col fine di proteggere il 

contenuto assiologico del precetto vigente nella nostra società. I valori sociali e culturali 

inseriti nell’attività economica e sociale limitano l’uguaglianza in quanto principio, 

essendo di importanza trascendentale vedere la condizione della donna in Brasile ed 

all’estero. Della stessa forma, tali valori sono rilevanti per l’esame delle rispettive norme di 

tutela e suoi effetti conseguenti, senza omettere la funzione sociale del contratto e della 

propria legge nella regolazione del lavoro. 

 

Parole chiavi: pari opportunità - discriminazione - riorganizzazione - occupazione 

lavorativa. 
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INTRODUÇÃO 

 

1. Justificativa 

O presente estudo pretende discorrer sobre a igualdade de gênero com destaque à 

situação vivenciada pelas mulheres no mercado de trabalho na era contemporânea e a 

verificação da necessidade, ou não, de um redimensionamento do princípio da igualdade 

material, a fim de preservar o conteúdo axiológico vigente em nossa sociedade. 

A concepção da igualdade permeia a história promovendo discussões e conflitos 

que se iniciaram na mais longínqua idade e se perpetuam até os dias atuais. 

O conceito de igualdade, entretanto, é instável, variando conforme a época e 

geralmente segundo os valores fundantes da sociedade num determinando momento 

cultural. 

Com a evolução da sociedade, os parâmetros utilizados pelo legislador para aferir e 

implementar a igualdade como elemento de nivelamento dos direitos, atingindo, por 

conseguinte, todos os cidadãos, foi transformando-se gradativamente, passando de uma 

igualdade meramente formal para o que os estudiosos conceberam como uma igualdade 

material. 

O tema é de relevante importância para o estudo não só do direito do trabalho como 

de outros ramos jurídicos, dada a natureza social e humanitária que vigora no ordenamento 

do Brasil e de diversos países, onde as mulheres devem ser tratadas em igualdade de 

condições com os homens em prol do contínuo desenvolvimento da sociedade. 

Essa relevância também é intuída das diversas normas de índole internacional e 

supranacional provenientes de entidades como a Organização das Nações Unidas e a União 

Europeia, que regulam a igualização de direitos entre os sexos, estipulando as exceções 

reputadas legítimas e, na maioria das vezes, de caráter circunstancial. 

Ocorre que os dados disponíveis demonstram que a inserção laboral e econômica 

do sexo feminino nas mais diversas sociedades, mesmo naquelas em que os graus de 

civilidade e democracia são altíssimos, encontram-se incipientes se comparados ao do sexo 

masculino, motivo pelo qual se torna necessária a averiguação do funcionamento do 

caráter tutelar da legislação em vigor e ponderações sobre a sua manutenção ou 

reformulação. 
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Ao estabelecer benefícios específicos em virtude da condição especial em que se 

encontram, como na hipótese da licença maternidade em decorrência da gravidez, o 

legislador objetivou assegurar a igualdade material aplicando um tratamento diferenciado e 

adequado à peculiariedade da condição das mulheres. 

Todavia, essa medida de igualdade, ao invés de proteger e preservar os direitos das 

mulheres, gerou efeitos maléficos, que atingiram a contratação delas e sua absorção pelo 

mercado de trabalho, fruto de um preconceito incoerente e desregrado que o poder público, 

a princípio, não consegue impedir, uma vez que não se apresenta explícito e declarado. 

A liberdade de escolha na contratação pelo empregador prejudica a livre disputa das 

mulheres no mercado de trabalho. Dessa forma, a igualdade material pode, no fim, acabar 

prejudicando os direitos dos trabalhadores antes mesmo de surgir o vínculo laboral ou 

ainda impedir a devida celebração contratual. 

Nesse contexto, surge a relevância desta pesquisa que visa estudar o 

redimensionamento da igualdade, que verificará se as disposições baseadas na igualdade 

material, a pretexto de proteger os hipossuficientes, acaba por prejudicar o direito dos 

trabalhadores, podendo tal situação, uma vez identificada, autorizar a edição de normas ou 

mesmo a interpretação construtiva tendente a elastecer o rol desses direitos a outras 

pessoas que não estariam originalmente previstas e, com isso, obstar a discriminação de 

empregadores que perderiam a certeza e a fácil identificação dos beneficiários em 

potencial. 

Daí o título “Igualdade de gênero: o redimensionamento da concepção da igualdade 

material no âmbito laboral” e a viabilidade do desenvolvimento desta pesquisa, sendo 

crucial para esta abordagem a divisão do estudo em quatro capítulos, delimitando os 

aspectos que serão apresentados ao longo do trabalho. 

 

2. Delimitação do tema 

No primeiro capítulo será abordado o princípio da igualdade, especificando o 

conceito de “princípio” e sua função no ordenamento jurídico, para, depois de uma 

incursão sobre a noção de igualdade e sua origem, traçar a evolução da concepção de 

igualdade formal e material e das diversas classificações acadêmicas, tais como igualdade 

perante a lei, na lei e por intermédio da lei, segundo a doutrina, demonstrando as diferenças 

e as intercomunicações delas para um melhor entendimento da igualdade como um todo. 
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No mesmo capítulo, dada a interdependência dos termos igualdade e discriminação 

será necessária a análise das desigualdades naturais e sociais e das tentativas de 

nivelamento ou atenuação das discrepâncias, por meio das noções de discriminação 

negativa e positiva (ação afirmativa) e outras classificações, como a discriminação direta, 

indireta e oculta, entre outras, com base em elementos extraídos da doutrina, que 

permitirão o estabelecimento de conceitos, verdadeiras vigas para o desenvolvimento dos 

próximos capítulos. 

No segundo capítulo, a fim de preparar a intelecção da existência ou não de uma 

discriminação no direito do trabalho, será de suma importância a averiguação da 

legitimidade, ou não, do fator discríminen sexo como elemento de diferenciação do 

tratamento dispensado às pessoas, lastreado eminentemente no posicionamento doutrinário.  

Após essa abordagem da discriminação sexual, passar-se-á a uma análise detida da 

situação da mulher nas relações laborais no Brasil desde o Código Civil de 1916, 

pontuando algumas alterações legislativas até a Constituição Federal de 1988, em que a 

igualdade vigora como preceito basilar.  

Nessa etapa, após o ano de 1988, será importante destacar algumas pesquisas e 

relatórios elaborados e referenciados pela doutrina ou mesmo constantes do sítio oficial do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, em que se analisa a população feminina em 

termos percentuais em relação aos homens, seja sob o aspecto remuneratório, seja na 

inserção no meio laboral e em atividades segmentadas. 

Dentro da concepção traçada no segundo capítulo, ainda, será relevante observar 

algumas normas tutelares do sexo feminino dispostas especialmente na Constituição 

Federal de 1988 e na Consolidação das Leis do Trabalho, extraídas por amostragem e, 

portanto, sem a pretensão de esgotar a matéria. 

Essa observação dar-se-á no exclusivo intuito de se verificar se, na atualidade, as 

normas asseguram uma melhor participação das mulheres no mercado de trabalho, com 

uma eficiente proteção a esse nicho social e, em caso negativo, qual seria uma forma mais 

adequada de formulação do conteúdo normativo, com base na doutrina nacional e 

ponderações igualitárias. 

Antes de encerrar o segundo capítulo, restará perquirir o posicionamento do 

Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, do Tribunal Superior do 

Trabalho e de alguns Tribunais Regionais, a fim de verificar a evolução do tratamento 

dado à discriminação de gênero e à interpretação das disposições constitucionais e 
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infraconstitucionais ligadas ao gênero, momento em que a pesquisa será efetivada nos 

endereços eletrônicos oficiais dos respectivos tribunais, selecionando-se os julgados mais 

relevantes do ponto de vista da atenuação da discriminação sexual. 

No terceiro capítulo será discutida a condição da mulher nas relações laborais no 

âmbito internacional, em que, de início, mapear-se-á a situação do sexo feminino em 

diversos países da Europa, Ásia, América e África, objetivando estabelecer, por meio de 

dados estatíticos fornecidos por pesquisas referenciadas pela doutrina e disponível em 

“sites” oficiais, a população economicamente ativa e a atividade das mulheres nos 

respectivos países na era contemporânea, independentemente da existência de normas 

tutelares relacionadas ao sexo.  

Nesse tópico enunciar-se-á também a evolução da jurisprudência norte-americana 

nas questões de gênero compiladas pela doutrina, o que delineará a evolução do tratamento 

da matéria ao longo das décadas passadas com reflexo nos demais países. 

Num segundo momento, diante da influência de Portugal em nosso país, será 

utilizado aquele Estado como modelo para verificar a condição das mulheres na Europa, 

com especial destaque para as normas supranacionais que regulam a discriminação de 

gênero e o mercado de trabalho das mulheres na União Europeia. 

Esses dados foram obtidos pelas pesquisas referenciadas pela doutrina estrangeira e 

estatísticas disponíveis em sítios oficiais do Governo português, da União Europeia e do 

Brasil, com abordagem das leis portuguesas e sua adaptação às diretivas editadas pela 

comunidade, além dos diversos tratados e demais documentos, como o Pacto europeu para 

igualdade de gênero do Conselho Europeu (2006), a Estratégia para a igualdade entre 

homens e mulheres 2010-2015 da Comissão europeia, a Carta das Mulheres (2010), entre 

outros.  

Da mesma forma, nesse tópico será providenciada uma incursão em julgados do 

Tribunal Europeu atinentes às relações de trabalho e demais aspectos relacionados ao 

gênero, possibilitando traçar um paralelo com o que aconteceu na comunidade nas últimas 

décadas e seus reflexos indiretos e diretos. 

Após essa discussão no âmbito da comunidade europeia, num terceiro momento, 

enumerar-se-ão algumas das principais normas internacionais relacionadas à igualdade de 

gênero, reproduzindo-se certas disposições, a começar pela Declaração Universal dos 

Direitos Humanos de 1948, o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais de 1966, a Convenção Americana de Direitos Humanos de 1969 e, 
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essencialmente, as convenções e recomendações da Organização Internacional do 

Trabalho.  

Essa narrativa, essencial para visualizar as tendências da regulação da matéria nos 

últimos anos no trato das questões laborais relacionadas ao sexo, será coletada em 

inúmeros “sites” disponíveis no Brasil e no exterior, buscando mencionar também as 

disposições não ratificadas pelo nosso país. 

Após essa construção e balizamento dos paradigmas reinantes nas normas 

nacionais, internacionais e supranacionais de proteção do sexo feminino, ingressar-se-á na 

discussão, no quarto e último capítulo, tendente a averiguar a viabilidade do 

redimensionamento da concepção da igualdade material em relação ao gênero na era 

contemporânea, na ausência de alteração legislativa, lastreada na situação vivenciada pelas 

mulheres. 

Nesse momento, será discutido se as disposições vigentes são suficientes, ou não, 

para uma melhor integração da mulher no mercado de trabalho, em igualdade de condições 

com os homens, ou se há necessidade de alteração do paradigma de proteção relacionado 

ao sexo para outro aspecto próprio do ser humano, independentemente de seu gênero. 

A questão não se restringe a saber se há ou não necessidade de alteração do fator 

eleito para diferenciação de tratamento, mas, principalmente, ponderar se há medidas que 

poderiam ser tomadas no intuito de atenuar as normas editadas, por meio de disposições 

presentes na própria legislação civil e constitucional, para viabilizar, de maneira transitória 

até eventual alteração legislativa, a interpretação das disposições tutelares do sexo 

feminino sem causar maiores prejuízos para as mulheres e, consequentemente, por via 

reflexa, para toda a sociedade.  

Para isso será relevante a análise da função social do contrato e da própria lei na 

regulação do trabalho, verificando o senso comum e a modificação do paradigma de 

proteção para a promoção da igualdade de tratamento no trabalho de ambos os sexos, a ser 

exercitada pelo Estado e pelos juristas na interpretação, integração e aplicação da norma 

que detém no Poder Judiciário um de seus essenciais baluartes e no Direito Civil diversos 

instrumentos adequados visando a implementação de uma reformulação dos atos jurídicos, 

adequando-os à realidade social vigente. 
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3. Métodos e técnicas de pesquisa 

O método principal utilizado nesta dissertação será o indutivo, para inferir os 

valores sociais e culturais permeados no meio econômico e social que nos circundam, bem 

como a necessidade ou não de remodelação do conteúdo do princípio da igualdade em sua 

vertente material, apesar da importância de utilização de diversos outros métodos para a 

construção da pesquisa que ora se propõe.  

Utilizar-se-á também do método analítico, por meio da verificação de documentos 

dos mais diversos, incluindo normas, acórdãos e decisões de índole nacional, internacional 

e supranacional, e de textos jurídicos e sociais decorrentes de pesquisa bibliográfica 

provenientes de autores nacionais e estrangeiros, a fim de alcançar conclusões abalizadas 

sobre a situação da mulher na era contemporânea. 

No tocante às técnicas de pesquisa, serão observadas as fontes primárias (leis 

nacionais e estrangeiras, Declarações, Tratados, Pactos, Diretivas, Convenções, 

recomendações etc., de caráter nacional, internacional e supranacional) e secundárias 

(doutrina), além dos dados extraídos diretamente do sítio do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística acerca da população feminina no Brasil e em outros países. 
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CONCLUSÃO 

 

A igualdade é um dos princípios mais importantes e cruciais para a legitimação de 

um Estado Democrático de Direito, apresentando funções que interferem na aplicação, 

interpretação e criação da norma posta, como se fosse um verdadeiro vetor condicionante 

do ordenamento jurídico brasileiro e das diversas nações ditas civilizadas de nossa era, 

tamanha a sua grandeza axiológica em termos constitucionais. 

Durante o passar dos anos, a noção de igualdade sofreu alterações, desde sua origem, 

em virtude das interferências espaço temporais vivenciadas pelo preceito num determinado 

Estado ou mesmo as mutações decorrentes dos contextos históricos de cada país, em que a 

concepção igualitária é variável, segundo condicionantes sociais, econômicos, culturais, 

religiosos, políticos, dentre tantos outros fatores que se mesclam ou modificam o conteúdo 

do mencionado princípio. 

A admissão da igualdade sob uma roupagem meramente formal, oriunda do 

liberalismo, evoluiu para um aspecto material e substancial, em que a noma genérica e 

abstrata editada não seria simplesmente aplicada a todos sem distinção, mas, 

principalmente, deveria vincular o legislador a ponto de que seu conteúdo levasse em 

consideração a desigualdade das diversas camadas da sociedade, tratando os iguais de 

maneira semelhante e os desiguais de forma diferenciada confome a específica 

desigualdade dos gupos sociais.  

Essa transformação não foi suficiente, pois envolvia a acepção de “igualdade perante 

a lei” e “igualdade na lei”, o que se desenvolveu para o que se denomina, na atualidade, de 

“igualdade por intermédio da lei”, com maior participação da sociedade na idealização e 

concretização da norma, almejando uma melhor conformação da lei à realidade sócio-cultural. 

A discriminação e a igualdade são institutos, ao mesmo tempo, opostos e associados, 

dependendo da sua utilização num determinado caso concreto, sendo certo que a segunda pode 

pressupor a não aplicação da primeira (não discriminação) ou, por meio da discriminação, 

determinar um reequilíbrio da situação, visando, como fim principal a igualdade. 

Ocorre que as diferenças interpessoais que implicam em desigualdade podem ser de 

cunho natural ou social. Na hipótese natural, pouco se pode fazer em termos legislativos, 

tendo em vista que a lei jamais poderá alterar as concepções físico-psíquicas do ser 

humano, entretanto, na identificação de uma diferenciação de conotação social, torna-se 
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possível ao legislador e aos políticos em geral, por diversas medidas, atenuarem ou 

suprimirem, total ou parcialmente, a desigualdade fruto de um elemento artificial 

independente da essência do ser. 

No intuito de inviabilizar as discriminações ilegítimas, a proibição singela de uma 

discriminação negativa, em que se obsta o acesso a direitos ou o exercício desses direitos a 

determinados nichos sociais, somou-se a uma discriminação positiva ou, em outro termo, a 

uma ação afirmativa, em que, além da vedação da diferenciação indevida, deve-se 

promover uma igualdade mais real, com o uso da discriminação para adequar a realidade 

legal às particularidades e especificidades de cada ser humano nas relações sociais.  

No auxílio a essa atuação afirmativa cunharam-se vários conceitos, dentre os quais as 

oposições às discriminações direta (conduta afrontosa a norma), indireta (consequência 

afrontosa à norma, ainda que, na origem, a conduta seja legítima) e oculta (consequência 

afrontosa à norma com a verdadeira intenção oculta, sob aparente legitimidade da 

conduta), dentre outras que passaram a ser coibidas na medida em que atingem as 

minorias, conceito esse não atrelado ao quantitativo de pessoas na população, mas sim aos 

que exercitam e gozam de seus direitos e ocupações na sociedade. 

Uma das principais vítimas da discriminação, em todas as suas acepções, ainda é, na 

era contemporânea, a mulher, em especial quando se analisa a sua situação na assunção, 

manutenção e extinção nas relações laborais, sendo objeto de segregação horizontal (diferenças 

de atividades exercidas) e vertical (nível hirarquico numa mesma atividade) nas empresas. 

Diante desse contexto, torna-se relevante a ponderação sobre o fator discríminen sexo 

nas relações trabalhistas, ocasião em que se percebe que, em termos de discriminação negativa 

impeditiva da admissão ou do exercício de direitos, esta somente seria admitida se houvesse 

uma correlação lógica entre a prática e o elemento discriminador permeado de uma finalidade 

legítima e com os limites consagrados na razoabilidade e proporcionalidade da limitação.  

Um exemplo seria a preferência na contratação por mulheres ou por homens, 

dependendo do sexo de um idoso, que necessitasse de cuidados de limpeza íntima que 

viesse a se sentir menos confortável na presença do sexo oposto.  

Por outro lado, qualquer discriminação negativa ilegítima deve ser inviabilizada e 

apenada pelo ordenamento jurídico, sendo mais facilmente identificável pelos juristas do 

que a discriminação ilegítima de conotação positiva, ou seja, com a atribuição de 

privilégios a apenas um dos sexos, em especial às mulheres, dado o fato de se inserirem no 

conceito de minoria. 
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O maior problema para concluir sobre a legitimidade da discriminação positiva 

encontra-se na adequação lógica das peculiaridades femininas com os benefícios legais e a 

manutenção razoável e proporcional dos valores consagrados nas normas constitucionais 

de caráter fundante da validade do ordenamento jurídico nacional.  

A tutela legal do trabalho das mulheres tem como consequência desincentivar a 

contratação e promoção profissional do sexo feminino, que acaba sendo relacionado a 

maiores custos operacionais, em virtude de diversos fatores e benefícios insculpidos na 

legislação ordinária e, ao mesmo tempo, mantendo a imagem de fragilidade delas em 

comparação com os homens.  

Além disso, a diferença de remuneração entre os gêneros pode decorrer de diversos 

fatores, não necessariamente relacionados ao sexo e nem impede que empresas diversas 

venham a pagar salários diferenciados desde que, no seu interior e para as mesmas funções, 

não remunerem de maneira inferior as mulheres. 

No Brasil, percebe-se que o preconceito e os estereótipos sexistas ainda vigoram, 

afetando o mercado de trabalho das mulheres no sentido de que seus salários visam 

complementar a renda familiar, mantêm-se atreladas às atividades do lar e ao cuidado dos 

filhos, motivos pelos quais são empurradas para a atividade informal, jornada parcial, 

empresas tercerizadas e ainda percebem remuneração bem inferior aos homens, muitas 

vezes influindo indiretamente na remuneração deles quando a atividade acaba por ser 

reputada eminentemente feminina.  

Apesar das diferenças de remuneração serem atenuadas na área pública, diante da 

percepção de vencimentos ou subsídios estipulados por lei e atrelados ao cargo 

independentemente do sexo, ela ainda persiste diante de alguns elementos, como na 

hipótese das licenças atreladas à maternidade e aos cuidados dos filhos, fato associado a 

menor antiguidade nas instituições, uma vez que seu ingresso só se intensificou nas últimas 

décadas que, em escala de carreira, pode interferir na remuneração ao longo dos anos. 

Acrescente-se, ainda, que algumas disposições infraconstitucionais, antes de coibir a 

discriminação e promover uma real tutela do gênero feminino, acaba por afastá-lo dos 

postos de trabalho indiretamente, portanto chocando-se com a determinação de “proteção 

do mercado de trabalho da mulher” previsto expressamente no inciso XX, do artigo 7º da 

Constituição Federal.  

Nesse sentido, pode-se citar, a título exemplificativo, os artigos 384 (descanso de 15 

minutos antes da jornada extraordinária), 389 (local adequado para amamentação quando 
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se empregue ao menos 30 mulheres com idade superior a 16 anos), 390 (menor peso para o 

trabalho realizado pelas mulheres), 392 (licença-maternidade) e 396 (pausa de 30 minutos 

duas vezes ao dia para amamentação), todos da Consolidação das Leis do Trabalho, que 

atribuem benefícios apenas às trabalhadoras. 

Esses dispositivos poderiam ter suas redações alteradas para privilegiar a situação 

fática vivenciada pelo ser humano independentemente do sexo, ainda mais quando a 

jornada extraordinária atinge a saúde de ambos os sexos. 

O mesmo raciocínio pode ser inferido do peso submetido ao trabalhador que, por sua 

vez, ao variar em relação à condição física de cada um, independe do sexo, a amamentação 

e outros cuidados com a criança, seja em virtude de locais adequados no serviço, seja pelas 

pausas para alimentação do filho, além da própria licença-maternidade que foram 

instituídas em prol da criança e, por esse motivo, devem ser exercidas, da mesma forma, 

pelo pai solteiro com a guarda do recém-nascido, pelo viúvo ou adotante, inclusive na 

hipótese de união homoafetiva. 

As determinações de obrigações legais do empregador diretamente relacionadas ao 

sexo do empregado apenas servem como desestímulo à contratação de mulheres em 

relação aos homens.  

Já não bastasse isso, até mesmo as disposições constitucionais, como, por exemplo, a 

estipulação de menor tempo de idade ou contribuição para a aposentadoria das mulheres 

(artigo 40, § 1°, III, “a” e b” e artigo 201, §7º, I e II da CF), incutem no empregador o 

temor de perder a mão de obra feminina em menor tempo do que o trabalhador masculino, 

que, em potencial, após detido treinamento para a função poderia ficar mais cinco anos à 

disposição da empresa. 

Ciente dessa necessidade de reformulação do paradigma da igualdade para açambarcar o 

ser humano e não um dos sexos em detrimento do outro, a jurisprudência de alguns Tribunais 

brasileiros tem demonstrado certa oscilação quanto ao caminho a ser seguido.  

O Supremo Tribunal Federal vem reconhecendo a estipulação de benefícios 

previdenciários e outros direitos aos conviventes em união homoafetiva, nivelando-os para 

todos os efeitos aos demais casais, ultrapassando o limite do sexo como elemento e fator 

discríminen. 

Da mesma forma, o Superior Tribunal de Justiça vem assegurando o direito de 

alimentos aos conviventes e a alteração do registro civil de masculino para feminino, tudo 

em prol da dignidade da pessoa humana.  



19 

 

Curiosamente, o Tribunal Superior do Trabalho, de maneira conservadora, preconiza 

a constitucionalidade do artigo 384 da CLT, diferenciando as condições de homens e 

mulheres, enquanto algumas decisões do Tribunal Regional da 15º Região o declara 

inconstitucional e do Tribunal Regional da 2º Região mantém a disposição aplicável a 

homens e mulheres indistintamente, o que se entende ser a melhor opção em prol dos 

direitos humanos trabalhistas. 

Por outro lado, nos demais países americanos, europeus, asiáticos e africanos 

percebe-se que a situação da mulher, salvo raras exceções, como no exemplo dos países 

nórdicos, sempre é muito inferior à condição laboral dos homens, demonstrando ser essa 

uma constante, independentemente da cultura e condição social e econômica das nações.  

Em países como os Estados Unidos da América verifica-se que, desde sua 

constituição até por volta da década de 70 do século passado, a diferenciação de tratamento 

por sexo era tolerada, alterando-se, depois disso, para rechaçar esse tipo de discriminação, 

tendo início, em 1971, no caso Reed vs. Reed. 

Noruega, Suécia e Finlância são exceções em termos de igualização de direitos 

devido ao alto grau de instrução da população como um todo, política de igualdade de gênero, 

estereótipos culturais e sociais, entrentanto, ainda assim, possuem segmentação nas profissões. 

Na América Latina, com robusta legislação de cunho tutelar em diversos países, tal fato, 

por si só, não impede a discriminação do sexo feminino, incentivada também pela ausência de 

políticas de compartilhamentos dos afazeres domésticos e de cuidados com a prole. 

A situação das mulheres em Portugal não é diferente do resto do mundo, com 

disposições relativas à igualdade muito semelhantes às brasileiras em seu texto 

constitucional. A inserção desse país na União Europeia promoveu alteração em sua 

legislação infraconstitucional, que teve que se adaptar às normativas (diretivas e 

regulamentos) da UE, sendo, um exemplo, a denominada licença parental.  

Os diversos tratados que regulam a comunidade europeia preconizam a igualdade 

como um objetivo a ser perseguido e garantido pelos Estados membros até se chegar no 

Tratado de Lisboa.  

Outros documentos, como o Pacto Europeu para Igualdade de Gênero (2006), 

almejam a reestruturação social, a eliminação das disparidades sócio-econômicas entre os 

sexos e, em especial, o equilíbrio da vida profissional com o exercício dos deveres 

familiares, entre diversos atos oriundos da União Europeia como a Cartas da Mulheres 



20 

 

(2010), a Estratégia para igualdade entre homens e mulheres 2010-2015 e a comunicação 

EUROPA 2020. 

Destaca-se também a Diretiva nº 2006/54/CE, que trata da aplicação do princípio da 

igualdade de oportunidades e igualdade de tratamento entre os sexos em relação à 

atividade profissional e ao emprego, entre outras normas em constantes reformulações, 

com o intuito de assegurar um desenvolvimento racional e próspero aos componentes do 

bloco europeu.  

O Tribunal Europeu também já se manifestou algumas vezes acerca da discriminação 

de gênero, merecendo destaque o caso Douglas Harvey Barber versus Grupo de Seguros 

Guardian Royal Exchange, em que as diferenças de idade para aposentadoria e seguro 

desemprego foram niveladas entre homens e mulheres, dentro de uma tendência de 

diversas decisões da Corte calcada na igualização dos gêneros em direitos e obrigações. 

No âmbito internacional, as disposições consagradoras da igualdade são incontáveis, 

tendo relevância, a Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), o Pacto 

Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (1966), a Convenção 

Americana de Direitos Humanos (1969), a Convenção sobre a Eliminação de Todas as 

Formas de Discriminação contra a Mulher (1979), dentre outras. 

No aspecto laboral, com o surgimento da Organização Internacional do Trabalho 

foram editadas diversas Convenções e Recomendações, constatando-se que, antes de 1950, 

priorizava-se nos textos a tutela do sexo feminino, restringindo atividades imbuídas de um 

ideal de fragilidade e responsabilidade pelos afazeres domésticos.  

Depois da década de 50 do século passado, a organização supramencionada destinou-

se a promover a igualização de direitos e deveres de ambos os sexos no meio laboral, 

afastando as disposições diferenciadoras e restritivas da admissão de mulheres. 

Algumas dessas normativas sequer foram ratificadas pelo Brasil, tais como as 

convenções ns° 177/1996 (trabalho em domicílio), 175/1994 (trabalho em tempo parcial), 

156/1981 (trabalhadores com responsabilidades familiares) e 183/2000 (proteção da 

maternidade), além da recomendação nº 165/81, que sugere, entre outras coisas, a criação 

de serviços de assistência à infância e de auxílio à família e da licença parental, está última 

também prevista na recomendação nº 191/2000. 

Essa evolução histórica da concepção da igualdade de gênero implica, nos dias 

atuais, num redimensionamento do conteúdo da igualdade material, que exige um 
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tratamento semelhante para o ser humano que vivencie situações fáticas idênticas ou 

assemelhadas, independentemente do seu sexo ser o masculino ou o feminino. 

Se o paradigma comparativo para tratamento diferenciado for a situação em si e não 

a pessoa que está submetida aos fatos, os preconceitos e estereótipos acabarão por se 

enfraquecer, na medida em que a figura feminina não será objetivamente ligada a uma 

tutela legal que ocasiona maiores custos aos empregadores, como na hipótese da licença 

parental concedida a ambos os sexos ou um elastecimento da licença-paternidade para 

equivaler à licença-maternidade.  

Enquanto a legislação em vigor não é alterada e a educação da população ainda se 

encontra estereotipada, uma forma adequada de atenuação dos preconceitos e mesmo 

viabilizadora da implementação de uma igualdade mais real encontra-se na utilização de 

preceitos oriundos do Código Civil e da Lei de Introdução às normas do direito brasileiro. 

Assim, os fins sociais da lei, as exigências do bem comum, a função social do 

contrato e da empresa, que limitam a autonomia da vontade e se utilizam da ordem pública 

e dos bons costumes como meios de interpretação, integração e aplicação das disposições 

legais em vigor, em privilégio de uma maior dignidade humana erigida a fundamento de 

nosso país no texto constitucional, seriam ótimos instrumentos a serviço da igualdade. 

Além disso, a boa fé objetiva e o princípio da justiça contratual ganham uma 

conotação mais ampla e intensa quando se analisa o contrato de trabalho, que não vincula 

apenas empregado e empregador, mas todos os indivíduos numa determinada empresa e, 

em acepção ampla, todos os membros da sociedade, perdurando na admissão, na 

manutenção e após o encerramento do contrato de trabalho, sem discriminação de gênero. 

Não será por meios legais artificiais de compensação da discriminação que as 

mulheres nivelar-se-ão com os homens, caso contrário isso já teria ocorrido, dado nosso 

arcabouço normativo, havendo, enquanto não se promove uma reeducação social, a 

necessidade da adoção de métodos de enfrentamento do problema, que podem decorrer da 

reformulação do paradigma da igualdade para as circunstâncias e situações fáticas presente 

nas normas legais.  

Enquanto essa alteração de lastro legislativo não ocorrer, uma das propostas é a 

utilização das normas vigentes segundo a função social presente e extraída das relações em 

sociedade, auxiliando numa interpretação construtiva e imbuída de justiça pelos juristas, 

calcada na isonomia de gêneros com o maior nivelamento possível de direitos e obrigações.  
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Essa nova visão da igualdade deverá permear não só a interpretação dos juristas, mas 

condicionar a integração das normas em hipótese de lacuna legal, por meio da analogia, 

interpretação extensiva, equidade e aplicação de princípios gerais de direito em atenção aos 

fins sociais da lei e das exigências do bem comum.  

A interpretação deve priorizar a vontade da norma que é mutável, segundo a 

evolução histórica e, obviamente, destacada da singela vontade do legislador, propiciando 

o redimensionamento do substrato da igualdade material, influenciando no senso comum e, 

especialmente, balizando a alteração do paradigma de proteção do sexo frágil (feminino) 

para uma promoção da igualdade de tratamento no trabalho de ambos os sexos, 

dificultando a idealização da mulher como “meia força”, destinada às atividades do lar e, 

por consequência, mais onerosa sob o ponto de vista econômico do empregador. 

Essas medidas podem não suprimir totalmente a discriminação de gênero; entretanto, 

atenuarão a relação imediata que, na contemporaneidade, apresenta-se entre o sexo 

feminino e as ausências decorrentes de licença-maternidade, amamentação, locais especiais 

para a guarda dos filhos até certa idade, aposentadoria em menor tempo, que não se 

encontram diretamente atreladas aos homens.  

Caso nas hipóteses acima descritas, de qualquer um dos pais possa se ausentar, esses 

maiores “inconvenientes” do empresário não serão única e exclusiva responsabilidade das 

mulheres e, no mínimo, na formação da dúvida, a contratação do sexo feminino deixa de 

ser uma conta matemática e passa a mera probabilidade, que não se confunde de antemão 

com a absoluta certeza de futuros afastamentos do emprego, incentivando ainda mais a 

discriminação sexual. 
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