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PREFÁCIO
A Escola Judicial e o TRT da 5ª Região têm a alegria e a
honra de trazer ao público a presente obra coletiva, intitulada de
DIREITO ANTIDISCRIMINATÓRIO DO TRABALHO, cujo
conteúdo resulta bem oportuno neste momento em que se exacerbam e recebem visibilidade os casos de violência moral e física
praticadas contra grupos sociais minorizados ou subalternizados,
a despeito da promessa constitucional de erradicação do racismo e de todas as formas de desigualdade, de discriminação e de
opressão, mas quando também ganham musculatura e realce as
lutas históricas, as organizações, as vozes, as energias e as ferramentas dispostas ao combate necessário contra estas práticas
abomináveis e capazes de realizar o mandato civilizatório contido
na Constituição de 1988.
A coletânea é filha das intensas discussões e do rico trabalho
tecidos no Grupo de Estudos e Pesquisa Sobre Práticas Discriminatórias e Repercussões no Mercado de Trabalho, criado e mantido pela Ejud5. Foi coordenada por Maíra de La Cruz, Manuela
Hermes e Silvia Teixeira do Vale, três mulheres juízas dispostas
a provocar a reflexão e a lançar luzes sobre a violência, cotidiana
e naturalizada, que oprime e não raro termina por matar negros,
mulheres, homossexuais, transgêneros, pobres e tantas outras
pessoas e grupos vulnerabilizados pelos séculos de dominação
herdada da nossa velha estrutura colonialista.
O Grupo de Estudos sobre práticas discriminatórias nasceu
no final de 2019, por sugestão do professor Júlio César de Sá da
Rocha, quando da sua palestra em um evento internacional promovido pela escola Judicial do TRT5 no auditório da Faculdade
de Direito da Universidade Federal da Bahia. O grupo foi instalado no início de 2020 e contou, desde a sua formação, com gente
que espelha uma parte expressiva da nossa diversidade étnica, social, cultural e de múltiplas experiências existenciais.
Aberto na sua composição, o grupo teve a ativa participação
de pessoas oriundas da magistratura, da advocacia, do quadro de

servidores do tribunal e, de estudantes, o que se traduziu em rica
troca de conhecimento e de reflexão para além do nosso público
interno, em formação de forte elo com a comunidade baiana e organizações que se dedicam a combater todas as formas de discriminação, com o intuito de fomentar uma cultura de paz, igualdade,
respeito, solidariedade, liberdade e existência digna para todos.
Mediante participação sempre atenta e sensível, este grupo heterogêneo e diverso, se dispôs a tratar deste tema que nos
atinge tão profundamente e nos marca como sujeitos e como sociedade de modo tão pungente. Para isto, além dos preciosos debates travados entre os membros do grupo através da rede social
WhatsApp e nas reuniões periódicas, professores e intelectuais
foram convidados a trazer suas contribuições para iluminar as
discussões. Rubem Casara, Adilson José Moreira, Lívia Vaz, Felipe Estrela, Jorge Raupp, entre outros, foram alguns que ajudaram
a construir o corpo de ideias, proposições e reflexões que compõem a obra que a Escola Judicial e o TRT fazem por publicar.
Preconceito e discriminação não são coisas idênticas, como
se sabe. Preconceito diz respeito ao pensar e se constitui nos conceitos fixos e apriorísticos, sempre negativos, que se tem de algo
ou de alguém, enquanto a discriminação diz respeito à conduta e
à ação. A discriminação é o preconceito em ato, é o preconceito
que se faz carne. Ambos, portanto, se imbricam e se complementam. Embora seja comum dizer-se que o preconceito é irrelevante juridicamente, não podemos desprezar que o preconceito é a
matriz e o alimento que nutre todas as formas da discriminação.
O preconceito e a discriminação, apesar da permanência de
elementos que lhes servem de base e estrutura, assumiu diferentes
faces ao longo da história. Diversos foram os agentes perpetradores desta infâmia, do mesmo modo que também historicamente
foram diferentes os povos e grupos sociais sobre os quais ela se
abateu. Negros, índios, mulheres, judeus, homossexuais, ciganos,
transexuais e asiáticos, são alguns exemplos de sujeitos que, de
modo mais ou menos permanente, sentiram ou ainda sentem nos
corpos e nas almas o peso inclemente da discriminação.

Até que tenhamos mudado a estrutura socioeconômica do
nosso país, que tenhamos reescrito o modo de ser dos nossos vínculos sociais e dos modelos jurídicos que lhes são consectários,
não nos devemos esquecer que somos uma sociedade classista,
elitista, racista, sexista, em que há lugares fixos e previamente estabelecidos na escala social em que se distribuem o dentro e o
fora, os privilégios e as subalternidades, as inclusões e a exclusões,
as liberdades e as opressões. É no solo fértil desta “terra” em que
por séculos se desenvolveram sem anticorpos os germes de toda
sorte de preconceitos e se alimentaram todas as multiformas da
dominação e da discriminação que interditam cotidianamente a
potência de nos constituirmos em uma sociedade verdadeiramente inclusiva e efetivamente democrática.
O lançamento deste DIREITO ANTIDISCRIMINATÓRIO DO TRABALHO é um marco importante na práxis jurídica indispensável para transformarmos este cenário iníquo de
opressão que nos envergonha como nação. O seu conteúdo, que
contempla a abordagem de temas de direito material e processual, é fruto maduro da reflexão consistente dos participantes do
grupo de estudo, e é, sobretudo, um instrumento de combate ao
preconceito, ao racismo e a todas as formas pelas quais se revela
a violência da discriminação.
A obra conta com quatorze textos elaborados por vinte e uma
pessoas, dado que alguns deles são feitos em parcerias, e interpela
uma multiplicidade de temas ligados à discriminação no mundo
do trabalho. Nas páginas que se seguem encontramos abordadas
as questões relativas ao gênero, ao papel do Direito Internacional
e dos tribunais supranacionais, ao ambiente de trabalho, à utilização do nome social, ao assédio moral, às negociações coletivas e às
cotas em vagas de empregos, à acessibilidade, à proteção contra as
dispensas, ao trabalho infantil e outros. Enfim, encontramos nos
textos um belo mosaico de abordagens sobre as múltiplas faces da
discriminação nas relações de trabalho e emprego.
Para usar uma metáfora cinematográfica, um prefácio deve
ser um pequeno trailer do que vem a seguir, para atiçar a curiosidade do público, mas certamente não deve retirar do leitor o

tempo precioso que ele destinará ao que realmente importa. Desse modo, para não me alongar numa resenha cansativa dos artigos
que compõem está excelente e oportuna obra coletiva, parabenizo as três coordenadoras, congratulo-me com todos e todas que
escreveram os textos e desejo que este DIREITO ANTIDISCRIMINATÓRIO DO TRABALHO nos “caia na alma” e nos ajude
a mudar as coisas, pois parafraseio Belchior para dizer que “amar
e mudar as coisas” deve nos interessar mais! Boa leitura.
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A PROTEÇÃO AO TRABALHO DA MULHER
NO DIREITO INTERNACIONAL DO
TRABALHO: estudo do caso trabalhadores da
fábrica de fogos de Santo Antonio de Jesus e seus
familiares vs. Brasil
Monique Fernandes Santos Matos1*

1. A RELEVÂNCIA DA JURISPRUDÊNCIA
INTERNACIONAL PARA A APLICAÇÃO DOS
DIREITOS HUMANOS SOCIAIS NO BRASIL
O tema da proteção ao trabalho das mulheres no âmbito do
Direito Internacional do Trabalho (doravante DIT) não é novidade, muito ao contrário. Estudiosos da História do Direito do
Trabalho e, em especial, de suas origens no plano internacional,
apontam-nos para preocupação com a crescente exploração do
labor de mulheres e crianças na incipiente industrialização da segunda metade do Séc. XVIII como um dos motivos de gestão
das primeiras normas trabalhistas, tanto nacionalmente como em
convenções internacionais da OIT. A título de exemplo, veja-se a
Convenção n. 3 da OIT, relativa ao Emprego das Mulheres antes
e depois do parto (Proteção à Maternidade), e também a Convenção n. 3 da OIT, relativa ao Trabalho Noturno das Mulheres, ambas adotadas pela Organização Internacional do Trabalho - OIT
em 1919 e ratificadas pelo Brasil em 1934 (atualmente não mais
em vigor internamente, pois denunciadas)2.
Apesar desta presença marcante nas origens do DIT, inclusive dentre as razões de fundação da OIT, o tema da proteção ao
1 * Doutora em Direito das relações internacionais pelo Centro Universitário de Brasília (UniCEUB). Mestreem Direito das Relações Internacionais pelo Centro Universitário de Brasília (UniCEUB). Especialista
em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho pela Universidade Cândido Mendes. Graduada em Direito
pela Universidade Federal da Bahia (UFBA). Professora convidada da Escola Judicial do Tribunal Regional
do Trabalho da 5ª. Região – EJUD5 e da Escola da Associação dos Magistrados do Trabalho da 5ª. Região
- EMATRA5. Autora de livros e artigos jurídicos. Juíza do Trabalho Substituta do Tribunal Regional do
Trabalho da 5a. Região.
2

Disponível em: https://www.ilo.org/brasilia/convencoes/lang--pt/index.htm. Acesso em: maio 2021

10.51797/9786588862100Cap1
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trabalho das mulheres, assim como a proteção aos direitos sociais
como um todo, demorou a aparecer na agenda dos sistemas regionais de proteção aos direitos humanos, em especial no sistema
interamericano. Este, inclusive, durante muitas décadas refutou
a análise das violações a direitos sociais levadas a julgamento na
corte regional, restando omisso quanto à proteção social expressa
em seu sistema normativo3.
Aos poucos, e mais recentemente, a jurisprudência da Corte
Interamericana de Direitos Humanos (doravante Corte IDH, ou
apenas Corte Interamericana) foi evoluindo e abarcando temas
mais diversos, deixando de analisar apenas temas estritamente
afetos aos direitos ditos de 1ª. geração, especialmente, os ligados às violações praticadas pelas ditaduras da América Latina,
para firmar importantes premissas para a aplicação de variadas
espécies de direitos humanos, incluindo os sociais, dentre eles os
trabalhistas e, mais especificamente ainda, o direito ao trabalho
decente das mulheres trabalhadoras.
Por esta razão, não era fácil imaginar, até alguns anos atrás,
que tão rapidamente a jurisprudência da Corte Interamericana ganharia o papel de centralidade que vem conquistando no debate
jurídico no Brasil, em muitos campos do Direito. Desse modo, o
mesmo fenômeno de expansão da influência e aplicação ocorre
com o uso do controle de convencionalidade derivado, consequência imediata desta recente e relativa “abertura” dos tribunais e
juristas brasileiros à normatização e jurisprudência internacional.
Demoramos a despertar para a importância do estudo dos
sistemas internacionais de proteção aos direitos humanos no Brasil.
Talvez pelo preconceito e estigma que os direitos humanos sempre carregaram em nosso país (ainda vistos como relacionados à
impunidade no âmbito da persecução criminal). Talvez pela baixa
interação nacional com a jurisprudência e as correntes de pensamento estrangeiras e internacionais. Ou, ainda, pelo apego a uma
forma de hermenêutica dos direitos sociais extremante positivista
e centrada na legislação infraconstitucional, especialmente, na seara
3

A este respeito, conferir: MATOS, Monique. Direito Internacional Social: análise das decisões das Cortes
Europeia e Interamericana de Direitos Humanos. Curitiba: Juruá, 2015.
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trabalhista, na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e legislação complementar a esta. Não era comum, melhor dizendo, era
raríssima, assim, a interpretação e aplicação de direitos trabalhistas
com a devida compreensão de sistemas jurídicos internacionais e
a consideração de suas jurisprudências. Ao contrário, ainda que se
tratasse de direitos previstos em normas de Direito Internacional
do Trabalho (DIT), prevalecia uma forma particular e nacional de
interpretação dos tratados, de todo não recomendada.
Mas agora, repita-se, estamos em outro momento em relação ao estudo e aplicação, tanto das normas de DIT quanto da
jurisprudência internacional sobre direitos sociais. Os sistemas de
proteção aos direitos humanos, especialmente os regionais, europeu e interamericano, cresceram em normatização e volume de
decisões, e, assim, ganharam muita visibilidade na política internacional, em um contexto de crescente internacionalização do
direito4. A Corte Interamericana, em particular, suplantou grave
omissão em analisar as violações a direitos sociais, alterando sua
jurisprudência para incorporar a proteção de tais direitos, inclusive no que se refere aos direitos abrangidos pelo trabalho decente,
tal qual estabelecido no padrão internacional5.
Neste sentido, algumas das mais recentes decisões da Corte
Interamericana condenaram o Estado brasileiro por graves violações a direitos sociais multidimensionais e abrangentes de aspectos trabalhista, com destaque para o Caso trabalhadores da
Fazenda Brasil Verde vs. Brasil6 e o Caso dos trabalhadores da
Fábrica de Fogos de Santo Antônio de Jesus e seus familiares
vs. Brasil7. Este último, objeto de estudo deste trabalho, enfocando, em especial, a cruel exploração às jovens trabalhadoras,
algumas delas gestantes e crianças, discriminadas pelo mercado
4

Sobre o processo de internacionalização do direito ver, por todos: VARELLA, Marcelo D. Internacionalização do Direito: direito internacional, globalização e complexidade. Brasília: Uniceub, 2013.

5

A respeito do conceito de trabalho decente adotado internacionalmente, conferir os trabalhos de: ANKER,
Richard et al. Measuring Decent Work with Statistical Indicators. In: GHAI, Dharam. Decente work: concepts, models and indicators. Genebra: International Institute for Labour Studies, 2002; GHAI, Dharam.
Decente work: Concept and indicators. International Labour Review, v. 142, n. 2, p. 113-145, 2003.

6

As informações sobre esse caso podem ser obtidas na “Sentença de 20 de outubro de 2016 (Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas)”. Disponível em: www.corteidh.or.cr. Acesso em: fev. 2021..

7

As informações sobre esse caso podem ser obtidas na “Sentença de 15 de julho de 2020 (Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas)”. Disponível para consulta no site: www.corteidh.or.cr. Consulta fev.
2021.
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de trabalho e privadas do direito ao trabalho decente – tal qual
previsto no padrão estabelecido pelo DIT.
Consequentemente, o Estado brasileiro, os sistemas judiciais nacionais e outros órgãos atuantes em processos administrativos e judiciais, a sociedade civil, advogados e instituições de
ensino jurídico precisaram, e ainda necessitam, um “despertar”
para a necessidade de conhecer melhor os sistemas de proteção
aos direitos humanos. E, mais ainda, para a imprescindibilidade
de coordenar sua normatização interna e jurisprudência ao padrão
internacional, vinculante, à medida em ocorreu a opção soberana do Estado por integrar tais organismos, e também relevante,
devido à denominada “força simbólica dos direitos humanos”8.
As organizações de defesa de direitos humanos, e outras instituições organizadas pela sociedade civil, por seu turno, encontram nestes sistemas internacionais um poderoso refúgio contra
a impunidade em casos de graves violações de direitos humanos,
em situações nas quais os sistemas de justiça internos não parecem adequados para reparar os danos sofridos e, menos ainda,
para ajudar na prevenção de futuras violações. Isto ocorre, com
mais intensidade ainda, quando o próprio Estado é o acusado de
violar tais direitos e, seguramente, tal fato poderá causar mais embaraços aos processos de reparação das vítimas no plano interno.
Assim, exemplificativamente, na decisão que apresentamos neste estudo, qual seja, o caso dos trabalhadores da fábrica
de fogos, o substrato fático é de graves violações a direitos de
pessoas jovens e muito pobres, em sua maioria mulheres negras,
periféricas, gestantes e crianças que foram escravizadas, exploradas, agredidas, torturadas, mortas; tudo isso diante do Estado,
de suas autoridades e de toda a sociedadesem que praticamente
8

Para Marcelo Neves: “(...) pode-se observar um processo de desenvolvimento que vai da proteção de direitos humanos
específicos para um regime de proteção generalizada, que se inicia com a Carta das Nações Unidas. Posteriormente, surgem as
convenções ou cartas regionais (Convenção Europeia, Convenção Americana, Carta Africana, etc.). Entretanto, apesar de um
desenvolvimento intenso no plano dos textos normativos, os direitos humanos permanecem com uma força predominantemente
simbólica no Direito Internacional. A concretização e a realização das normas internacionais referentes à proteção dos direitos
humanos são muito limitadas”. (NEVES, Marcelo. A Força simbólica dos direitos humanos. . In: SOUZA
NETO, Cláudio Pereira de; SARMENTO, Daniel (coord.). Direitos sociais: Fundamentos, judicialização e
direitos sociais em espécie. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2008, p. 417-450).
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nada fosse feito para protegê-las, seguindo-se um estado de uma
impunidade por décadas.
Após tais violações ocorrerem, e diversos recursos internos
terem se mostrado ineficientes para identificar e punir os responsáveis, bem como para reparar os danos sofridos pelas vítimas,
apenas o acesso ao Sistema Interamericano e o reconhecimento
da responsabilidade internacional do Brasil representa um alento
para tais vítimas e, mais ainda, para aqueles que entendem que a
nossa sociedade não pode continuar a conviver com a barbárie,
com a pobreza extrema e crescente, com o massacre dos negros e
pobres. Neste sentido, conhecer em detalhes tais decisões é fonte
de novas visões sobre os direitos humanos e, mais ainda, de esperança, como ocorre com o Casos dos trabalhadores da fábrica de
fogos9, por sua importância para a jurisprudência internacional de
proteção dos DESCA – Direitos Econômicos, Sociais, Culturais
e Ambientais. E, mais especificamente, para a proteção ao direito
ao trabalho decente de mulheres.
2. O CASO DOS TRABALHADORES DA FÁBRICA DE
FOGOS DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS E SEUS
FAMILIARES VS. BRASIL
No caso dos trabalhadores da fábrica de fogos, após quase
duas décadas de tramitação no SIDH, temos uma sentença na
qual a Corte IDH aproxima-se ainda mais dos direitos sociais e da
seara trabalhista, especialmente, pela análise da violação ao direito
a condições equitativas e satisfatórias que garantam a segurança,
a saúde e a higiene no trabalho e o direito a não discriminação no
acesso ao trabalho digno ou decente.
Isto porque a explosão que vitimou várias trabalhadoras, incluindo crianças e mulheres grávidas, foi causada, dentre outras
9

Para a seleção e análise desses casos, serão utilizadas as diretrizes sugeridas na Metodologia de Análise de
Decisões – MAD, desenvolvida pelo Prof. Dr. Roberto Freitas Filho e Thalita Moraes Lima, em trabalho
publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza – CE nos dias 09,
10, 11 e 12 de junho de 2010. Também será utilizado, ainda que parcialmente, o protocolo de análise de casos desenvolvido pelo grupo de pesquisa Internacionalização do Direito, coordenado pelo Prof. Dr. Marcelo D.
Varella, no Programa de Mestrado e Doutorado em Direito do Centro Universitário de Brasília – UniCEUB.

16

DIREITO ANTIDISCRIMINATÓRIO DO TRABALHO: ASPECTOS MATERIAIS E PROCESSUAIS

falhas, pelo total desrespeito às normas de segurança e saúde no
trabalho, em fazenda na zona rural
do município de Santo Antônio de Jesus - BA, conhecida
como fábrica de “Vardo dos Fogos”. A explosão ocorreu em 11
de dezembro de 1998, causando a morte de 60 pessoas, e deixando seis sobreviventes com graves sequelas, dos quais 22 eram
crianças, incluindo uma bebê prematura, cujo parto foi antecipada pela morte da mãe em decorrência da explosão.
No local trabalhavam majoritariamente mulheres e crianças,
com até 6 anos de idade, especialmente, negras e analfabetas, algumas gestantes, moradoras da periferia do Município, e sem outra opção de trabalho. Não tinham CTPS – Carteira de Trabalho e
Previdência Social anotada, laboravam das 06h às 5h30, inclusive,
em finais de semana e dias festivos e, recebiam à época, apenas R$
0,50 pela produção de mil traques. Não tinham treinamento nem
EPI’s – equipamento de proteção individual para trabalhar com
explosivos, cujo armazenamento e manipulação não seguiam as
regras estabelecidas.
Por esta razão, a Corte IDH destaca, sobre o perfil das trabalhadoras vitimadas no caso, que: “A atividade pirotécnica de
fabricação de estalo de salão se distingue pelo trabalho feminino (mulheres, crianças e idosas) e: “é marcada por uma intensa
precarização, subordinação e exclusão do trabalho formal, dos
direitos trabalhistas e da cidadania”. As trabalhadoras desse setor
são normalmente mulheres que não concluíram o ensino fundamental, que começaram a trabalhar na indústria entre os 10 e os
13 anos, e que aprenderam de vizinhos e familiares, sem receber
nenhum tipo de capacitação formal”10.
10 A sentença do caso em estudo continua a traçar o perfil detalhado das trabalhadoras vítimas da explosão:
“Trata-se de mulheres marginalizadas na sociedade, sem outras opções de trabalho. Outrossim, as mulheres
e meninas que se dedicam à fabricação de traque trabalham nessa atividade graças a sua habilidade manual,
que as tornam preferidas para o tipo de trabalho. Em 1998, havia aproximadamente 2.000 mulheres dedicadas à fabricação de fogos de artifício, das quais mais de 60% eram afrodescendentes. Além disso, do total de
pessoas trabalhando, entre 30% e 40% eram crianças. Das provas que constam dos autos, infere-se que as
mulheres introduzem os filhos na fabricação de traque, não só porque isso lhes permite aumentar a produtividade, mas também porque não tinham aos cuidados de quem deixá-los.” Estas e outras informações sobre
o caso foram obtidas em “Sentença de 15 de julho de 2020 (Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e
Custas)”, p. 21-22. Disponível em: www.corteidh.or.cr. Acesso em: fev. 2021..
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Não havia nenhuma fiscalização das atividades de produção
de fogos de artifício ou inspeção do trabalho na fábrica, apesar
dos riscos serem conhecidos por todos e, inclusive, das autoridades responsáveis pela inspeção. Após o acidente, os sobreviventes
e os familiares não receberam tratamento médico ou psicológico
adequados, nem assistência material do Estado ou dos ex-empregadores. Em pouco tempo, vários processos administrativos
e judiciais foram iniciados para tentar obter reparação pelos danos sofridos. Segundo a sentença da Corte IDH, contudo, somente o processo administrativo para cancelamento da licença
para produzir fogos foi concluído em tempo razoável. Os demais
processos duraram décadas sem que as autoridades responsáveis
apresentassem solução eficiente.
Em 2004, o empregador Osvaldo Prazeres e outros acusados foras submetidos ao Tribunal do Júri no Estado da Bahia. Em
2010, cinco deles foram condenados e interpuseram recursos. Em
2019, o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJ-BA) declarou
a extinção da pena do ex-empregador por prescrição. Os demais
acusados recorreram do julgamento por falta de intimação dos seus
respectivos advogados para a sessão de julgamento dos recursos, e
o processo foi anulado por esta falha e ainda não resolvido11.
Em Ação Civil contra o Estado foi obtida, após o decurso
processual, a pensão para 16 filhos menores de trabalhadoras mortas no acidente, mas ainda não se tem notícia de pagamento de indenizações às vítimas. Em uma ação civil ex delicto, foi formulado
um acordo de pagamento de indenizações às vítimas. Descumprido
tal acordo, foi proposta uma ação de cumprimento da sentença,
com pagamentos parciais, e um novo acordo em 201912.
Foram propostas, ao todo, 76 reclamações trabalhistas perante o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª. região – TRT5. Destas ações, 30 foram arquivadas e 46 julgadas improcedentes. O
TRT5 revisou parte destas últimas, julgando apenas 1 processo
11 Sentença de 15 de julho de 2020 (Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas)”, p. 26-27. Disponível em: www.corteidh.or.cr. Acesso em fev., 2021.
12 “Sentença de 15 de julho de 2020 (Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas)”, p. 28-29. Disponível em: www.corteidh.or.cr. Acesso em: fev. 2021.
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totalmente procedente e 18 deles parcialmente procedentes. As
execuções das ações procedentes ou parcialmente procedentes
foram suspensas por falta de bens em nome do reclamado para
pagar aos reclamantes. Somente 18 anos após o início das ações
foi penhorada uma propriedade rural. Por este motivo, passados
mais de 20 anos sem pagamentos das reparações, a Corte IDH
chamou a sentença trabalhista de “ilusória”13.
O caso em estudo foi submetido à Comissão IDH em 2001,
com petição assinada por diversos representantes: Movimento
11 de dezembro (criado pelas vítimas sobrevivente e familiares),
ONG Justiça Global, Comissão de Direitos Humanos da Ordem
dos Advogados do Brasil – Subseção Salvador, Fórum de Direitos Humanos de Santo Antônio de Jesus/Bahia, Aylton José dos
Santos, Yulo Oiticica Pereira e Nelson Portela Pellegrino.
Em setembro de 2018, o caso foi submetido à Corte IDH,
após 17 anos de tramitação na Comissão IDH. A sentença foi proferida em julho de 2020, reconhecendo a responsabilidade internacional do Estado brasileiro pelas violações dos seguintes direitos:
1.
2.
3.
4.
5.

Direito à vida e integridade pessoal das vítimas e
familiares;
Direito a direito a condições equitativas e satisfatórias que garantam a segurança, a saúde e a higiene no
trabalho;
Direito a não discriminação no acesso ao trabalho
digno ou decente;
Direito das crianças à igualdade, não discriminação e
proteção contra o trabalho infantil;
Direito às garantias e proteção judiciais.

A sentença do Corte IDH traz uma profunda análise sobre
como a situação de pobreza extrema e vulnerabilidades das trabalhadoras do Brasil e a baixa escolaridade delas leva à aceitação
de trabalhos de alto risco à segurança e saúde, sem observância
dos mais básicos direitos trabalhistas garantidos na legislação. Por
13 “Sentença de 15 de julho de 2020 (Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas)”, p. 90. Disponível
em: www.corteidh.or.cr. Acesso em, fev. 2021.
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óbvio, tal situação de completo desrespeito aos direitos fundamentais laborais também gera um sentimento comum entre estas
trabalhadoras de desamparo, abandono, insegurança social, baixa
autoestima, e frustração por completo do projeto de vida14. Extingue-se, assim, na prática, as possibilidades de acesso a condições de trabalhos equitativas, ou seja, ao exercício do direito ao
trabalho decente para estas mulheres, com destruição do projeto
de vida pela perpetuação da situação de discriminação estrutural
e interseccional contra esses grupos de trabalhadoras15.
Tal discriminação, além de ocorrer pelo fator da pobreza das
trabalhadoras, é agravada por marcadores de gênero, raça, idade e
condições específicas, de modo que afeta, desproporcionalmente,
pobres, mulheres, negras, adolescentes, crianças e até nascituros,
algumas dentre elas também gestantes. Tratam-se, assim, de “(...)
diferentes desvantagens estruturais que impactam sua vitimização. Essas desvantagens eram econômicas e sociais, e se referiam
a grupos determinados de pessoas, ou seja, observa-se uma confluência de fatores de discriminação”16.
Contra essa situação, a Corte IDH afirmou que o Estado
deveria ter tomado medidas especiais de proteção, que garantissem a progressiva melhoria das condições de vida e de trabalho na
região, para que essas trabalhadoras tivessem acesso ao trabalho
decente, e as crianças fossem devidamente protegidas dos efeitos
do trabalho infantil e da pobreza extrema. Nada disso ocorreu, na
prática, aprofundando a situação constatada, agravada, ainda, pela
impunidade dos responsáveis e falta de assistência e reparação
das vítimas.
14 Dissertando sobre a perda do lugar de trabalho, Valdete Souto Severo destaca: “Neste sentido, existem
teses acerca das relações entre a perda do lugar de trabalho e a perda de referências, de ambiente e de status
pessoal e emocional daí decorrentes, ocasionando doenças relacionadas à depressão e ao estresse, cujas
consequências sociais são inegáveis. Na medida em que o emprego confere ao ser humano uma “sensação
de pertencimento”, permitindo que ele inclusive se identifique como professor, metalúrgico ou comerciário,
sua perda trará consigo a necessidade de alteração de suas referências de identificação pessoal” (SEVERO,
2011, p. 52).
15 “Sentença de 15 de julho de 2020 (Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas)”, p. 57. Disponível
em: www.corteidh.or.cr. Acesso em: fev. 2021.
16 “Sentença de 15 de julho de 2020 (Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas)”, p. 55. Disponível
em: www.corteidh.or.cr. Acesso em: fev. 2021.
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Neste caso a Sentença foi bastante mais enfática nas condenações ao Brasil, diferentemente do caso dos trabalhadores da
Fazenda Brasil Verde, por exemplo, determinando diversas medidas de reparação simbólica, prevenção de danos, reparação por
danos materiais e morais, e medidas de reabilitação, que são “(...)
as medidas de atenção à saúde física e mental necessárias às vítimas sobreviventes da explosão”. 17
Assim, ineditamente, a Corte IDH condenou o Estado brasileiro a medidas até mesmo inusitadas, em certos aspectos, como,
por exemplo: Produzir e divulgar material para rádio e televisão,
em relação aos fatos do caso; Realizar um ato público de reconhecimento de responsabilidade internacional, em relação aos fatos
do caso, convidando as vítimas e representantes, com a presença
de altos funcionários estatais e divulgação pelos canais públicos
de rádio e televisão (pg. 78); Apresentar relatório sobre o andamento da tramitação legislativa do Projeto de Lei do Senado Federal do Brasil PLS 7433/2017; Executar “(...) um programa de
desenvolvimento socioeconômico, em consulta com as vítimas
e seus familiares, com o objetivo de promover a inserção de trabalhadoras e trabalhadores dedicados à fabricação de fogos de
artifício em outros mercados de trabalho e possibilitar a criação
de alternativas socioeconômicas (...)” (pg. 88) ; e apresentar um
relatório, no prazo de um ano, sobre a aplicação das Diretrizes
Nacionais sobre Empresas e Direitos Humanos, aprovada pelo
Decreto No. 9.571, de 21 de novembro de 201818.
Como fundamento destas condenações ao Estado brasileiro, a Corte IDH utiliza, na sentença do caso em estudo, diversas
normas de proteção ao trabalho decente, também aplica normas
de proteção ao trabalho das mulheres de variados sistemas de
proteção aos direitos humanos, que devem ser observadas em
casos semelhantes e, ainda com mais ênfase, na eleição e elaboração de políticas públicas que possam prevenir a discriminação das
trabalhadoras brasileiras.
17 “Sentença de 15 de julho de 2020 (Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas)”, p 76. Disponível
em: www.corteidh.or.cr. Acesso em: fev. 2021.
18 “Sentença de 15 de julho de 2020 (Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas)”, p.81. Disponível
em: www.corteidh.or.cr. Acesso em: fev. 2021.
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3. NORMAS INTERNACIONAIS DE PROTEÇÃO
AO TRABALHO DA MULHER E INFORMATIVOS
SOBRE O TEMA
A sentença do caso dos trabalhadores da fábrica de fogos
aborda diversas normas de Direito Internacional dos Direitos
Humanos (DIDH), sejam estas de caráter geral, ou seja, aplicáveis a todos, trabalhadores ou não, e também normas específicas
ao Direito Internacional dos Direitos Humanos (DIT)19. Dentre
estas, cita convenções e outros textos jurídicos, inclusive de soft
law, aplicáveis às mulheres na proteção ao trabalho decente.
No primeiro grupo, vemos referência, dentre outras, às seguintes normas do SIDH: Carta da OEA, Convenção Americana, Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem,
e o Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre Direitos
Humanos em Matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (“Protocolo de San Salvador”). Também são citadas as mais
relevantes normas de direitos humanos do sistema universal onusiano: a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais.
O Ato Constitutivo da Organização Internacional do Trabalho é expressamente citado, em função de prever, dentre as
razões de ser desta organização internacional, a urgência em melhorar as condições de trabalho no que se refere à proteção das
crianças, adolescentes e mulheres20. Inúmeras outras convenções
da OIT são utilizadas como fundamento ou referidas na sentença
do caso em estudo, a exemplo da Convenção n. 81 da OIT, sobre
a inspeção do trabalho; Convenção n. 155 da OIT, sobre segurança e saúde de trabalhadores.
Destaca-se, dentre as últimas, a Convenção sobre a Eliminação de Todas as formas de Discriminação contra a mulher, também citada na sentença em estudo, a qual dispõe que os Estados
19 “Sentença de 15 de julho de 2020 (Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas)”, p. 46-48, 51-53.
Disponível em: www.corteidh.or.cr. Acesso em: fev. 2021.
20 “Sentença de 15 de julho de 2020 (Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas)”, p. 47. Disponível
em: www.corteidh.or.cr. Acesso em: fev. 2021.
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adotarão as medidas apropriadas a eliminar a discriminação contra a mulher no trabalho21.
Sobre o tema, a OIT, reiteradamente, alerta a respeito da permanência das desigualdades de gênero no mercado de trabalho global. Como parte da Iniciativa do Centenário da OIT Mulheres no
Trabalho, a OIT divulgou um novo e abrangente relatório sobre
o tema, intitulado “Mulheres no Trabalho: Tendências de 2016”,
com tema “Chegando à Igualdade em 2030: O Futuro é Agora” 22,
compondo a chamada Agenda de Desenvolvimento Sustentável da
ONU. para 2030. Neste documento, foram examinados dados de
até 178 países, chegando-se a conclusões pouco animadoras sobre
as desigualdades de gênero no trabalho em nível global, tais como:
(i)

a desigualdade de gênero persiste em um amplo espectro do mercado de trabalho global;
(ii) os progressos alcançados pelas mulheres na educação
nas últimas décadas não se traduziram em melhorias
comparáveis nas suas posições de trabalho;
(iii) a disparidade de gênero com relação a empregos tem
diminuído apenas 0,6% desde 1995, sendo de 46% o
percentual de mulheres empregadas do total da população feminina, e 72% do total dos homens em 2015;
(iv) as mulheres continuam trabalhando mais horas por dia
que os homens, seja no trabalho remunerado ou no
trabalho não remunerado; Nas economias em desenvolvimento, as mulheres trabalham por 9 horas e 20
minutos diários, em média, ao passo que os homens
gastam 8horas e 7 minutos trabalhando, em média;
(v) aumentou a segregação na distribuição das vagas de
empregos em trabalhos tecnológicos entre homens e
mulheres;
(vi) as mulheres continuam a gastar mais tempo que
os homens em trabalhos não remunerados, como
21 “Sentença de 15 de julho de 2020 (Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas)”, p.46. Disponível
em: www.corteidh.or.cr. Acesso em: fev. 2021.
22 O inteiro teor do relatório da OIT “Mulheres no Trabalho: Tendências de 2016. ” Disponível em: https://
www.ilo.org/gender/Informationresources/Publications/WCMS_457317/lang--en/index.htm. Acesso
em: jan. 2019.
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os afazeres domésticos e cuidados com crianças. A
média, nos países em desenvolvimento, é de 4 horas e
30 minutos por dia para as mulheres, em comparação
com apenas 1 hora e 20 minutos dos homens;
(vii) as mulheres ainda ganham, em média 77% dos rendimentos auferidos pelos homens em retribuição ao
trabalho23.
Ainda mais recentes são os dados divulgados pela OIT,
no dia 08 de março de 2018 (Dia Internacional da Mulher), por
meio do relatório “Perspectivas Sociais e de Empregos no Mundo: Tendências para Mulheres 2018”24. Os resultados obtidos
conduzem a conclusões similares às do relatório sobre o tema de
2016. Desse modo, a OIT aponta, dentre outras, para as seguintes
evidências:
(i)

A taxa global de participação das mulheres na força
de trabalho era de 48,5% em 2018, bem abaixo da
taxa dos homens, que é de 75%;
(ii) A taxa de desemprego global das mulheres em 2018
era de 6%; enquanto a dos homens é de 5,2%, e esta
diferença continua a crescer nos Países emergentes;
(iii) As mulheres enfrentam desigualdades maiores ainda
na qualidade dos empregos que possuem. O número
de mulheres ocupadas como trabalhadoras familiares
não remuneradas é mais de duas vezes maior que o
de homens. Há mais mulheres no trabalho informal e
bem menos em cargos de gestão;
(iv) O número de homens que administravam empresas
em 2018 era quatro vezes maior que o de mulheres25
A situação do trabalho feminino e da discriminação da
mulher no ambiente de trabalho brasileiro segue este padrão
23 Disponível em: https://www.ilo.org/brasilia/noticias/WCMS_458115/lang--pt/index.htm. Acesso em:
jan.2019.
24 O inteiro teor do relatório da OIT “Perspectivas Sociais e de Empregos no Mundo: Tendências para
Mulheres 2018.” Disponível em: https://www.ilo.org/global/research/global-reports/weso/trends-forwomen2017/WCMS_557245/lang--pt/index.htm. Acesso em: jan. 2019.
25 Dados da pesquisa disponíveis em: https://nacoesunidas.org/oit-reduzir-a-desigualdade-de-genero-beneficiaria-as-mulheres-a-sociedade-e-a-economia/. Acesso em: jan.2019.
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detectado pela OIT e também continua preocupante. A OIT estima que, em 2017, a taxa de participação das mulheres no mercado
de trabalho era de 56%, ao passo que a dos homens é de 78,2%
- uma significativa diferença de 22,1%. A diferença, ainda menor
que a média global, é injustificável, ainda mais considerando a expressiva participação delas no conjunto da população, e o desejo
da maior parte delas (58% do total de mulheres) de trabalhar em
empregos remunerados26. A inexistência ou ineficiência de políticas voltadas para o equilíbrio entre vida pessoal e profissional e
a eliminação da discriminação de gênero no ambiente de trabalho
são fatores considerados decisivos para a exclusão feminina.
Outros dados relevantes também foram divulgados no relatório “Tendências para mulheres no mercado de trabalho 2017”,
que aponta os resultados que poderiam ser obtidos se o país conseguisse reduzir em 25% a diferença na taxa de participação feminina e masculina no mercado de trabalho: O PIB – Produto
Interno Bruto poderia crescer 5,5%, haveria um aumento de R$
131 bilhões em receita tributária, e o mercado nacional ganharia
5,1 milhões de mulheres27. Ou seja, os benefícios em fomentar a
participação feminina no mercado de trabalho não são limitados a
este grupo, mas sim extensíveis a toda a sociedade brasileira, devido ao seu impacto financeiro positivo para a economia nacional.
Contudo, dados obtidos na PNAD Contínua 2017 mostram
que as mulheres trabalhadoras brasileiras não usufruem das mesmas
condições que os homens em diversos aspectos, tais como acesso a
vagas de emprego, rendimento, formalização do emprego, disponibilidade de horas destinadas ao trabalho. Deste modo, apurou-se que:
(i)

(ii)

A taxa de mulheres trabalhadoras com nível superior
completo era de 24,3%, em comparação com apenas
14,6% dentre os homens. Apesar disto, as primeiras
tinham rendimentos 24,4% menores que os homens;
As mulheres empregadoras eram apenas 3,3% do

26 Dados da pesquisa disponíveis em: https://nacoesunidas.org/oit-reduzir-a-desigualdade-de-genero-beneficiaria-as-mulheres-a-sociedade-e-a-economia/. Acesso em: jan.2019.
27 Dados da pesquisa disponíveis em: https://nacoesunidas.org/oit-reduzir-a-desigualdade-de-genero-beneficiaria-as-mulheres-a-sociedade-e-a-economia/. Acesso em: jan.2019.
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total de mulheres ocupadas, ao passo que os 6% do
total de homens ocupados eram empregadores;
(iii) As mulheres trabalhando como auxiliares em serviços
para a família eram 3,6% do total, enquanto que o percentual de homens era de apenas 1,5% assim ocupados28;
(iv) Também mais que dobrado era o percentual de mulheres ocupadas por tempo parcial (28,2% do total),
em comparação com a taxa de homens assim ocupados (14,1% do total)29;
(v) Os homens ocupavam, em 2017, 60,9% dos cargos
de gerência, seja no serviço público ou privado, restando apenas 39,1% desses cargos para as mulheres.30
Tantos outros dados poderiam ser citados para ilustrar
como os indicadores sociais demonstram a persistência da desigualdade de gênero no Brasil, afetando as estruturas econômicas,
a participação em atividades produtivas, o gozo de direitos sociais, e o acesso a recursos pelas mulheres, apesar destas representarem maioria dentre a população brasileira.31 Nesse sentido, as
séries históricas de indicadores sociais mostram que fatores como
a idade, o sexo, a raça ou a cor, ser ou não portador de deficiência,
dentre outros, têm impacto significativo no mundo do trabalho
que, apesar de proibidos pelo sistema jurídico nacional, reforçam
desigualdades indesejáveis.
Assim, a despeito da multiplicidade de normas citadas, a
prática nacional brasileira nos faz questionar a lógica do trabalho
decente, enquanto estratégia de promoção de direitos humanos
28 Dados mencionados no parágrafo até este item disponíveis em: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/
agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/20232-estatisticas-de-genero-responsabilidade-por-afazeres-afeta-insercao-das-mulheres-no-mercado-de-trabalho. Acesso em: jan.2019.
29 Dados da pesquisa disponíveis em: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/20232-estatisticas-de-genero-responsabilidade-por-afazeres-afeta-insercao-das-mulheres-no-mercado-de-trabalho. Acesso em: jan.2019.
30 Dados da pesquisa disponíveis em: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/20232-estatisticas-de-genero-responsabilidade-por-afazeres-afeta-insercao-das-mulheres-no-mercado-de-trabalho. Acesso em: jan.2019.
31 Um estudo aprofundado e recente sobre as desigualdades persistentes entre homens e mulheres no Brasil,
abrangendo diversos direitos sociais, foi realizado pelo IBGE e divulgado em 2018 sob o título “Estatísticas
de Gênero - Indicadores sociais das mulheres no Brasil”. Disponível em: https://biblioteca.ibge.gov.br/
index.php/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=2101551. Acesso em: jan. 2019.
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no mundo do trabalho. Questionamos em que medida esta lógica
estaria ou não apta a proteger o enorme contingente de trabalhadoras verdadeiramente desesperadas por encontrar uma fonte
de subsistência, buscando o direito ao trabalho em sua acepção
primária, ou original, de liberdade de desempenho de atividades
laborais, de livre escolha na contratação do trabalho, pouco ou
nada importando as condições de sua realização.
Na busca pelo trabalho, grupos historicamente discriminados, com as mulheres, encontrarão ainda maiores dificuldades em
encontrar postos de trabalho, mesmo dentre os precarizados e de
pior remuneração e condições de trabalho. Por outro lado, ainda
quando encontram, neste cenário tão desolador, algum posto de
trabalho, formalizado ou não, as mulheres são expostas aos desafios de cumprir a dupla ou tripla jornada relacionada aos afazeres
da casa e cuidados com crianças e outros membros família, em
função da divisão sexual do trabalho32. Tudo isso, sem dúvida, a
nos desafiar constantemente ao estudo e aplicação das normas
internacionais do trabalho de proteção ao trabalho decente das
mulheres trabalhadoras.
4. SÍNTESE CONCLUSIVA
Podemos concluir, sem hesitação, que a sentença do caso
dos trabalhadores da fábrica de fogos representa uma abertura para a transformação de uma jurisprudência flagrantemente
omissa na aplicação de direitos sociais, em outra que permite a
adoção de conceitos operacionais e linhas argumentativas progressistas a favor da plena justiciabilidade dos DESCA. Representa, assim, um relevante e louvável progresso na interpretação e
aplicação do direito ao desenvolvimento progressivo dos direitos
sociais no SIDH (art. 26 da CADH), a gerar impactos positivos
nas Américas Latina e Central.

32 Sobre os efeitos da divisão sexual do trabalho nos postos ocupados por mulheres e homens no Brasil, dentre outros relevantes temas sobre o trabalho da mulher, conferir o seguinte estudo: NICKNICH, Mônica.
Direito, Trabalho e Mulher: Diálogos com o Princípio da Fraternidade. 1. ed. Rio de Janeiro: Lumen
Juris, 2016. p. 286-290.
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A conclusão que transparece da pesquisa é a de que as recentes decisões da corte interamericana sobre violações de direitos
sociais, em especial o caso estudado, qual seja, o dos trabalhadores da fábrica de fogos, representam um relevante passo para o
incremento do uso do controle de convencionalidade como instrumento de interpretação e aplicação das normas sobre direitos
trabalhistas, superando grave omissão existente na matéria.
No Brasil, marcado pela injustiça social, e especialmente,
diante do desafio imposto pela pandemia da COVID-19, tal uso
é salutar, inclusive para garantir o avanço do processo de concretização dos direitos humanos sociais, aproximando teoria e
prática, seja na elaboração de normas ou políticas públicas, seja
no aprimoramento da proteção conferida pelos sistemas judiciais
internos. Em se tratando de proteção das mulheres trabalhadoras, existe uma urgência inegável para que ocorra uma mudança
de postura hermenêutica e de investimentos em ações concretas
voltadas à sua proteção.
A questão em discussão é extremamente relevante, assim,
diante do quadro atual de caos e inseguranças gerados pela pandemia da COVID-19, no qual, premidos pelo avanço da automação e das novas formas de produção com baixo emprego do
trabalho humano, a principal preocupação seria voltar a ter acesso aos postos de trabalhos, ainda que precarizados ou indignos,
como meio de sanar as graves consequências da exclusão social
decorrente da perda do trabalho.
Tais consequências, sensivelmente agravadas para as mulheres, podem incluir desde a impossibilidade material de consumo
de bens supérfluos ou essenciais, com a dificuldade acentuada de
sustento próprio e da família, até o adoecimento físico e mental, em decorrência da perda de referências pessoais e subjetiva
causada pela perda do posto de trabalho e o lugar social que este
confere à pessoa da trabalhadora. Essa verdadeira deterioração
das condições de acesso a postos de trabalho e de sua realização
demonstram a insuficiência histórica do Direito para lidar com
a construção social do mercado de trabalho para as mulheres,
e também da sua posição em face da família e da sociedade em
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geral. Esta premissa é ainda mais evidente quando reconhecemos que os direitos de conciliação da vida familiar e profissional,
em consequência da divisão sexual do trabalho, impactam diretamente ao gozo do direito ao trabalho decente pelas mulheres
trabalhadoras.
Assim, em apertada síntese, a conclusão que transparece da
pesquisa é a de que as recentes decisões da Corte Interamericana
sobre violações de direitos sociais representam um relevante passo
para o incremento do uso do controle de convencionalidade como
instrumento de interpretação e aplicação das normas sobre direitos trabalhistas, superando grave omissão existente na matéria. Em
particular, o caso dos trabalhadores da fábrica de fogos nos mostra
como a discriminação no mundo do trabalho afeta, com especial
crueldade, o gênero feminino, somando-se a outros marcadores de
origem geográfica, raça, idade e condições específicas, de modo
que são prejudicados, desproporcionalmente, pobres, mulheres, negras, adolescentes, crianças, gestantes e até nascituros.
Desse modo, conhecer, estudar e aplicar as normas internacionais aplicáveis à proteção das mulheres trabalhadoras (e outras
pessoas identificadas com o gênero dito feminino), bem como
a jurisprudência ora produzida, em sede de controle de convencionalidade originário, em casos de violações aos seus direitos, é
etapa obrigatória no processo de incremento da proteção de seu
direito ao trabalho decente e, assim, livre de discriminação, em
um mundo tão marcado por profundas desvantagens estruturais
e vulnerabilidade social deste grupo social.
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O PAPEL DAS ESTATÍSTICAS NA
COMPROVAÇÃO DA DISCRIMINAÇÃO
INDIRETA NO AMBIENTE DO TRABALHO
Ulisses Lopes de Souza Junior1

1. INTRODUÇÃO
A estatística tem sido empregada em diversos domínios das
ciências concretas, em especial, nas disciplinas sociais, inclusive
em várias áreas do Direito. Esse estudo se propõe a investigar se
o uso de estatísticas como elemento de prova poderia ajudar na
comprovação da existência de discriminação indireta no ambiente
do trabalho?
Considerando que a estatística é uma ciência que tem por objetivo coleta, redução, análise e modelagem de dados, sua metodologia
tem ganhado, cada vez mais espaço na difícil tarefa de comprovar a
existência de questões discriminatória nas relações de trabalho.
Este artigo examina em que medida o conhecimento estatístico é necessário para tratar de questões de discriminação indireta,
no qual os fatos devem ser vistos sob a perspectiva distinta, ou
seja, sob a ótica de estudos observacionais, na tentativa de inferir
sobre a existência ou não de práticas discriminatórias.
Dessa forma, pretende demonstrar que, o uso das estatísticas,
se bem compreendida, pode contribuir eficazmente na comprovação práticas discriminatórias indiretas no ambiente do trabalho.
2. DISCRIMINAÇÃO RACIAL E DE GÊNERO E A
DISCRIMINAÇÃO DIREITA E INDIRETA
A Constituição da República estabelece como princípio fundamental da nossa sociedade a igualdade, conforme consagrado
1
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no artigo 5º: “todos são iguais perante a lei, sem distinção de
qualquer natureza”2. Esse princípio estabelece um estado ideal de
coisas em que se pretende promover uma sociedade justa, igualitária e avessa à toda forma de discriminação3.
Segundo Joaquim Barbosa, a noção de discriminação “constitui a valoração generalizada e definitiva de diferenças, reais ou
imaginárias, em benefício de quem a prática, não raro como meio
de justificar um privilégio”4.
Cumpre ressaltar que a definição legal de discriminação no
trabalho está presente na convenção nº 111 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), de 1958 (promulgada pelo Decreto-Legislativo nº 62.150, de 19 de janeiro de 1968, com vigência
nacional a partir de 26 de novembro de 1966) em seu artigo 1º
define o comportamento discriminatório como:
Toda distinção, exclusão ou preferência fundada na raça, cor, sexo,
religião, opinião política, ascendência nacional ou origem social,
que tenha por efeito destruir ou alterar a igualdade de oportunidade ou de tratamento em matéria de emprego ou profissão5.

Outra importante contribuição para a noção de discriminação racial é encontrada na Convenção Internacional sobre a
eliminação de todas as formas de discriminação racial, no artigo
1º define que:
“Discriminação racial” significará qualquer distinção, exclusão restrição ou preferência baseadas em raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica que tem por objetivo ou efeito anular ou
restringir o reconhecimento, gozo ou exercício num mesmo plano,
(em igualdade de condição), de direitos humanos e liberdades
2

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, de 05.10.1988. Brasília, 1988. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao. Acesso em: ago. 2021.

3

CORBO, Wallace. Discriminação indireta: Conceito, fundamentos e uma proposta de enfrentamento à luz
da Constituição de 1988. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017.

4

GOMES, Joaquim B. Barbosa. Ação afirmativa & princípio constitucional da igualdade: o direito
como instrumento de transformação social. A experiência dos EUA. Rio de Janeiro. Ed. Renovar, 2001.

5

OIT. Organização Internacional do Trabalho. Discriminação em matéria de Emprego e Ocupação.
Disponível em: https://www.ilo.org/brasilia/convencoes/WCMS_235325/lang--pt/index.htm. Acesso em:
jul. 2021.

33

DIREITO ANTIDISCRIMINATÓRIO DO TRABALHO: ASPECTOS MATERIAIS E PROCESSUAIS

fundamentais no domínio político econômico, social, cultural ou
em qualquer outro domínio de vida pública.6

Já a discriminação de gênero é encontrada na Convenção
sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra a
mulher no artigo 1º:
Para os fins da presente Convenção, a expressão “discriminação contra a mulher” significará toda a distinção, exclusão ou restrição baseada no sexo e que tenha por objeto ou resultado prejudicar ou anular o
reconhecimento, gozo ou exercício pela mulher, independentemente
de seu estado civil, com base na igualdade do homem e da mulher,
dos direitos humanos e liberdades fundamentais nos campos político,
econômico, social, cultural e civil ou em qualquer outro campo.7

A discriminação direta é aquela que se manifesta de forma intencional, “frontalmente com base em critérios como sexo,
raça, gênero e outros”8, sendo de fácil caracterização e percepção
(vedação expressão de contração de negros, portadores de deficiência, homossexuais, praticantes de determinada religião, entre
outros)9 enquanto que “discriminação indireta é a que se dá com a
adoção de disposições gerais aparentemente neutras, mas que, na
realidade, criam desigualdades em relação a pessoas pertencentes
a determinado grupo”. É a discriminação dissimulada10.
Conforme dito anteriormente, a Constituição Federal proíbe todas as formas de discriminação, seja direta ou indireta.
Nesse sentido, Wallace Corbo sustenta que a,
[...] discriminação indireta é aquela que estabelece uma norma geral e abstrata, aplicável a todos e despedida de expressas
6

BRASIL. Decreto nº 65.810 de 8 de dezembro de 1969. DOU DE 10.12.1969. Promulga a Convenção
Internacional sobre a Eliminação de todas as Formas de Discriminação Racial. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1950-1969/D65810.html. Acesso em: jul. 2021.

7

BRASIL. Decreto nº 4.377 de 13 de setembro de 2002. Promulga a Convenção sobre a Eliminação de
Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, de 1979, e revoga o Decreto no 89.460, de 20 de
março de 1984. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/d4377.htm. Acesso
em: jul. 2020.

8

(CORBO, 2017, p. 8).

9

VILLELA, Fábio Goulart. Manual de direito do trabalho: teoria e questões. Rio de Janeiro: Elsevier,
2010. p. 54.

10 (VILLELA, 2010, p. 54).
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intenções ou critérios discriminatórios constitucionalmente
proibidos, mas que gera efeitos especialmente prejudiciais contra
determinados grupos protegidos pelo princípio constitucional da
não-discriminação11.

Conforme Corbo, “nos Estados Unidos, a teoria da discriminação indireta desenvolveu-se à luz da teoria do disparate impact
ou impacto desproporcional, lastreada principalmente no desenvolvimento jurisprudências e legislativo”12.
Com efeito, a discriminação indireta traz em tese uma “falsa
noção de respeito a igualdade na lei”13, mas essa “falsa aparência”
de equidade pode levar a resultados desiguais e injusto para com
aqueles que foram privados de iguais oportunidades, constituindo, uma situação de difícil comprovação14
3. DIFICULDADES PARA COMPROVAÇÃO DA
DISCRIMINAÇÃO INDIRETA NO AMBIENTE DO
TRABALHO
No item anterior, buscou-se analisar as noções fundamentais de discriminação direita e indireta. Neste item, pretende-se
demonstrar as dificuldades na comprovação de um padrão ou
prática de discriminação indireta em processos judiciais que trata
de questões raciais, tendo em vista que “a comprovação de que
um ato abstrato e aparentemente legitimo e que produz no plano da realidade fática efeitos discriminatório contra determinados grupos”15 não é comprovado por meio usais (tradicionais) de
prova, portanto, é necessário lançar mão de provas atípicas, como
é o caso das estatísticas.
Mauricio Correia de Melo, ao tratar do tema, enfatiza que
“nos casos em que são discutidas questões raciais, a prova da discriminação indireta é de difícil produção, mas essa dificuldade
11 (CORBO, 2017, p. 8).
12 (CORBO, 2017, p. 174).
13 (CORBO, 2017, p. 9).
14 TARUFFO, Michele. A prova. 1. ed. Tradução: João Gabriel Couto. São Paulo: Ed. Marcial Pons, 2014. p.
307.
15 (CORBO, 2017, p. 183).
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não significa a sua impossibilidade, devendo, nesses casos, fazer
uso de meios indiretos de prova”16.
No contexto em que se discute discriminação indireta, Villela ensina que “é preciso verificar se a composição do quadro
de pessoal é compatível com a diversidade étnica ou de gênero
da população da localidade onde a empresa está instalada”17, até
porque, nesses casos “o arcabouço probatório necessário para
derrubar uma norma que produz efeitos discriminatórios pode
ser muito mais complexo18.
A União Europeia tem expressa regulação para o uso da
estatística como meio de prova da discriminação indireta no ambiente do trabalho, conforme se depreende da Diretivas 2000/43/
CE e 2000/78/CE, no item 15, que assim dispõe19:
A apreciação dos factos dos quais se possa inferir a existência
de discriminação direta ou indireta é da competência dos órgãos
jurisdicionais nacionais ou de outros órgãos competentes, de
acordo com as regras do direito ou da prática nacionais. Essas
regras podem prever, em particular, que a discriminação indireta
seja estabelecida por qualquer meio, incluindo com base em dados
estatísticos.

Para Wallace Corbo,
[...] a demonstração estatística da discriminação, contudo, só tem
sentido quando se fala em uma discriminação indireta de natureza
coletiva”, ou seja, “uma discriminação que afeta todo o grupo,
produzindo seus efeitos de tal modo que, inda que todos os indivíduos pertencentes àquele grupo sejam impactados, uma análise
individualizada pode não ser suficiente para demonstrá-la20.
16 MELLO, Mauricio Correia. A prova da discriminação por meio da estatística. Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, Brasília, v. 15-18, 2009. Disponível em https://juslaboris.tst.jus.br/
handle/20.500.12178/75840. Acesso em: fev. 2020.
17 (VILLELA, 2010, p. 54).
18 (CORBO, 2017, p. 183).
19 DIRECTIVAS 2000/43 e 2000/78/CE do Conselho da União Europeia, de 29 de junho de 2000. Disponível em: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/LSU/?uri=CELEX:32000L0043. Acesso em: abr.
2021.
20 (CORBO, 2017, p. 198-199).
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À luz destas considerações, é possível concluir, conforme
dito acima, que não é uma tarefa fácil comprovar a existência de
discriminação indireta, cabendo nessa situação encontrar mecanismos adequados para avaliar esse fenômeno, sendo que o melhor instrumento disponível são as informações estatísticas.
Portanto, é preciso lançar mão de meios inusuais para a demonstração da discriminação, nesse caso, por meio de estudos estatísticos. Feitas essas considerações, desenvolve-se a seguir uma
avaliação da estatística como ferramenta adequada para comprovação de fenômenos coletivos de difícil comprovação.
4. ESTATÍSTICA: UMA IMPORTANTE FERRAMENTA
PARA INSTRUÇÃO DE FATOS DE DIFÍCIL
COMPROVAÇÃO
Compreender as noções básicas da estatística é, portanto,
fundamental para se entender o papel dessa importante metodologia na instrução probatória de questões raciais.
A estatística é uma ciência que se ocupa com a coleta, organização e análise de conjuntos de dados. O objeto da estatística
não é ideal ou abstrato. Seu propósito “é oferecer soluções para
combinar medidas e analisar conjunto ou série de informações”21.
Segundo Zabala e Silveira, “a estatística oferece ferramentas
para analisar informações, medir incertezas e auxiliar na tomada
de decisões, possui conceitos correspondentes no direito, a exemplo do instituo da verossimilhança” 22 e a probabilidade.
Aliás, assim como “os juristas exigem a apresentação de
provas para o embasamento de qualquer argumentação, da mesma forma os estatísticos valem-se da observação de dados para
sugerir suas soluções”23.

21 NUNES, Marcelo Guedes. Jurimetria: como a estatística pode reinventar o direito. 2. ed. ver., atual. [S.l.]:
Ed. Revista dos Tribunais. p. 51.
22 ZABALA, Felipe Jaeger. SILVEIRA. Fabiano Feijó. Jurimetria: estatística aplicada ao direito. Revista Direito e Liberdade: RDL. ESMAR, [S.l.], v. 16, n. 1, p. 87-103, 2014.
23 (ZABALA; SILVEIRA, 2014, p. 90).
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Em ambos os contextos sobressalta a importância dados,
nesse sentido Michele Taruffo, afirma que “os dados científicos
que possuem relevância probatória entram na conta dos elementos de prova, integrando as outras provas disponíveis ao fornecer as premissas que o juiz formula acerca da veracidade dos
enunciados”24.
Ademais, às vezes o fato a ser provado possui característica
“insólita”, ou seja, não se trata de um evento simples e individualizado que se supõe ter efetivamente ocorrido em algum momento específico do passado25. É o que ocorre com as questões raciais
que tem como característica a sua não-historicidade, ou seja, são
eventos, se prologam no tempo, diferindo das relações instantâneas e retrospectivas.
Decerto as questões como essas são de difícil e sacrificante
comprovação, pois a prova direita do fato dessa natureza não é
compatível como os meios tradicionais de prova, logo “os dados
estatísticos têm relevância jurídica” para formação de juízos de
aproximação, sendo certo a sua importância no âmbito probatório e, sobretudo, em litígios complexos26.
Aqui está um ponto interessante em que Jordi Ferrer-Beltrán, afirma que “a maioria dos teóricos da prova no contexto do
processo judicial consideram que a probabilidade de frequência
ou estatística não é adequada para dar conta do raciocínio probatório do direito, pois diz sobre fatos individuais”27.
Nada impede, entretanto, que probabilidade estatística seja
utilizada para comprovação de eventos em uma frequência dada.
É, por assim dizer, “um método que se contrapõe à ideia de prova
histórica de comprovação de fatos, tradicionalmente, focada sob
uma ótica, eminentemente, individualista”28.
24 (TARUFFO, 2014, p. 307).
25 (TARUFFO, 2014, p. 307).
26 ARENHART, Sérgio da Cruz; OSNA, Gustavo; JOBIM. Marco Félix. Curso de Processo Estrutural. São
Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2021, p. 166.
27 BELTRAN, Jordi Ferrer. Valoração racional da prova. Tradução: Vitor de Paula Ramos. Salvador: Editora
Juspodivm, 2021, p. 142.
28 (VILLELA, 2010, p. 55).
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É certo que como ensina Vilella que “as estatísticas devem
ser consideradas, ao menos, como prova indiciária, a partir do
qual se pode chegar a um convencimento, por presunção judicial,
que vem das regras de experiência”29.
O que se quer ressaltar é que, ainda que baseada na teoria
da probabilidade, sempre havendo uma determinada margem de
erro a ser pontualmente considerada, a “estatística não deve ser
rechaçada como meio de prova, sob pena de inviabilizar, em algumas situações, o acesso à tutela jurisdicional”30.
Jordi Ferrer-Beltrán, por exemplo, cita um importante julgamento realizado com fundamento em dados estatísticos, para
mostrar o espaço destinado a esse importante meio de prova utilizado na comprovação de eventos que envolve a probabilidade
estatística como modelo de raciocino probatório.
Trata-se do famoso caso dos ônibus azuis31, segundo o qual,
“a senhora Smith conduzia seu veículo à noite em uma estrada
solitária quando foi abalroada por um ônibus, que fugiu do local”.
No processo ficou provado que 80% dos ônibus azuis que operam na zona pertenciam à Companhia de ônibus azuis, ao passo
que os 20% restantes pertenciam à companhia de ônibus vermelho, inexistindo outras empresas que operam na região.
Desse modo, a probabilidade estatística de que um ônibus
azul pertencesse a companhia de ônibus azul era de 0.832. Na falta
de outro tipo de prova identificativa do ônibus que provocou o
acidente, bastaria essa prova estatística para condenar a companhia de ônibus azuis pelos danos causados a Senhora Smith e a
seu veículo?33
Beltran entende que caso uma questão como a retratada se
reproduza realmente, de acordo com os parâmetros do exemplo
29 (VILLELA, 2010, p. 55).
30 (VILLELA, 2010, p. 55).
31 ESTADOS UNIDOS, Smith v. Rapit Transit Ins, Missisipe, v. 58, n. 2, p. 754-755, 1945. Disponível em:
https://casetext.com/case/smith-v-rapid-transit-inc. Acesso em: ago. 2021.
32 ESTADOS UNIDOS, Smith v. Rapit Transit Ins, Missisipe, v. 58, n. 2, p. 754-755, 1945. Disponível em:
https://casetext.com/case/smith-v-rapid-transit-inc. Acesso em: ago. 2021.
33 (BELTRAN, 2021, p. 143).
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citado “teria uma decisão contrária aos autores por falta de prova, convém analisar alguns argumentos contrários a essa solução
para entender qual o espaço disponível para a prova estatística no
raciocínio probatório?”34
Segundo o autor, há três argumentos para admitir o uso das
estatísticas como meio de prova: (i) o argumento da minimização
dos erros; (ii) o argumento do valor esperado da decisão e (iii) o
argumento da generalização.
O argumento da minimização dos erros considera que:
[...] na aplicação do direito será correta se impuser a consequência
jurídica prevista aos casos em que se produziu efetivamente a circunstâncias antecedentes previstas pelas normas, por isso, o objetivo epistêmico da prova tem que ser o de minimizar o número de
erros na declaração dos fatos provados35.

O argumento do valor esperado da decisão considera que
“no caso dos ônibus azuis não produzem qualquer perplexidade
aos estatísticos, pois estão acostumados a trabalhar com base no
princípio do valor esperado”36.
A lógica do direito, como Schauer reconhece, não se baseia
normalmente no princípio do valor esperado, “estabelecendo soluções de tudo-ou-nada (All-or-Nothing)”37, ou se considera provada a implicação do ônibus da companhia de ônibus azuis no
acidente da senhora Smith e essa indenização é indenizada em
100% dos danos, ou esse fato não se considera provada, e a sra.
Smith nada recebe 38.
Beltran, com acerto, indica como último argumento as generalizações, que ele classifica em espúria e não espúria. Para o autor, “uma generalização espúria é aquela que possui base empírica,
podendo ser um preconceito, por exemplo. Já uma generalização
34 (BELTRAN, 2021, p. 145).
35 (BELTRAN, 2021, p. 145).
36 (BELTRAN, 2021, p. 145).
37 SCHAUER. Frederik. Profiles, Probabilities and Stereotypes. Combidge-London: Harvard University
Press, 2003, p. 87-92.
38 (BELTRAN, 2021, p. 151).
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não espúria é aquela que dispõe de bases empíricas, ainda que não
seja uma generalização universal”39.
Em verdade, o que Schauer defende é que não há diferença
categórica entra a prova de fato isolado e um fato frequentista,
mas pensas uma diferença de graus, em algumas ocasiões precisamos fazer generalizações, até porque, “nem toda generalização é
uma frequência estatísticas, mas toda frequência estatística é uma
generalização”40.
Inegavelmente o tema das estatísticas é permeado de nuance próprias, mas uma delas é a de que nessa seara não se busca
juízos de certeza, mas sim de probabilidades.
5. O USO DAS ESTATÍSTICAS NO CASO DA
DISCRIMINAÇÃO DE RACIAL E DE GÊNERO NO
CASO VUYANICH V. REPUBLIC NATIONAL BANK41.
A questão da utilização das estatísticas como meio de prova
foi analisada pelo Tribunal Distrital do Texas nos Estados Unidos. A hipótese tratava de analisar um caso a prima facie de discriminação indireta na política interna adotada pelo banco.
O caso Vuyanich é uma referência em se tratando do uso da
prova estatística para demonstração da prática de política discriminatório indireta no ambiente de trabalho, principalmente, porque mostra relevantes discussões em torno da comprovação da
discriminação utilizando métodos estatísticos que de algum modo
pode auxiliar na compreensão dessa especial de prova (indiciária)
em nosso sistema legal.
Segundo relato do caso, Joan Rance Vuyanich, mulher e
afro-americana, foi contratada pela instituição bancária, cuja
composição do quadro de pessoal, na época, era formada, em
sua maioria, por funcionários caucasianos. Vuyanich, portanto,
39 BELTRAN, 2021, p. 153).
40 (BELTRAN, 2021, p. 153).
41 ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, Tribunal Distrital do Texas, Vuyanich v. Republic National Bank
of Dallas. 409 f. Supp. 1083 (n.d. Tex. 1976). Disponível em: https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/409/1083/2364018/. Acesso em: abr. 2020.
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era a única funcionária negra do seu departamento. Logo após
a sua efetivação, suas colegas de trabalho passaram a manifestar
insatisfação com a sua presença, realizando queixas ao supervisor
hierárquico do seu desempenho e sobrecarregando-a de forma
desigual com as atividades do departamento42.
Após um mês trabalhando para o banco, o supervisor da autora descobriu que ela estava namorando um homem caucasiano
e declarou que o mundo não estava pronto para aceitar casamento raciais mistos.
Um dia após o casamento, ela foi chamada para uma reunião
como o supervisor e foi informada que não era adequada para o
trabalho, sendo que o motivo para demissão seria: (i) o choque de
personalidade com suas colegas de trabalho de departamento; (ii)
o fato de ter casado com homem branco, não precisava mais de
emprego no banco.
Irresignada com a demissão, Vuyanich fez uma denúncia
junto a Comissão de Oportunidades Iguais de Emprego (EEOC),
acusando o Banco da violação do título VII dos Direitos Civil.
Na realidade, este não foi o único episódio de discriminação
na instituição bancária, havia outras denúncias de discriminação
racial43.
Uma segunda denúncia deve-se a Ellen Johnson, afrodescendente, formada pela Universidade do Texas em Arlington com
especialização em governança, que se candidatou a uma vaga de
emprego no banco, para a função de trainee em administração de
pessoal, sendo seu pedido rejeitado sob o fundamento de que não
havia cargos disponíveis. Diante da negativa, a candidata Ellen
expressou a vontade de aceitar qualquer função disponível, no
entanto, seu pedido foi ignorado.
42 ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, Tribunal Distrital do Texas, Vuyanich v. Republic National Bank
of Dallas. 409 f. Supp. 1083 (n.d. Tex. 1976). Disponível em: https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/409/1083/2364018/. Acesso em: abr. 2020.
43 ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, Tribunal Distrital do Texas, Vuyanich v. Republic National Bank
of Dallas. 409 f. Supp. 1083 (n.d. Tex. 1976). Disponível em: https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/409/1083/2364018/. Acesso em: abr. 2020.
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A Comissão de Igualdade de Oportunidades de Emprego44
ajuizou uma ação coletiva (class action) com objetivo de remover a
situação ilícita já consolidada no tempo de discriminação indireta.
Em sua defesa o banco negou que existia uma política de
discriminação racial e de gênero, no entanto, o Tribunal Distrital
do Texas certificou a class action cujo propósito era comprovar se
de fato existia uma política discriminatória violadora dos direitos
das mulheres negras que foram empregadas no Banco ou que se
candidataram ao emprego, mas que não foram contratadas em
razão da origem racial ou gênero.
Destaca-se que, durante a instrução probatória, foram ouvidas
trinta testemunhas especialista (expert witness) de diversas áreas do
conhecimento (estatísticos, economistas, cientistas de dados etc.).
Nesse caso as demandantes apresentaram evidencias estatísticas que comprovaram a existência de discriminação não apenas no processo de contratação de empregados, mas também,
em relação a remuneração, promoção e na escolha das demissões, com notório animus característico de política generalizada
de discriminação.
Os estudos estatísticos realizados, tanto pelos autores, quanto pelo Banco, compartilharam objetivos comuns: comparar se as
decisões tomadas pelo departamento de pessoal da Instituição
durante o ano de 1969 que, hipoteticamente, foram tomadas desvestidas de intenção discriminatória.
Especificamente, foi realizado em estudo comparativo que
envolvia a coleta de dados dos setores de contratação do banco com dados externos da comunidade, para obter a informação
dos indicies de disponibilidade da população ativa e qualificada de
afrodescendentes e mulheres medidos pelo Census Bureau45.
44 A Comissão de Oportunidades Iguais de Empregos dos Estados Unidos (Equal Employment Opportunity
Commission (EEOC) siglas em inglês) é responsável por fazer cumprir as leis federais que tornam ilegal discriminar um candidato a emprego ou um funcionário devido à raça, cor, religião, sexo da pessoa (incluindo
gravidez, status de transgênero e orientação sexual), nacionalidade, idade (40 ou mais), deficiência ou informação genética. Disponível em: https://www.eeoc.gov. Acesso em: ago. 2021.
45 Trata-se do departamento do censo do Estados Unidos é a principal agência governamental do sistema
estatístico federal do país e responsável por produzir dados sobre a população e economia - United States
Census Bureau. Disponível em: https://www.census.gov. Acesso em: ago. 2021.
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Destaque-se que todas as fontes de dados internos utilizados pelas partes no estudo estatístico, neste caso, foram derivados dos registros de empregados mantidos pelo Banco dos seus
registros comerciais permanentes (resumos de pessoal, folha de
pagamento e outros registros).
Em algumas ocasiões, em razão da dificuldade em compreender os relatórios estatísticos apresentados, foi necessário a
convocação dos especialistas em estatísticas para apresentar esclarecimento em audiência, possibilitando maiores esclarecimentos
e detalhamento das análises estatísticas.
Após a intensa produção das provas estatísticas, o Tribunal
Distrital do Texas julgou procedente em parte o pedido e reconheceu como comprovada a prima facie a existência da discriminação indireta na política interna do Banco, tendo por base os
significativos resultados estatísticos.
As provas estatísticas produzidas pelo banco, utilizando do
método de análise de regressão, foram rejeitadas sob o fundamento de não sustentar argumentos válidos que pudessem sustentar a inexistência da discriminação indireta.
Confira-se o trecho final da decisão:
This opinion has been written and rewritten, or equally accurate, has been
calculated and recalculated, over the past year. It is modular in structure but
hopefully possessed of sufficient internal consistency to squeeze as a whole into
a traditional suit of judicial opinion. Even if that effort was successful, it has
to judicial eyes a surrealistic cast, mirroring the techniques used in its trial.
Excursions into the new and sometimes arcane corners of different disciplines
is a familiar task of American trial lawyers and its generalist judges. But
more is afoot here, and this court is uncomfortable with its implications. This
concern has grown with the realization that the esoterics of econometrics and
statistics which both parties have required this court to judge have a centripetal
dynamic of their own. They push from the outside role of tools for “judicial”
decisions toward the core of decision making itself. Stated more concretely: the
precision like mesh of numbers tends to make fits of social problems when I
intuitively doubt such fits. I remain wary of the siren call of the numerical
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display and hope that here the resistance was adequate; that the ultimate
findings are the product of judgment, not calculation.46

De fato, não está encartada entre as atividades probatórias
tradicionais ligar com técnicas de econometria, estatísticas, probabilidades, fórmulas matemáticas, como modalidade de raciocínio
probatório, mas, certamente há que se reconhecer que são meios
de provas imprescindíveis para comprovação de determinados tipos de situações fáticas.
Em síntese, a estatística como meio de prova permitiu realizar juízos de aproximação, ou seja, foi possível definir os grupos
vítimas da política discriminatória (mulheres negras e negros), o
registro das características individuais e compilações em tabelas
estatística comparativas dos grupos, e, por fim, a realização dos
cálculos dos desvios estatísticos, comprovando, portanto, as diferenças substanciais, fazendo uso dos indicadores estatísticos.
6. CONCLUSÃO
Em conclusão, esse estudo demonstrou que a discriminação
indireta se apresentada com aparência de neutralidade, entretanto,
gera efeitos especialmente prejudiciais contra determinados grupos protegidos pelo princípio constitucional da não-discriminação.
Por se tratar de uma situação com aparência de legalidade,
os fatos objeto da prova recaem sobre múltiplas questões inter-relacionadas, consubstanciadas por práticas que impõem obstáculos
desde a contratação, remuneração, promoção e desligamento no
ambiente do trabalho, sendo necessário lançar mãos de meios atípicos de prova para comprovação do estado de coisas indesejado.
Demonstrou-se que as estatísticas se constituem como meio
eficiente para realização de juízos de aproximação que requer a definição dos grupos discriminados, a compilação estatística das caraterísticas do grupo, a realização dos cálculos das diferenças para,
então valoras as diferenças significativas indicadas pelas pesquisas.
46 FIENBERG, Stephen E. The Evolving Role of statistical Assessments as Evidence in the Courts.
Pittsburgh: Department of Statistic Carnegie Mellon University, 1989. p. 25.
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Em uma breve reflexão sobre estudo de caso, demonstrou-se que a estatística como meio de prova permitiu realizar juízos
de aproximação, ou seja, é possível definir por meio de estudos
específicos em estatística, os grupos vítimas da política discriminatória (mulheres negras e negros), o registro das características
individuais e compilações em tabelas estatísticas comparativas
dos grupos.
Por fim, é preciso dizer que as análises estatísticas possuem
um papel importante na comprovação a prima facie da existência
de discriminação indireta no ambiente do trabalho.
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REINSERÇÃO SOCIAL DO EGRESSO
PENITENCIÁRIO ATRAVÉS DO TRABALHO
– UMA TERGIVERSAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL
Paloma Gurgel de Oliveira Cerqueira Bandeira1
Fernando Tadeu Marques2

1. INTRODUÇÃO
A partir do Século XIX, o sistema prisional focado na privação da liberdade do indivíduo, tal como o conhecemos hoje,
ganhou destaque frente às penas físicas e cruéis. Essa nova realidade fez surgir os primeiros sistemas penitenciários sistematizados. Acreditava-se, naquele tempo, que a reclusão do indivíduo
ao cárcere pudesse ser suficiente para a sua redenção. O tempo,
por seu turno, demonstrou que essa hipótese, levantada a época,
era falaciosa, e que a mera detenção do indivíduo não resolveria a
questão da criminalidade como um todo no meio social.
Com o avanço da legislação, permeado pelos ideais humanitários, vimos o crescente debate acerca da ressocialização daqueles que foram eventualmente recolhidos ao cárcere. Percebeu-se
que a sistemática antiga era falha, pois não resolvia em definitivo
a questão da criminalidade. Quando tinha algum efeito, era, tão
somente, temporário (enquanto durasse a pena). Os estudiosos
chegaram à conclusão de que era necessário fomentar no meio
carcerário uma forma eficaz de reinserir os apenados no seio social. Das muitas tentativas feitas, observou-se que o trabalho era
uma das melhoras formas para se atingir esse fim, afinal, como
diz o adágio popular o trabalho dignifica o homem.
1
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Como bem aponta a teoria da Pirâmide de Maslow, os seres humanos vivem para satisfazer as suas necessidades. O ponto
principal dessa questão é obter a tão sonhada realização pessoal.
E, é justamente, o formato da pirâmide que indica a hierarquia
das necessidades humanas em toda a sua vida.
A Pirâmide de Maslow possui 5 (cinco) níveis de hierarquia,
partindo da base para o topo, na seguinte sequência: Fisiológicos,
segurança, relacionamento, estima e realização pessoal. É notório
observar que as necessidades fisiológicas (comer, beber e saúde) e
de segurança (emprego, recursos e propriedade) constituem a base
da pirâmide, sendo, portanto, as primeiras necessidades humanas
que todos o ser humano busca satisfazer. É válido observar que
ambas são, invariavelmente, as únicas que dependem de recursos
financeiros. É possível concluir, portanto, que, indubitavelmente,
se queremos falar em dignidade da pessoa humana, falamos em
recursos financeiros, e estes são conseguidos, de forma idônea,
somente através do trabalho.
Em termos do Brasil atual, podemos assentir que a ressocialização da população carcerária é um objetivo incutido em nosso
arcabouço jurídico. Não restam dúvidas que, em algum grau, essa
ressocialização passará pela profissionalização dos apenados para que
eles possam se (re)inserir no mercado de trabalho. Como visto, todos precisam obter rendimentos suficientes para manter uma vida de
forma digna e ir progredindo de nível na realização das necessidades.
Desde a Constituição, passando pela Lei de Execuções
Penais e terminando em legislações Estaduais esparsas pelo território Nacional, há uma série de comandos legais que buscam
estimular, em alguns casos obrigar, a contratação de ex-detentos.
Apesar dos preceitos legais, esse contingente de pessoas encontra uma série de dificuldades para preencher as vagas de trabalho
existente em nosso país. A principal dificuldade encontrada por
eles, sem sombra de dúvidas, é a discriminação pessoal.
O sonho do primeiro emprego, pós-cumprimento da pena,
muitas vezes esbarra antes mesmo da admissão no novo trabalho.
É que, na fase pré-contratual, muitas empresas têm requerido a
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expedição de uma certidão de antecedentes criminais, demonstrando assim que não possuem interesse na contratação de ex-reclusos. A legislação não é clara sobre esse tema, e tampouco há
entendimento realmente pacificado a tratar sobre ele nas cortes
superiores. Tirando casos específicos, como empresas de vigilância patrimonial e trabalhadores domésticos, nas demais hipóteses
há um verdadeiro limbo jurídico. Deste modo, o que resta àqueles
que já cumpriram pena é, na maioria das vezes, ficar à mercê da
própria sorte.
Maurício Godinho pontua que o Direito Trabalhista é aquele que “regula a principal modalidade de inserção dos indivíduos
no sistema socioeconômico capitalista, cumprindo o papel de
lhes assegurar um patamar civilizado de direitos e garantias jurídicas”. Para o citado autor, é cristalino que a relação de trabalho
é a principal forma de assegurar uma vida digna às pessoas. Essa
é justamente a razão pela qual o Estado, e a sociedade como um
todo, não devem medir esforços para (re)inserir ex-presidiários
no mercado de trabalho: é essa a ferramenta que os proverá de
recursos mínimos à realização pessoal e, consequentemente, os
manterá longe da delinquência.
As razões expostas evidenciam a importância de se analisar
a falta de estímulos estatais fortes e claros para que as empresas
possam contratar pessoas egressas do sistema prisional. Justamente por isso, esse é o objetivo do presente artigo.
A primeira hipótese levantada no presente artigo é a de que
a atual condição fornecida pelo Estado não é suficiente para adequadamente estimular a contratação de egressos do sistema penitenciário. A segunda hipótese é que a uma falta de conhecimento
da população e o preconceito, de um modo geral, gera um estigma insuperável para ex-detentos que passam a ser discriminados
pelas empresas, e quando contratados por seus pares no trabalho.
Optou-se por utilizar como método de pesquisa para consecução do presente artigo a revisão bibliográfica de obras literárias,
publicações científicas, jurisprudência dos tribunais superiores e a
legislação em vigor em nosso país.
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A realização deste trabalho, infelizmente, nos permitiu concluir que o egresso carcerário sofre um verdadeiro estigma social,
mesmo após o cumprimento integral de sua pena. Em razão da
pouca informação da população como um todo sobre os trabalhos e competências técnicas que podem ser desenvolvidos intra
cárcere, há a discriminação do ex-detento quando das seleções
para vagas de trabalho nas empresas, o que reforça a marginalização cada vez maior dessas pessoas.
Foi possível, através da elaboração deste artigo, observar a
falta de clareza e objetividade com que o tema é tratamento pelos
nossos legisladores, à medida em que trouxeram, nas leis até então
em vigor, medidas abstratas e pouco efetivas para o fim de (re)
inserir egressos do sistema penitenciário no mercado de trabalho.
O debate apresentado é mais atual que nunca, ainda mais quando considerado o crescente aumento no número de enclausurados
no país. Se nada for, tempestivamente, feito, haverá, num futuro
breve, uma enorme massa de pessoas que não encontrarão qualquer
espaço no mercado de trabalho, e ficarão dependentes, cada vez
mais de programas sociais, ou seja, à míngua de um destino incerto.
2. A IMPORTÂNCIA DO TRABALHO EM NOSSA
SOCIEDADE
Ao iniciar o estudo para elaboração do presente artigo, não
há como não citar a obra de Karl Marx, que nos ensina:
Como criador de valores de uso, como trabalho útil, o trabalho é,
assim, uma condição de existência do homem, independente de
todas as formas sociais, eterna necessidade natural de mediação
do metabolismo entre o homem e a natureza e, portanto, da vida
humana[...]

Alice Magalhães complementa (2011, p.172)
O princípio do valor social do trabalho diz respeito à função que
este exerce na sociedade, ou seja, é por meio do trabalho prestado
com respeito ao Direito do Trabalho que a maioria das pessoas,
destituídas de riqueza, tem a oportunidade de, além de prover seu
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sustento próprio e o de sua família, melhorar a sua condição de
vida. É através dele que se pode prover uma educação e saúde de
melhor qualidade, adquirir bens de consumo, ocupar um espaço
socialmente reconhecido, realizar projetos e, consequentemente,
desfrutar de um padrão de vida digno e humano.

Fácil perceber que é o valor do trabalho que diferencia o homem ontologicamente dos demais seres vivos. O trabalho é uma
força motriz inerente e instintiva ao homem, pois este modifica
e transforma os recursos naturais com a finalidade de atender as
suas próprias necessidades básicas. Em sua obra, Marx aponta
que, quando o homem transforma a natureza, por meio do emprego de seu trabalho, este também o transforma, alterando suas
necessidades conforme elas vão sendo satisfeitas.
É curioso observar como os benefícios advindos do trabalho do homem vão além da sua própria pessoa. A cooperação
humana, que surgiu da própria formação das sociedades, acaba
por revelar a importância do trabalho humano para todos que
compõe a sociedade. É o trabalho do padeiro que garante o pão
quente no café da manhã. De igual forma, é o trabalho do gari que
mantém a cidade limpa e com condições mínimas de habitação.
A importância do trabalho, para a sociedade como um todo, vai
muito além da subsistência natural e decorrente da atividade para
o indivíduo que exerce um ofício. Toda a sociedade se beneficia.
Podemos afirmar então que a própria sociedade humana
só surgiu por causa do trabalho dos indivíduos, sendo ela uma
consequência natural desta atividade. Todavia, a importância do
trabalho para o homem vai além do plano econômico-social.
Trata-se de uma verdadeira busca de aceitação e legitimação do
indivíduo perante a sociedade. É aquele sentimento de pertencimento. Sobre esse sentimento do indivíduo, há uma importante
estória popular que retrata bem essa concepção:
Em visita à Nasa, Kennedy realizou um tour durante o qual conheceu um faxineiro, a quem perguntou: “O que o senhor faz
aqui”? O faxineiro respondeu: “Senhor presidente, estou ajudando
a colocar um homem na Lua”.

53

DIREITO ANTIDISCRIMINATÓRIO DO TRABALHO: ASPECTOS MATERIAIS E PROCESSUAIS

Perceptível, ainda, que o trabalho vai muito além de ser apenas uma forma de assegurar o sustento do indivíduo e de sua
família. Através de uma análise mais profunda é possível concluir
que o trabalho orienta e modifica o indivíduo, e a sociedade em
que ele se insere, como um todo. O trabalho cria o senso de sociedade, de coletividade, apoio e objetivos comuns nas pessoas
através do desempenho das atividades naturais de cada um.
É notória a importância do trabalho na vida das pessoas,
muito mais do que uma forma de manter o seu sustento, é uma
atividade identificadora de todos nós. Não é comum perguntar a
uma pessoa recém conhecida: o que você faz? Se na vida das pessoas o trabalho possui essa essência no âmago do eu interior do
indivíduo, na vida dos egressos do sistema prisional, ele é, ainda
mais, fundamental. É que o egresso tem uma pecha disruptiva de
sua figura frente aos seus pares. É marginalizado de várias formas.
A dignidade some. E, como visto, o trabalho é o melhor, e mais
seguro, caminho de recuperá-la.
3. A RESSOCIALIZAÇÃO DO APENADO PELO
TRABALHO EM NOSSO ORDENAMENTO
JURÍDICO
É salutar rememorar que a Constituição Federal, em seu artigo 1º, IV, estabelece como fundamento da República Federativa
do Brasil o valor social do trabalho. Em outras palavras, o Estado
brasileiro erigiu o trabalho como fundamento e base da nossa
sociedade, sendo ele uma das finalidades de sua existência. A Lei
de Execuções Penais, por seu turno, estabelece em seu art. 28 que
o trabalho do condenado, como dever social e condição de dignidade humana,
terá finalidade educativa e produtiva.
É interessante observar o valor que o nosso ordenamento
jurídico deu ao trabalho. Não poderia ser diferente, afinal, como
já visto, é o trabalho que dá sentido inicial ao homem. Isto ocorre, pois, o trabalho fornece numerário para que o indivíduo possa manter sua subsistência mínima. Indo além, sendo o trabalho
uma atividade apta a dignificar o homem, é correto associar a sua
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realização com a própria concepção de ressocialização da população carcerária.
Entretanto, a legislação atual sobre o tema não para no texto
da Lei de Execuções Penais. Podemos citar outros exemplos em
leis esparsas. É o caso da Lei 9.867/99 que dispõe sobre a criação
de cooperativas sociais que tem como objetivo auxiliar a inserção,
no mercado de trabalho, de pessoas consideradas em desvantagem
social, como é o caso de egressos do sistema penitenciário. Esta
previsão legal está incutida no art. 3º, IV da citada Lei.
Há ainda previsão que busca valorizar a facilitação da entrada de ex-detentos no mercado de trabalho, por meio da nova Lei
de Licitações, Lei 14.133/2021. Dispõe o art. 25, §9º, II da novel
legislação de contratos administrativos:
Art. 25. O edital deverá conter o objeto da licitação e as regras
relativas à convocação, ao julgamento, à habilitação, aos recursos e
às penalidades da licitação, à fiscalização e à gestão do contrato, à
entrega do objeto e às condições de pagamento.
§ 9º O edital poderá, na forma disposta em regulamento, exigir
que percentual mínimo da mão de obra responsável pela execução
do objeto da contratação seja constituído por:
II - Oriundos ou egressos do sistema prisional.

É forçoso convir que, apesar de estar presente em diversos
instrumentos legais, a facilitação e o estímulo à contratação de ex-presidiários ainda são bastantes tímidos em nosso ordenamento
jurídico. É inegável que há um estigma social que pesa sob a figura
do ex-detento e que funciona como que uma substância tóxica,
fazendo a sociedade como um todo buscar se afastar do convívio
dessas pessoas. Apesar das previsões legais que buscam estimular
a contratação de ex-detentos, os estímulos ofertados pela lei, até
então, não se mostram efetivos o suficiente para estimular a oportunidade de trabalho para egressos do sistema prisional brasileiro.
Podemos concluir que as Leis que tratam sobre o tema, atualmente vigentes em nosso ordenamento, não tem normas objetivas
e eficazes voltadas à facilitação e estímulo de contratação de egressos do sistema prisional. As normas até então vigentes funcionam
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mais como diretrizes a serem seguidas pela sociedade do que regras
a serem efetivamente cumpridas. Isso nada mais é que fechar os
olhos do Poder Legislativo para a realidade vivenciada por ex-carcerários, e deixar estes desamparados pelo Poder Público.
4. A DISCRIMINAÇÃO ENFRENTADA POR EXPENITENCIÁRIOS NO MERCADO DE TRABALHO
A discriminação a que estão submetidos egressos do sistema
penitenciário, geralmente, tem início ainda na fase de pré-contrato
de trabalho. É que a empresa, ao buscar preencher seu quadro de
funcionários exige uma série de documentos do pretenso colaborador. Muitos destes são determinação legais, mas não todos. É o
que ocorre com a exigência da certidão de antecedentes criminais.
A prática, comumente adotada em nosso país, já foi amplamente deslegitimada pelo Tribunal Superior do Trabalho. Este
Tribunal entendeu ser ilegal a exigência de certidão de antecedentes criminais, no processo de admissão, excetuados os casos em
que tal situação se justifique pela natureza da atividade a ser exercida. O acórdão3 proferido pela 7ª Turma do TST destacou que:
a exigência de Certidão de Antecedentes Criminais de candidato
a emprego é legítima e não caracteriza lesão moral quando amparada em expressa previsão legal ou justificar-se em razão da natureza do ofício ou do grau especial de fidúcia exigido, a exemplo
de empregados domésticos, cuidadores de menores, idosos ou
deficientes (em creches, asilos ou instituições afins), motoristas
rodoviários de carga, empregados que laboram no setor da agroindústria no manejo de ferramentas de trabalho perfurocortantes,
bancários e afins, trabalhadores que atuam com substâncias tóxicas, entorpecentes e armas, trabalhadores que atuam com informações sigilosas.

Outro grande entrave à entrada de ex-detentos no mercado
de trabalho é o preconceito que a sociedade como um todo tem
em relação à pessoa que cumpre/já cumpriu pena. O pensamento coletivo brasileiro é permeado pelo adágio popular “bandido
3

AIRR-976-88.2016.5.13.0024, DEJT de 09/10/2020
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bom é bandido morto”, sendo este disseminado inclusive por algumas autoridades públicas de nosso país. Há uma identificação
do detento como um ser periculoso, possuidor de má-índole e
que estará à espreita a todo momento para que possa cometer um
novo crime.
Podemos observar, em decorrência do preconceito social
pelos quais os apenados são submetidos, que há uma “comunização” da figura daquele que cumpre pena. Ao se falar a palavra
“criminoso”, o imaginário popular é, imediatamente, tomado pela
figura do assassino, do estuprador, do bandido violento. Contudo,
essa não é a realidade carcerária brasileira.
Segundo dados do Departamento Penitenciário Nacional
(DEPEN), até junho do ano de 2019, o total de presos em razão de crimes relacionados ao tráfico de drogas chegava à marca
de 39,42% da população carcerária. Ainda, 22,84% daqueles que
cumprem pena, o fazem pela prática das diversas modalidades de
crimes contra o patrimônio sem qualquer tipo de violência física
contra a vítima (furto, estelionato, apropriação indébita etc.).
As estatísticas revelam que aproximadamente dois terços
(62,26%) dos presos em nosso país praticam crimes considerados
de menor potencial ofensivo. São pessoas que, à primeira vista,
sem querer diminuir a reprovabilidade de suas ações, não tomaram atitudes violentas em seus atos infracionais. Mas, mesmo
assim, são igualmente julgadas pela sociedade como se fossem
de uma brutalidade equiparável àqueles que cometeram crimes
hediondos, ou de uma violência inigualável.
É curioso observar as estatísticas apresentadas e confrontar
com a concepção nacional da figura do apenado. Disseminou-se
em nosso país, até mesmo por diversas autoridades públicas, o
senso comum de que todo bandido é mau. Para a nossa sociedade, a pessoa que delinquiu seria, de imediato, apartada da sociedade, pois não poderia compactuar com os valores essenciais destas.
Sabemos que esta não é a realidade. A alta criminalidade em nosso país está diretamente associada à marginalização de uma considerável parcela da população que não detém condições mínimas
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de dignidade para sobreviver. Por não possuir condições, muitos
veem na delinquência uma possibilidade de melhora de vida. É
um ciclo que se retroalimenta. A marginalização social inclina as
pessoas a práticas delituosas. A prática delituosa sujeita o indivíduo a uma marginalização ainda maior, que, provavelmente, o
levará a voltar para a delinquência após o cumprimento da pena.
Sobre o tema, pontua Lorena Maria (2013, p. 02)
As consequências para a sociedade são grandes, seja no campo moral ou social. A maior parte da população não se importa com esses
acontecimentos e muitos, de fato, os apoiam. Essa postura forma
um ambiente hostil para os egressos, os quais, após toda a experiência do sistema carcerário, encontram dificuldades para a reinserção
social, voltando muitas vezes para os mesmos hábitos criminais que
os levaram à prisão no princípio. (MIGUEL, 2013, p. 02).

É notável o quanto a discriminação com o egresso do sistema penitenciário está enraizada em nossa cultura e na nossa sociedade. Como visto, não existe uma gradação objetiva, de modo
que todos os presos são vistos como seres “perigosos” pela sociedade. Esse estigma carregado por eles acaba por marginalizá-los
ainda mais no período pós-prisão, o que dificulta sobremaneira
a efetiva reintegração deles no corpo social. O que lhes sobra, a
seguir nessa contenda, é retornar ao mundo do crime, pois é, para
eles, a única fonte que conhecem para obter alguma renda.
5. A COSMOVISÃO DO EGRESSO PENITENCIÁRIO
SOBRE OS VALORES DO TRABALHO
Em importante estudo realizado por Isadora Toledo revelou,
por meio de entrevistas a egressos do sistema penitenciário, a cosmovisão deles sobre o tempo no cárcere, reinserção social e a importância do trabalho para ressocialização. Sobre a passagem pela
prisão, vale destacar as seguintes entrevistas citadas no estudo:
Cadeia não regenera ninguém. Você entra lá aprendendo a roubar
uma agulha, você sai aprendendo a roubar um avião. Não regenera
ninguém. É uma máquina de criar monstros. Pra mim é. Talvez
cada um tem uma opinião diferente. Eu tenho a minha. (F.)
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A pessoa quando é preso, na verdade só pensa. Tempo pra pensar
é o que mais tem. Sozinho, quer ver seus acertos, onde que eu
errei, o que eu fiz. Você começa a fazer um retrospecto da sua
vida. (A.)

Ao tratar sobre a vida após finalmente cumprirem toda a
pena que lhes foi imposta e retornarem ao convívio social, os
entrevistados relataram que:
Muitas portas se fecharam. Igual eu tive altos lugares que eu fui
aí, me pediram atestado de bons antecedentes. Perdi as vagas de
emprego. Nosso Deus. Me volto lá trás e falo ‘Como que eu fui
burro. Jogar tudo fora assim. Comprometi a vida toda’. Hoje eu
tento consertar, mas sempre vai ter isso aí. Sempre. Isso aí não
tem como negar não. Onde eu chegar e eles souberam que eu tive
essa passagem aí, eles já me eliminam. (Wn.)
Pra mim é tudo. Meu sonho toda a vida é trabalhar mesmo. Caiu
lá dentro fica louco com uma oportunidade. Não esperava ter uma
oportunidade igual eu estou tendo. Antigamente era difícil. Chegava em um lugar, a porta tava fechada mesmo. E hoje já abriu as
portas. Uma firma até me chamou aí já. (J.L.)

Alguns revelaram o que já era possível concluir no desenvolvimento deste artigo, a falta de oportunidades que os egressos enfrentam após deixarem os presídios é um fator que os leva de volta
à criminalidade. É o que podemos inferir dos relatos a seguir:
Discriminado, desprezado. Sentia humilhado. Virava pra mim e
pensava: ‘Você apronta, você faz e acontece, você é preso, você
tirava a paz da sociedade, um peso, (...) você saiu, você tenta fazer
o que a sociedade faz, o que a sociedade diz que é certo, e eles não
te aceitam, não te dão oportunidade’. Porque discrimina o crime,
mas não dá oportunidade, vai empurrando o cara de novo pro
crime. Tentei demais, mas nenhum lugar me chamou. Voltei e fiz
coisa errada de novo. Voltei. (F.)
Aqui, qualquer lugar. Todo o lado que você vai é discriminado. A
pessoa que saiu e mudou, também é. É discriminado do mesmo
jeito, e dá para ver pelo jeito que a pessoa te trata. Você chega pra
resolver uma coisa, a pessoa já vai, mesmo que não saia da sua frente. Vai atender uma pessoa primeiro que você... Só que aí na hora
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das entrevistas e tal, aí sempre era barrado, e aí pelo motivo deles
não aceitarem e tal, por causa da passagem, e aí foi assim. (C.C.)

Sobre a importância do trabalho para a autoestima do egresso, podemos observar que a obtenção lícita de dinheiro é um vetor de enorme importância para o desenvolvimento do caráter do
indivíduo. Nasce para o egresso, através do trabalho, o desejo de
melhorar, como pessoa, e ascender socialmente. Vemos isso nas
entrevistas a seguir
Porque eu estou recuperando agora que eu trabalho, que no dia 30
pego o meu dinheiro. Tenho 21 anos. Quero comprar uma coisa
pra mim, ir no shopping e comprar um monte de trem, ah agora
eu quero uma coisa, tá lá, tranquilo. Os vizinhos me veem de outro jeito. Bom demais. (F.)
Eu queria mais dinheiro, mais dinheiro, e minha vida era só pensar
em dinheiro. Então por isso que eu não queria saber do vínculo.
Queria roupa, sair, viajar... para gastar, acaba que era besteira. Ajudar em casa, até que eu ajudava. Chegava e dava o dinheiro pra minha mãe, mas não saía. Fiz minha casa, ajudei minha mãe na casa
dela também, mas minha intenção era mais essa, entendeu? (Gl.)
Ambição de ter dinheiro, de melhorar de vida. Mas hoje eu carrego ainda comigo essa ambição ainda, com certeza. Carrego comigo, mas eu acho que essa ambição eu posso sustentar ela de uma
forma correta. (G.)

Sobre a importância que os egressos dão ao trabalho, podemos
observar os altos índices de satisfação pessoal e profissional que eles
sentem após a estabilização no emprego. É o que se infere a seguir:
O trabalho dignifica o homem. Mesmo você ganhando mixaria.
Porque você tem mais compromisso com as coisas. (...) Quantas
pessoas que roubam e quantas que você vê levantando cedo para
trabalhar? A maioria. Tudo o que a maioria faz. A minoria tá roubando. Assim em vista de quem trabalha, então vão correr pelo
certo. Tentei a vida inteira correndo pelo errado e não deu em
nada. (E.)
Vida normal, vida de trabalhar, de não carregar o peso nas costas,
melhor dizer assim. (G.P.)
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Sabe aquela felicidade espontânea, de você chegar e você sorrir
e brincar com seus companheiros de trabalho, naturalmente. E
quando eu começo a trabalhar aqui na empresa, (...) aí que eu vejo
que o pessoal tá reconhecendo o meu trabalho, reconhece o meu
esforço, reconhece que eu estou me esforçando, mas superando a
mim mesmo. (W.)
No começo eu não pensava em ficar aqui não. Eu só pensava em
dar uma sossegada, tranquilizar minha família um pouco e continuar
ganhando meu dinheiro do jeito que eu ganhava no centro da cidade. Só que as coisas mudaram. Mudaram de repente. Eu me apeguei
a eles, me apeguei à equipe que eu trabalhava à noite. O pessoal me
acolheu bem, e fui me afastando, fui me afastando, e cada vez trabalhando mais, me esforçando mais e fui relembrando daquilo que
eu gosto de fazer. (...) Porque às vezes muitas pessoas entram com a
intenção de sossegar, só que às vezes o ambiente, as pessoas cativam
ela e isso transforma a pessoa. O que me transformou na realidade
foi o meu ambiente de trabalho, a equipe que eu trabalho, o pessoal
que me acolheu bem, os amigos que eu fiz, a minha família. Isso aí
me acendeu uma chama de volta (...), restaurou o meu espírito. (W.)
O trabalho? Ele é como se fosse o recomeço. Entendeu? Porque
pra mim o primeiro ponto foi minha família e o principal de todos
foi Deus. Então, isso foi me fortalecendo a cada dia, me dando
mais vontade a cada dia de ir batalhar, de batalhar e de batalhar
mais, de lembrar que eu sentia uma coisa que eu não sentia há
muito tempo: tranquilidade. (W.)
Mudou muita coisa. (...) Até meu jeito antigamente no envolvimento
com a criminalidade, a minha vida era muito tensa. Ficava preocupado com os outros que queriam me matar, mas não é assim mais.
Agora já posso trabalhar, ir para casa tranquilo. Antigamente não,
era muita correria, não parava em casa, dava atenção a ninguém,
agora não. Agora eu já dou mais atenção às pessoas. (Gl.)
Porque eu trabalhando, eu sei quanto que eu tenho, o dia que eu vou
ter, e eu sei que eu tenho ele. Então eu tenho um compromisso. Eu
sei o que eu já tenho, o que eu posso pagar tanto, o que eu posso
comprar, sei que eu vou ter dinheiro pra pagar naquele dia. (E.)
[O trabalho é] tudo. Eu estou reconstruindo minha vida através
do trabalho. Eu arrumei meu quarto, comprei cama nova, muitas
coisas. (G.P.)
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Hoje eu acho que o trabalho é minha base. Minha base de tudo,
principalmente financeira, o que me ajuda aí no dia a dia. (C.M.)
Sabe aquela felicidade espontânea, de você chegar e você sorrir
e brincar com seus companheiros de trabalho, naturalmente. E
quando eu começo a trabalhar aqui na empresa, quando eu venho
pra cá, aí que eu vejo que o pessoal ta reconhecendo o meu trabalho, reconhece o meu esforço, reconhece que eu estou me esforçando, mas superando a mim mesmo. (W.)

É possível observar, sem fazer qualquer cognitivo, a importância do trabalho para aquele que já teve passagem por um presídio. Se, para o homem comum, o trabalho tem um significado
de retribuição pelo esforço, para o ex-detento, o trabalho ganha
ainda um aspecto de renascimento. Após passar pela turbulência
de uma vida delituosa, e pelas agruras da vida no cárcere, a oportunidade de trabalhar, e obter reconhecimento dos demais por
meio desta atividade é uma luz no fim do túnel para eles.
É forçoso concluir que não só o Estado, mas a sociedade
como um todo não deve medir para reinserir essas pessoas no
mercado de trabalho, lhes garantido um meio digno de subsistência. Promover essa reinclusão promoverá uma melhora de percepção pessoal tanto do apenado, que reencontrará a dignidade
perante a sociedade, quando da comunidade em que ele está inserido, que perceberá o indivíduo não mais como alguém perigoso
ao convívio social, mas sim alguém que pode contribuir com o
desenvolvimento dela como um todo. É primordial que essa reinclusão seja colocada na linha de frente dos debates públicos sobre
políticas criminais a serem adotadas.
6. CONCLUSÃO
O descaso das nossas autoridades públicas, e porque não
dizer da população como um todo, agrava – cada vez mais – o
problema da criminalidade e altas taxas de reincidência existentes.
Sabemos que quando uma pessoa é presa ela permanece com todos os direitos garantidos, à exceção da liberdade. Essa garantia
dos demais direitos decorre da garantia constitucional à dignidade
da pessoa humana. Nas palavras de Sarlet (2008, p.62)
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A qualidade intrínseca e distintiva reconhecida em cada ser humano
que o faz merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do
Estado e da Comunidade, implicando, neste sentido, um complexo de
direitos e deveres fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra
toda e qualquer ato de cunho degradante e desumano, como venham a
lhe garantir as condições existenciais mínimas para uma vida saudável
(parâmetros da Organização Mundial da Saúde), além de propiciar e
promover sua participação ativa e co-responsável nos destinos da própria existência e da vida em comunhão com os demais seres humanos.

Conforme visto nos tópicos anteriores, a dignidade do egresso do sistema prisional, passará, indistintamente pela possibilidade de, após o cumprimento de sua pena, ter condições mínimas
e condignas de convivência social. Nessa toada, o trabalho é uma
ótima, senão a melhor, alternativa para ressocialização do ex-detento. É que ela permite a ele ter recursos para gozar de uma vida
com o mínimo de decência a que todo ser humano tem direito. Além disso, o trabalho o torna parte produtiva da sociedade,
incorporando-o ao tecido social, dando a ele um sentimento de
pertencimento que é fundamental para o seu bem-estar.
As hipóteses levantadas no início deste trabalho, infelizmente,
se confirmaram. O Estado, através do Poder Legislativo, limitou-se
a medidas incipientes no que diz respeito ao estímulo à contratação
de egressos do sistema penitenciário. A legislação existente até então, é, em sua maioria, propositiva, se limitando a recomendar medidas, ou sinalizar direções a serem seguidas pelos órgãos públicos
e agentes do setor privado. Além disso, observamos a existência de
várias legislações esparsas por todo o país, sendo notória a falta de
um regramento geral e nacional sobre o tema.
Já a segunda hipótese, acerca do estigma que os ex-detentos
carregam, revelou-se verdadeiro, sendo este um grande empecilho para sua contratação, e, posteriormente, para a sua convivência em um ambiente sadio dentro da empresa. O preconceito
arraigado em nossa sociedade, infelizmente, joga na vala comum
todos aqueles que tiveram passagem pelo sistema carcerária, independente da natureza e gravidade do crime que tenham cometido.
Como se vê, a realidade é ainda mais dura com eles.
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A conclusão deste artigo não poderia ser outra que não a
de que ainda é pequena e insuficiente o esforço engendrado pelo
Estado e a sociedade como um todo na inserção de egressos dos
presídios no mercado de trabalho. Muito embora os estudos sejam unânimes nos benefícios que este tipo de estímulos tem, tanto no campo social quanto no criminal, ainda se nota a abstenção
de nossos governantes de tratar de forma séria sobre o tema. Não
se pode dizer nem que os maiores prejudicados com a ausência
de medidas eficazes nesse sentido sejam os egressos, pois perda a
sociedade como um todo, e em várias frentes, ante a não reinserção daqueles no seio social.
É premente a necessidade da promoção de um debate série e sem vieses sobre o assunto. A reinserção de ex-presidiários
no mercado de trabalho deve, o quanto antes, ser tratada como
matéria tanto social quando de política criminal. Como visto à
extensão, a adoção de algumas simples medidas para acolhimento dessas pessoas gerará benefícios tangíveis e intangíveis para a
sociedade que sequer podem ser mensurados. Que possamos, a
partir dessa discussão, ter um olhar mais humano para a causa,
ofertando, através do trabalho, uma possibilidade de recuperar a
vida de forma digna para essas pessoas.
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A UTILIZAÇÃO DO NOME SOCIAL E SUA
REPERCUSSÃO NO MEIO AMBIENTE DO
TRABALHO
Juliana Mota Pires Ferreira1

1. INTRODUÇÃO
A partir da crise global do capitalismo, por volta de 1970,
deflagraram-se profundas modificações no universo do trabalho,
com muitas degradações - redução considerável do trabalho regulamentado, e, por conseguinte, ampliação de diversas formas de
trabalho sem o amparo legal.
Por consequência formou-se uma força excedente de trabalho, com a precarização das relações laborais, com a terceirização
demasiada, com muitos trabalhos autônomos, temporários e diversos outros, inclusive, no universo virtual, além de muitos, pelo
viés da informalidade.
Nessa conjectura, a situação mostra-se em grau mais dificultoso, quando se analisa os efeitos dessas novas formas de trabalho, oriundas do meio ambiente de trabalho contemporâneo,
pela vertente da diversidade de gênero, a exemplo de travestis,
transexuais e pessoas transgênero, objeto desse trabalho.
Além das dificuldades gerais oriundas da crise econômica,
notadamente, agravadas pelo período pandêmico da COVID-19,
que refletem fortemente no universo do trabalho, esses indivíduos enfrentam adversidades ainda maiores para serem inseridos
e mantidos no meio ambiente do trabalho.
Nesse contexto de ameaças reais, dificulta-se a inserção das
pessoas no mercado de trabalho, especialmente, o transgênero, a
pessoa que não se identifica com o gênero que recebeu ao nascer. Ao ser inserido no mercado de trabalho, esse trabalhador fica
exposto a situações de profunda vulnerabilidade e desigualdade.
1
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Por tal razão, a escolha do tema se deu pela necessidade de
analisar os direitos tutelados pelos regramentos existentes, a fim de
buscar inserir esses trabalhadores, de forma equânime, plural, no
meio ambiente de trabalho, buscando analisar se estão alinhados
com as vertentes da democracia e da dignidade da pessoa humana,
premissas da Constituição da República Federativa do Brasil.
Diante do exposto, o desiderato do trabalho é buscar analisar as vertentes para que haja o combate à discriminação com
relação ao empregado transgênero no mercado de trabalho, bem
como fomentar a discussão para que as políticas de diversidade
sejam adotadas pelas empresas contratantes. Além do mais, através da pesquisa bibliográfica e documental, o escopo do trabalho
não é apenas analisar a evolução dos regramentos para incluir as
pessoas com identidade de gênero diversa do registro civil no ambiente laboral e, sim, debater o fomento para que o trabalhador
transgênero se sinta seguro, e, notadamente, respeitado no meio
ambiente do trabalho.
2. DIREITOS DA PERSONALIDADE, DIGNIDADE
DA PESSOA HUMANA E AS PESSOAS
TRANSGÊNERO
Neste capítulo serão abordados os direitos fundamentais
do obreiro transgênico, de forma sucinta, percorrendo pela previsibilidade constitucional até os documentos internacionais que
versam sobre o tema.
A diversidade sexual se situa no âmbito das relações existenciais da pessoa humana, trata-se de um aspecto existencial do
indivíduo, uma característica da subjetividade de cada um. Por
esse viés, torna-se pacífico vincular a identidade de gênero e a
orientação sexual no âmbito dos direitos da personalidade.
Nesse sentido, interessante demonstrar o ponto de vista da
psicanálise, nesta ciência, Freud explica que o sujeito está vinculado
ao desejo, por meio da noção de inconsciente, movido pela falta.
Em Freud (1900/2007a), o desejo é caracterizado por um impulso na busca
da reprodução de uma satisfação original, mas de forma alucinatória; ou seja,
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faz referência a um objeto atrelado originariamente à satisfação e não mais
encontrado, um objeto perdido e, então, representado na ordem do Simbólico.
Assim, o desejo pode se realizar sem nunca se satisfazer – diferentemente do
que acontece com a necessidade -, e sempre de forma parcial, na medida em
que o encontro com o objeto, tomado pelo desejo circunstancialmente, também
produz remissão ao mítico objeto perdido para sempre, reabrindo a insatisfação e relançando o desejo em sua incansável circularidade. Então, no cerne do
desejo, está a falta, pois ela é o que continua presente em referência ao objeto
perdido e, decididamente, dá ao desejo o estatuto de inconsciente e, portanto,
estrangeiro ao eu. A essa ideia freudiana do desejo inconsciente e que tende à
realização, Lacan articulou a proposição filosófica fenomenológica do desejo
baseado no reconhecimento, no qual o desejo humano é desejo de desejo do
outro. Grosso modo, para a psicanálise, o que o homem deseja é ser reconhecido pelo desejo do outro, ser amado, desejado pelo outro, estando a noção de
desejo atrelada à de um vazio infindável, para o qual não há objeto que lhe dê
cabo. Uma vez enunciada essa posição desejante do humano e percorridos os
elementos essenciais sobre o inconsciente - como sistema fundamental do aparelho psíquico que caracteriza a primeira das duas regiões que compõem a subjetividade -, voltamos à questão de como esse sujeito do desejo e do inconsciente se
constitui. Sendo assim, é pertinente e necessário tecer alguns comentários sobre
o caminhar da constituição subjetiva, no qual se processam os conceitos teóricos
abordados - inconsciente e pulsão -, culminando nas chamadas estruturas
clínicas, como veremos a seguir.2

Para Maria Berenice Dias, a orientação sexual vai direcionar
como o indivíduo vai conduzir sua sexualidade. Nesse sentido, a
autora apresenta a seguinte diferença:
A transexualidade é uma divergência entre o estado psicológico de gênero e
as características físicas e morfológicas perfeitas que associam o indivíduo ao
gênero oposto.
Caracteriza-se por um forte conflito entre o corpo e a identidade de gênero e
compreende um arraigado desejo de adequar – hormonal e cirurgicamente – o
corpo ao gênero almejado. Existe uma ruptura entre o corpo e a mente, o transexual sente-se como se tivesse nascido no corpo errado, como se esse corpo fosse um
castigo ou mesmo uma patologia congênita. O transexual se considera pertencente
ao sexo oposto, entalhado com o aparelho sexual errado, o qual quer ardentemente erradicar. Enquanto o homossexual aceita seu sexo biológico, o transexual
2

AGUIAR, Fernando; TOREZAN, Zelia C. Facci. O sujeito da psicanálise: Particularidades na contemporaneidade. Revista Mal-Estar e Subjetividade, n. 2, v. 2, p. 525-554, jun., 2011.
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rejeita seu próprio sexo anatômico. O transexual masculino tem ego corporal e
psíquico femininos. Com o transexual feminino, ocorre o contrário.
[...]
Já travestis são pessoas que, independente da orientação
sexual, aceitam o seu sexo biológico, mas se vestem, assumem e se identificam
como do gênero oposto. Não sentem repulsa por sua genitália, como ocorre com
os transexuais. Por isso não perseguem a redesignação cirúrgica dos órgãos
sexuais, até porque encontram gratificação sexual com o seu sexo.3

Por essa linha de intelecção, é possível inserir a identidade de gênero e a orientação sexual no âmbito dos direitos da personalidade. É
por meio desses direitos que se encontrará o reconhecimento da dignidade da pessoa humana, como cláusula geral de proteção à pessoa.
Isso porque o conceito de dignidade é muito amplo, é aberto,
vale dizer, é difícil de ser compreendido diante de sua amplitude
e. Exatamente por tal razão, faz-se mister a implementação
de instrumentos que sejam capazes de auxiliar a concretização
desses direitos da personalidade, inerentes a todo e qualquer indivíduo, objetivando, por derradeiro, a concretização do princípio
da dignidade da pessoa humana.
Robert Alexy apresenta três aspectos básicos da dignidade
enquanto princípio:
Para ser considerada pessoa, deve-se atender a três condições, por dois turnos
seguidos. A tríade tem por condições: a um, a inteligência; a dois, o sentimento; e, a três, a consciência. Ressalve-se que possuir inteligência, tão somente,
não garante a condição de pessoa, basta registrar que também os computadores
têm, mutatis mutandi, e não são pessoas, até o ponto atual de seu desenvolvimento. A vinculação estabelecida entre a inteligência e o sentimento, de igual
forma, é incompleta para caracterizar a condição de pessoa, tanto que também
os animais podem ser, ao menos até determinado grau, inteligentes e sensíveis, e
nem por isso são considerados pessoa. Destarte, a terceira condição da primeira
tríade é consciência – para ser mais preciso, a autoconsciência – que constitui
condição vital inafastável, e é definido pela reflexividade.4
3

DIAS, Maria Berenice. Homoafetividade e os direitos LGBTI. 6. ed. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2014, p,. 43; 269.
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ALEXY, Robert. A Dignidade humana e a análise da proporcionalidade. In: Dignidade humana, direitos
sociais e não-positivismo, ed. Qualis, 1º edição, org. Robert Alexy e outros, Florianópolis-BR, 2015, p. 25.
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Giovanni Pico Della Mirandola cunhou importante discurso sobre a dignidade do homem, em 1946. Para o filósofo, o homem é fruto do divino, contudo, em razão de sua racionalidade e
inteligência, diferencia-se dos outros seres da natureza, possuindo-o livre arbítrio. Vale dizer que, Mirandola reuniu todas essas
características sobre um ser único e vai considerá-lo uma pessoa
humana especial, singular, merecedora de respeito e proteção.5
Esse pensamento filosófico calcado no livre arbítrio e no
direito de escolha será, extremamente, importante para a posteriori
fomentar a ideia de que o indivíduo, qualquer que seja, é livre,
possui poder de escolher seus caminhos, e, por corolário, responsabilizar-se por eles.
Sobre a concepção de pessoa, Kant vai defender a ideia de
que a pessoa humana existe como fim em si mesmo e não como
um meio, possuindo um elemento que nenhum outro ser humano tem: a dignidade. Significa dizer que nenhum ser é dotado de
valor pecuniário. Para o filósofo, a dignidade distingue, de fato,
o homem de outros seres, razão pela qual não pode ser excluída,
relativizada, deslocada, do sujeito.
Nesse sentido, vale a pena transcrever:
Ora, digo eu: - o homem, e, duma maneira geral, todo o ser racional existe
como um fim em si mesmo, não só como meio, para o uso arbitrário desta
ou daquela vontade. Pelo contrário, em todas as suas acções tanto nas que
se dirigem a ele mesmo como nas que se dirigem a outros seres racionais, ele
tem sempre de ser considerado simultaneamente como fim. Todos os objectos
das inclinações têm somente um valor condicional, pois, se não existissem as
inclinações e as necessidades que nela se baseiam, o seu objecto seria sem valor.
As próprias inclinações, porém, estão tão longe de ter um valor absoluto que
as tornem desejáveis, que, muito pelo contrário, o desejo universal de todos os
seres racionais deve ser o de se libertar totalmente delas. Portanto, o valor de
todos os objectos que possam adquirir pelas nossas acções é sempre condicional.
Os seres cuja existência depende, não em verdade da nossa vontade, mas da
natureza, têm contudo, se são seres irracionais, apenas um valor relativo, como
5

MASSAU, Guilherme Carmargo. A dignidade humana em Pico Della Mirandola. Disponível em: http://
guaiaca.ufpel.edu.br/bitstream/123456789/910/1/A%20dignidade%20humana%20em%20Pico%20
Della%20Mirandola.pdf Acesso em jul.2021.
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meio e por isso se chamam coisas, ao passo que os seres racionais se chamam
pessoas, porque a sua natureza os distingue já com fins em si mesmos, quer
dizer como algo que não pode ser empregado como simples meio e que, por
conseguinte, limita nessa medida todo o (arbítrio e é um objecto do respeito).
Estes não são portanto meros fins subjectivos cuja existência tenha para nós
um valor como efeito da nossa acção, mas si fins objectivos, quer dizer coisas
cuja existência é em si mesma um fim, e um fim tal qual que se não pode pôr
nenhum outro no seu lugar em relação ao qual essas coisas servissem apenas
como meios; porque de outro modo nada em parte alguma se encontraria que
tivesse valor absoluto; mas se todo valor fosse condicional, e por conseguinte
contingente, em parte alguma se poderia encontrar um princípio prático supremo para a razão.6

Com efeito, após as profundas violações à dignidade da pessoa humana, inclusive, com o respaldo do Estado Alemão, decorrentes do holocausto, surgiu a necessidade de tutelar o referido
direito. Por essa razão, o primeiro regramento constitucional que
tutelou a dignidade da pessoa humana foi a Lei Fundamental da
República Federal da Alemanha, em 1949, nos seguintes termos:
“a dignidade da pessoa humana é inviolável. Respeitá-la e protegê-la é obrigação de todos os poderes estatais.”7
No âmbito nacional, de igual sorte, após período ditatorial,
de grande relativização de direitos fundamentais, o Poder Legislativo promulgou a Constituição da República Federativa do Brasil
de 1988 e, na oportunidade, elencou a dignidade da pessoa humana como fundamento da República, no art. 1, inciso III.
A dignidade vai distinguir, de fato, os seres humanos de outros seres, transformando-os seres especiais, únicos. É, deveras,
cláusula pétrea, artigo constitucional de alta densidade normativa.
Isso quer dizer, a dignidade não pode ser extirpada do sujeito,
nem relativizada; qualquer ser humano é detentor de dignidade,
que é intrínseca à condição de existência do indivíduo.
6

KANT, Immanuel. Fundamentação da metafísica dos costumes. Tradução Paulo Quintela. Lisboa: Edições 70, 2007, p. 68-69.
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O indivíduo só pelo fato de nascer, de integrar o gênero humano, já é detentor de dignidade. Trata-se de atributo inerente a
todos, sem qualquer distinção, decorrentes da própria existência,
qualquer que seja a escolha porventura realizada, merece respeito
e consideração por parte da sociedade.
Ingo Wolfgang Sarlet, sobre o tema, escreveu importante
obra e definiu a dignidade da pessoa humana da seguinte forma:
a qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano que o faz merecedor
do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade, implicando, neste sentido, um complexo de direitos e deveres fundamentais que
assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante e
desumano, como venham a lhe garantir as condições existenciais mínimas para
uma vida saudável, além de propiciar e promover sua participação ativa e
co-responsável nos destinos da própria existência e da vida em comunhão com
os demais seres humanos.8

Nessa órbita, a dignidade da pessoa humana vai assegurar
a proteção do sujeito contra qualquer ato calcado na ridicularização, na condição degradante perpetrada por terceiro.
Entretanto, um fato importante necessita ser ventilado, qual
seja, a dignidade precisa ser materializada e, para isso, necessita
de valores, de elementos que consubstanciem a concretização do
fundamento, inserido no art. 1º, inciso III, da Carta Magna.
Esse é o ponto nevrálgico do trabalho, porquanto comunica
os direitos da personalidade com a dignidade da pessoa humana,
como vetores, em verdade, para concretização de uma vida digna. Por meio dos direitos da personalidade é possível irradiar a
dignidade não apenas ao ordenamento jurídico, como também à
sociedade, à cultura, à democracia, à pluralidade.
Os direitos da personalidade são direitos civis que tutelam a
individualidade de cada indivíduo e são divididos em três grupos:
direitos à integridade física, à integridade psíquica e à integridade moral. Possuem diversas características, dentre elas: vitaliciedade, imprescritibilidade, inalienabilidade, intransmissibilidade,
8

SARLET, Ingo Wolfang. Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais na Constituição
Federal de 1988. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001, p. 60.
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irrenunciabilidade e diversas outras. Apenas como exemplo dos
direitos aqui apresentados, tem-se: a intimidade, a honra, o corpo,
a privacidade, etc.9
Contudo, o direito da personalidade importante para análise
do trabalho apresentado, o ponto nodal, volta-se em torno do
nome, do nome social. A lei º 6.015/1973, no art. 58, preleciona que “o prenome será definitivo, admitindo-se, todavia, a sua
substituição por apelidos públicos notórios.”10 Refere-se, decerto,
a um símbolo da individualidade do ser humano, que o acompanhará, salvo em situações excepcionais, na vida social e trará
consequências no universo jurídico.
O Pacto de São José da Costa Rica, importante tratado internacional sobre o tema, ratificado pelo Brasil, por meio do Decreto nº 678/1992, garante aos indivíduos o direito de viver com
dignidade:
Artigo 3. Direito ao reconhecimento da personalidade jurídica - Toda pessoa
tem direito ao reconhecimento de sua personalidade jurídica.
(...)
Artigo 7. Direito à liberdade pessoal - 1. Toda pessoa tem direito à liberdade
e à segurança pessoais.
(...)
Artigo 11. Proteção da honra e da dignidade
2. Ninguém pode ser objeto de ingerências arbitrárias ou abusivas em sua
vida privada, na de sua família, em seu domicílio ou em sua correspondência,
nem de ofensas ilegais à sua honra ou reputação.
Artigo 18. Direito ao nome tToda pessoa tem direito a um prenome e aos nomes de seus pais ou ao de um destes. A lei deve regular a forma de assegurar a
todos esses direito, mediante nomes fictícios, se for necessário.11

Nessa perspectiva, importante mencionar a tutela destinada
ao nome, enquanto direito da personalidade, sendo elemento
9

ZANIN, Ana Paula. Os direitos da personalidade, suas características e classificações. Disponível em:
https://www.aurum.com.br/blog/direitos-da-personalidade/ Acesso em jul. 2021.

10 BRASIL. Lei de registros públicos. Brasília, DF, Senado: 1973.
11 BRASIL. Decreto nº 678, 6 de novembro de 1992. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Poder
Executivo, Brasília, DF, 9 de novembro de 1992.
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identificador das pessoas, por meio do prenome e sobrenome. O
nome encontra fundamento legal na Carta Magna, pelo viés da
dignidade humana e no Código Civil, nos arts. 16 e 17:
Art. 16. Toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos o prenome e o
sobrenome.
Art. 17. O nome da pessoa não pode ser empregado por outrem em publicações ou representações que a exponham ao desprezo público, ainda quando não
haja intenção difamatória.12

O Supremo Tribunal Federal reconheceu na ADI 4275/DF,
da relatoria do Ministro Marco Aurélio, a possibilidade da pessoa
transgênero alterar seu prenome e a classificação do gênero no
registro civil, seja pela esfera administrativa, seja pela esfera judicial. O posicionamento do Pretório Excelso incluiu as pessoas
que não se identificam com o gênero atribuído no nascimento,
independente de procedimentos cirúrgicos e relatórios médicos.
DIREITO CONSTITUCIONAL E REGISTRAL. PESSOA
TRANSGÊNERO. ALTERAÇÃO DO PRENOME E DO
SEXO NO REGISTRO CIVIL. POSSIBILIDADE. DIREITO
AO NOME, AO RECONHECIMENTO DA PERSONALIDADE JURÍDICA, À LIBERDADE PESSOAL, À HONRA
E À DIGNIDADE. INEXIGIBILIDADE DE CIRURGIA DE
TRANSGENITALIZAÇÃO OU DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS HORMONAIS OU PATOLOGIZANTES.
1. O direito à igualdade sem discriminações abrange a identidade ou
expressão de gênero.
2. A identidade de gênero é manifestação da própria personalidade
da pessoa humana e, como tal, cabe ao Estado apenas o papel de
reconhecê-la, nunca de constituí-la.
3. A pessoa transgênero que comprove sua identidade de gênero
dissonante daquela que lhe foi designada ao nascer por autoidentificação
firmada em declaração escrita desta sua vontade dispõe do direito fundamental subjetivo à alteração do prenome e da classificação de gênero no registro
civil pela via administrativa ou judicial, independentemente de procedimento
12 BRASIL. Código Civil. Brasília, DF, Senado: 2002.
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cirúrgico e laudos de terceiros, por se tratar de tema relativo ao direito fundamental ao livre desenvolvimento da personalidade.
4. Ação direta julgada procedente.13

Trata-se de uma decisão muito importante, para aquelas
pessoas que não se identificam com o gênero atribuído no nascimento. Nesse cenário, o nome, direito da personalidade de qualquer indivíduo, pode ser alterado, no assentamento, por força do
princípio da dignidade da pessoa humana. A situação dessas pessoas, especialmente no mercado de trabalho, é deveras delicada e
necessita de uma tutela por parte do judiciário.
O fundamento para tal afirmação se dá no fato de que muitos
trabalhadores - que não se enxergam no gênero que lhes fora atribuído - na grande maioria das vezes, são inseridos em subempregos,
sem a proteção da legislação trabalhista, o que pode desencadear,
transtornos psíquicos, a exemplo de depressão, dependência química,
podendo levá-los inclusive a situações extremas, como a de suicídio.
Nessa senda, Liliana Lopes Pedral Sampaio e Maria Thereza
Ávila Dantas Coelho demonstraram que:
As formas de lidar com as mais diversas situações são explicadas por Flávio
como “um meio de ir levando essa coisa, mas que dói, dói. Eu não quero o meu
nome como ele é; eu quero um nome masculino, que me represente no masculino’
(Flávio). Essa situação se amplia com a dificuldade de ingresso e permanência no
mercado de trabalho, mesmo para os que concluíram a formação universitária,
como é o caso de mais uma dessas pessoas. Muitas vezes, a assunção da transexualidade implica o abandono do trabalho. Os homens contam que, como forma
de sobrevivência, partem para o trabalho autônomo, quando conseguem, ou então
se submetem a trabalhar para casas de prostituição, não se prostituindo, mas
fazendo a propaganda do lugar. Trabalhar em borracharia é mais uma opção
apresentada por Flávio, mas, segundo ele, extremamente difícil, por conta do
machismo. Quando não conseguem nenhum trabalho, a alternativa que muitas
vezes resta é o tráfico de drogas, o que, segundo Flávio, não é raro acontecer.14
13 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Declaratória de Inconstitucionalidade 4275 – DF. Requerente:
Procuradoria Geral da República. Relator: Marco Aurélio. Brasília. D.J. 07/03/2019. Disponível em http://
portal.stf.jus.br/ Acesso em jul. 2021.
14 SAMPAIO, Liliana Lopes Pedral; COELHO, Maria Thereza Ávila Dantas. Quando o estranhamento se
traduz em preconceito: trajetórias de vida de pessoas transexuais. In: Minorias Sexuais – direitos e preconceitos. Brasília: Editora Consulex, 2012, p, 343-344.
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Nessa mesma perspectiva, com base na doutrina de Christophe Dejours, mister pontuar que o trabalho é um elemento importantíssimo para desenvolvimento da identidade e, por
conseguinte, para manutenção da saúde mental. Quando a pessoa
não está inserida no mercado de trabalho, pode vir a desencadear
diversas doenças, porque não tem o reconhecimento necessário
decorrente do ofício, que gostaria de desempenhar.15
Diante dessa triste realidade, faz-se imprescindível analisar
as tutelas jurídicas que consubstanciam o nome social no ordenamento jurídico brasileiro, como forma de assegurar direitos
mínimos ao transgênero e, na seara trabalhista, com escopo de
assegurar o patamar mínimo civilizatório, elemento importante
para garantia da dignidade do trabalhador.
3. TUTELAS JURÍDICAS AO DIREITO AO NOME
SOCIAL
A Constituição Federal assegura a garantia de direitos fundamentais, a todo e qualquer indivíduo, inseridos, muitos deles,
no rol do art. 5º, a saber, o direito à igualdade e a não discriminação, independente da orientação sexual ou identidade de gênero.
Por meio do horizonte constitucional, nota-se a preocupação com
os valores sociais do trabalho, com a busca pelo pleno emprego,
com a redução das desigualdades sociais, consoante estabelece os
artigos 1º, 3º, 170, da Constituição Federal, de 1988.16
Vale dizer, o legislador constituinte inseriu no texto constitucional a tutela com relação a qualquer forma de discriminação,
por meio do art. 5º, inciso XLI, e, por corolário, a proteção ao
trabalhador no contexto da relação de trabalho, consoante art.
7º, incisos XXX, XXXI e XXXII c/c art. 1º da Lei 9.029/1995.17

15 COSTA, Anderson Cristiano da. O trabalho sob a ótica de Christophe Dejours: uma pequena crítica.
Disponível em: https://www.psicologia.pt/artigos/ver_opiniao.php?codigo=AOP0277 . Acesso em: ago.
2021.
16 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF. Senado: 1988.
17 BRASIL. Lei 9.02, de 13 de abril de 1995. Diário Oficial da república Federativa do Brasil, 17/04/1995.
Poder Executivo, Brasília, DF: Senado, 1995.
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Tratam-se, em verdade, de dispositivos legais que possuem
alta densidade normativa e integram o restrito rol de cláusulas
pétreas, inerentes a todo e qualquer trabalhador. Nesse contexto,
pode-se afirmar que tais direitos não podem sofrer profundas relativizações, quiçá, não podem ser extirpados da relação laboral,
até porque, como já visto, a premissa maior da Carta Magna é a
dignidade da pessoa humana.
Nesse contexto, trata-se de suma importância para a análise
do tema proposto inferir que o princípio da igualdade e da vedação à discriminação estão inseridos na Carta Magna como objetivos fundamentais, consoante art. 3º, incisos III e IV. 18
Nessa senda, importa rememorar que o tema possui abrangência na ordem internacional, em diversos regramentos. Tal fato
é observado na Organização Internacional do Trabalho, por meio
de sua Carta Constitutiva, cujo anexo instituiu a Declaração sobre
Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho19, prelecionou
no art. 2, “d”, a eliminação da discriminação em matéria de emprego, como um direito fundamental, é de ver-se:
2. Declara que todos os Membros, ainda que não tenham ratificado as convenções aludidas, têm um compromisso derivado do fato de pertencer à Organização de respeitar, promover e tornar realidade, de boa fé e de conformidade
com a Constituição, os princípios relativos aos direitos fundamentais que são
objeto dessas convenções, isto é:
a) a liberdade sindical e o reconhecimento efetivo do direito de
negociação coletiva;
b) a eliminação de todas as formas de trabalho forçado ou obrigatório;
c) a abolição efetiva do trabalho infantil; e
d) a eliminação da discriminação em matéria de emprego e ocupação.

A discriminação em matéria de emprego, destacada no regramento em epígrafe, integra as core obligations, ou seja, os princípios norteadores da OIT e, por corolário, está inserida em
18 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF. Senado: 1988.
19 SUIÇA. Organização Internacional do Trabalho. Declaração sobre Princípios e Direitos Fundamentais no
Trabalho. Disponível em: https://www.ilo.org/public/english/standards/declaration/declaration_portuguese.pdf. Acesso em ago. 2021.
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determinado grupo de constitucionalidade que o empregador
deve se guiar com escopo de não relativizar direitos fundamentais
dos trabalhadores.
Na vertente internacional, a preocupação com o tema é deveras importante, tanto é que o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, no art. 7, alínea c, ratificado
pelo Brasil, por meio do Decreto nº 591, de 06/07/199220, estabeleceu que:
Os Estados Partes do presente Pacto reconhecem o direito de toda pessoa de
gozar de condições de trabalho justas e favoráveis, que assegurem especialmente:
(...)
c) Igual oportunidade para todos de serem promovidos, em seu trabalho, à
categoria superior que lhes corresponda, sem outras considerações que as de
tempo de trabalho e capacidade;

De igual sorte, a Declaração Sociolaboral do Mercosul e
Convenções21, por meio do artigo 1º, estabelece o direito à igualdade, sem distinção de orientação sexual, a todas as pessoas, senão veja-se:
Art. 1º Todo trabalhador tem garantida a igualdade efetiva de direitos, tratamento e oportunidades no emprego e ocupação, sem distinção ou exclusão por
motivo de raça, origem nacional, cor, sexo ou orientação sexual, idade, credo,
opinião política ou sindical, ideologia, posição econômica ou qualquer outra
condição social ou familiar, em conformidade com as disposições legais vigentes.
Os Estados Partes comprometem-se a garantir a vigência deste princípio de
não discriminação. Em particular, comprometem-se a realizar ações destinadas a eliminar a discriminação no que tange aos grupos em situação desvantajosa no mercado de trabalho.

Como se não bastasse, há tutela vedando a discriminação
no ambiente de trabalho, em diversos outros regramentos internacionais, nesse sentido, dispõem a as Convenções da OIT, 11122
20 BRASIL. Decreto nº 591, de 06 de julho, 1992. Brasília, DF: Senado, 1992.
21 URUGUAI. Declaração Sociolaboral do Mercosul e Convenções. Disponível em: http://www.dhnet.org.br/
direitos/deconu/a_pdf/dec_sociolaboral_mercosul.pdf. Acesso em: ago. 2021.
22 SUIÇA. Convenção 111. OIT. Disponível em https://www.ilo.org/brasilia/convencoes/WCMS_235325/
lang--pt/index.htm. Acesso em: jul. 2021.
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e 15623, bem assim a Convenção Americana sobre os Direitos
Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica24, consoante arts. 1,
3, 7.1, 11.2, 18). o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, conforme arts. 2º, 1, 26, ratificado pelo Brasil, por meio do
Decreto nº 592/199225, e da Convenção Interamericana contra
toda forma de Discriminação e Intolerância.26
Como pontuou Firmino Alves Lima, qualquer elemento de
relação de trabalho precisa apresentar consonância com a proibição da discriminação, irradiando reflexos e observância em todas
as cadeias da produção laboral, com sua aplicação efetiva, inclusive na seara do direito coletivo. 27
Há, outrossim, fundamento na principiologia de Yogyakarta
para consubstanciar ações em prol da população LGBTQIA+ 28.
O referido princípio consagra ao indivíduo o direito de usufruir
sua privacidade, sem ingerência de fatores arbitrários, qualquer
que seja sua orientação sexual ou identidade de gênero.
23 SUIÇA. Convenção 156. OIT. Disponível em: https://www.ilo.org/brasilia/convencoes/WCMS_242709/
lang--pt/index.htm . Acesso em jul. 2021.
24 BRASIL. Decreto nº 678, 6 de novembro de 1992. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Poder
Executivo, Brasília, DF, 9 de nov. 1992.
25 BRASIL, Decreto nº 592, de 6 de julho de 1992. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Poder
Executivo, Brasília, DF, jul. 1992.
26 GUATEMALA, Convenção Interamericana contra toda forma de Discriminação e Intolerância. Disponível
em http://www.oas.org/pt/cidh/mandato/basicos/discriminacioneintolerancia.pdf . Acesso em jul. 2021.
27 LIMA, Firmino Alves. Teoria da discriminação nas relações de trabalho. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011,
p. 231.
28 A sigla em comento significa: L – lésbica ” São mulheres que sentem atração afetiva/sexual pelo mesmo
gênero, ou seja, outras mulheres. “ G – gays “São homens que sentem atração afetiva/sexual pelo mesmo
gênero, ou seja, outros homens.” , B – bissexuais “Diz respeito aos homens e mulheres que sentem atração
afetivo/sexual pelos gêneros masculino e feminino.” T – transexuais “A transexualidade não se relaciona
com a orientação sexual, mas se refere à identidade de gênero. Dessa forma, corresponde às pessoas que não
se identificam com o gênero atribuído em seu nascimento. As travestis também são incluídas neste grupo.
Porém, apesar de se identificarem com a identidade feminina constituem um terceiro gênero.” Q – queer,
“Pessoas com o gênero ‘Queer’ são aquelas que transitam entre as noções de gênero, como é o caso das
drag queens. A teoria queer defende que a orientação sexual e identidade de gênero não são resultado da
funcionalidade biológica, mas de uma construção social.” I – intersexo “A pessoa intersexo está entre o feminino e o masculino. As suas combinações biológicas e desenvolvimento corporal - cromossomos, genitais,
hormônios, etc - não se enquadram na norma binária (masculino ou feminino).” A – assexual “Assexuais
não sentem atração sexual por outras pessoas, independente do gênero. Existem diferentes níveis de assexualidade e é comum que estas pessoas não veem as relações sexuais humanas como prioridade.” + “O +
é utilizado para incluir outros grupos e variações de sexualidade e gênero. Aqui são incluídos os pansexuais,
por exemplo, que sentem atração por outras pessoas, independente do gênero.” SILVA, Gabriele. Qual
o significado da sigla LGBTQIA+?. Disponível em: https://www.educamaisbrasil.com.br/educacao/
dicas/qual-o-significado-da-sigla-lgbtqia . Acesso em ago. 2021.
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Como bem ponderou José João Abrantes, mesmo nos tempos de ultraliberalismo, há valores que não podem ser relativizados,
essencialmente, em prol do mercado, uma vez que a dignidade da
pessoa humana é o princípio fundador de qualquer sociedade:
Nestes tempos de ultraliberalismo, é preciso, de facto, afirmar que há valores
cuja prossecução não pode ser confiada ao mercado e que o primeiro desses
valores, o princípio fundador de qualquer sociedade, é a dignidade da pessoa
humana – a dignidade que cada ser humano, pelo simples facto de o ser, possui. O direito que cada ser humano tem à protecção da sua dignidade e da sua
liberdade é hoje uma tarefa do próprio Estado democrático, o qual não pode
ignorar os fortes poderes económicos e sociais existentes na sociedade civil, que,
representando uma ameaça permanente para essa liberdade, tornam imperiosa
a sua intervenção. A autonomia privada e a liberdade contratual não são, não
podem ser valores absolutos, antes devem ceder perante a dignidade da pessoa
humana e o respeito pelos direitos fundamentais que a concretizam. Precisamente porque o ser humano vive em sociedade, não sendo possível falar de
desenvolvimento sem interdependência e solidariedade, a liberdade de cada um
não pode destruir a liberdade dos outros, mas, antes do contrário, completa-se
com ela.29

Por essa razão, diversas medidas necessitam ser pensadas e
implementadas para essas pessoas que não se identificam com a
sua identidade de gênero, possam ter os direitos mínimos - conhecidos como patamar mínimo civilizatório - aqueles inseridos
no rol do art. 7, da CF, devidamente assegurados.30
Pensando neste público, o Conselho Nacional de Justiça, em
2018, editou a resolução nº 270/201831, que dispôs sobre o uso
do nome social pelas pessoas transgênero, travestis e transexuais,
usuárias dos serviços judiciários, quais sejam, membros, servidores, estagiários e trabalhadores terceirizados do tribunal brasileiro.
Em suas razões para edição da resolução, o CNJ justificou com
29 ABRANTES, José João. Contrato de trabalho e direitos fundamentais. Lisboa: Coimbra Editora, 2005,
p. 6.
30 CASTRO, Maria Rafaela de. A ideia do patamar civilizatório mínimo, a Constituição Real e a teoria
jusnaturalista: em que momento há invocação da condição humana? Disponível em: https://jus.com.br/
artigos/48993/a-ideia-do-patamar-civilizatorio-minimo-a-constituicao-real-e-a-teoria-jusnaturalista-em-que-momento-ha-invocacao-da-condicao-humana . Acesso em: jul. 2021.
31 CNJ – Conselho Nacional de Justiça. Resolução n. 270/2018. Disponível em https://atos.cnj.jus.br/files/
resolucao_270_11122018_12122018112523.pdf . Acesso em jul. 2021.
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base na necessidade de dar efetividade aos direitos fundamentais,
no respeito ao objetivo fundamental da Carta Magna de construir
sociedade livre, justa, solidária e sem preconceitos, com base na
dignidade da pessoa humana, dentre outros.
A importância do documento é imensurável e serviu de horizonte para outros regramentos que surgiram depois, buscando
dar tratamento isonômico a todos os usuários dos órgãos dos
Poderes Públicos.
Com efeito, o Ministério Público do Trabalho, na defesa da
ordem jurídica e dos interesses individuais e coletivos indisponíveis, com base no art. 127, CF, por meio da Coordigualdade
– Coordenadoria de Promoção da Igualdade de Oportunidade
Eliminação da Discriminação no Trabalho – editou nota técnica
nº 02.2020. 32
A nota técnica se constitui em verdadeiro avanço para população LGBTQIA+, já que ainda não existe uma legislação específica no âmbito do trabalho sobre os direitos dessas pessoas.
No cotejo do documento, nota-se a possibilidade de utilizar o
nome social como forma de identificação na seara laboral, exemplo, em crachá, em ramal telefônico, em sites, em e-mail e em
diversas outras situações em que o nome social possa ser utilizado
na esfera corporativa.
Em que pese tais considerações, sabe-se que o Brasil é um
país com grandes índices de discriminação e violência contra pessoas LGBTQIA+, em diversos segmentos, dentre eles, no âmbito
do meio ambiente do trabalho. Tal fato não pode ser olvidado e
necessita de atenção por parte de todos os atores sociais.
Por tal razão, mister asseverar que a Lei 9.029/1995 dispõe
a vedação de atos discriminatórios pelo empregador para efeitos
admissionais ou de permanência do vínculo jurídico. A legislação epigrafada visa combater o preconceito, o chamado lookism33
32 MPT – Ministério Público do Trabalho. Coordigualdade – Coordenadoria Disponível em: https://ibdfam.
org.br/assets/img/upload/files/070DD0C8315E98_nota-tecnica.pdf . Acesso em: 01/08/2021.
33 ZANDONAI, Camila Dozza. Discriminação indireta e o estudo da teoria do impacto desproporcional nas relações de trabalho. Disponível em https://rejtrt4.emnuvens.com.br/revistaejud4/article/
view/34/25 . Acesso em: jul. 2021.

82

DIREITO ANTIDISCRIMINATÓRIO DO TRABALHO: ASPECTOS MATERIAIS E PROCESSUAIS

– julgamento realizado com fulcro na aparência do indivíduo –
atos, muitas vezes, conhecidos no meio ambiente laboral, pelo
empregado transgênero.
Nas relações objeto de estudo, nota-se uma discriminação
intencional, como também, a discriminação indireta e invisível.
Esta segunda é mais difícil de comprovar, uma vez que está ligada
às razões do inconsciente do opressor, perpetrados por meio de
condutas de desprezo instintivo. No dizer de Paulo Jakutis:
Não é o inconsciente, frise-se, o único reduto ou a única razão de ser da discriminação. Também a intenção de subordinação, de dominação são fortes traços
característicos da conduta discriminatória. Sem embargo disso, a constatação
de que a discriminação é, por vezes, fruto do inconsciente, tem destacada
importância quando se dá um passo adiante e se pretende confrontar a ideia
de motivação com a de discriminação. Em outras palavras, concluir-se que a
discriminação pode ser fruto do inconsciente equivale a tornar inaceitável qualquer teoria que defenda a necessidade de prova da intenção discriminatória
para a invalidação de um ato. Intenção racional, motivação e inconsciente são
conceitos dissonantes que não se afinam.34

É uma discriminação difícil de ser comprovada, porquanto
é realizada de forma escondida, em que o ato, aparentemente, é
neutro, contudo, na verdade, acaba por segregar determinados
grupos de oportunidades, como é o que caso dos atores protagonistas deste trabalho. Tal acontecimento é comum no ambiente de trabalho, inclusive, a doutrina aborda a teoria do impacto
desproporcional, oriunda da Suprema Corte dos Estados Unidos,
conhecida como “disparate impact”, vinculada à discriminação indireta. Nesse horizonte, oportuno citar Roger Raupp Rios:
Pleitos de disparate treatment podem ser distintos de pleitos que enfatizam o disparate impact. O último envolve práticas empregatícias
que são facialmente neutras no tratamento dos diferentes grupos
mas que de fato incidem mais duramente sobre um grupo que outro e não podem ser justificadas pelas necessidades do negócio.35

34 JAKUTIS. Paulo. Manual de estudo da discriminação no trabalho. São Paulo: LTr, 2006, p, 33.
35 RIOS, Roger Raupp. Direito da antidiscriminação: discriminação direta, indireta e ações afirmativas.
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008, p, 119.
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Os Tribunais Trabalhistas julgam muitos processos em razão
de atos discriminatórios suportados por empregado transgênero,
pela não utilização do nome social. As condenações são por assédio
moral e, em sua maioria, são vultosas e servem para compensar a
dor suportada pelo trabalhador, diante de graves humilhações.
O assédio moral muitas vezes se configura, nestas situações,
porque as condutas são reiteradas e possuem o condão de constranger o psicológico da vítima, com evidente afronta à sua dignidade. Tais práticas trazem consequências nefastas na vida de um
trabalhador e, por corolário, refletem em sua vida pessoal, íntima,
em suas relações sociais.
No caso abaixo especificado, a parte reclamante possuía
nome social e, pelo cotejo dos depoimentos, solicitou no ato de
admissão, ser identificada como uma trabalhadora, oportunidade
em que a reclamada anuiu com o pleito. Todavia, no decorrer da
relação, a empresa forneceu instrumentos de trabalho, como crachá, login de sistema e e-mail corporativo, com o nome biológico
no gênero masculino, o que causou situação, deveras, vexatória,
porque a obreira precisava ficar diariamente explicando sua identidade de gênero aos destinatários, que não reconhecia, por exemplo, o endereço eletrônico e aos colegas de trabalho.
DANO MORAL. INOBSERVÂNCIA DO NOME SOCIAL. É
consabido que a pessoa transexual enfrenta discriminação e estigma generalizados na sociedade, inclusive no acesso ao trabalho, em razão da identidade de
gênero. Deste modo, o respeito ao nome social ou o direito à alteração do nome
civil, além de assegurar a dignidade da pessoa humana, concretiza os direitos
fundamentais à identidade de gênero, ao livre desenvolvimento da personalidade e à não discriminação.
(TRT-2 10009418220195020034 SP, Relator: THAIS VERRASTRO DE ALMEIDA, 17ª Turma - Cadeira 5, Data de Publicação:
04/06/2020)36

Diante dessas considerações, mostra-se nítido a necessidade de regulamentos legais que visem tutelar os direitos do
36 BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho – 2ª região. Recurso Ordinário - TRT-2 10009418220195020034
SP. Recorrente: Teleperformance Crm S.A. Recorrido: Isabela Santos. Relatora: Thais Verrastro de Almeida.
Disponível em: https://ww2.trt2.jus.br/ Acesso em 31/07/2021.
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trabalhador transgênero, objeto deste estudo, e em prol da população LGBTQIA. A realidade desses profissionais é muito delicada e poucos buscam o Judiciário para postular indenizações, em
razão das humilhações sofridas no ambiente laboral.
4. CONCLUSÃO
O presente trabalho buscou demonstrar como o trabalhador
transgênero está exposto aos signos da informalidade, da degradação e da precarização na relação de trabalho. Tais fatos são identificados em ofensas, ridicularizações e violação a diversos direitos,
dentre eles, o nome, e, principalmente, a dignidade da pessoa humana, por conta de sua identidade de gênero não normativa.
Em razão desses fatos, a criação de normas jurídicas para
proteger esses trabalhadores é de extrema importância, bem
como a efetivação acerca dos regramentos já existentes. Tratam-se de vetores de inserção e permanência de trabalhador transgênero no mercado de trabalho.
Nesse contexto, há necessidade de fomentar não só a inserção desses obreiros no universo de trabalho, devidamente regulamento, como também, a segurança desses trabalhadores nesses
espaços. Vale dizer, mister se faz o acolhimento, a sensação de
pertencimento que o transgênero necessita sentir para que o meio
ambiente do trabalho seja saudável para essas pessoas.
Trata-se de fundamento crucial para que o indivíduo se sinta
integrado naquele contexto, não só para obter o patamar mínimo
civilizatório, tampouco apenas para conquistar o emprego regulamentado, mas, principalmente, para que não suporte nenhuma
humilhação, condição vexatória, por conta do nome social ou
qualquer outro elemento inerente à transgeneridade.
Para tanto, os poderes do empregador na direção da prestação do serviço como: fiscalizatório, regulamentar, disciplinar, diretivo precisam atuar de sobremaneira para que não existam atos
discriminatórios com relação à população LGBTQIA+.
A empresa não pode exercer seus poderes violando a função social, a os bons costumes e a própria dignidade. Atitudes
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que não apresentam consonância com esses vieses podem configurar abuso de direito, conforme arts. 186 e 187, do Código Civil.
É importante haver diversidade no âmbito da empresa, como
forma de cumprir sua responsabilidade social, o que ocasiona um ambiente de trabalho mais produtivo. A diversidade deixará a imagem da
empresa mais interessante, ampliando a clientela. Nesse sentido, para
promover a ideia aqui demonstrada deve haver interação entre os setores de recursos humanos, de comunicação – publicidade – e jurídico.
A empresa não deve apenas ser neutra, deve agir, deve fomentar um ambiente plural, incluindo a diversidade nas práticas internas, por exemplo, com programa de compliance, com prêmios e
benefícios igualitários, capacitação de gestores, criação de grupos de
afinidades, comitês de discussões e implementação de boas práticas.
Por outro lado, na atual conjuntura, não respeitar a diversidade no meio ambiente laboral traz consequências muito negativas, como baixa produtividade, perda de talentos, perda de
imagem x receita, fomento de ambiente propício aos assédios
moral e sexual, demandas judiciais e, com isso, prejuízos exorbitantes, que interferem consideravelmente no caixa empresarial.
Por derradeiro, o nome social é uma questão que necessita
ser respeitada pela empresa; onde há espaço para a diversidade,
para pluralidade, para democracia, há, por corolário, um meio ambiente do trabalho saudável e em harmonia, com alta produtividade e prazer na consecução do ofício.
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ASSÉDIO MORAL INSTITUCIONAL E
A SINDROME DO BURN OUT EM UMA
PANDEMIA
Luciana Elizabeth Marques Spindola1
Silvia Pereira Santana2

1. INTRODUÇÃO
O atual cenário mundial está repleto de transformações políticas, econômicas e sociais oriundas do capitalismo. Essas mudanças, inevitavelmente, afetam o ambiente laboral. Muitas são as
exigências, em busca de lucro e aumento das metas, e os trabalhadores muitas vezes se sentem pressionados, incapazes de atender
tantas diretrizes por mais que se esforcem.
Objetivando atividades empresariais altamente lucrativas, os
investidores e empresários utilizam seus colaboradores, de forma
desenfreada, sem preservar a dignidade humana. As empresas e
instituições usam de estratégias perversas com seus trabalhadores,
como altas metas, às vezes inatingíveis, e ameaças de dispensa, com
o objetivo de pressionar os trabalhadores, o que os levam ao colapso mental, físico e intelectual o que será objeto do nosso estudo.
A legislação celetista sofreu recente reforma que trouxe
grande impacto no judiciário trabalhista. A mais prejudicial foi a
de aplicação da sucumbência.
Ademais, a pandemia do novo Coronavírus trouxe novas
formas laborais, de grande impacto nas relações trabalhistas. Uma
dessas modalidades que teve aumento significativo foi o home office. Todavia, sem o devido treinamento, vem fazendo muitas vítimas, inclusive de assédio digital.
1

Advogada previdenciarista, inscrita na subseção de Belo Horizonte – MG desde 2012. Pós-graduada em
Direito Público pela Universidade Cândido Mendes.
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às intolerâncias da OAB/BA, subseção Eunápolis.
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O presente artigo tem por estudo apresentar o que é Síndrome de Burn Out no meio laboral, decorrente do assédio moral,
bem como apontar indícios de que a relação vertical ou horizontal laboral, está sendo abusiva, gerando consequências físicas e
psíquicas, em seus colaboradores. E ainda, apontar os benefícios
de um meio ambiente de trabalho saudável, baseado na sustentabilidade e dignidade humana.
Apresentado será a Síndrome de Burn Out, que se difere do
estresse, e vem sendo uma epidemia, segundo dados estatísticos.
Tal comportamento deplorável, antiético, abusivo e as vezes narcisista no meio laboral, vem sendo reprimido através de legislação
internacional, e por meio do judiciário, através de condenações a
danos materiais e morais. De modo que, a OIT trouxe instruções
a serem observadas para eliminar tais comportamentos, em especial, agora com a pandemia do novo coronavírus.
Por isso, o estudo do tema torna-se fundamental em tempos
pandêmicos, objetivando-se a busca de caminhos para o seu enfrentamento. O artigo tem enfoque qualitativo e utiliza a pesquisa
bibliográfica e documental como metodologia. O corpo do texto
aborda o conceito de assédio moral, a identificação dos indícios
do assédio moral laboral, os prejuízos ao trabalhador e também
caminhos legais de enfrentamento.
2. CONCEITO
O assédio moral laboral trata-se de prática degradante a saúde física e psicológica do agredido, que é submetido a situações
vexatórias e humilhantes, capazes de fazer com que perca sua credibilidade diante dos demais, que muitas vezes coadunam com
as agressões, por medo ou por acreditar ser uma forma de se
beneficiar em detrimento do outro. Após certo período, o assédio acarreta a incapacidade para o trabalho, o desemprego, e em
alguns casos, até mesmo a morte.
Os índices são alarmantes, que trazem consigo prejuízos, até
mesmo irreversíveis ao ser humano, como a morte; e ainda, grande consequência econômica, por incapacitar trabalhadores, que

92

DIREITO ANTIDISCRIMINATÓRIO DO TRABALHO: ASPECTOS MATERIAIS E PROCESSUAIS

buscavam apresentar o que vai além da capacidade do homem
médio, com o fim de trazer o tão sonhado sucesso profissional, e
que no fim, apenas passaram a desejar não serem dispensados e
retirados do mercado de trabalho.
De acordo com o Dicionário Técnico Jurídico, de Deocleciano Torrieri Guimarães, o assédio moral é:
conduta abusiva, forma de tortura psicológica que atenta contra a
integridade psíquica. É praticada de modo constante e repetitivo,
por comportamentos, atos, gestos, palavras, que ofendem o trabalhador, expondo-o a situações humilhantes.3

De acordo com Rafael Morais Carvalho Pinto, o assédio
moral consiste em:
Prática de qualquer ato comissivo ou omissivo, individual ou coletivo, dirigido contra o trabalhador (seja o subordinado, o colega
do mesmo nível hierárquico, ou o superior) ou um grupo de trabalhadores, que de maneira sistemática, abusiva e reiterada, por meio
de gesto, palavra, comportamento, ou atitude, provoque de forma
deliberada, a degradação do ambiente de trabalho, capaz de ofender a dignidade da vítima ou causar-lhe danos psíquicos e físicos.4

Segundo Marie-France Hirigoyen5, como característica
principal do assédio moral tem a perpetuação das agressões no
tempo, ou seja, as humilhações devem se repetir dentro de um
lapso temporal, deixando evidente a intenção de discriminar e
degenerar o indivíduo ou grupo para fazer com que estes sejam
prejudicados no trabalho, de acordo com a escritora:
Cada ataque tomado de forma isolada não é verdadeiramente grave;
o efeito cumulativo dos microtraumatismos frequentes e repetidos
é que constitui a agressão[...] O estilo específico de agressão é variável de acordo com os meios socioculturais e setores profissionais.
Nos setores de produção, a violência é mais direta, verbal ou física.
3

GUIMARÃES, Deocleciano Torrieri. Assédio Moral. In: GUIMARÃES, Deocleciano Torrieri. Dicionário
Técnico Jurídico. 11. ed. São Paulo: Rideel, 2008. p. 102.

4

PINTO, Rafael Morais Carvalho Pinto. Assédio moral no ambiente de trabalho e a política empresarial
de metas. Belo Horizonte: RTM, 2012. p.113-126.

5

HIRIGOYEN, Marie-France. Mal-estar no trabalho: redefinindo o assédio moral. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2002. p.17-18-316.
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Quanto mais se sobe na hierarquia e na escala sociocultural, mais
agressões sofisticadas, perversas e difíceis de caracterizar.

Na maioria dos casos, o assediador ocupa cargo de chefia,
o que por si já propicia receio aos subordinados, ou são trabalhadores que ocupam o mesmo nível hierárquico dentro da organização, e que estão dispostos a prejudicar os colegas no intuito
de ascender dentro da organização, manipulando para adquirir a
confiança dos superiores e adquirir poder.
Em raras ocasiões, pode ocorrer a agressão do superior por
seu subordinado, como por exemplo, de contratação de um novo
chefe, em prejuízo daqueles que já estão na empresa a mais tempo. Com isso, os subordinados que conhecem os procedimentos
internos, podem omitir ou dar informações erradas para que o
novo líder seja prejudicado.
O assédio moral é algo que acompanha o trabalho desde
que se assumiu sua posição de bilateralidade. Apesar de ser algo
que causa indignação, é ignorado, sob o argumento de ser um
modo de obter disciplina dentre os trabalhadores, que por sua
vez, adotaram, inconscientemente, que as agressões fazem parte
do poder diretivo.
Apesar de o assédio moral não ser algo recente, os seus estudos o são, e existem diversas denominações para o fenômeno,
e abordagens do assunto que mudam conforme o país ou região.
Na Suécia, usam o termo mobbing, que se popularizou na década
de 1970, através dos estudos do psicólogo Heinz Leymann. O termo resultante do verbo inglês mob, significa perseguir, maltratar,
e quando usado com letra maiúscula, Mob, significa máfia, o que
deixa a presunção da atuação coletiva. Na época, mobbing designava
comportamentos hostis entre crianças, principalmente, dentro das
escolas. Entretanto, ao longo dos anos, o termo foi se adaptando
a diversas situações, e inclusive a realidade laboral, e, atualmente, o
mobbing constitui um modo grave de estresse psicossocial, de perseguição no trabalho. Essa expressão é muito utilizada nos países
nórdicos, bálticos e centro europeus, é termo corrente na Itália. Na
Espanha, o mobbing se restringe ao assédio moral coletivo.
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Na Inglaterra, é conhecido por bullying, que tem origem na
palavra bully que designa uma pessoa grosseira, estupida, tirana e
desumana com o outro. Enquanto, o mobbing se caracteriza por ser
um fenômeno em grupo, no bullying se expressa por atos individualizados, que vão desde agressões psicológicas a agressões físicas.
Já nos Estados Unidos, o termo harassment foi utilizado por
Carroll Brodsky, antropólogo americano, que desde 1976 estudou
sobre o assédio, deixando a obra The harassed worker, que relatava
abusos cometidos nas relações de trabalho. Segundo ele, essa prática destina a minar o indivíduo causando danos, extremamente,
nocivos à saúde.
No Japão, o assédio é denominado ijime (assédio em japonês), e se explica de um modo grotesco através do provérbio japonês: “O prego que avança vai encontrar o martelo. ” Diante
disso, podemos aferir que o ijime é uma forma de controle social,
de padronização de mão de obra.
No Brasil, todas essas denominações e facetas do assédio
moral são aceitas, inclusive reproduzidas em peças processuais e
decisões judiciais.
O assédio moral não pode ser confundido com o estresse.
Podemos apontá-lo apenas como uma das fases para se chegar ao
assédio, vez que se caracteriza pelas más condições e pela sobrecarga de trabalho. No estresse, apesar de existir a pressão, e essa
também ocasionar danos, indiscutivelmente, graves à saúde, o intuito da gestão é otimizar trabalho para melhores resultados, já no
caso do assédio, a gestão tem por objetivo degradar o trabalhador.
Como exemplificado, o assédio moral pode ocorrer de muitas maneiras. Quando está clara a subordinação, temos o chamado assédio moral vertical descendente. Em modalidade inversa,
temos o assédio moral vertical ascendente, onde a vítima é o superior hierárquico. Já no assédio moral horizontal, o agressor e
a vítima pertencem ao mesmo nível hierárquico, e ocorre geralmente em razão da competitividade. Em um grau mais avançado
de assédio, ocorre o assédio moral misto, onde a vítima passa a
ser agredida por pessoas de nível inferior, superior e mesmo nível
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hierárquico, seja propositalmente, ou por temer serem as próximas vítimas.
Nos dias atuais, por força da nova organização do trabalho, propagadora da chamada concorrência estimulante, o assédio
moral tornou-se um modo perverso e sutil de legítima defesa,
onde o outro ataca antes de ser atacado.
Existem casos em que o superior humilha para desarmar o
seu subordinado, pois as qualidades desse são evidentes, ou esse
aponta as falhas do grupo, e deixa o superior com medo de perder
seu posto. Os colegas, diante disso, por diversas vezes acabam
sendo cúmplices, com medo de serem vítimas também. Nesses
casos, acontece ainda, uma proteção e favorecimento daqueles
que omitem as falhas e tecem falsos elogios aos superiores.
O medo tornou o meio propulsor da prática do assédio. Os
patrões exigem de forma clara a submissão dos seus trabalhadores, podendo se expressar de modo direto, ou de modo mais sutil,
usando, por exemplo, o jargão “Não fica bem, não é agradável
reclamarmos o tempo todo. “Você é tão sensível!”, ou “Você não
tem senso de humor”, com o fim de calar o agredido e os demais
empregados que não vão querer passar por esse constrangimento.
Essas situações inviabilizam ou impedem o diálogo com os colegas e o surgimento de maiores reivindicações.
No ano de 2019 a OIT comemorou seus 100 anos e trouxe
como inovação algumas mudanças sobre o tratamento do assédio moral na Convenção 190. Uma dessas foi a nomenclatura ao
tratar as dimensões de aplicação das normas, o que no mundo de
hoje que se encontra em estado pandêmico, trouxe grande reflexo
Passou a ser mais amplo o termo para que não fosse somente no
local de trabalho considerado a aplicação de tal instituto, assim
cita tais considerações ampliativas:
Além disso, amplia o âmbito de aplicação do instituto, ao utilizar a
expressão world of work, na versão em inglês, mundo del trabajo,
na versão em espanhol, e monde du travail, na versão em francês,
acarretando, portanto, um maior alcance das disposições convencionais. Ressalte-se que, durante as tratativas, houve a tentativa
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de substituição da expressão world of work por workplace (local
de trabalho), o que restringiria sua aplicação9. Desse modo, ao
utilizar de forma conjugada as expressões violência e assédio, juntamente com a referência “mundo do trabalho”, ao invés de local
de trabalho, possibilitou-se um maior alcance da Convenção 190
da OIT. 6

Faz-se necessário que seja ratificada a Convenção 190 da
OIT pelo Brasil para que seja combatidas as situações de abuso
por parte dos empregadores.
3. INDÍCIOS DO ASSÉDIO MORAL LABORAL
De acordo com José Affonso Dallegrave Neto, as formas
mais recorrentes de assédio moral no ambiente de trabalho são:
a) provocação do isolamento da vítima no ambiente do trabalho;
b) cumprimento rigoroso do trabalho como pretexto para maltratar psicologicamente a vítima; c) referências negativas, indiretas e
continuadas à intimidade da vítima, como fruto de uma implicância gratuita. 7

Inúmeras são as ações que possam caracterizar o assédio
moral. A título de exemplificação podemos mencionar algumas
delas: usar de rigor excessivo e abusar do poder; iniciar reunião
com coação em razão do não cumprimento de ordens e metas;
sobrecarregar os trabalhadores; não zelar pela segurança do trabalho; induzir ao erro; ser negligente quanto aos problemas suscitados pelo trabalhador, e depois culpá-lo pelos erros; estimular
práticas perversas no âmbito laboral; exigir obrigações impossíveis, ou o cumprimento de tarefas em reduzido espaço de tempo;
impor o exercício das atividades fora do horário contratado e/
ou estabelecido por lei; exigir que o trabalhador desempenhe atividade que não é sua função; expor ao ridículo ou desqualificar
o profissional ou sua categoria; submeter o trabalhador a críticas
6

SANTOS, Claiz Maria Pereira Gunça dos; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Convenção 190 da OIT: violência e assédio no mundo do trabalho. Disponível em: http://www.andt.org.br/f/Conven%C3%A7%C3%A3o%20190%20da%20OIT.04.09.2019%20-%20Rodolfo.pdf. Acesso em: 05 ago.2021.

7

DALLEGRAVE NETO. José Affonso. Assédio moral interpessoal e organizacional no Direito do Trabalho.
Revista do Advogado, São Paulo, n.121, p. 137-145, nov. 2013.
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negativas e ao isolamento; obrigar a autocrítica perante os colegas
de trabalho; aproveitar de fragilidade física ou mental do agredido;
impedir o gozo de licenças ou afastamentos previstos em lei, bem
como retirar-lhe direitos oriundos da relação de emprego; negar
benefícios estabelecidos em lei nos quais o trabalhador tenha
cumprido os requisitos para recebê-los; tratar com indiferença;
constranger mediante gritos, gestos, ironias; quaisquer manifestações discriminatórias em razão de sexo, idade, opção sexual, convicção filosófica, política e religiosa, etc.; debochar daqueles que
tem dificuldades com o trabalho ou que estão iniciando o labor;
impor tarefas degradantes; dar ordens através de colegas, mesmo
estando próximo do agredido; controlar tempo de idas ao banheiro; não responder perguntas; não contemplar com benefícios
aos quais os demais recebam e que o agredido faz jus; submeter
o trabalhador a vigilância excessiva; subestimar o empenho do
trabalhador; condenar o trabalhador ao ócio; obrigar a vítima a
trabalhar sem auxiliar quando a atividade exigir; impedir ou não
respeitar critérios de promoção com o objetivo de beneficiar apenas os “protegidos”; espalhar que o trabalhador está com problemas emocionais; instigar pedido de demissão; controlar horários
e dias para idas ao médico, impedir o trabalhador de andar pela
instituição; não fornecer ou retirar instrumentos necessários ao
exercício da função; solicitar remoção do trabalhador para outra
atividade de menor expressividade dentro da empresa, retirando
o trabalho que normalmente lhe compete, ou dar-lhe permanentemente novas atividades impossibilitando o aperfeiçoamento
do profissional, sem justo motivo e com o fim de humilhá-lo;
descontar dia trabalhado mesmo com a apresentação de atestado
médico; criticar o trabalho feito repetidamente e de modo injusto;
agressão verbal ou física; assédio sexual.
Existem vários meios de assediar, em geral, o assediador
busca de forma engenhosa alterar as condições de trabalho, para
que o assediado se torne incompetente de realizar as atividades, e
se torne alvo de críticas injustas.
Para dificultar a comunicação com os colegas, o agredido
é colocado em local afastado dos demais, não é convidado para
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encontros sociais fora do trabalho, e é interrompido sempre que
fala, ou ignorado, inclusive na presença dos demais.
Essas práticas causam no trabalhador meios de defesa que
são, extremamente, nocivos a ele mesmo. O trabalhador, após período de agressões, torna-se uma pessoa estressada, descrente de
si mesma e de suas capacidades, com medo de perder o emprego
ou de não conseguir ascender profissionalmente, e se isola dos
demais.
Com isso, o trabalhador passa a ter crises de choro, tontura, fortes dores de cabeça, angústia, cansaço exagerado, irritação,
falta de interesse pelo trabalho, insônia, diminuição da concentração e memorização, redução da capacidade de se relacionar com
outras pessoas e fazer amizades, espera de um futuro negativo,
reprodução de condutas agressivas, mudança de peso, aumento
da pressão arterial, problemas digestivos, tremores e palpitações,
redução da libido, depressão, sentimento de culpa, pensamento
suicida, aumento do uso de drogas.
O ano de 2021 é o segundo ano de pandemia do COVID
19, que trouxe uma crise de saúde e econômica ao país que, devido a recomendações para enfrentamento do vírus, precisou que o
modo de exercício do trabalho fosse em muitas atividades remotos, ou seja, home office, como explica Lidiane Simões:
...ameaça de desemprego, instalação de meios de controle de
jornada abusivos como aplicativos de rastreamento, exigência de
envio de fotos da estação de trabalho do colaborador de maneira reiterada e desproporcional, cobrança de metas inalcançáveis
causando o esgotamento físico e mental dos colaboradores. E é
neste momento de pandemia que acabam se misturando a vida
profissional e a vida privada dos colaboradores nesta modalidade,
lembrando que, o empregado sempre tem o direito de ter salvaguardada sua vida privada. 8

8

SIMÕES, Lidiane Sant’Ana. Os perigos do assédio moral em tempos de pandemia. Disponível em:
https://www.migalhas.com.br/depeso/329199/os-perigos-do-assedio-moral-em-tempos-de-pandemia.
Acesso em: 05 ago. de 2021.
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4. OS EFEITOS DO ASSÉDIO NA SAÚDE DO
TRABALHADOR, E AS REPERCUSSÕES NO
DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL E ESTATAL
Ainda que os padrões de gestão e administração preguem a
separação entre a vida profissional e pessoal, não podemos esquecer que trabalhadores são seres humanos, e não máquinas capazes
de suportar e processar todo e qualquer tipo de agressão e ordem
desmedida.
Os danos causados no ambiente de trabalho afetam, diretamente, a vida do trabalhador como um todo, principalmente, quando ocorre o desemprego em razão do seu estado emocional e físico.
Dentre as principais consequências do assédio, está a falta
de motivação para trabalhar, o desequilíbrio emocional, e o aparecimento de doenças.
Por mais que a maioria das pessoas não entenda a seriedade
da questão, a realidade é que milhares de pessoas estão se afastando
do trabalho por serem assediadas, e, consequentemente, se tornando portadoras da Síndrome de Burnout ou de outro tipo de enfermidade mental e física decorrente da pressão e das agressões sofridas.
A forma mais cruel de assédio moral – o assédio institucional praticado pelas novas formas de organização do trabalho – desmobilizará e eliminará do mercado de trabalho um número imensurável
de trabalhadores. O empregado doente psicologicamente pode
nunca se recuperar e ficar descartado para sempre do mercado de
trabalho, abalando suas respectivas famílias, enfim criando um prejuízo inestimável para a sociedade brasileira.9

Ainda que a vítima seja bem estruturada psicologicamente,
com a prática reiterada de agressões e coações, a perda da estabilidade emocional é certa, e as perturbações funcionais se tornam evidentes, sendo uma tentativa do organismo de superar os
impasses. Além disso, muitas das vítimas fazem o uso de drogas
licitas e ilícitas.
9

CALVO, Adriana Carrera. O Assédio Moral Institucional e a Dignidade da Pessoa Humana. Portal
Jurídico Investidura, Florianópolis/SC, 2008. Disponível em: www.investidura.com.br/biblioteca-juridica/
artigos/direito-constitucional/1227 Acesso em: 18 fev. 2015.
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Cabe salientar que não raramente a pessoa que sofre com a violência moral recorre ao uso de álcool, cigarro, drogas ilícitas e
medicamentos. O consumo dessas substâncias pode até criar uma
sensação momentânea de ajuda e conforto, mas no longo prazo
torna-se mais um obstáculo para a recuperação da vítima. Ou seja,
o alívio instantâneo acaba por agravar o quadro decadente do
assediado, vez que, além de enfrentar o problema do assedio, passa
a ser alcoólatra, fumante inventariado, viciado em drogas ilícitas
ou dependente químico de remédios que foram prescritos pelos
médicos. 10

Com o passar do tempo, a vítima começa a odiar o seu
agressor, pelo fato de a perseguição transformá-lo num incompetente e colocá-lo a margem de toda organização. O que é, extremamente, perigoso, pois pode levar a vítima a cometer crimes,
como agressão física e homicídio.
O resultado negativo para a coletividade não é apenas econômico. A pessoa desiludida, desacreditada e depressiva, tende a
se excluir do mundo do trabalho e do convívio com as pessoas,
favorecendo uma “delinquência difusa” e uma “desintegração da
comunidade”.11

Em maioria, as mulheres costumam externar seu abismo
emocional através de crises de choros. Já os homens, são por
natureza mais orgulhosos, e costumam guardar para si toda carga negativa do assédio, o que os levam a ter atitudes desproporcionais em relação às mulheres, buscando até mesmo o suicídio
como alternativa do sentimento de inutilidade social.
O isolamento e a depressão, praticamente, regra nesses casos, ocasiona problemas na vida social e familiar, já que a vítima
se torna distante ou agressiva.
Em decorrência da necessidade mundial de evitar a disseminação do vírus a partir do isolamento, ampliou-se a modalidade
de trabalho home office. Eliza Rodrigues Sampaio Gomes descreve
de forma assertiva a situação laboral atual:
10 PINTO, 2012.
11 PINTO, 2012.
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O novo modelo de trabalho descoberto por muitos nessa pandemia indica os desafios de tal modalidade produtiva, bem como
do futuro do direito do trabalho. Entre os desafios estão a saúde
mental, novos tipos de burnouts, dificuldades com as novas tecnologias que podem acentuar desigualdades entre os trabalhadores
de diversas regiões do país em virtude das infraestruturas de cada
região, uma vez que a globalização das profissões pode acentuar as
desigualdades e ocasionar uma diminuição novos valores salariais.12

Com a pandemia observa-se um assédio moral difuso, em
que a família do trabalhador também é ofendida, como coloca
Rodolfo Pamplona Filho e Clarissa Nilo de Magaldi Sabino:
Nessa conjuntura de “confusão” dos papéis e espaços, o assédio
moral laboral alcança sua máxima ofensividade por atingir diretamente a família da vítima, que se torna terceiro espectador,
bystanderdo assédio e, junto com ela, sofre a desestabilização
emocional e psíquica provocada pelas agressões. Caracteriza-se
assédio moral difuso, que atinge pessoas indeterminadas, de
difícil identificação e enfrentamento, e produz sequelas nos familiares do assediado, inclusive crianças (...)13

Obviamente, por todos esses fatores, o assediado causa prejuízos à organização a que pertence, a partir do momento em
que diminui sua produtividade, em razão de sentir-se incapaz de
acompanhar os demais trabalhadores. Os erros se tornam frequentes em função de estar mais disperso, nestes casos são comuns até mesmo o acidente de trabalho. Além disso, os demais
funcionários costumam cair de produção e a mascarar suas falhas
nos assediados.
Consequente, o lucro diminui, e o empregador passa a ter
custos, já que muitos dos trabalhadores nesta situação tendem a
pedir demissão ou são afastados por seus problemas clínicos. Em
qualquer das hipóteses, a empresa necessitará de contratar mais
12 GOMES, Eliza Rodrigues Sampaio. Trabalho remoto/home-office no contexto da pandemia covid
-19 e seus reflexos. 2021. Disponível em: https://www.oabmg.org.br/pdf_jornal/e-book_ASSEDIOMORAL_425.pdf. Acesso em: 05 ago. 2021.
13 PAMPLONA FILHO, Rodolfo; SABINO, Clarissa Nilo de Magaldi. Assédio moral em tempos de pandemia. Disponível em: file:///C:/Users/Luciana/AppData/Local/Temp/7061-27756-1-PB-1.pdf. Acesso em: 05 ago.2021.
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mão de obra o que também gera gastos. Muitas das vezes surgem
ações judiciais, o que geram custos processuais, com advogados,
peritos, sem falar nas próprias condenações e multas.
A máquina pública também perde muito com afastamentos,
aposentadoria, pensão no caso de morte, tratamentos médicos,
hospitalização, remédios, dentre outros.
5. O ASSÉDIO MORAL INSTITUCIONAL E A
SINDROME DE BURN OUT
Após longa explanação sobre o assédio moral interpessoal,
cumpre explanar sobre o objeto principal do presente estudo, o
assédio moral institucional, também denominado assédio moral
empresarial e assédio moral organizacional.
Trata-se de uma forma despersonalizada de assédio, onde as
interações entre os sujeitos ocorrem de forma indireta, por meio
de uma administração empresarial baseada na ideia de que “os
fins justificam os meios”.
Nesta seara, são adotados métodos de gestão, extremamente, agressivos e abusivos, que tendem a humilhar e constranger,
com o objetivo de intimidar e causar constrangimento interno,
tornando um grupo ou outro alvo determinado dentro da empresa, como seres capazes de trabalhar excessivamente, gerando a
exaustão dos trabalhadores.
Esses métodos de opressão são aplicados durante certo
tempo, em função da relação de trabalho, com o objetivo de engajamento subjetivo de todos.
Um fator preponderante, e a seleção de líderes de personalidade narcisista. Esses líderes podem adotar comportamento abusivo, de difícil compreensão pelo trabalhador, que buscará realizar
o exigido até que seja comprometido seu psicológico. Stephanie
Sarkis explica como é o comportamento desses chefes, que manipulam suas vítimas:
É uma jogada de poder, projetada para colocá-lo “no seu lugar”.
Os narcisistas brincam com a vítima. Eles gostam de ver alguém
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ser incentivado por seus elogios, seguido pelo sentimento de embaraço quando o insulto chega. A mensagem é: “Você não é suficiente. Veja como estou disposto a tratá-lo na frente dos outros”.14

Em decorrência dessas circunstâncias, os trabalhadores
acabam por serem vítimas da Síndrome de Burn out (combustão
completa) ou Síndrome do Esgotamento Total. Como o próprio
nome diz, consiste na estafa oriunda do estresse no trabalho ocasionado pela competitividade. No atual cenário econômico, político e social, este estado dos trabalhadores se tornou algo muito
comum, próprio do sistema capitalista.
Em razão da competição exagerada com o objetivo de crescimento dentro da organização, os portadores da Síndrome de
Burn out tem a necessidade de autoafirmação e de demostrar isso
aos colegas, dedicando exageradamente, chegando ao ponto de
querer fazer todas as atividades sozinho, e de forma imediata.
Com isso, deixam de se preocupar consigo, tendo inclusive
a falta de apetite, e ignora as deficiências físicas que surgem em
decorrência dessas condições.
O trabalho torna-se seu lazer, por ser considerada a única
maneira de buscar a autoestima, e sua vida pessoal é deixada de
lado, tornando-se um indivíduo antissocial, irônico e agressivo,
que se comunica quase sempre através do uso de e-mails.
Adotando esse tipo de postura, a solidão dá causa a sensação de que desempenhar o trabalho está se tornando cada vez
mais complicado e desgastante, gerando a depressão e o colapso
físico e mental.
O oncologista, Dr. Dráuzio Varella, define a síndrome de
Burnout nos seguintes termos:
A síndrome de burnout, ou síndrome do esgotamento profissional, é um distúrbio psíquico descrito em 1974 por Freudenberger,
um médico americano”. O transtorno está registrado no Grupo
14 SARKIS, Stephanie. Por que chefes narcisistas elogiam e insultam na mesma medida. Disponível em:
https://forbes.com.br/escolhas-do-editor/2019/09/chefes-narcisistas-elogiam-e-insultam-na-mesmamedida-entenda-por-que/. Acesso em: 05 ago.2021.
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V da CID-10 (Classificação Estatística Internacional de Doenças
e Problemas Relacionados à Saúde). Sua principal característica é
o estado de tensão emocional e estresse crônicos provocado por
condições de trabalho físicas, emocionais e psicológicas desgastantes. A síndrome se manifesta especialmente em pessoas cuja
profissão exige envolvimento interpessoal direto e intenso. Profissionais das áreas de educação, saúde, assistência social, recursos
humanos, agentes penitenciários, bombeiros, policiais e mulheres
que enfrentam dupla jornada correm risco maior de desenvolver
o transtorno. O sintoma típico da síndrome de burnout é a sensação de esgotamento físico e emocional que se reflete em atitudes
negativas, como ausências no trabalho, agressividade, isolamento, mudanças bruscas de humor, irritabilidade, dificuldade de concentração, lapsos de memória, ansiedade, depressão, pessimismo,
baixa autoestima. Dor de cabeça, enxaqueca, cansaço, sudorese,
palpitação, pressão alta, dores musculares, insônia, crises de asma,
distúrbios gastrintestinais são manifestações físicas que podem
estar associadas à síndrome.15

A síndrome de Burnout pode decorrer de qualquer tipo de
trabalhador, mas é mais frequente naqueles que exercem atividades que impactam diretamente na vida de outras pessoas, já que
o estresse nesses casos aumenta significativamente. Esse é o caso,
por exemplo, de advogados, médicos, professores, assistentes sociais, e até mesmo aqueles que fazem trabalho voluntário.
Com a pandemia estudos demonstram crescimento da incidência de casos da síndrome de Burn out:
De acordo com a Associação Internacional de Gerenciamento
de Estresse no Brasil (Isma--BR), no início de 2020, 72% da
população brasileira tinha alguma sequela de estresse. Desse
grupo, 30% sofriam de burnout. A Isma-BR aponta que “a má
gestão do estresse custa 80 bilhões de dólares às organizações
no Brasil. Nos EUA, o número pode chegar a 300 bilhões de
dólares5”.Com o avanço da pandemia da covid-19 esses números se agravaram drasticamente. Pesquisa promovida pela consultoria Falconi denuncia que empresas brasileiras sofreram
15 VARELLA, Dráuzio. Doenças e sintomas: Síndrome de burnout. 2015. Disponível em: http://drauziovarella.com.br/letras/b/sindrome-de-burnout/. Acesso em: 18 fevereiro 2015.
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um aumento de 37% em doenças psiquiátricas ou distúrbios
emocionais.16

6. DIRETRIZES LEGAIS
A Constituição brasileira coloca como alguns dos seus principais fundamentos a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho (art. 1º, III e IV da CF/88) e o direito a igualdade
(art. 5º CF/88), e veda o tratamento desumano e degradante, bem
como repudia qualquer tipo de discriminação. Inclusive, Constituição compartilha do entendimento da Organização Mundial do
Trabalho, vejamos:
A Organização Internacional do Trabalho (OIT) defende a garantia do direito do trabalhador ao “trabalho decente”. Este novo
ambiente de trabalho deve respeitar o princípio constitucional da
dignidade da pessoa humana, dentre outros princípios, o respeito à
cidadania do trabalhador; a intimidade e privacidade no ambiente
de trabalho; a garantia da saúde e segurança dos trabalhadores no
ambiente de trabalho; o respeito aos valores sociais do trabalho
e da livre iniciativa; a proteção dos direitos fundamentais dos trabalhadores e se houver dano a sua esfera moral com garantia de
direito à reparação por danos morais. 17

Além da Constituição federal, existem outras leis infraconstitucionais, que também são usadas como aparato legal para tentar
reprimir efeitos do assédio, mais precisamente em relação a qualquer tipo de discriminação, como as leis n. 9.029/95, n. 7.853/89,
n. 7.716/89 e Decreto n. 3.956/01.
Muitos são os inquéritos civis instaurados perante o Ministério do Trabalho, com o fim de obter sanções e termos de compromisso de ajustamento de conduta, com o fim de minimizar
critérios de seleção discriminatória.
No caso de ações trabalhistas, diante da dificuldade de produção de prova, os reclamantes têm sustentado a inversão do ônus
16 ANDRADE, Flávio Carvalho Monteiro de. A síndrome de burnout. Disponível em: https://www.oabmg.
org.br/pdf_jornal/e-book_ASSEDIOMORAL_425.pdf. Acesso em: 05 ago. 2021
17 CALVO. 2008.
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da prova, para isso, provam apenas que a discriminação ocorreu
em face de algum colega. Os pleitos são em geral, pedidos de
reintegração, admissão (no caso de seleção discriminatória), rescisão indireta, danos morais e materiais.
Com o intuito fazer com que todos entendam e se conscientizem da gravidade do assédio moral, o tema se tornou um dos
focos do legislativo brasileiro em todas as suas esferas, inclusive,
já existem diversas legislações regionais sobre o tema, que podem
servir de parâmetros para uma positivação especifica.
Para exemplificar, existe a Lei Federal n. 11.948/09, que
proíbe a concessão de empréstimos do BNDES a empresas privadas condenadas por assédio moral.
Os projetos de lei n. 4.742/2001 e n. 5.971/2001 objetivam
a inclusão de artigos no Código Penal Brasileiro, para tipificar o
assédio moral como crime, o que seria com certeza, um modo de
evitar a reincidência, pois a condenação à indenização como vem
sendo feita já se mostrou ineficaz.
Na área trabalhista, digo, de ampliação da CLT, existem os
projetos de Lei n. 2593/03, n. 5.970/2001 e n. 2.369/2003, n.
4.593/2009, n. 6.625/2009.
Existem outras leis de âmbito estadual e municipal que tratam do assédio moral no caso do serviço público, que servem
para disciplinar a relação entre servidores, para pressionar e estimular a edição de leis federais.
Como não há no ordenamento jurídico lei federal específica
sobre o assunto, o assédio moral é tratado juridicamente como
conduta ilícita passível de reparação, com fundamento no art.5, x
da CF/88, e artigos. 186,187 e 927 do código civil, entendimento
pacifico da jurisprudência. E jurisprudência existe utilizando o
nexo causal entre teoria e pratica, cita-se:
1. DOENÇA OCUPACIONAL. SÍNDROME DE BURNOUTOU SÍNDROME DE ESGOTAMENTO PROFISSIONAL.
GESTÃO POR ESTRESSE. 2É o vínculo existente entre a conduta do agente e o resultado por ela produzido. Examinar o nexo
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de causalidade é descobrir quais condutas, positivas ou negativas,
deram causa ao resultado previsto em lei. Assim, para se dizer que
alguém causou um determinado fato, faz-se necessário estabelecer
a ligação entre a sua conduta e o resultado gerado, isto é, verificar
se de sua ação ou omissão adveio o resultado.18

Ressalte-se que deve ser provado que o dano foi praticado
na relação trabalhista, não sendo necessário que o dono da organização tenha conhecimento, haja vista a responsabilidade do empregador prevista no art. 932, III, do código civil e súmula 341 do
STF. Ademais, o risco do empreendimento compete ao empresário. Entretanto, a responsabilidade entre o agressor e o empresário é solidária, cabendo ação de regresso em face do preposto que
agiu ilicitamente, para reaver a indenização paga ao assediado, o
que em termos práticos é algo, praticamente, impossível, ante a
vida financeira do funcionário agressor.
É comumente utilizada a rescisão indireta (art. 483 da CLT)
para funcionários que necessitam se proteger dos empregadores
que os assediam na expectativa de um pedido de demissão e economia de verbas rescisórias, fazendo com que pague além das
verbas rescisórias, a indenização pelo dano moral.
Neste sentido, podemos citar algumas jurisprudências recentes como:
DOENÇA OCUPACIONAL - SÍNDROME DE BURNOUT
- INDENIZAÇÃO. Diagnosticada no curso do contrato de
trabalho a Síndrome de Burnout (síndrome do “esgotamento
profissional”) que levou ao afastamento previdenciário do autor, no curso do aviso prévio, por um ano e quatro meses, por
doença ocupacional equiparada a acidente do trabalho, é devida
a reintegração ao emprego e ainda a indenização de cunho
moral, nos termos dos arts. 118 da Lei nº 8.213/91, segunda parte
do item II da Súmula 378 do TST e artigos 186 e 927 do CCB
e art. 5º, incisos V e X da Constituição Federal. (TRT-3 - RO:
00110126220175030048 MG 0011012-62.2017.5.03.0048, Relator: Des. Antonio Gomes de Vasconcelos, Data de Julgamento:
18 FERNANDES, Meirilene Alves. Síndrome de Burnoute acidente de trabalho. Disponível em:
file:///C:/Users/Luciana/AppData/Local/Temp/1128-Texto%20do%20artigo-3191-1-10-20150608.pdf.
Acesso em: 05 de agosto de 2021..
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04/03/2021, Decima Primeira Turma, Data de Publicação:
05/03/2021.)19

6.1. Reforma Trabalhista e o Princípio da Sucumbência
A ação manejada para coibir, cessar e reparar o assédio moral é ação de reparação por dano moral (dano extrapatrimonial).
Ocorre que o dano moral acabou por ser banalizada e utilizada
em casos que caracterizam mero aborrecimento. A banalização
de litigância com essa finalidade trouxe ao judiciário um volume de ações desnecessárias que acarretam gasto público e atraso
processual em demandas de fato relevantes e que necessitam da
aplicação do instituto.
Assim sendo, a Reforma Trabalhista visando alcançar a celeridade e economia da máquina pública trouxe como novidade
legislativa, a aplicação na legislação trabalhista do Princípio da
Sucumbência e da litigância de má-fé como meios de frear lides
temerárias.
O Princípio da Sucumbência é segundo o qual aquele que
perdeu a demanda deve arcar com os custos do processo. Assim,
foi acrescido o artigo 791- A/ CLT:
Art. 791-A. Ao advogado, ainda que atue em causa própria, serão
devidos honorários de sucumbência, fixados entre o mínimo de
5% (cinco por cento) e o máximo de 15% (quinze por cento)
sobre o valor que resultar da liquidação da sentença, do proveito
econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o
valor atualizado da causa. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)20

A mudança legislativa de fato resultou grande impacto ao
fim almejado como apresenta o CNJ:
Segundo as estatísticas do Conselho Nacional de Justiça, no
ano de 2016 tivemos 4.262,444 novas ações; em 2017 -4.321,842;
em 2018 -3.460,875 e em 2019 -3.530.197.De forma geral, ao
19 ANDRADE, 2021.
20 BRASIL. Consolidação das Leis Trabalhistas. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/
topicos/172999906/artigo-791a-do-decreto-lei-n-5452-de-01-de-maio-de-1943. Acesso em: 05 ago. 2021.

109

DIREITO ANTIDISCRIMINATÓRIO DO TRABALHO: ASPECTOS MATERIAIS E PROCESSUAIS

final de 2018 a demanda processual, em comparação com o ano
anterior, reduziu 21,1%,e representa uma queda histórica.21

O advogado Ruslan Stuchi realizou uma ponderação bastante realista sobre o lado negativo e prejudicial da Reforma embora tenha desafogado o judiciário, cita-se:
Os pedidos de dano e assédio moral caíram porque se o funcionário perde uma ação tem que pagar honorários sucumbenciais
e custas. Antes da reforma, o trabalhador poderia contar com o
depoimento de uma testemunha ou torcia para ter uma confissão
para ganhar a causa. Hoje, não pode mais contar com a sorte22

7. FORMAS DE PREVENÇÃO E COMBATE
Em pleno século XXI, muitas empresas que possuem um
discurso de responsabilidade social e sustentabilidade, agem de
modo degradante, internamente, e acreditam ser o melhor caminho a trilhar em busca do lucro. Entretanto, como já demonstrado, a empresa possuirá uma série de gastos advindos dessas
práticas, além da amplitude social dos efeitos do assédio.
De acordo com a professora Maria Ester de Freitas, o assédio é questão que deve ser tratada pelos sócios e funcionários de
maior nível hierárquico da organização, já que são o exemplo para
os demais, vejamos:
Erradicar a cultura da impunidade, da falta de respeito, da promiscuidade e da indigência moral no ambiente do trabalho é tarefa
coletiva, que precisa de cooperação dos ocupantes de cargos elevados, pois os subalternos esperam que venha de cima a certeza
de que o assunto será tratado com certeza de que o assunto será
tratado seriamente e sem omissões.23

21 FARIAS, Andriele Karine Pedralli. Dano extrapatrimoniale o direito do trabalho: judicialização consciente ou banalizada?o impacto da reforma trabalhista. Disponível em: file:///C:/Users/Luciana/
AppData/Local/Temp/administrador,+Andriele+Farias.pdf. Acesso em: 05 ago. 2021.
22 BOMFIM, Ricardo . Ações pedindo assédio moral despencam na Justiça do Trabalho de São Paulo.
Disponível: https://www.conjur.com.br/2019-jan-25/acoes-pedindo-assedio-moral-despencam-justica-trabalho-sp#author. Acesso: 05 ago. 2021..
23 FREITAS, Maria Ester. Assédio Moral no Trabalho. 1 ed. São Paulo: Cengage Learning, 2009.
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As empresas devem se organizar internamente, de modo a
prevenir (medida a logo prazo) e combater (medida a curto prazo). Para isso, é necessária a comunicação interna, em primeira
monta, com aqueles de cargos elevados, para definir como serão
tratados os casos de assédio dentro da empresa.
O bom senso para tratar desses casos é fundamental, vez
que cada um tem suas particularidades e seu grau. Nos casos mais
avançados, de afastamentos, por exemplo, é fundamental a emissão da CAT (Comunicação de Acidente do Trabalho) e a conscientização da empresa para prevenção com o fim de evitar que o
assédio chegue nesse patamar.
As empresas e órgãos podem criar cartilhas informativas
sobre o assunto, apontando o que é o assédio, as consequências,
e assinalar que como o empregado poderá buscar o apoio interno, caso esteja sendo vítima. Podem promover atividades lúdicas,
como teatro, para conscientizar o corpo funcional.
Após a conscientização dos trabalhadores, é necessário criar
um departamento interno especializado, com médicos, psicólogos, representantes sindicais, e outros componentes capazes de
realizar um trabalho de escuta.
No caso de queixa de algum trabalhador, o ideal é que se passe a observar a relação entre agressor e agredido, além de submeter
o agredido à análise psicológica, com o fim de apurar a veracidade
da denúncia, e evitar injustiças. É interessante, caso constatado o
assédio, fazer um trabalho de mediação entre as partes.
Após, caso persista a prática, tomar as medidas pedagógicas com a devida proporcionalidade para coibir o ato, como por
exemplo, advertência, suspensão, e caso não surte nenhum resultado, a dispensa do agressor.
Apesar de ser medida dura, dependendo da gravidade, é
aconselhável a dispensa do agressor, pois a empresa é responsável pelos atos dele, e pela manutenção do ambiente de trabalho
saudável.
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De acordo com a psiquiatra Marie-France Hirigoyen, o fato
de as empresas tratarem bem seus trabalhadores aumenta a produtividade e consequentemente o lucro:
Chefiar os subordinados com respeito pode evitar diversos problemas de mal-estar na empresa, o que permite também melhorar
a produtividade. Em vez de acrescentar reciclagens destinadas a
tornar as pessoas mais produtivas, porque não ousar reintroduzir
o componente humano e levar em conta cada indivíduo, com seus
traços de personalidade e fragilidades, sem esquecer o componente afetivo ou emotivo das pessoas? É preciso reforçar o diálogo e
a escuta nas relações profissionais. Esta escuta deve ser empática,
qualquer que seja o nível hierárquico do outro. Ele tem sempre alguma coisa a nos ensinar, se soubermos escutá-lo. É preciso estar
atento às atitudes de bloqueio ou de reticência dos funcionários e
adivinhar suas dificuldades ou em crises antes que elas sejam sugadas para dentro de uma espiral negativa. 24

Com a nova realidade da pandemia, para preservar a saúde
mental e física do trabalhador, a OIT trouxe algumas orientações
citadas por Eliza Rodrigues Sampaio Gomes:
1.É preciso ter apoio de seus supervisores para fazer tele trabalho;
2. Equipamento tecnológico apropriado; 3. Clareza sobre expectativas e resultado esperados; 4. Soberania de tempo para promover
produtividade; 5. Barreira claras para estratégias de gerenciamento
do tele trabalho. 25

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS
É inevitável concluir, mesmo elevando os ideais capitalistas,
que adotando uma política empresarial interna, tendente a assediar os trabalhadores, os custos são muito maiores que o lucro.
Sem contar com os gastos da máquina pública com afastamentos,
aposentadorias, pensão em caso de morte, tratamentos médicos,
hospitalização, remédios, dentre outros. A conscientização das

24 HIRIGOYEN, 2002.
25 GOMES, 2021.
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empresas e órgãos é, extremamente, necessária e urgente para o
crescimento econômico sadio.
Ademais, é imprescindível a normatização especifica do assédio moral para coibir sua prática. Outrossim, que seja revista a
aplicação de sucumbência na ceara trabalhista, uma vez que dados estatísticos demonstram ser um óbice ao trabalhador tal ônus
principalmente ser o assédio moral um desvio de provas complexas a serem constituídas, o que esbarra até mesmo na Constitucionalidade da Lei.
Por fim, com a nova realidade mundial em decorrência da
Pandemia do Covid 19, houve mudança na forma de prestação
laboral o que gerou novas formas de abuso, e que agora afetam
também os familiares que estão também em isolamento com os
trabalhadores, que sofrem com as consequências dos abusos.
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A PERSPECTIVA DE GÊNERO COMO
FERRAMENTA À SERVIÇO DA EFETIVAÇÃO
DA IGUALDADE NA ÂMBITO DA ATUAÇÃO
JURISDICIONAL
Adriana Manta da Silva1
Joana Rêgo Silva Rodrigues2

1. INTRODUÇÃO
O Brasil é um país alicerçado, historicamente, em grandes
níveis de desigualdades sociais e econômicas e que mantém uma
cultura elitista, estruturadas sob a lógica da colonialidade3, marcada pelo recorte racial, fruto de nosso histórico escravocrata,
que se reverbera também no universo do trabalho. Esse cenário,
que se sustenta em uma aparente normalidade denominada por
muitos como uma democracia racial4, em verdade produz características que delineiam a existência de grupos de pessoas mais
propensos a serem discriminados na sociedade e, invariavelmente, também no mundo do trabalho.
Desse modo, a reprodução dessas desigualdades é operacionalizada pelo cruzamento e convergência de marcadores, sobretudo, de gênero, raça e classe5, os quais na realidade laboral
costumam ser identificados por flagrante diferenciação em relação à renda e às condições de trabalho.
A Organização Internacional do Trabalho – OIT também
tem apontado em seus relatórios6 que as desigualdades de gêne1

Juíza Substituta do Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região

2

Advogada Trabalhista

3

A designação “colonialidade” refere-se a situações coloniais” da atualidade (GROSFOGUEL, 2008).

4

A naturalização e o silenciamento quanto as desigualdades raciais “contou” com a “crença na universalidade
e neutralidade dos direitos humanos, aliada no contexto pátrio com o compartilhamento do mito da democracia racial (PIRES, 2019).

5

A importância dessas categorias analíticas é pensar conjuntamente as dominações evitando assim as suas
reproduções no contexto social (KERGOAT, 2012).

6

Ver https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---ilo-brasilia/documents/

10.51797/9786588862100Cap6
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ro e desigualdades étnicas e raciais são eixos estruturantes dos
padrões de desigualdade social no Brasil, e que, apesar das reconhecidas evoluções históricas e políticas do Brasil sobre o tema,
ainda no Século XXI é nítida a herança da discriminação contra
mulheres e negros no mercado de trabalho, principalmente. Para
OIT, as políticas para combater a discriminação e promover a
igualdade de gênero e raça tem que ser parte, também, dos eixos
estruturantes das políticas públicas no país (OIT, 2015, p.103).
Apesar da Constituição brasileira de 1988 trazer como fundamento o princípio da igualdade7, a doutrina laboral brasileira
ainda se apresenta incipiente no que toca as questões discriminatórias no ordenamento jurídico, o que repercute também na
intensa dificuldade no combate à discriminação nas relações de
trabalho e por sua vez, reflete na baixa procura pelos tribunais
laborais para discussão de tais temas.
É sobre esse cenário que se debruça o presente artigo que
tem como objetivo analisar a perspectiva de gênero, dialogando
também com a categoria de raça. Salienta a opção metodológica
pela escolha do gênero como categoria de análise das práticas discriminatórias no ambiente de trabalho, sustentando que a mesma
pode ser usada, na atuação judicante, como uma ferramenta a
serviço da efetividade da igualdade8 e, portanto, de efetivação de
uma prestação jurisdicional justa.
A partir dessa finalidade, as autoras se valerão de um texto
descritivo e explicativo, utilizando o enfoque qualitativo e o método de pesquisa bibliográfico e documental.
O texto encontra-se subdividido em dois capítulos. O primeiro capítulo aborda sobre as premissas teóricas e conceituais
acerca dos estereótipos de gênero, os seus respectivos reflexos no
âmbito laboral bem assim, o que seria o julgamento com perspectiva de gênero.
publication/wcms_229333.pdf; https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/--ilo-brasilia/documents/publication/wcms_467352.pdf Disponível em: 12 jul.2021.
7

Art. 5º, caput, da CFRFB/1988.

8

Entende-se discriminação como a negação da igualdade de oportunidade e tratamento (OIT, 2015).
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E o segundo capítulo discute sobre a atuação jurisdicional
no direito antidiscriminatório laboral, trançando as diferenças e
aproximações entre os conceitos de tratamento desigual e discriminação e pensando nos desafios de combate à discriminação
ainda que sob a percepção da via repressora do Estado, através da
prestação jurisdicional.
Por fim, expõe a necessidade de aplicar o julgamento com
perspectiva de gênero ao direito antidiscriminatório laboral, abordando a perspectiva de gênero enquanto ferramenta na atuação
judicante em prol da efetivação da igualdade no âmbito dos conflitos que chegam aos tribunais trabalhistas do país.
2. A ATUAÇÃO JURISDICIONAL COM
PERSPECTIVA DE GÊNERO
Antes de pensar em uma atuação jurisdicional pautada na
perspectiva de gênero, como concretização do princípio da igualdade, faz-se necessário estabelecer o conceito de gênero e entender os
reflexos dos estereótipos de gênero nas esferas de inserção social.
Importa ainda analisar o impacto que os estereótipos de gênero possuem na elaboração e aplicação das leis pelos operadores do
direito, traçando uma leitura crítica a perspectiva do discurso da neutralidade das normas diante do princípio constitucional da igualdade.
2.1 Premissas teóricas e conceituais acerca dos estereótipos
de gênero
Ao longo da vida são criados mecanismos que associam
e estruturam de maneira ordenada e coerente os elementos que
auxiliam nos processos cognitivos. Um desses mecanismos é a
categorização de objetos, ideias e pessoas, apoiada em diferentes
critérios e atributos (ALMEIDA; NOJIRI, 2018). Nesse processo, recorremos a informações limitadas, sendo o gênero uma dimensão de categorização de pessoas.
Apesar de se tratarem de conceitos distintos, comumente
se associa as ideias de sexo, gênero e sexualidade, bem como o
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que se espera de cada pessoa, formando preconcepções sobre o
modo de ser, agir, se expressar e se comportar de cada indivíduo.
O conceito de sexo se refere às diferenças biológicas do
corpo humano entre homens e mulheres, suas características fisiológicas associadas ao aparelho reprodutor, reduzindo-se à concepção binária dominante (COSTA; CUNHA, 2020).
Gênero, por sua vez, se refere às noções de identidades, funções e atributos construídos histórica, social e culturalmente, refletindo as características e papéis esperados do gênero masculino
e do gênero feminino, traduzidos em estereótipos marcados por
relações assimétricas de poder, que estabelecem uma hierarquia
entre os gêneros (BUTLER, 2010). Tanto o sexo quanto o gênero são formulados socialmente, eliminando assim a possibilidade
do sexo enquanto natural, pois não há corpo que não passe por
construções culturais e de significações (AMAZONAS; VIEIRA;
PINTO, 2011).
A sexualidade, terceiro elemento analisado, corresponde à
orientação sexual, estando ligada à atração física, emocional, afetiva e sexual que um indivíduo sente em relação a outras pessoas,
bem como suas relações íntimas e pessoais com estas pessoas.
Há uma associação equivocada de gênero ao sexo biológico
da pessoa e uma ligação desses dois fatores à sexualidade. Dessa
maneira, uma pessoa que nasce com o aparelho reprodutor masculino é socialmente vista como homem, sendo esperado dele um
comportamento forte, racional e envolvimento afetivo e sexual
com mulheres. Por outro lado, as pessoas nascidas com o parelho reprodutor feminino são reconhecidas como mulheres, sendo-lhes atribuídas características como docilidade, sensibilidade e
dedicação aos cuidados de sua casa e familiares, sendo esperado o
seu relacionamento afetivo e sexual com homens.
Essa associação entre os três elementos citados consubstancia o sistema de estereótipos, que perpetua um sistema de opressões em relação às mulheres e exclui as pessoas que se afastam
dos padrões esperados, a exemplo das pessoas transexuais, assexuais, a gêneros, não-binários.
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Tajfel apud Almeida; Nojiri (2018), afirma que estereótipos
podem ser definidos como generalizações de uma característica
para toda uma categoria ou grupo de pessoas. Portanto, os estereótipos representam um olhar generalizado “sobre as características que os membros de determinado grupo devem ter, os papéis
que devem desempenhar, os direitos de que podem ou não gozar
e as responsabilidades e tarefas que devem cumprir” (AJUFE,
2020, p.22).
Segundo Schucman (2012), as relações de gênero funcionam por meio de um sistema de signos e símbolos que representam normas, valores e práticas que transformam as diferenças
sexuais de homens e mulheres em desigualdades sociais, sendo
estas tomadas de maneira hierárquica valorizando o masculino
sobre o feminino. Sendo que a mulher ainda se encontra inserida
em uma sociedade apoiada na assimetria de gênero, por estar vinculada ainda ao estereótipo do cuidado/universo doméstico. Para
Pereira (2015, p.21):
O conceito de assimetria de gênero implica na existência da desigualdade funcional, como também na existência de situações de
domínio ou subordinação de gênero em uma ou várias funções sociais, e estão relacionadas com o desigual poder na tomada de decisões, tanto no âmbito doméstico como produtivo e comunitário.

De acordo com Almeida e Nojiri (2018), o senso comum
é formado por representações sobre o masculino e o feminino que não são apenas diferentes, e sim assimétricas, utilizadas
como instrumento para manutenção das hierarquias de gênero
que subalternizam as mulheres, violam o princípio da igualdade
e restringem direitos às mulheres que se comportam de maneira
contraesterotipada.
Dessa maneira, os estereótipos de gênero contribuem para
a posição de centralidade dos homens na sociedade, desprestigiando características entendidas como femininas, mantendo a
mulher em condição de subalternidade e inferioridade em todos
os espaços, públicos e privados, estruturando a base da sociedade
contemporânea. O machismo, portanto, se manifesta de maneira
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estrutural nas relações sociais e de maneira institucional nos espaços de poder. Para Foucault (1988) as relações sociais estão
inseridas em múltiplas formas de sujeição e dominação em que o
sexo aparece como categoria fundamental.
Nas relações laborais, marcadas pela desigualdade e desequilíbrio entre os polos, as discussões em torno dos direitos humanos e da eficácia dos direitos fundamentais sociais assumem
caráter de relevância, especialmente, na interpretação do direito à
não discriminação.
Nesse escopo, “o sistema internacional de direitos humanos,
especialmente no que diz respeito ao tema da igualdade, adota o
gênero como uma categoria de análise central para dar visibilidade às relações de poder e dominação e identificar diferenciações
que foram e são socialmente construídas e, portanto, não são inatas ou naturais às pessoas” (KEMMELEMEIER; PASQUALETO, 2021, p.209).
A partir da análise da conjuntura excludente vivenciada pelas
mulheres, observada na desvalorização remuneratória, precarização das condições de trabalho, discriminação no acesso a cargos
de liderança, práticas assediadoras, apenas para citar alguns exemplos, faz-se necessária a transformação do olhar sobre o mundo
do trabalho, a partir da perspectiva de gênero.
Além do gênero, as questões raciais também são importantes categorias de análise, pois observa-se que as mãos das mulheres negras ainda estão associadas aos trabalhos manuais, campo
em que houve por anos exclusão jurídica quanto a proteção trabalhista dos seus direitos. Por exemplo, no contexto de elaboração
de leis trabalhistas para as empregadas domésticas, Juliana Araújo
Lopes aponta que o reconhecimento precário de direitos ocorreu
a conta gotas, posto que, o Direito do Trabalho não foi feito para
as domésticas (LEITE, 2015; LOPES, 2017; CARVALHO, 2017).
2.2 Reflexos dos estereótipos de gênero no Direito laboral
A divisão social entre espaço público e privado reverbera
na separação dos sexos e influencia diretamente na existência de
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uma relação hierarquizada entre eles, realidade fortalecida com o
desenvolvimento do capitalismo pós revolução industrial.
O homem, que passa a ser o provedor da família e a quem se
associa características ligadas à racionalidade, liderança e competitividade, ocupa o espaço público e, consequentemente, o mundo
do trabalho. A mulher, a quem se reservou as tarefas de cuidados
com os familiares, por estar associada a características vinculadas
à emoção e cooperação, se reserva o espaço privado, mantendo-a
no ambiente do lar. Excluídas do mundo externo, dos espaços de
decisão e de produção, as mulheres exerciam tarefas de cuidado
invisibilizadas socialmente (SOARES; COLOSSI, 2016).
Por volta da metade do século XX, nota-se um aumento da
participação feminina no mundo do trabalho, ocupando cargos e
profissões relacionados às características socialmente atribuídas
às mulheres, como professoras, enfermeiras e vendedoras. Além
disso, as mulheres trabalhadoras, normalmente, eram as solteiras
e sem filhos, pois ao casar a mulher se dedicava exclusivamente ao
cuidado com a família.
Tradicionalmente o que se estabeleceu como padrão foi a divisão sexual do trabalho e prática continuada desta divisão acabou
por naturalizá-la e assumi-la como as funções masculinas e femininas, respectivamente (STADUTO; NASCIMENTO, 2013).
Somente no final do século XX, com as transformações culturais e sociais, aumento da escolaridade feminina, melhor qualidade de vida e maior expectativa de vida da mulher e apropriação
da mulher em relação aos seus direitos sexuais e reprodutivos
proporcionaram uma mudança no perfil das trabalhadoras, que
passaram a mulheres mais velhas, casadas e mães, que acumulam
a vida profissional com os cuidados com a família.
Tais mudanças propiciaram uma maior participação feminina no mercado de trabalho, embora tal participação fosse exercida cumulativamente com as atividades de cuidado do lar e dos
familiares (FLECK; WAGNER, 2003; CARRASCO, BORDERÍAS; TORNS, 2011).
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Dessa maneira, mesmo com o crescimento da participação
feminina no mercado de trabalho, definições sociais estereotipadas de que a mulher é frágil, desregulada emocionalmente e limitada intelectualmente, acabam por perpetuar o trabalho feminino
em postos periféricos, em funções de menor prestígio social e
com baixa remuneração (SIQUEIRA; FERIATO, 2021).
Mesmo com maior nível de escolaridade e qualificação que
homens, as mulheres que ocupam cargos técnicos e de liderança,
a mulher recebe remuneração inferior àquela paga aos homens
ocupantes dos mesmos cargos (GEEMA, 2018).
O trabalho da mulher segue precarizado, mal remunerado
e discriminado socialmente, perpetuando a sua manutenção no
espaço privado, executando as tarefas de cuidado do lar e dos
familiares, especialmente dos filhos. Enquanto restrito ao espaço
privado, o corpo feminino passa a ser apropriado pelo homem a
quem cabe o sustento do lar. Assim também é vista a mulher que
ocupa o espaço público. No entanto, no espaço público, o corpo
feminino passa a ser passível de apropriação pelos homens inseridos naquele ambiente.
Nesse contexto, as mulheres trabalhadoras são as maiores
vítimas de assédio moral e assédio sexual no ambiente de trabalho. Tais condutas, reiteradas e normalizadas socialmente, configuram expressão prática da discriminação e subvalorização do
trabalho feminino e passam a mensagem de não pertencimento
da mulher à esfera pública, perpetuando uma estrutura social que
hierarquiza pessoas e subalterniza as mulheres.
Apesar dos nefastos efeitos do assédio moral na saúde psíquica dos trabalhadores, a prática assediadora tem sido adotada
como ferramenta de gestão com objetivo de alcançar produtividade cada vez maior e, apesar de atingir trabalhadores homens e
mulheres, recente pesquisa do Instituto Patrícia Galvão9, demonstrou que para 92% das pessoas entrevistadas, as mulheres sofrem
mais constrangimento e assédio no trabalho que os homens,
9

Disponível em: https://assets-institucional-ipg.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/2021/06/LOCOMOTIVAIPG_PesquisaViolenciaeAssediocontraMulheresnoTrabalhoVF.pdf Acesso: 04 ago. 2021.
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sendo que 58% conhecem mulheres que passaram por situação
de preconceito ou assédio no trabalho, por ser mulher.
A citada pesquisa corrobora que a prática assediadora em relação às mulheres é conduta naturalizada e normalizada no mundo
do trabalho, de maneira que apenas 36% das trabalhadoras ouvidas
afirmavam já ter sofrido violência ou de gênero no trabalho. No
entanto, após serem apresentadas situações violadoras concretas,
a exemplo de ser elogiada por homens de forma constrangedora
por seus atributos físicos, receber salário inferior aos homens ocupantes de mesmo cargo ou ser criticada por sua vida privada, por
hábitos e comportamentos morais, 76% das mulheres vivenciaram
no trabalho ao menos uma das situações apresentadas.
No início do ano de 2020, a organização Think Eva10, entrevistou mulheres por todo o Brasil acerca da ocorrência de assédio
sexual no ambiente de trabalho, das quais 47,12% afirmaram já
ter sofrido esta forma de violência, através de práticas como solicitação de favores sexuais (92%), contato físico não solicitado
(91%) ou abuso sexual (60%).
Nota-se que os estereótipos de gênero contribuem com violência de gênero no mundo do trabalho. Inicialmente, a violência
contra mulheres antes interpretada como um comportamento
individual e desviante de certos indivíduos, passa atualmente a
ser vista em sua dimensão estrutural, solidificada por discursos e
práticas que enquadram o feminino em posição de inferioridade
(KEMMELEMEIER; PASQUALETO, 2021).
Além disso, de acordo com dados do Relatório das Desigualdades de Gênero, Raça e Classe – GEEMA- 201811, a divisão racial
do trabalho acaba por alocar os brancos nas ocupações intelectuais
e os não-brancos representados nos trabalhos manuais, com destaque para a alta proporção de pretos nos serviços domésticos. De
acordo com o Relatório, somente um conjunto de políticas públicas
10 Disponível: https://thinkeva.com.br/pesquisas/assedio-no-contexto-do-mundo-corporativo/
Acesso: 04 ago. 2021.
11 Disponível em: http://gemaa.iesp.uerj.br/relatorios/relatorio-das-desigualdades-gemaa-no-2/ Acesso: 12
jul. 2021.
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visando a inclusão e a mitigação de mecanismos discriminatórios
poderia a médio e longo prazo superar essas injustiças.
Sendo o direito das mulheres a uma vida livre de violência
de gênero, inseparável e interdependente de outros direitos humanos, tais como direito à vida, à saúde, à liberdade e à segurança pessoal, o direito à igualdade (CEDAW), tal direito deve ser
observado em todas as esferas de inserção social, inclusive no
mundo do trabalho.
A superação de estereótipos é fundamental para eliminar
todas as formas de discriminação contra a mulher, para a materialização de sua igualdade substantiva e observada no âmbito de
atuação estatal e não estatal, demandando uma postura ativa no
universo jurídico.
2.3. Dos estereótipos ao julgamento com perspectiva de
gênero
Os estereótipos de gênero enquanto características, comportamentos e papéis esperados socialmente de mulheres e homens,
têm reforçado a subordinação da mulher na sociedade, viola a
igualdade entre homens e mulheres e restringe direitos, repercutindo em todas as esferas sociais. Estando arraigados socialmente,
os estereótipos de gênero são reproduzidos pelos operadores do
direito, ressoando na atividade jurisdicional (ALMEIDA; NOJIRI, 2018).
Na atual configuração da sociedade contemporânea, as leis
são elaboradas em conformidade com a visão de um sujeito universal, objetivando alcançar a neutralidade das normas, ignorando
as diversas diferenças entre os sujeitos, gerando as desigualdades.
A fim de implementar a igualdade em sua dimensão material, as
diferenças entre os indivíduos devem ser observadas quando da
criação das leis, bem como quando da aplicação das leis pelo poder
judiciário, através do julgamento com perspectiva de gênero e raça.
Sob essa perspectiva, a Recomendação Geral n. º 33 sobre
o acesso das mulheres à justiça (CEDAW) tem por objetivo “a
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proteção dos direitos das mulheres contra todas as formas de discriminação com vistas a empoderá-las como indivíduos e titulares
de direitos”, apontando que “o efetivo acesso à justiça otimiza o
potencial emancipatório e transformador do direito”.
Segundo o Comitê “a discriminação contra as mulheres,
baseada em estereótipos de gênero, estigmas, normas culturais
nocivas e patriarcais, e a violência baseada no gênero, que particularmente afeta as mulheres, têm um impacto adverso sobre a
capacidade das mulheres para obter acesso à justiça em base de
igualdade com os homens”.
A Recomendação aponta seis componentes essenciais para
garantir o acesso à justiça: a) justiciabilidade, acarretando o acesso
irrestrito das mulheres à justiça; b) Disponibilidade com o estabelecimento de tribunais ou órgãos similares em todo o território,
incluindo áreas urbanas, rurais e remotas; c) acessibilidade através
de sistemas seguros e acessíveis às mulheres; d) boa qualidade
do sistema de justiça através de elementos como eficiência, independência, imparcialidade, abertos a medidas práticas inovadoras
e sensíveis a gênero; e) provisão de remédios, com a oferta de
proteção viável e reparação significativa por quaisquer danos que
as mulheres possam sofrer; f) prestação de contas dos sistemas
de justiça.
Aprofundando as recomendações do Comitê ao tratar da
justiciabilidade, é possível identificar as premissas básicas da atuação judicial com perspectiva de gênero, dentre elas a determinação de que os Estados ampliem o acesso irrestrito das mulheres
aos sistemas de justiça; assegurem que os profissionais dos sistemas de justiça lidem com os casos de uma forma sensível a
gênero; adotem medidas para garantir que as mulheres estejam
igualmente representadas no judiciário; revisem as regras sobre
o ônus da prova, a fim de assegurar a igualdade entre as partes.
Glòria Poyatos i Matas, citada na Cartilha Julgamento com
perspectiva de gênero. Um guia para o direito previdenciário
(AJUFE, 2020, p.19), afirma que o julgamento com perspectiva
de gênero é uma “metodologia para analisar a questão do litígio,
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que deve ser implantada nos casos em que relações de poder assimétricas ou padrões de gênero estereotipados estão envolvidos
e requer a integração do princípio da igualdade na interpretação
e aplicação do sistema jurídico, na busca de soluções equitativas
para situações desiguais de gênero”.
Urge, portanto, a superação de estereótipos de gênero pelos
operadores do direito, bem como do discurso da neutralidade das
normas como mecanismo de imparcialidade do julgador, tendo
em vista que o julgamento com perspectiva de gênero decorre
do direito à igualdade e da não discriminação, concretizando os
valores norteadores do Estado Democrático Brasileiro inseridos
no preâmbulo da Constituição da República Federativa do Brasil.
3. A ATUAÇÃO JURISDICIONAL NO DIREITO
ANTIDISCRIMINATÓRIO BRASILEIRO
O Direito Antidiscriminatório ainda é algo bastante novo na
tradição jurídico normativa brasileira. Isso porque trata-se de uma
disciplina de pensamento e prática própria e peculiar que emerge
a partir de um regime social, político e econômico nascente, em
especial a partir do final da década de 80, e que culmina com promulgação da chamada Constituição Cidadã, de 1988.
Interessante notar que, apesar do termo discriminação
ter sido usado em alguns instrumentos normativos anteriores
à Constituição de 1988, é justamente na Carta de 1988, que a
expressão discriminação passa a ser utilizada com sentido atual,
universal, tal qual adotado nas principais constituições elaboradas
a partir da segunda metade do século XX, e, portanto, entendida
como expressão de um ato de distinção desfavorável. Para Lima
(2010, p.33)
O texto constitucional foi bastante inovador e até mesmo ousado em utilizar a palavra discriminação com um dos objetivos
da República Federativa do Brasil e anunciar a proibição de discriminação em diversos aspectos. O texto atual dá a necessária
importância conferida pelo direito internacional ao combate da
discriminação em diversos setores da vida humana a alinhar as
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relações internacionais do Brasil com a prevalência dos direitos
humanos (art. 4º, II), assim procurou estar em sintonia com as
declarações e tratados internacionais contra discriminação que o
Brasil ratificou antes da promulgação da Carta (LIMA, p.33, 2010).

A Carta Política ainda apresenta a expressão discriminação
em diversos outros momentos, tal qual o art. 5º, mencionando
que qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades
fundamentais será punida pela lei, no artigo 7º, inc. XXXI, no rol
dos direitos dos trabalhadores, ao proibir discriminações remuneratórias e de critério de admissão e topograficamente, ainda é
possível encontrar o art. 227, importante norma de direito fundamental que estabelece proteção de qualquer forma de discriminação; a criança e ao adolescente.
No Brasil, o início da aplicação do direito antidiscriminatório se deu em decisões, em sua maioria em prestações jurisdicionais que envolvem direitos sociais, econômicos, culturais e
trabalhistas. É então na perspectiva jurisprudencial que desponta,
assim, uma compreensão jurídica conceitual de discriminação,
bem como do que seja igualdade como proibição de discriminação, os critérios proibitivos de discriminação, a modalidade direta
e indireta de discriminação, a discriminação positiva e negativa e
seus efeitos. (LUIZ, 2019).
Desse modo, para entender como o Direito antidiscriminatório, através da prestação jurisdicional, poderá visibilizar e
minimizar discriminações, com consequente diminuição nas
vulnerabilidades de grupos sociais que sofrem tratamentos diferenciados em razão de condições específicas, no caso em estudo
através dos marcadores de gênero, é que se faz necessário a compreensão também da noção dinâmica de igualdade constitucional.
Para Marley (2019, p.13-14),
A ideia é que o direito antidiscriminatório além de abordar e superar a noção de igualdade de tratamento e desafiar a idealização de
igualdade de oportunidade, deve também se atentar a produção de
igualdade de resultados, portanto, produzindo uma igualdade fática. (MARLEY, 2019, p. 13-14).
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Mesmo numa sociedade marcada pelo patriarcado, que
chancela situações de desigualdade, o presente artigo vislumbra
como possível repensar o sistema jurídico à luz do direito antidiscriminatório, atuando, este último, por dentro do Direito e a
partir das lentes da perspectiva de gênero, como instrumento para
a promoção da igualdade.
3.1 Breves reflexões sobre igualdade e discriminação:
aproximações e diferenças
Tal qual ocorre com o conceito de discriminação já visto, a
acepção do termo igualdade também comporta reflexões complexas que muitas vezes não correspondem aos sentidos e objetivos
que habitam o imaginário popular, isso é o que salienta Barbara
Ferrito (2021), ao discorrer também, sobre a paradoxal aproximação e diferenças entre as noções de igualdade e discriminação.
De acordo com a autora, a discriminação, sucintamente, carrega em si a ideia precípua de estabelecer uma diferença, uma desigualdade, ou seja, o tratamento desigual entre pessoa e ou grupos
de pessoas. De igual modo, qualquer que seja o horizonte teórico,
o conceito de igualdade, será entendido a partir do estabelecimento
de uma relação comparativa com alguma outra pessoa ou grupo.
Necessário se faz, portanto, que os dois itens ou situações sejam
postos em perspectiva para acareação (FERRITO, 2021).
Os componentes da igualdade, bem assim da discriminação
possuem essencialmente o caráter relacional e o exame desse relacionamento entre os dois elementos passa ser fundamental para
análise de determinada conduta, para classificá-la como discriminatória. Para Lima (2010, p.41),
Esta igualdade vislumbrada é uma opção escolhida pela humanidade como elemento necessário para uma convivência pacífica e
para que tenhamos um sistema político equilibrado e estável, com
características democráticas.

Essa opção a que se refere Lima (2010) fica bem evidente
também na Constituição Federal de 1988, eis que traduzida através

130

DIREITO ANTIDISCRIMINATÓRIO DO TRABALHO: ASPECTOS MATERIAIS E PROCESSUAIS

de um princípio de máxima relevância: o princípio da igualdade, o
qual conforme aponta, está localizado no título destinado aos direitos fundamentais e deve ser compreendido sob duas dimensões,
de modo a assegurar um direito subjetivo e uma ordem objetiva,
irradiando-se para todo o ordenamento jurídico, vinculando entes
públicos e privados, como é o caso das relações sociais de trabalho.
Assim, a norma presente no caput do art. 5º da Constituição
Federal de 1988 figura como uma cláusula geral de igualdade12,
abrindo-se em três outras normas: duas atinentes à assimilação
positiva do princípio; o mandamento de tratamento igual; o mandamento de tratamento desigual, segundo os critérios estabelecidos na própria Constituição; e a terceira, que baliza enquanto
premissa teórica o presente artigo, a proibição de tratamento discriminatório, constituindo a dimensão negativa de tal princípio
(LACERDA, 2021).
O item subsequente buscará examinar essa proibição de tratamento discriminatório a partir do universo laboral, mais precisamente no que toca às normas antidiscriminatórias relacionadas
à perspectiva de gênero.
3.2 Do ato discriminatório às normas antidiscriminatórias
laborais nacionais e internacionais.
No caso das relações de trabalho, os atos discriminatórios
possibilitam estabelecer uma desigualdade, um tratamento diferenciado entre trabalhadores ou grupos de trabalhadores ao realizar a diferenciação tentando quebrar a complexa e fundamental
norma de tratamento igual entre seres humanos, uma norma que
muitas vezes é vislumbrada como expressão da própria justiça.
Esse ato, portanto, dentro de um cenário relacional, posicionaria a pessoa, ou o grupo vítima da discriminação, em uma
12 Tem assento constitucional, no caput do art. 5º da Constituição Federal de 1988, onde está insculpido que
“todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza”, sendo proibido o tratamento diferenciado entre homens e mulheres, quando os critérios forem alheios ao texto constitucional (§ 1º do art. 5º).
A Carta Política igualmente relembra, em diversos outros dispositivos, o princípio da igualdade, conforme
se observa nos arts. 3º, incisos III e IV; 5º, inciso XLI; 7º, incisos XXX, XXXI, XXXII, XXXIV; 14, caput;
37, incisos I e VIII; 145, § 1º; 226, § 5º; 227, § 6º (LACERDA, 2021).
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situação de desvantagem. Essa desvantagem é relevante enquanto
característica conceitual porque, caso a diferença de tratamento
resultar em vantagem para a pessoa envolvida, não se estará diante de um ato discriminatório e sim, de uma ação afirmativa reconhecida e legitimada no próprio ordenamento.
A existência de ações afirmativas, medidas de cunho explicitamente diferenciatórias, que visam resgatar discriminações sistemáticas
ou pretéritas, cujos efeitos do passado ainda persistem mediante a
criação de desigualdades para reparar danos já ocorridos. (FIRMINO, 2010, p. 101)

Em relação ao cenário laboral é possível afirmar que parte
dos avanços e garantias trabalhistas se deram em razão do direito
antidiscriminatório, através de suas normas e conforme ordena
a Constituição, proibir justamente qualquer tipo de diferenciação desvantajosa. Assim, primeiramente, é através do arcabouço
normativo constitucional que se busca implementar a não-discriminação no ato de contratação e permanência no emprego, a
igualdade de oportunidade e a não diferenciação de salários ou
exercício de função13.
Ao recepcionar os direitos e garantias estabelecidos na Consolidação das Leis do Trabalho, visto que promulgada 45 anos
antes da Constituição, a Lei Maior buscou reafirmar o zelo pela
igualdade dos direitos trabalhistas entre todos os trabalhadores.
Ainda numa perspectiva normativa antidiscriminatória, mais
adiante à constituição, em 1991, o legislador apresentou interesse em coibir manifestação discriminatória de gênero através do
projeto de lei que versava sobre o acesso das mulheres ao mercado de trabalho, além de assegurar diversos direitos. O projeto
deu ensejo à Lei de nº 9.799/99, garantiu, entre outros direitos, a
vedação de distinção na contratação de homens e mulheres e de
revistas íntimas, bem como a transferência de função e dispensa
para consultas médicas em caso de gravidez.
13 Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição
social: XXXI - proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência; XXX - proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério
de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil
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No plano internacional são diversas as Convenções da Organização Internacional do Trabalho que marcam a adoção do
paradigma normativo antidiscriminatório. Analisando pelo viés do
recorte aqui proposto, entre elas está a Convenção n. 100 da OIT,
ratificada pelo Brasil e que disciplina o princípio da igualdade de
remuneração entre a mão de obra masculina e feminina, e ainda a
Convenção n. 111, também do mesmo organismo internacional,
que proíbe discriminação de gênero no emprego ou profissão.
Ou seja, existe um caminho legislativo em prol da igualdade
fática no âmbito laboral no Brasil, mas isso não é suficiente para
a quebra dos estereótipos e assimetrias de gênero que pautam as
condutas sociais no país Além de políticas públicas efetivas, torna-se fundamental uma atuação jurisdicional comprometida com
o combate à discriminação no universo do trabalho, que busque
estabelecer condições laborais justas e equitativas em comparação
com os homens.
3.3 O combate à discriminação no âmbito laboral e a
atuação jurisdicional com perspectiva de gênero
A despeito da sólida construção e efetivação dos direitos civis das mulheres e de todos os avanços observados desde 1988 no
ordenamento jurídico brasileiro, sobretudo no que se relaciona à
dinâmica do direito do trabalho pelo viés dos direitos humanos,
especialmente, no que diz respeito à interpretação do direito à
não discriminação, ainda assim, o Brasil precisa avançar muito.
As questões de gênero, observadas enquanto categoria de
análise da realidade laboral das mulheres, conforme analisado ao
longo do primeiro capítulo, quando confrontadas com as normas
antidiscriminatórias laborais analisadas no tópico antecedente,
apontam para um cenário crítico de perpetuação de profundas
desigualdades, que incluem e se intensificam também a partir da
dimensão racial.
Tem-se, portanto, que o mundo do trabalho suas especificidades, suas repercussões, assim como as práticas e condutas nele
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inseridas, não são iguais para homens e mulheres, engendrando
uma discriminação estrutural em matéria de gênero.
A discriminação estrutural em matéria de gênero afeta o acesso à
justiça em virtude de uma série de obstáculos decorrentes de leis
discriminatórias estereótipos de gênero discriminação Inter seccional procedimentos e práticas em matérias probatória e barreiras
econômicas sociais e culturais de acessibilidade à administração
da justiça por parte das mulheres e das pessoas LGBTQI+ (KEMELLEMEIER; PAQUALETO, p. 215)

Ao adotar a perspectiva de gênero como ferramenta de análise necessária ao ato judicante, o agente judicial assume postura
crítica e ativa na análise das desigualdades a que as mulheres estão submetidas no mundo do trabalho, eis que realiza o combate a estereotipação judicial, rompendo com a perpetuação dos
estereótipos e papéis de gênero “que legitimam a aplicação e a
interpretação das normas jurídicas em descompasso com os parâmetros do sistema internacional de direitos humanos” (KEMELLEMEIER; PAQUALETO, p. 216) e com o ordenamento
jurídico antidiscriminatório laboral.
Sobre o processo decisório em si, em termos laborais, já se
inicia a apresentação de alguns exemplos de decisões com perspectiva de gênero no Brasil, muito embora o país ainda não possua qualquer documento formal que estruture protocolos e guias
sobre o tema, diferentemente de outros países sul-americanos
como Bolívia (2017), México (2020) e Uruguai (2020) (KEMELLEMEIER; PAQUALETO, p. 216) que já estão mais avançados.
Em julgamento que reconheceu a necessidade de análise a
partir das lentes da perspectiva de gênero, a juíza Vanessa Karam
de Chueiri Sanches, titular da Vara do Trabalho de Marechal Cândido Rondon (PR), declarou nula a dispensa por justa causa aplicada a auxiliar de limpeza por abandono de emprego no período
de retorno da licença maternidade14.
14 Ver Processo 0000354-86.2020.5.09.0668. Disponível em: http://www.amatra9.org.br/decisao-de-juiza-do-trabalho-reconhece-a-necessidade-de-analise-a-partir-das-lentes-da-perspectiva-de-genero/ Acesso: 05
ago. 2021.
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Na sentença, a magistrada fez a citação do Protocolo Mexicano de 2013 para Julgar com Perspectiva de Gênero, destacando
a aplicação da perspectiva de gênero como uma maneira de garantir o direito a igualdade e de fazer com que se manifeste como um
princípio fundamental na busca de soluções justas.
Em Acórdão proferido pela 8ª Turma do Tribunal Regional
do Trabalho da 4ª Região, relatado pelo Desembargador Marcelo
José Ferlin D’Ambroso, foi destacada a posição privilegiada dos
homens como sujeitos de direito em uma sociedade patriarcal,
culminando na discriminação estrutural invisibilizada da mulher,
perpetuando sua exclusão no sistema de justiça15.
O julgado também adota a perspectiva de gênero ao manter a dispensa por justa causa de trabalhador que praticou assédio sexual, cometendo ato atentatório à liberdade e dignidade da
mulher. Além disso, sob a perspectiva de gênero o desembargador relator considerou que as hipóteses de discriminação contra
a mulher ou violência, implicam na inversão do ônus probatório, cabendo ao agressor provar que a diferença de tratamento
com a mulher estaria justificada, aplicando-se por fim a Lei n. º
11.340/06 (Lei Maria da Penha), para afastar o agressor do local
de convívio com a vítima.
Além disso, em mais um recente julgamento, a Juíza Natalia
Queiroz Cabral Rodrigues, Auxiliar da 22ª Vara do Trabalho de Brasília (DF), deferiu pedido de indenização por danos morais, formulado por uma trabalhadora que realizou trabalho penoso e insalubre,
quando de sua gravidez, citando como fundamentos decisórios a
Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher - “Convenção de Belém do Pará”, a Convenção
sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação contra a
Mulher, a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos e o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU de n. 516.
15 Ver Processo 0020720-41.2018.5.04.0027. Disponível em: http://estadodedireito.com.br/perspectiva-de-genero-nas-decisoes-trabalhistas/Acesso: 05 ago. 2021
16 Ver Processo 0000440-62.2019.5.10.0022. Disponível em: https://trt-10.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/1213747520/atord-4406220195100022-df/inteiro-teor-1213747587; https://amatra10.org.br/
noticias/1107-sentenca-defere-indenizacao-por-danos-morais-a-trabalhadora-gestante-e-destaca-a-necessidade-de-julgamento-com-perspectiva-de-genero. Acesso: 05 ago. 2021.
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A atuação jurisdicional a partir do uso da perspectiva de gênero se traduz em uma maneira de rejeitar a neutralidade de normas que servem para manter e reforçar as desigualdades existente
no mercado de trabalho marcado pelo patriarcado. O julgamento
em uma perspectiva de gênero no campo do direito do trabalho
torna possível avançar na interpretação em solução de conflitos
das normas jurídicas laborais por meio do referencial teórico dos
direitos humanos e do direito antidiscriminatório laboral.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A discriminação de gênero é, sem dúvidas, um dos assuntos
mais relevantes no Direito do Trabalho e nos Direitos Humanos,
pois assume as mais variadas formas e modalidades, principalmente as discriminações relacionadas ao acesso e permanência no
mercado de trabalho e ao tratamento diversificado no respectivo
ambiente laboral.
Não há dúvidas quanto ao dever da sociedade e dos sujeitos que compõem o Sistema de Justiça Trabalhista, de traçar um
caminho que viabilize o enfrentamento de atos discriminatórios,
almejando que a igualdade não seja tão somente um princípio
inserido em nosso ordenamento jurídico, mas de igual forma seja
uma realidade fática, substancial.
Reconhecer e compreender o sistema jurídico - seja na elaboração das leis, seja na interpretação e aplicação das mesmas –
como um sistema construído sobre estereótipos de gênero, que
os reproduzem através da atuação jurisdicional é fundamental
para o avanço social na busca pela igualdade.
Nesse sentido, a perspectiva de gênero para além de assumir
papel central na neutralização das diferenças e hierarquização entre os sexos, também ela possibilita escancarar diferenças e discriminações quando a aparente neutralidade jurídica serve de escudo
para a manutenção da desigualdade.
Assim, é indispensável a um direito antidiscriminatório eficiente, concretizado também através das demandas lavadas ao
Judiciário e da respectiva atuação jurisdicional dos magistrados,
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a utilização da perspectiva de gênero enquanto ferramenta a serviço da igualdade.
É premente que o sistema de justiça assuma a responsabilidade de concretizar os parâmetros normativos de proteção à
mulher, rompendo o arranjo que acaba por naturalizar a violência
e, por consequência, negar vigência à Constituição e aos tratados
de direitos humanos a que o Brasil se obrigou.
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perspectiva de gênero para a proteção do meio ambiente laboral equilibrado. 2014 Dissertsção (Mestrado) Faculdade de Direito USP Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2138/tde-03102017114125/publico/VIEIRAReginaS_C_Mestrado_v_corrigida.pdf. Acesso
em: 29 Jul. 2021.
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O COMPLIANCE TRABALHISTA COMO
INSTRUMENTO DE PREVENÇÃO AO
ASSÉDIO MORAL
Ana Terra Borges Antunes Ribeiro1

1. INTRODUÇÃO
Nas últimas décadas, os programas de compliance vêm se
apresentando cada vez mais importantes para as empresas de todos os segmentos, seja pela obrigatoriedade na implementação
(por exigências legais ou mercadológicas), seja pelo conhecimento no que tange aos benefícios.
No Brasil, com o advento da Lei 12.846/2013 (Lei Anticorrupção) essa tendência foi enfatizada, atribuindo para outras
áreas do direito a relevância do programa de compliance, não se
esgotando na esfera penal, tributária e administrativa.
Observa-se que os programas de compliance na área trabalhista também estão adquirindo caráter fundamental no mundo
empresarial. Uma das razões é o fato de que o capital humano
vem sendo crescentemente valorizado nas organizações que almejam sustentabilidade e durabilidade no mercado.
Para o desenvolvimento de qualquer empresa, é imprescindível o cuidado e atenção com as relações de trabalho envolvidas.
Desse modo, as empresas buscam mecanismos que sejam capazes
de auxiliar o enfrentamento das maiores dificuldades que dizem
respeito às relações de trabalho. Sem dúvidas, o assédio moral é
um desses desafios.
Desde o século passado, observa-se que existe a prática do
assédio moral em empresas de todos os ramos, sendo invocado
1

Advogada. Pós-Graduanda em Direito e Compliance Trabalhista (IEPREV). Graduada pela Faculdade Baiana de Direito e Gestão. Sócia do Borges e Sepúlveda Advocacia e Consultoria. Conselheira do Conselho
Consultivo da Jovem Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Bahia. Monitora de Direito
do Trabalho (CEJAS). Compliance Trabalhista (ONESTEP Escola). Compliance (FGV). Cofundadora do
Instagram jurídico @dizai.dra.

10.51797/9786588862100Cap7
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nas modalidades horizontal, vertical e até mesmo organizacional,
resultando na violação do direito à dignidade do ser humano.
O assédio moral se apresenta como forte inimigo do crescimento empresarial, além de se apresentar, é claro, como causador
de inúmeros transtornos nas esferas psíquica, pessoal e profissional dos indivíduos envolvidos. Observa-se que o fenômeno do
assédio moral necessita de formas urgentes e efetivas de prevenção e combate.
O presente artigo tem por objetivo analisar o compliance trabalhista enquanto instrumento capaz de prevenir práticas
de assédio moral, as quais são frequentemente vistas no mundo
empresarial.
Com relação à metodologia utilizada, o método cartesiano
foi adotado, de modo que inicialmente foram utilizadas premissas
mais gerais e, posteriormente, premissas mais específicas em cada
capítulo. Pontua-se ainda que, foi realizada a pesquisa bibliográfica,
contando com análise de doutrina, jurisprudência, textos de lei, periódicos, artigos e trabalhos científicos já publicados sobre o assunto.
2. A NECESSIDADE DO COMPLIANCE
TRABALHISTA NAS EMPRESAS BRASILEIRAS
A intensificação da globalização nos últimos anos fez com
que grandes empresas transnacionais deslocassem a sua produção
para países com menor custo, provocando a desnacionalização das
empresas2. Neste cenário, visualiza-se uma das maiores e mais graves consequências, qual seja: a precarização das relações de trabalho - especialmente para países subdesenvolvidos, como o Brasil.
Contudo, é sabido que a dinâmica da precarização do trabalho3 é incompatível com os princípios empresariais que são
pautados na ética, integridade e em boas práticas de governança
2

SILVA; PINHEIRO, 2020.

3

Especialmente a partir de 1990, a globalização (responsável pelo deslocamento da produção industrial dos
países do Norte, para os países subdesenvolvidos do Sul, com menor poder de organização coletiva) resultou em diversas alterações legislativas que introduziram o contrato a tempo parcial e o contrato por tempo
determinado, por exemplo. (CARVALHO; PEREIRA; SEPÚLVEDA SOBRINHO, 2020).
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corporativa4. Sendo assim, nessa conjuntura, desponta a necessidade de implementação de programas de compliance com enfoque nas relações de trabalho, inclusive nas empresas que não
estão inseridas (de forma direta) em mercados globais5.
De pronto, convém exprimir a essência da palavra “compliance”, oriunda do inglês “to comply”, que se refere ao ato de
cumprir ou estar em conformidade com as leis, códigos, orientações e normas6, sejam externos ou internos à organização.
Desse modo, além do cumprimento da legislação vigente, o
programa de compliance tem a finalidade de estar em conformidade com os princípios empresariais, promovendo a ética na condução dos negócios, bem como em todas as atitudes das pessoas
envolvidas, conforme o especialista Wagner Giovanini7.
Portanto, depreende-se que o programa de compliance é
um instrumento útil a efetivar as políticas internas, criando procedimentos e normas baseados na ética, os quais obrigatoriamente
devem ser observados por cada um dos membros da empresa8.
Além disso, o programa de compliance serve também para proteção da imagem e da reputação da empresa, elementos que merecem cuidados indispensáveis nos dias de hoje, considerando o
mercado cada vez mais competitivo e globalmente conectado.
Em virtude do presente artigo abordar tão somente o programa de compliance na área trabalhista, é fundamental esclarecer
do que se trata o compliance trabalhista:
Aplicado na criação e na manutenção de um código de condutas
comportamentais da companhia, o compliance trabalhista entra
em cena para imunizar a atmosfera corporativa contra práticas

4

As boas práticas de governança corporativa convertem princípios básicos em recomendações objetivas,
alinhando interesses com a finalidade de preservar e otimizar o valor econômico de longo prazo da organização, facilitando seu acesso a recursos e contribuindo para a qualidade da gestão da organização, sua
longevidade e o bem comum (IBGC, 2021).

5

SILVA; PINHEIRO, 2020.

6

(ALVES; PINHEIRO, 2017, p. 43).

7

(GIOVANINI, 2014).

8

(ANDRADE; FERREIRA, 2017, p. 73).
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antiéticas e ilegais, atendendo à necessidade das corporações de se
manterem pautadas na ética e na legislação vigente.
As ações voltadas à melhoria dos processos de gestão de pessoas
são bem-vindas, porque muitos conflitos que causam ações trabalhistas nascem de problemas de relacionamento entre colegas de
trabalho, principalmente entre gestores e subordinados9.

O compliance trabalhista apresenta-se como um poderoso
instrumento capaz de prevenir o descumprimento de diversas
normas trabalhistas, através de boas práticas corporativas que geram impactos em toda a empresa10.
Conforme recente Relatório Geral da Justiça do Trabalho, a
cada 100.000 habitantes do país, 1.214 pessoas ingressaram com
pelo menos uma ação ou recurso na Justiça do Trabalho em 202011.
Sendo que, em outra pesquisa na qual mensuram-se, de maneira estatística, os assuntos mais recorrentes, observou-se que,
de 2018 para 2019 cresceu em quase 100% o número de ações
novas que foram ajuizadas alegando assédio moral (de 56.160
para 112.022)12.
Levando em consideração os dados apresentados13, as normas
trabalhistas são frequentemente violadas em empresas públicas e
privadas, de modo que, se faz necessária a adoção de alguns mecanismos efetivos que possam prevenir, controlar e reduzir riscos empresariais, buscando a ética e a responsabilidade social corporativa14.
Fato é que, os riscos supramencionados extrapolam bastante a esfera patrimonial das ações trabalhistas individuais, estas
9

(GIEMEREK, 2021).

10 (RIBEIRO 2018, p. 68).
11 BRASIL. Coordenadoria de Estatística e Pesquisa do Tribunal Superior do Trabalho. Relatório Geral
da Justiça do Trabalho 2020. Brasília, DF, 2021. Disponível em: https://www.tst.jus.br/web/estatistica/jt/
relatorio-geral. Acesso em: 22 jun. 2021.
12 BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Assuntos mais recorrentes na Justiça do Trabalho em 2020.
Brasília, DF, 2021. Disponível em: http://www.tst.jus.br/web/estatistica/jt/assuntos-mais-recorrentes.
Acesso em: 22 jun. 2021.
13 Frisa-se, desde já, que os números apontados pelo Relatório Geral da Justiça do Trabalho servem apenas
como exemplo didático ilustrativo neste momento da presente pesquisa, não sendo considerado o único
fator importante quando se analisa a importância do compliance trabalhista.
14 (SILVA; PINHEIRO, 2020).
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“representam apenas uma das múltiplas repercussões negativas
que um descumprimento de norma jurídica trabalhista pode trazer para a organização”15.
Há ainda a possibilidade de que o empregador ou tomador
de serviços seja multado na esfera administrativa pelos órgãos
de fiscalização trabalhista, podendo, inclusive, ter suas atividades
interditadas se constatado risco grave e iminente ao trabalhador,
conforme autorizado pelo artigo 161 da Consolidação das Leis
Trabalhistas (CLT)16. Além disso, por meio de ação coletiva, a empresa também pode ser obrigada pelo Poder Judiciário a cumprir
determinada norma e/ou pagar determinado valor de condenação a título de indenização por dano moral.
Ademais, na avaliação de riscos, salienta-se ainda que, o empregador responde objetivamente pelos danos causados por seus
empregados, no exercício do trabalho que lhes competir ou em
razão dele, por força do disposto no art. 932, inciso III, do Código Civil17.
Outrossim, transcendendo a esfera jurídica apresentada,
destacam-se os riscos trabalhistas que atingem diretamente e
instantaneamente o funcionamento dos negócios, tais como: aumento na rotatividade de colaboradores, queda na produtividade,
clima organizacional prejudicado, manchas reputacionais, aumento de acidentes, dentre tantos outros.
Portanto, o compliance trabalhista configura-se como mecanismo essencial nas empresas brasileiras que visam prevenir riscos, cumprir e estimular o atendimento espontâneo das normas
trabalhistas:
15 (ANDRADE; FERREIRA, 2017, p. 79).
16 BRASIL. Consolidação das Leis Trabalhistas. 1943. Art. 161: O Delegado Regional do Trabalho, à vista
do laudo técnico do serviço competente que demonstre grave e iminente risco para o trabalhador, poderá
interditar estabelecimento, setor de serviço, máquina ou equipamento, ou embargar obra, indicando na
decisão, tomada com a brevidade que a ocorrência exigir, as providências que deverão ser adotadas para prevenção de infortúnios de trabalho. (Redação dada pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977). Disponível em: http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm. Acesso em: 20 jun. 2021.
17 BRASIL. Código Civil. 2002. Art. 932: São também responsáveis pela reparação civil: [...] III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir,
ou em razão dele. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406compilada.htm.
Acesso em: 20 jun. 2021.
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O compliance trabalhista é uma ferramenta essencial para prevenção e gestão de riscos na área trabalhista, cuidando de garantir o
cumprimento das normas trabalhistas (função de cumprimento),
evitando que os riscos previstos ocorram (função de prevenção) e
estimulando a adoção de boas práticas destinadas à valorização do
capital humano das empresas (função de excelência laboral)18.

Nesse diapasão, o capital humano vem sendo crescentemente valorizado nas empresas que objetivam desenvolvimento
e durabilidade no mercado. Deste modo, com enfoque no valor
que cada trabalhador enquanto indivíduo social – o qual precisa
de, no mínimo, respeito a sua dignidade – representa para a sociedade como um todo, alguns dos riscos trabalhistas mais antigos
e mais comuns, como a prática do assédio moral, passa a ganhar
proporções maiores, visando prevenir essa prática.
3. ASSÉDIO MORAL: CONCEITO E CLASSIFICAÇÃO
No Brasil, “assédio moral” é a nomenclatura mais conhecida popularmente, entretanto, a depender do país, também são
utilizados os sinônimos de variadas expressões.
O assédio moral pode ser chamado de bossing (na Irlanda),
mobbing (na Itália e na Alemanha), bullying (na Inglaterra), harassment (nos Estados Unidos), harcèlement moral (na França), acoso
moral (Espanha)19.
Desde os primórdios da sociedade, a figura do assédio moral sempre esteve presente nas relações de trabalho. Foi no campo
da psicologia que começaram os estudos sobre o tema.
No ano de 1955, se falava em bossing para descrever a forma
adotada pelos empregadores para que os próprios empregados
pedissem desligamento, era uma técnica “para diminuir o número
de empregados”20.

18 SILVA; PINHEIRO, 2020.
19 (PAMPLONA FILHO, 2013).
20 (MARTINS, 2015, p. 1).
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A partir da década de 1980, cresceu o número de interessados nas discussões e pesquisas acadêmicas, as quais eram realizadas por juristas, médicos, psicólogos e demais estudiosos da
saúde do trabalhador21.
Ainda nesse período, começaram a ganhar destaque as lições de uma das maiores referências globais no assunto até os
dias de hoje, a psicanalista francesa Marie-France Hirigoyen. Em
sua primeira grande obra publicada, “Assédio moral: a violência
perversa no cotidiano”, Hirigoyen conceitua assédio moral em
local de trabalho:
por assédio em local de trabalho temos que entender toda e qualquer conduta abusiva manifestando-se sobretudo por comportamentos, palavras, atos, gestos, escritos que possam trazer dano à
personalidade, à dignidade ou à integridade física ou psíquica de
uma pessoa, pôr em perigo seu emprego ou degradar o ambiente
de trabalho22.

De pronto, cabe salientar que, conforme o conceito amplo de assédio moral, este não seria um fenômeno que acontece,
exclusivamente, no ambiente de trabalho, podendo ocorrer, em
verdade, nos mais diversos ambientes, bastando que haja uma coletividade no local, a exemplo das escolas. Contudo, fato é que a
hipossuficiência de uma das partes que compõem a relação de
trabalho subordinada, por si só, já é uma das maiores razões para
que os autores – costumeiramente - conceituem o assédio moral dentro do campo das relações de trabalho23. De igual modo,
acontece no escopo do presente artigo.
As condutas constrangedoras, desrespeitosas e abusivas,
quando praticadas de modo reiterado no ambiente laboral, podem causar danos irreversíveis à dignidade de um ser humano que
se encontra naquele espaço de trabalho tão somente com o intuito de exercer suas atividades, mas acaba tornando-se uma vítima.
21 (PAMPLONA FILHO; SANTOS, 2020).
22 (HIRIGOYEN; 2014, p. 65).
23 (PAMPLONA FILHO, 2013, p. 105).
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Em obras mais recentes, os autores Adriana Wyzykowski, Renato Barros e Rodolfo Pamplona definem o assédio moral como:
um conjunto de condutas abusivas e intencionais, reiteradas e
prolongadas no tempo, que visam a exclusão de um empregado
específico, ou de um grupo determinado destes, do ambiente de
trabalho por meio do ataque à sua dignidade, podendo ser comprometidos, em decorrência de seu caráter multiofensivo, outros
direitos fundamentais, a saber: o direito à integridade física e moral, o direito à intimidade, o direito ao tratamento não discriminatório, entre outros24.

Portanto, o assédio moral consiste na prática de atos ofensivos (gestos, palavras, comportamentos, atitudes), de forma dolosa
e repetitiva, que visam expor, humilhar, excluir um trabalhador ou
um grupo de trabalhadores dentro do seu ambiente de trabalho.
Essa prática atinge a dignidade, a integridade física e a integridade
mental do trabalhador de maneira tão gravosa que o prejudica no
exercício de suas atividades laborais, bem como o atrapalha na
convivência social.
Independentemente do grau de hierarquia no ambiente de
trabalho, qualquer trabalhador pode ser vítima de assédio moral.
Contudo, examina-se brevemente as peculiaridades mais marcantes em alguns dos tipos de assédio moral, com o intuito de que
possam ser identificados nas suas variadas formas no ambiente
organizacional.
No Brasil, o mais comum é o assédio moral vertical descendente, no qual a vítima encontra-se em posição de subordinação
hierárquica em relação ao agente. Tendo em vista a assimetria de
poder entre as partes, o assediador se aproveita da sua superioridade hierárquica para a prática da violência psicológica sobre a
vítima. Enquanto a vítima, por medo de perder o emprego, especialmente em razão da dependência econômica, mantém-se na
respectiva situação25.
24 (PAMPLONA FILHO; WYZYKOWSKI; BARROS; 2016, p. 120).
25 (CASTRO, 2012, p. 54).
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O tipo mais raro é o assédio moral vertical ascendente, pois
é a prática exercida por um ou vários subordinados “com a finalidade de tornar insuportável a presença de um superior hierárquico26”. Nessa modalidade, geralmente, a vítima evita procurar
ajuda, com medo de ser taxada de incompetente para o cargo de
chefia que ocupa27. Além disso, uma das maiores dificuldades é
que a vítima não sabe a quem recorrer para se defender.
Entre colegas do mesmo nível hierárquico também ocorre,
é o chamado assédio moral horizontal. De acordo com PAMPLONA e SANTOS28, os atos mais frequentes são as brincadeiras
maldosas, apelidos depreciativos, piadas, grosserias, gestos obscenos, isolamentos, interrupções na fala, exclusão nos momentos
de convívio sociolaboral.
Há ainda, a possibilidade de coexistir o horizontal e vertical
ao mesmo tempo. Trata-se do assédio moral misto, que ocorre
quando os colegas de mesmo nível hierárquico praticam os atos
assediadores (horizontal) e o superior hierárquico (vertical) participa, incentiva ou, até mesmo se cala29.
Feita até aqui – nas linhas acima - a identificação do assédio
moral de natureza interpessoal (agressor e vítima). Faz-se necessária, então, a identificação do assédio moral organizacional, “que
decorre de uma perspectiva coletiva, fruto da atividade empresarial pautada na demanda de mercado”30.
O assédio moral organizacional é marcado pelo ritmo excessivo de trabalho, por metas abusivas, pela pressão diária, pelo
sistema de premiações, pela competitividade instaurada entre colegas e, consequentemente, pela natureza coletiva do público alvo.
Como outro fruto da intensificação da globalização, o assédio moral organizacional ganhou espaço nos modelos de gestão
de pequenas, médias e grandes empresas que buscam seu lugar no
26 (RODENAS, 2005. p. 17-18 apud WYZYKOWSKI, 2020, p. 168).
27 ALKIMIN, Maria Aparecida. Assédio moral na relação de trabalho. Curitiba: Juruá, 2009, p. 65.
28 (PAMPLONA FILHO; SANTOS, 2020).
29 (PAMPLONA FILHO; SANTOS, 2020)..
30 (WYZYKOWSKI, 2020, p. 169).
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mercado que está cada vez mais competitivo. As políticas internas
empresariais que visam a redução de custos, a aferição de lucro e a
alta produtividade apresentam-se como uma manifestação coletiva
de assédio (através da figura do empregador ou de seus prepostos).
Segundo a autora Lis Soboll, são semelhantes as consequências suportadas pelas vítimas de assédio interpessoal e de assédio
organizacional, pois em ambas as modalidades a autoconfiança
e a identidade da vítima são fortemente atingidas, resultando em
disfunções psicológicas e fisiológicas desses trabalhadores.31
Ademais, considerando a condição de vulnerabilidade social ainda maior na qual, historicamente, estão as trabalhadoras
mulheres, é válido destacar o direcionamento mais comum do
assédio moral, conforme aponta a Desembargadora do Tribunal
Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul, Tânia Reckziegel:
é notório, a par dos inúmeros julgados no âmbito desta Justiça do
Trabalho, que as mulheres são preponderantemente alvo, também,
de assédio moral e sexual no ambiente de trabalho, a demonstrar
que o menosprezo às trabalhadoras ainda é um problema cultural
neste país, o que resulta em ofensa à dignidade dessas profissionais
e a seus direitos de personalidade32.

Assim, embora existam normas nacionais e internacionais (a
Convenção n. 100 da OIT e Convenção n. 111 da OIT, por exemplo) que visam proteger o trabalho da mulher, é preciso ressaltar
o fato de que ainda é evidente a constante submissão feminina a
práticas de assédio moral33. Deste modo, as práticas empresariais
de prevenção e combate também devem levar em consideração
essa realidade.
Qualquer forma de assédio moral é lesiva ao trabalhador e se
configura como violação aos direitos fundamentais do indivíduo,
sendo capaz de atingir todas as esferas de sua vida. Além disso, o
assédio em todas as suas formas também se apresenta como um
dos riscos trabalhistas mais preocupantes para uma empresa que
31 (SOBOLL, 2008, p. 88).
32 (RECKZIEGEL, 2018, p. 322).
33 (PAMPLONA FILHO; SANTOS, 2020).
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visa o crescimento do seu negócio, a sua durabilidade no mercado
e que preza por sua reputação.
4. COMPLIANCE TRABALHISTA COMO
INSTRUMENTO DE PREVENÇÃO AO ASSÉDIO
MORAL
Conforme asseverado em tópicos anteriores, o compliance
trabalhista configura-se como mecanismo essencial nas empresas
brasileiras que visam prevenir riscos, cumprir e estimular o atendimento espontâneo das normas trabalhistas.
O assédio moral é um dos grandes riscos empresariais trabalhistas enfrentados, os quais vêm gerando enormes prejuízos,
tanto para a vida pessoal do trabalhador que é vítima, como para
a empresa que arca com o ônus no âmbito financeiro, produtivo
ou reputacional.
Assim, o primeiro passo de uma empresa que busca se prevenir é a adoção de medidas que tenham o objetivo de identificar
os riscos. Como pontuado por Wagner Giovanini, quando se almeja identificar riscos, “existe a condição obrigatória de conhecer
e considerar o ambiente, por exemplo: quais as leis aplicáveis, (...),
a natureza do negócio, o segmento da atividade, o real propósito
da empresa, etc”34.
É imprescindível que a empresa adote um sistema de controle interno que seja capaz de detectar os riscos eventuais e os
concretos. O assédio moral ocorre em muitas organizações porque é tolerado pela empresa, sendo visto como um problema pessoal da vítima e do agressor35.
Conforme Anaruez Mathies36, o trabalhador que é vítima de
assédio moral sente-se desprotegido e fragilizado, além de sentir-se
intimidado pelo agressor, dificultando bastante a denúncia da violência psicológica sofrida. Sendo assim, uma das principais ferramentas
do compliance trabalhista para a gestão do assédio é a existência de
34 (GIOVANINI, 2018, p. 74).
35 (ALBARRACÍN, [2015] apud MATHIES, 2018, p.170).
36 (MATHIES, 2018, p. 170).
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canais de denúncia que transmitam confiança, imparcialidade e isenção no tratamento perante a totalidade dos colaboradores.
Aliado a isso, é fundamental a elaboração de um Código de
Conduta específico, com a previsão das mais diversas situações da
rotina da empresa, de modo a estimular as boas práticas e coibir
atos inadequados (tratamentos assediadores e discriminatórios,
por exemplo), com consequências para descumprimento já determinadas. O Código de Conduta também deve constar a missão
e os valores da empresa, alcançando todas as pessoas que, de alguma maneira, tenham algum relacionamento com a empresa37.
Destaca-se que, com relação ao Código de Conduta, este
deve ser feito considerando a realidade da empresa ao qual se
vincula. Caso seja elaborado de forma muito distante da realidade, com objetivos irreais, além de não surtir efeitos, ainda corre o
risco de perder a credibilidade perante os colaboradores.
Nesse cenário, os Treinamentos Corporativos também se
apresentam como elementos importantes na prevenção do assédio. No programa de compliance com enfoque trabalhista,
os treinamentos (presenciais ou virtuais) podem ter a finalidade
educacional, de modo que todos os colaboradores da empresa
possam reconhecer situações de assédio moral, as quais são mais
comuns do que muitos deles imaginam.
Isto posto, é plenamente possível (claro que observando-se
a realidade financeira da empresa) investir na criação e efetivação
de políticas internas, por meio de procedimentos e normas baseados na ética, os quais deverão ser cumpridos pela empresa de
forma geral.
Além de tudo, a implementação do compliance trabalhista
ainda é benéfica para proteção da reputação da empresa, elemento que merece cuidado e atenção redobrados nos dias de hoje,
tendo em vista o mercado altamente competitivo e globalmente
conectado.

37 SILVA; PINHEIRO, 2020..
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5. CONCLUSÃO
Após todas as ponderações realizadas ao longo do presente trabalho, conclui-se que o compliance trabalhista apresenta-se
como instrumento apto e eficiente quando se busca prevenir o
assédio moral no ambiente laboral.
A prática do assédio moral demonstra clara e direta violação
aos direitos fundamentais dos seres humanos, causando danos até mesmo irreversíveis - na esfera psíquica, pessoal e profissional
das vítimas envolvidas. As condutas são intencionais, abusivas,
reiteradas e extremamente cruéis. Elas podem advir de um colega de trabalho que ocupa cargo de mesma hierarquia, que ocupa
cargo de superior ou inferior hierarquia, mas também podem ser
fruto da própria política interna (cobrança de metas excessivas,
por exemplo) adotada pelo empregador.
As humilhações, os constrangimentos, as ofensas, as exposições acontecem em ambientes nos quais o indivíduo frequenta
justamente para que, através de seus esforços laborais, possa sobreviver com dignidade. No entanto, é obrigado a enfrentar desrespeito ao seu direito à integridade física e moral, ao seu direito
à intimidade, ao seu direito ao tratamento não discriminatório.
Conforme a legislação brasileira, o empregador deve responder objetivamente pelos supramencionados desrespeitos a
direitos fundamentais de seus colaboradores que são vítimas de
assédio moral no ambiente de trabalho, considerando que são danos causados por seus empregados, no exercício do trabalho que
lhes competir ou em razão dele.
Em verdade, quando a empresa deixa de investir no compliance trabalhista, além de se preocupar com o passivo das possíveis reclamatórias trabalhistas individuais ajuizadas na Justiça do
Trabalho, também corre o risco de assumir demandas advindas
de ações judiciais coletivas, de assumir multas administrativas, de
ter suas atividades interditadas, dentre outros.
Não obstante, as empresas ainda precisam lidar com as manchas na reputação e na imagem, com o aumento da rotatividade
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de colaboradores, com o aumento dos acidentes, com a queda
na produtividade, com o clima organizacional prejudicado. São
múltiplas as repercussões negativas que o descumprimento de
normas jurídicas trabalhistas pode acarretar para a organização.
Visando a maior valorização do capital humano e, consequentemente, o desenvolvimento e a sustentabilidade empresarial
no mercado global, conclui-se que o aumento do lucro empresarial não pode sobrepor a violência psicológica presente nas facetas do assédio moral.
Desse modo, o compliance trabalhista apresenta ferramentas capazes de efetivamente prevenir que os atos de assédio moral
sejam praticados no ambiente laboral, bem como coibir que este
comportamento seja naturalmente aceito nas relações de trabalho, tendo em vista que o programa de compliance é baseado
nas práticas de boa governança corporativa e, principalmente, nos
princípios da ética e da integridade.
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AS ATIVIDADES ESSENCIAIS DURANTE
A PANDEMIA E OS DIFERENTES CUSTOS
DA COVID-19 PARA OS TRABALHADORES
BRASILEIROS SOB A PERSPECTIVA DE
GÊNERO E RAÇA NAS RELAÇÕES DE
TRABALHO
Maíra Guimarães Araújo de la Cruz1
Manuela Hermes de Lima2

1. INTRODUÇÃO
Entre as medidas de enfrentamento à pandemia da Covid-19, uma das mais eficazes foi, e continua sendo, a imposição
de isolamento social. O êxito desta medida, por sua vez, está, diretamente, associado à capacidade do Estado de assegurar e exigir
dos empregadores que garantam rendimento aos trabalhadores,
a fim de tornar viável a sua subsistência, durante o período de
restrição da circulação pública, o que, contudo, encontra grandes
desafios em sociedades nas quais a precarização das relações de
trabalho, com crescimento da informalidade e insegurança nos
vínculos de emprego, é elevada.
Tais medidas, por sua vez, ainda que necessárias à preservação da vida, bem jurídico maior a ser preservado, implicaram
em inevitáveis impactos econômicos para a sociedade, com o fechamento de estabelecimentos comerciais, redução das atividades
econômicas, encerramento de postos de trabalho e, até mesmo,
dispensas coletivas.
1

Mestranda em Regulação Social do Trabalho pela Universidade Federal da Bahia. Pesquisadora do Grupo
de Pesquisa Transformações do Trabalho, Democracia e Proteção Social (TTDPS/CAPES). Integrante da
Coordenação do Grupo de Estudos contra Práticas Discriminatórias nas Relações de Trabalho da EJUD 5.
Juíza do Trabalho Substituta do TRT da Bahia.

2

Mestra em Direito Público (UCSAL em convênio interinstitucional com a UFPE). Coordenadora do Grupo
de Estudos contra Práticas Discriminatórias nas Relações de Trabalho da EJUD5. Juíza Titular da Vara do
Trabalho de Jacobina do TRT da Bahia.
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Por outro lado, para a satisfação das necessidades básicas
da coletividade, algumas atividades, por força da sua essencialidade, continuaram a ser exercidas. Dentro dessa chave, abrem-se
inúmeros debates relevantes, relacionados ao conceito de “essencialidade” e às contrapartidas necessárias aos trabalhadores, cujo
engajamento nas atividades essenciais, durante o contexto pandêmico, implicou não apenas em inúmeras restrições ao conjunto
de seus direitos, como em grave exposição da própria saúde e a
de seus familiares.
Ainda é possível afirmar que, no contexto brasileiro, restou evidente, diante da excepcionalidade do período de pandemia
e das medidas necessárias para contê-la, que o trato político do
Poder Executivo, em relação à crise, não encontrou respaldo no
marco legal pátrio sobre “atividades essenciais” e, o que se viu,
principalmente, no ano de 2020, foi uma desenfreada produção
legislativa, classificando inúmeras atividades como essenciais,
com o propósito de se legitimar, muito além da imprescindibilidade da sua execução, a demanda de setores econômicos pela
manutenção da atividade comercial e a própria exposição ao risco
de contaminação dos trabalhadores e trabalhadoras.
Percebeu-se, pois, que, ao mesmo tempo em que diversas atividades foram reputadas essenciais pelo Estado, muitos
trabalhadores convocados a executá-las, permaneceram na informalidade, à margem da proteção estatal social e trabalhista,
constatando-se, inclusive, um incremento nos índices de mortalidade entre os trabalhadores em atividades essenciais, quando
comparados com o período pré-pandêmico.
O presente artigo se propõe, pois, a analisar a situação dos
trabalhadores recrutados ao trabalho, durante a pandemia, por
conta da essencialidade do seu labor, e como a ausência de contrapartidas necessárias para o risco enfrentado, em termos de proteção social e garantia de direitos, implicaram, no caso brasileiro,
não apenas em elevados custos assumidos por esses trabalhadores, mas em graves distorções, sobretudo quando analisados, sob
uma perspectiva de gênero e raça nas relações de trabalho.
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2. A CLASSIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES
ESSENCIAIS E A AUSÊNCIA DE
CONTRAPARTIDAS PROTETIVAS AOS
TRABALHADORES.
A Constituição Federal de 1988 previu no parágrafo 1º do
art. 9º que a lei regularia “os serviços ou atividades essenciais”
e “o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade”,
vinculando à atividade essencial dois elementos importantes: o
temporal, que atrela a essencialidade ao que é inadiável, e, ainda, a
prevalência do interesse público e das necessidades da comunidade, que são satisfeitas pelo trabalho humano, enquanto promotor
do bem-estar comum.
Assim, a Lei nº 7.783/89, vigente até os dias atuais, definiu o
que seriam atividades essenciais, regulamentando o atendimento
das necessidades inadiáveis da comunidade. Hoje, após alterações
recentes, a lei que “dispõe sobre o exercício do direito de greve,
define as atividades essenciais e regula o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade”, classifica como essenciais as
seguintes atividades:
I - tratamento e abastecimento de água; produção e distribuição de
energia elétrica, gás e combustíveis;
II - assistência médica e hospitalar;
III - distribuição e comercialização de medicamentos e alimentos;
IV - funerários;
V - transporte coletivo;
VI - captação e tratamento de esgoto e lixo;
VII - telecomunicações;
VIII - guarda, uso e controle de substâncias radioativas, equipamentos e materiais nucleares;
IX - processamento de dados ligados a serviços essenciais;
X - controle de tráfego aéreo e navegação aérea;
XI - compensação bancária.
XII - atividades médico-periciais relacionadas com o regime geral
de previdência social e a assistência social;
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XIII - atividades médico-periciais relacionadas com a caracterização do impedimento físico, mental, intelectual ou sensorial da
pessoa com deficiência, por meio da integração de equipes multiprofissionais e interdisciplinares, para fins de reconhecimento
de direitos previstos em lei, em especial na Lei nº 13.146, de 6 de
julho de 2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência);
XIV - outras prestações médico-periciais da carreira de Perito
Médico Federal indispensáveis ao atendimento das necessidades
inadiáveis da comunidade;
XV - atividades portuárias.

No contexto da pandemia da Covid-19, o Brasil se viu atravessado por uma crise política e institucional que se explicitou
por meio de divergências entre o entendimento de representantes
dos poderes executivos municipal e estadual e a posição do poder
executivo federal quanto à implementação das internacionalmente recomendadas medidas de isolamento social.
Instado a dirimir a controvérsia, o Supremo Tribunal Federal, ao interpretar o artigo 3º da Lei nº 13.979/20, na ADI nº
6.341, entendeu que a União pode definir por decreto a essencialidade dos serviços públicos, desde quando o exercício desta
competência preserve a autonomia dos demais entes federativos,
preservando-se, assim, o princípio da separação dos poderes.
Assim, os entes federativos, no exercício de suas competências constitucionais e no âmbito de seus territórios, adotaram
diversas medidas de enfrentamento à pandemia da Covid-19,
restringido a atividade econômica, através do isolamento social,
medida reconhecidamente eficaz para a redução do número de
infectados e de óbitos, como recomenda a Organização Mundial
de Saúde, ao tempo em que autorizaram, por decretos, a continuidade de diversas outras atividades, através da sua classificação
como essenciais à sociedade.
Nesse contexto, inicia-se a edição de inúmeros decretos
pelo Presidente da República, aumentando, sucessivamente, o rol
de atividades essenciais durante a pandemia da Covid-19.
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O Decreto nº 10.282/20 regulamentou, assim, a Lei nº
13.979/20, definindo, inicialmente, nos cerca de trinta incisos
do rol do art. 3º, os serviços públicos e as atividades essenciais.
Após a edição deste decreto, o Presidente da República editou
outros quatro, acrescendo ao rol diversas outras atividades essenciais, quais sejam: decretos nºs 10.292/20, 10.329/20, 10.342/20
e 10.344/20. Ainda, o decreto nº 10.288/20 definiu as atividades
e os serviços relacionados à imprensa como essenciais.
A versão atual do parágrafo 1º do art. 3º do Decreto nº
10.282/20 classifica, em mais de 50 incisos, inúmeras atividades
como essenciais, mesmo após ressaltar que somente “são serviços públicos e atividades essenciais aqueles indispensáveis ao
atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, assim
considerados aqueles que, se não atendidos, colocam em perigo a
sobrevivência, a saúde ou a segurança da população”.
Os decretos editados no âmbito da União reconhecem, contudo, como atividades essenciais, desde os serviços de assistência
à saúde, a serviços de entrega de produtos variados, serviços de
reparo pneumáticos, salões de beleza e academias de ginástica.
Frise-se, ainda, que a redação original do inciso V do art. 3º, cuja
redação fora alterada pelo Decreto nº 10.329/20, previa, expressamente, como atividade essencial “o transporte de passageiros
por táxi ou aplicativo”.
Não bastasse o extenso rol de atividades essenciais do art. 3º
do Decreto nº 10.282/20, quase todos os Estados do país editaram Decretos, instituindo, em seus respectivos territórios, novas
atividades essenciais.
Para exemplificar, destaca-se o Decreto nº 1.414/20 do Estado do Amapá, que previu em seu art. 1º, parágrafo 3º, inciso
IV, como atividade essencial, a prestação de serviços de entrega
domiciliar de determinados produtos; o Decreto nº 42.106/20 do
Estado do Amazonas que previu em seu art. 1º, inciso III, como
atividade essencial, os “serviços de transporte público, incluídos
os motoristas de aplicativo e os taxistas” e o Decreto nº 4.626R/20 do Estado do Espírito Santo que suspendeu em seu art. 3º

163

DIREITO ANTIDISCRIMINATÓRIO DO TRABALHO: ASPECTOS MATERIAIS E PROCESSUAIS

“o funcionamento de estabelecimentos comerciais”, ressaltando,
contudo, em seu parágrafo 7º, que a “suspensão prevista no caput
não impede que o estabelecimento comercial realize entrega de
produtos (delivery)”.
Já o Estado do Pará classificou no Decreto nº 729, de 5
de maio de 2020, como essenciais, todos os serviços domésticos,
durante a pandemia, limitando-os, posteriormente, após fortes
repercussões negativas, tal como procedido por outros Estados,
como Pernambuco, no Decreto nº 49.017, de 11 de maio de 2020,
a serviços específicos, “quando imprescindíveis aos cuidados de
criança, idoso, pessoa enferma ou incapaz”.
Nesse sentido, causa perplexidade a consideração por alguns decretos estaduais do trabalho doméstico como atividade
essencial, sem nenhum tipo de especificação das tarefas envolvidas na conceituação, e sem considerar, de outro lado, que a condição majoritária desse grupo de trabalhadores é a informalidade
(28,6% em 2018)3, pois prevalecem no país prestações de serviços
domésticos na condição de diaristas.
Nessa esteira, a pesquisa desenvolvida por Raquel Santana4
oferece relevante critério, no sentido de pensar a atividade doméstica como atividade passível de especializações, sendo que, entre
elas, as atividades de cuidado dedicadas a pessoas que dependem
desse tipo de serviço para o exercício cotidiano das atividades
elementares à reprodução da vida, difere significativamente da
prestação de serviços de limpeza ou cozinha para uma família que
poderia se reorganizar para assumir esse trabalho diretamente.
No mesmo sentido, o Ministério Público do Trabalho emitiu a Nota Técnica nº 4/20205, recomendando que os trabalhadores domésticos fossem liberados do trabalho, com as seguintes
observações:
remuneração assegurada, no período em que vigorarem as medidas de contenção da pandemia do coronavírus, excetuando-se
3

(BRASIL, 2019)

4

(SANTANA, 2020).

5

(BRASIL, 2020).

164

DIREITO ANTIDISCRIMINATÓRIO DO TRABALHO: ASPECTOS MATERIAIS E PROCESSUAIS

apenas as hipóteses em que a prestação de seus serviços seja absolutamente indispensável, como no caso de pessoas cuidadoras de
idosas e idosos que residam sozinhos, de pessoas que necessitem
de acompanhamento permanente, bem como no caso de pessoas
que prestem serviços de cuidado a pessoas dependentes de trabalhadoras e trabalhadores de atividades consideradas essenciais
nesse período (artigo 3º, § 3º, da Lei n. 13.979/2020).

Assim, embora o valor social do trabalho seja vetor constitucionalmente assegurado no Brasil, ressalta-se que das mais de
6,2 milhões de trabalhadoras domésticas do país, apenas 1,78 milhão possuíam, até 2018, registro formal em carteira de trabalho6
e outros milhares de trabalhadores vinculados aos aplicativos de
entrega ainda reivindicam direitos mínimos trabalhistas, como “limite de jornada, contagem do tempo real à disposição dos aplicativos como
parte da jornada e a garantia da remuneração mensal mínima”, conforme
apontam Renata Dutra e Ricardo Festi.7
Percebe-se, pois, que a classificação de diversas atividades
como essenciais, não veio acompanhada de contrapartidas protetivas aos trabalhadores que, convocados pelo Estado, continuaram a prestar seus serviços em prol da coletividade, sem garantias
trabalhistas ou sociais.
Por outro lado, embora se trate de conceito jurídico indeterminado, cuja definição exata não foi estabelecida pela Constituição, é importante retomar que o conceito de essencialidade das
atividades sinaliza o bem jurídico a ser tutelado (interesses inadiáveis da comunidade), bem como impõe, a partir do conjunto
axiológico que norteia o texto constitucional de modo sistemático, uma densidade hermenêutica possível para essa expressão, de
modo que o alvo da tutela jurídica é a comunidade compreendida
como conjunto de pessoas que trabalham e contratam trabalho,
preservadas, sobretudo, em relação aos valores fundamentais da
vida e da dignidade.

6

(DELGADO; DUTRA; SANTANA, 2020).

7

(DUTRA; FESTI, 2020).
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Nesse sentido, enquadramentos unidirecionais como aqueles que pensam em sacrifícios desproporcionais entre os cidadãos
que trabalham – como, aliás, é corriqueiro nas políticas de austeridade8– em proveito da comodidade dos tomadores dos seus serviços não podem ter lugar em uma regulamentação conformada
ao texto constitucional9. Igualmente, é imperativo considerar que,
em havendo uma demanda coletiva pelo sacrifício de determinados grupos em favor da coletividade, esse grupo perceba, como
contrapartida mínima assegurada pelo Estado, a compensação
material pelo risco assumido associada à segurança em relação ao
trabalho e às condições seguras para sua execução.
Percebe-se, pois, que embora o Estado tenha considerado
diversas atividades como essenciais à própria reprodução da vida
humana em sociedade, sequer reconhece os trabalhadores que as
desenvolvem, caso dos motoristas de aplicativos e entregadores
(“delivery”), como destinatários da proteção trabalhista, que seguem sendo tratados como empreendedores ou “patrões de si
mesmo”, desprotegidos socialmente e sem garantias trabalhistas.
Avançando em relação aos trabalhadores formais, ao se analisar os dados divulgados pelo CAGED - Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, do Ministério da Economia, relativos
ao primeiro trimestre de 2021, constatamos que as ocupações que
mais registraram aumento de mortes no Brasil foram aquelas em
que seus trabalhadores foram convocados para trabalharem durante o isolamento social, em razão da essencialidade da atividade.
Conforme pesquisa divulgada por Marcelo Soares, no periódico El País10, em 05 de abril de 2021, frentistas de posto de
gasolina, por exemplo, tiveram um salto de 68% na comparação
das mortes entre janeiro e fevereiro de 2020 e janeiro e fevereiro
de 2021. Em relação aos operadores de caixa de supermercado,
o percentual foi semelhante, cerca de 67% e quanto aos motoristas de ônibus foram cerca de 62% a mais de mortes. Entre os
trabalhadores do ramo de segurança/vigilância, houve 59% no
8

(FERREIRA, 2012).

9

(BLYTH, 2018).

10 (SOARES, 2021).
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incremento do índice de mortes na comparação entre os períodos analisados.
Referida pesquisa aponta que os dados do CAGED sinalizam o alto custo assumido pelos trabalhadores de atividades
consideradas essenciais, que pagaram com a própria vida pelo
exercício do seu labor, elevando a taxa de mortalidade para índices muito superiores à média da população. Importante ressaltar,
ainda, que o CAGED não contabiliza os números do mercado
informal, deixando de considerar percentual relevante de trabalhadores brasileiros.
A pesquisa avança para concluir que quanto aos trabalhadores da saúde, os maiores números de mortes foram registrados
entre os profissionais de enfermagem, especialmente os técnicos.
Outra categoria analisada foi a dos professores. Em janeiro e fevereiro de 2021, 83 contratos formais de professores do ensino
fundamental foram encerrados por morte, contra 42 no mesmo
período do ano passado.
Ainda, a construção civil, inserida no rol de atividades essenciais do art. 3º do Decreto nº 10.282/20 pelo Decreto nº
10.344/20, aparece como um dos setores com maior número absoluto de mortes, tendo o CAGED registrado um aumento de
mortes em 36%. Por fim, nos supermercados, considerados essenciais desde a redação original do Decreto nº 10.282/21, e que,
portanto, permaneceram abertos durante todas as fases da pandemia, o aumento das mortes foi de 21% entre um ano e outro.
Portanto, quando comparados os meses de janeiro e fevereiro de 2020 e janeiro e fevereiro de 2021, constatamos que o
número de mortes em ocupações do ramo de limpeza, vigilância,
construção civil, transporte, supermercados e saúde – atividades
consideradas essenciais pelo Estado - subiu cerca de 40%.
Assim, os dados divulgados pelo CAGED/Ministério da
Economia, relativos ao primeiro trimestre de 2021, apontam que
dentre as milhares de vítimas da covid-19, no Brasil, encontram-se
inúmeros trabalhadores e trabalhadoras que morreram em virtude
do desempenho do seu labor em prol da coletividade, em atividades
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consideradas essenciais ao bem estar social e à própria reprodução
da vida em sociedade, deixando, por outro lado, suas próprias famílias desprotegidas socialmente, diante da ausência de contrapartidas necessárias para o risco enfrentado por esses trabalhadores e
trabalhadoras, em termos de proteção social e garantia de direitos.
3. OS DIFERENTES CUSTOS DA COVID-19,
PARA OS TRABALHADORES BRASILEIROS,
SOB A PERSPECTIVA DE GÊNERO E RAÇA NAS
RELAÇÕES DE TRABALHO NO BRASIL.
Além dos diferentes custos assumidos pelos trabalhadores em atividades essenciais, a pandemia da Covid-19, também,
desnudou o cenário de desigualdade quando analisada a divisão
sexual do trabalho no país, especialmente no campo do trabalho
de cuidado, como aquele desenvolvido pelas profissionais da saúde e pelas trabalhadoras domésticas. Ainda, quando lançado o
olhar para o perfil dos trabalhadores em atividades consideradas
essenciais, como transporte, limpeza pública, vigilância e cuidado,
constata-se que são ocupações, em sua maioria, desempenhadas
por pessoas negras e de menor escolaridade.
Segundo dados divulgados pela Organização Internacional
do Trabalho, 40% das mulheres trabalhadoras estão inseridas em
setores produtivos mais gravemente impactados pela pandemia,
sendo, ainda, a maioria da força de trabalho no âmbito doméstico
e em “serviços gerais”, e submetidas, portanto, a um maior risco
de contaminação pelo novo corona vírus.11
A Nota Técnica elaborada pela Escola de Administração
de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas (FGV-EAESP) sobre “A pandemia de Covid-19 e os (as) profissionais de
saúde pública no Brasil - 4ª Fase”12 sinaliza a estimativa de participação de mulheres, no setor da saúde, na linha de frente do combate
à pandemia, em, aproximadamente, 70% do total de profissionais,
11 (GENEBRA, 2021).
12 A pandemia de Covid-19 e os (as) profissionais de saúde pública no Brasil - 4ª Fase. Disponível em: https://
portal.fiocruz.br/sites/portal.fiocruz.br/files/documentos/a-pandemia-de-covid-19-e-os-profissionais-de-saude-publica-no-brasil_fase-4.pdf. Acesso em: 13 jul. 2021.
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sendo 62% para as categorias de nível superior e 74% de nível médio e elementar. Sob a perspectiva de gênero e raça, a nota aponta,
ainda, os impactos negativos e a situação desproporcional de vulnerabilidade a que essas trabalhadoras estão sendo expostas, com
acréscimo das horas de trabalho, ante o acúmulo com os afazeres
domésticos, implicando em dupla jornada de trabalho, o que tem
comprometido a saúde física e mental dessas mulheres trabalhadoras, com graves implicações na sua capacidade laborativa.
Nesse contexto, destaca-se, dentre as áreas em que há predominância de mulheres, a enfermagem, que, conforme pesquisa
sobre o Perfil da Enfermagem no Brasil, realizada pelo Conselho
Federal de Enfermagem, abarca, em razão do gênero, maioria de
mulheres, constituindo, esse contingente, 53% de mulheres negras13.
Nessa esteira, a partir das interações entre gênero e raça, é
possível alcançar a compreensão de que as trabalhadoras negras
foram as que assumiram os maiores custos da pandemia, pois
mais sujeitas a vulnerabilidades, preconceitos e discriminações.
Aqui, destaca-se que Kimberlé Crenshaw14 foi responsável por
criar e conceituar o termo “interseccionalidade”, explicando a dinâmica e inter-relação das opressões e microagressões do racismo
e sexismo que alcançam, significativamente, as mulheres negras.
Já Carla Akotirene, ao tratar da teoria da interseccionalidade e
seus desdobramentos que perpetuam relações de dominação e
poder, pontua, ainda, como a interseccionalidade situa a mulher
negra em avenidas identitárias, tornando-a vulnerável à colisão
das estruturas e fluxos modernos.15
Análise contida no relatório sobre as condições de trabalho de profissionais de saúde, no curso da pandemia, realizada,
conjuntamente, pelo Núcleo de Estudos da Burocracia (NEB) da
Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação
13 Perfil da Enfermagem no Brasil. COFEN. Disponível em http://www.cofen.gov.br/pesquisa-inedita-traca-perfil-da-enfermagem_31258.html. Acesso em 13 jul. 2021.
14 Documento para o Encontro de Especialistas em Aspectos da Discriminação Racial Relativos ao Gênero. Kimberlé Crenshaw, University of California. Los Angeles. Tradução: Liane Schneide. Revisão: Luiza
Bairros e Claudia de Lima Costa. Disponível em:https://periodicos.ufsc.br/index.php/ref/article/view/
S0104-026X2002000100011/8774. Acesso em: 11 jul 2021.
15 (AKOTIRENE, 2019).
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Getúlio Vargas (FGV/Eaesp), Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e a Rede Covid-19 Humanidades, denuncia, por exemplo,
maior incidência de assédio moral sofrido pelas mulheres negras,
quando comparado com mulheres brancas, homens negros e homens brancos. Também, as mulheres negras profissionais da área
de saúde, quando entrevistadas, declararam possuir pouco acesso
aos equipamentos de proteção individuais (57,3%), treinamentos
(44%) e periodicidade na testagem para a covid (26%)16.
Embora rompida a barreira da educação pelas ações afirmativas, pessoas negras, e, numa maior dimensão, mulheres negras,
esbarram em novos desafios para (re) encontrar o seu lugar social
e espaço no mundo do trabalho, cruzando as fronteiras do preconceito para firmar-se em espaços, até então não ocupados, por
força de uma construção história fundante na qual a sociedade
brasileira foi erigida, com a crença da suposta inferioridade e subalternidade oriundas da categorização de raça e relações hierarquizadas de poder oriundas do racismo.
Enquanto articulação ideológica e conjunto de práticas, o
racismo exprime uma eficácia estrutural, pois estabelece uma divisão racial do trabalho “e é compartilhado por todas as formações
socioeconômicas capitalistas e multirraciais contemporâneas”.17
O tratamento desigual relatado pelas mulheres negras profissionais de saúde, no curso da pandemia, portanto, demonstra
as relações de poder e domínio que coexistem como substrato do
racismo, que tem estruturado a sociedade brasileira, no curso dos
anos, no particular, pela interação raça e gênero.
Como pontua Audre Lorde18, num país em que as diferenças
raciais são constantes, ainda que sejam veladas, as mulheres negras
seguem invisibilizadas pela despersonalização do racismo. Assim,
ainda que constituam grande parte da mão de obra, constituindo
força de trabalho significativa, as mulheres negras se mantêm num
16 A pandemia de COVID-19 e (os) as profissionais de saúde pública na linha de frente: análise interseccional
de gênero. Disponível em: https://www.impacto.blog.br/site/wp-content/uploads/2021/07/
relato%CC%81rio_Ge%CC%82nero_4a-Rodada_22.06.21.pdf. Acesso em: 13 jul. 2021.
17 (GONZALEZ, 2020, p. 35).
18 (LORDE, 2019. p. 53).
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patamar de vulnerabilidades e ausência de proteção de direitos inversamente proporcional à sua força produtiva no país.
Portanto, quando comparada a situação da mulher negra
e sua posição no mundo do trabalho ao longo de décadas, não
é difícil concluir, a partir dos marcadores sociais, que, ainda, se
encontra localizada na base da pirâmide, sem mobilidade social,
com menor renda, sujeita à altas cargas tributárias e inseridas em
maior percentual de famílias constituídas como monoparentais.
Nada surpreendente, portanto, a constatação de que as mulheres
negras foram as mais impactadas pela crise sanitária ocasionada
pela Covid-19, afetadas, gravemente, pelos altos índices de informalidade, desemprego e desocupação.
A relação de servidão, que ainda norteia o trabalho no lar,
atividade majoritariamente ocupada por mulheres negras, marca a
reminiscência e “herança” do período escravagista, marcado pelo
racismo estrutural e institucional. Note-se que, como já pontuado, o “trabalho doméstico” fora classificado como essencial, por
alguns decretos estaduais, em contraposição ao desamparo a que
estão submetidas mulheres negras que desenvolvem suas atividades nos lares brasileiros, muitas delas na completa informalidade
ou em empregos precarizados, cenário que reproduz os ciclos de
pobreza e de negação de direitos.
Nessa esteira, a pandemia e a imposição de isolamento social resultaram num aumento das denúncias de trabalhadoras que
foram mantidas nas residências de seus empregadores, sob ameaça de dispensa, ao argumento de minimização dos riscos de contaminação, submetendo essas trabalhadoras a jornadas extensas e,
nos casos mais graves, em regime de cárcere privado.
No curso da pandemia, por exemplo, grupos móveis de fiscalização e combate ao trabalho análogo ao da escravidão resgataram
nos estados de São Paulo e Bahia, trabalhadoras domésticas em
condições degradantes e análogas à escravidão, a exemplo do caso
emblemático da trabalhadora Madalena, que fora submetida a regime de extrema exploração, dos 8 aos 46 anos, e mantida em cárcere
privado pelos seus ex-empregadores até seu resgate em 2020.
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Outro episódio, carregado de simbolismos, ocorreu no início da pandemia, quando se noticiou a primeira morte, no estado
do Rio de Janeiro, ocasionada pelo novo corona vírus: uma trabalhadora no lar, idosa e negra. A empregada teria sido infectada por meio de sua empregadora, que mesmo após retornar de
uma viagem ao exterior, passando por país, notoriamente, afetado
pelo novo Coronavírus, não permitiu a ausência da trabalhadora
ao trabalho, evidenciando-se, assim, os contornos da sociedade
brasileira e seus resquícios de séculos de regime de escravização
de pessoas negras, sem implementações de políticas de inserção
dessa população no período pós abolição.
Por fim, a morte do menino Miguel, em Pernambuco, que
escancarou a face mais cruel do reconhecimento por parte daquele Estado, da “essencialidade” do trabalho doméstico, quando
sua mãe, Mirtes, trabalhadora no lar, se viu obrigada a continuar a
desempenhar suas atividades em prol da família de seus empregadores, na contramão da proteção e amparo da sua própria família.
A resistência à regulamentação dos direitos dos trabalhadores
no lar, o tratamento dispensado às mulheres que desempenham
atividade profissional, as baixas remunerações e condições precarizantes, os abusos, violências e humilhações a que são submetidas,
a sujeição e troca da força de trabalho por alimento em condições
análogas à escravidão, revelam o traço de servidão, ainda, presente
em muitas relações de trabalho doméstico nos lares brasileiros.
Aliada às dificuldades que ainda norteiam o vínculo doméstico, com forte traço da informalidade, a crise instalada com a
pandemia da Covid-19 modificou as vidas dessas trabalhadoras
que se depararam com o desemprego, como atestam os Dados
da Pnad Contínua (IBGE) que, numa análise comparativa, aponta
que entre o 4o semestre de 2019 e 4o semestre de 2020, o número
de pessoas ocupadas com o trabalho no lar/doméstico passou
de 6,4 milhões para 4,9 milhões de pessoas.19 No mesmo sentido, o Instituto Locomotiva alertou que, por injunção da pandemia da Covid-19, 4 em cada 10 famílias no país dispensaram
19 BRASIL. Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Trabalho doméstico no Brasil. Disponível em: https://www.dieese.org.br/outraspublicacoes/2021/trabalho. Acesso em: 12 jul. 2021.
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trabalhadoras no lar, sem, contudo, assegurar pagamento dos
salários.20
Assim, as medidas legais para preservação dos postos de
trabalhos não foram suficientes para conter o acréscimo do desemprego no país, pontuando Silvio Almeida21, em sua abordagem sobre neoliberalismo e racismo, que, “no contexto da crise, o
racismo é um elemento de racionalidade, de normalidade e que se
apresenta como modo de integração possível de uma sociedade
em que os conflitos tornam-se cada mais agudos”.
Portanto, é preciso assegurar, a partir de políticas e ações
voltadas às mulheres negras, a cidadania plena, permitindo a essas
mulheres o desenvolvimento de suas capacidades e a inserção no
mundo de trabalho em condições igualitárias e com dignidade.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A crise pandêmica concedeu grande visibilidade aos trabalhadores e trabalhadoras informais, trabalhadoras domésticas e profissionais da saúde e à profunda precariedade em que estão imersos,
descortinando o paradoxo da desproteção social e trabalhista de
um lado e, do outro, a atuação desses trabalhadores e trabalhadoras,
sobretudo mulheres negras, na linha de frente do combate à pandemia, exercendo atividades consideradas essenciais ao bem-estar da
coletividade, revelando-se imperioso o debate sobre a necessidade
de ampla proteção social e trabalhista dessas pessoas convocadas
pelo Estado para atuarem em prol da sociedade.
Nessa esteira, a inserção da mulher negra trabalhadora no
mundo do trabalho requer, portanto, o imediato enfrentamento
do quadro de desigualdade que atinge essa parcela da classe trabalhadora, impactada por baixos salários e pela dificuldade no acesso à educação, implicando em ciclos de feminização da pobreza,
com submissão dessas mulheres à exclusão, condições díspares e
precarizantes de trabalho comparadas com outros grupos sociais.
20 As Faces do Racismo. Disponível em: https://www.ilocomotiva.com.br/estudos/ Acesso em: 12 jul. 2021.
21 (ALMEIDA, 2019, p. 207).
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Nesse sentido, como pontua Silveira22:
“a função de um Estado democrático é justamente elaborar políticas que reconheçam a desigualdade de poder entre homens e
mulheres, portanto, é legítimo atuar pensando em uma lógica de
políticas públicas que pensam sempre no impacto diferenciado
para homens e mulheres, mas também reconheça legitimidade a
ações específicas voltadas ao fortalecimento das mulheres que,
enquanto coletivo social, estão em condições subordinadas na
sociedade. Por isso, é decisivo encarar as mulheres como sujeito da
transformação”.

A ideia, pois, de um direito fundamental ao trabalho digno,
extraída da Constituição brasileira, deve irradiar-se como o principal critério na análise do binômio risco do trabalhador e necessidade inadiável da comunidade, prestigiando-se, assim, o interesse,
razoavelmente, equilibrado das pessoas envolvidas nesta equação,
em detrimento, portanto, de perspectivas puramente econômicas,
priorizando-se, sempre, a centralidade da pessoa humana na ordem
jurídica e o compromisso maior com a garantia da sua dignidade.
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TUTELA PROVISÓRIA COMO
INSTRUMENTO DE EFETIVIDADE PARA O
DIREITO ANTIDISCRIMINATÓRIO
Maria do Perpetuo Socorro Wanderley de Castro1

1.INTRODUÇÃO
O reconhecimento da igualdade como direito fundamental suscitou igualmente o reconhecimento da vedação à discriminação, que tem contornos específicos e situações identificadas e
descritas nos comportamentos sociais.
Na órbita da efetividade dessa vedação, surge o direito antidiscriminatório, como o conjunto de regras constitucionais e infraconstitucionais que visam à proteção dos grupos e indivíduos
contra quem se voltam as condutas discriminatórias e os excluem
da fruição dos direitos previstos no ordenamento jurídico. Como
essas condutas são múltiplas e diversificadas, além de serem, com
frequência, indiretas e veladas, os instrumentos para promover
a efetividade do direito antidiscriminação devem, na esfera da
atividade judicial, ter intensidade e eficácia para arredar de imediato e vigorosamente o ato discriminatório.
O objetivo desse trabalho é enfrentar a problemática sob o
enfoque da pertinência e extensão das tutelas provisórias nelas
afirmando o aporte necessário para a solução imediata da coisa
litigiosa que decorra da discriminação de pessoas e grupos, destacando que as normas jurídicas materiais constituem um enunciado
amplo e dirigido às situações conhecidas, frequentes e comuns, mas
que nelas não se esgotam devendo ser dirigido um olhar atento
para outras e novas que os fenômenos sociais causarem.
Com essa finalidade, é apresentado um texto descritivo, amparado na doutrina e substancialmente no pensamento de Luiz
1

Mestre em Direito, Processo e Cidadania. UNICAP, Recife, PE, 2012. Desembargadora Federal do Trabalho, TRT 21ª. Professora Direito Civil VIII (APOSENTADA - UFRN).

10.51797/9786588862100Cap9
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Guilherme Marinoni, tratando da tutela de urgência e da tutela
de evidência. Ao mesmo tempo, é observada a jurisprudência do
Tribunal Superior do Trabalho sob a diretriz da Súmula 414, que
indica o cabimento do mandado de segurança contra as decisões
de tutela provisória, concedendo-a ou indeferindo-a;
Por fim, são apresentadas considerações sobre o tema,
em que é enfatizada a importância da tutela provisória quando
a situação deriva da ocorrência de ato de discriminação dada a
relevância, e, pois, razoabilidade do direito material invocado, e a
necessidade de conferir efetividade à prestação jurisdicional que
visa à proteção de direito fundamental, em que se vislumbram
direitos existenciais.
2. DISCRIMINAÇÃO E DIREITO
ANTIDISCRIMINATÓRIO
A igualdade está enunciada como direito, no artigo 5º da
Constituição da República de 1988, expressando a igualdade formal nos seguintes termos: “Todos são iguais perante a lei, sem
distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida,
à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos
seguinte” (BRASIL, 1988).
De logo, convém lembrar que há distinção entre igualdade
e discriminação, pois uma é ampla e a outra é específica, tendo
por objeto situações identificadas e descritas nos comportamentos sociais.
Ao tratar sobre discriminação, cabe lembrar, em primeiro
lugar as posições assumidas pela OIT, com destaque para as
declarações fundamentais. Com efeito, a OIT tem cinco declarações que constituem as grandes linhas de sua atuação. A partir
da Declaração de Filadélfia em 1944, seguiram-se a Declaração
sobre Política Racial (apartheid) na África do Sul, 1964, a Declaração sobre Igualdade de Gêneros e Oportunidades, 1975, a
Declaração sobre Princípios e Direitos Fundamentais, 1998 e a
Declaração sobre Justiça Social na Globalização, 2008.
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A OIT reafirma os princípios e direitos fundamentais, na
Declaração de 1998, após lembrar que todos os Membros, ainda
que não tenham ratificado as oito convenções fundamentais, têm
um compromisso derivado do fato de pertencer à Organização,
de respeitar, promover e tornar realidade, de boa fé e de conformidade com a Constituição, os princípios relativos aos direitos
fundamentais, que são quatro, entre os quais “ a eliminação da
discriminação em matéria de emprego e ocupação”.
Bobbio2 após assinalar a relação entre os direitos do homem e sociedade, considerando-os como analisáveis sob o ponto
de vista da sociologia jurídica como um fenômeno social, menciona a multiplicação porque a pessoa humana “é visto na especificidade ou na concreticidade de suas diversas maneiras de ser
em sociedade, como criança, velho, doente etc. Tais especificidades implicam em constatar as diferenças que não permitem igual
tratamento, mas um tratamento que atenda às circunstâncias e
condições apresentadas.”
Tais observações fazem lembrar o texto de Solomon3 que
explica as identidades verticais como as características que os
pais transmitem para os filhos e as compara com a identidade horizontal que pode refletir mutações aleatórias, genes recessivos,
valores e preferências especiais. Encarando o preconceito, ele
afirma que a compreensão do preconceito contra si informa as
reações adotadas em relação aos outros e que há necessidade de
construção e reconhecimento de uma identidade separada para
que a singularidade seja acolhida na sociedade considerando que
“todos os tipos de atributos constroem alguém menos capaz”.
Observa-se que a discriminação ocorre mediante atitudes arbitrárias que têm como ponto de partida o diferente e a negação do
reconhecimento de direitos a pessoas que não se enquadram em
padrões ou estereótipos fixados socialmente e se materializam
em opressão e recusa à sua identidade nos diferentes planos da
vida social, em contrariedade aos direitos assegurados pelo ordenamento jurídico a todos.
2

(BOBBIO, 1992, p 68-70).

3

(SOLOMON, 2013, p.11-64)
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Adiante, o pensador italiano anteriormente referido4 comenta que as transformações sociais e as inovações técnicas fizeram surgir novas exigências, que eram imprevistas e inexequíveis
antes que elas ocorressem e assim quanto mais e profunda foi
a transformação da sociedade, mais numerosas se tornaram as
exigências de direitos sociais. É nesse ponto de vista que se pode
encaixar o vasto mundo das situações de discriminação entre pessoas. Daí porque não pode ser entendido que as normas jurídicas a respeito constituam uma delimitação de situações, mas um
enunciado amplo e dirigido às situações conhecidas, frequentes e
comuns, às quais podem ser agregadas outras, tantas quantas os
fenômenos sociais causarem.
Sobre esse enfoque, importa atentar para a afirmação de
Delgado5 de que o combate à discriminação é um traço característico do Direito nas modernas democracias as quais desenvolvem processos de inclusão social. Ora, discriminação, conforme
o mesmo autor, é conduta baseada em critério injustamente desqualificante em relação à situação concreta por ela vivenciada.
Daí, a importância de ser examinada a discriminação como
fato ou fenômeno social, pois nela são refletidos valores e vieses
de uma sociedade. Se a igualdade é afirmada de forma ampla, isto
é, sem distinção de qualquer natureza, conforme a norma constitucional, no direito antidiscriminatório são consideradas situações, que ademais são exemplificativas, haja vista que a sociedade
pode trazer deformações sobre modos de ver e tratar pessoas
desqualificando-as.
Ao comentar o princípio da igualdade, Silva6 assinala que
as razões de discrímen como sexo, raça, trabalho, credo religioso
e convicções políticas são encarecidas como possíveis fontes de
discriminação, vinculadas ao enunciado expresso do art. 3º, IV,
CRFB7 e ainda as situações que constam do artigo 7º, incisos
4

(BOBBIO, 1992, p 76).

5

(DELGADO, 2016, p. 885).

6

(SILVA, 2014, p. 80-81).

7

Artigo 3º - Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: (...)IV – promover o bem
de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.
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XXX e XXXI, CRFB, mas porque elas “são as que mais comumente se tomam como fundamento de discrímen” mas as hipóteses são simplesmente exemplificativas.
Dessa forma, está delineado, atualmente, entendimento sobre a configuração de um direito antidiscriminatório que reflita o
combate à discriminação e se mostre aberto a todas as situações
em que haja um tratamento desigual por fatores externos, escolhidos a esmo pelo autor da conduta ou a sociedade. Trata-se de
princípio que não se limita ao sentido individual e se estende para
levar em conta as diferenças entre grupos e envolve o respeito e
consideração às pessoas com suas particularidades. Daí porque não
pode ser confundido ou exigir requisitos especiais, notadamente,
quando se trata de extinção de relação de emprego, pois o fundamento relevante, vg em situações relativas à saúde advém da oposição entre sãos e enfermos ou seja a concreticidade da maneira de
ser na sociedade, como doente a que se referiu Bobbio.
Escreve, assim, Ambros8:
O direito da antidiscriminação pode ser visto, portanto, como um
conjunto de regras constitucionais e infraconstitucionais, dispostas
no ordenamento jurídico nacional e internacional, cujo objetivo é
reduzir a condição de vulnerabilidade dos indivíduos e de grupos
sociais particulares através de critérios proibidos de condutas discriminatórias pejorativas e além disso, serve como suporte para promoção de políticas públicas de discriminação reversa ou positiva,
a fim de garantir a igualdade material de referidos grupos para dar
fim a vulnerabilidade por eles enfrentada (GALINDO, 2015).
Esta nova ciência não está somente voltada para a positivação de
direitos antidiscriminatórios, mas sim para o enfrentamento de
práticas discriminatórias e na promoção de políticas públicas que
visam proteger os indivíduos de qualquer ato de diferenciação
injustificada.

Rios9 refere que o direito da antidiscriminação compreende o conjunto de conteúdos e institutos jurídicos relativos ao
8

(AMBROS, 2020)

9

(RIOS, 2014, p 219-240).
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princípio da igualdade enquanto proibição de discriminação e
como mandamento de promoção a respeito da diversidade.
2.1 Faces da discriminação
Na medida em que as condutas se diversificam, na medida
em que a sociedade introduz novos padrões ou adota outras, a
pessoa humana, em sua especificidade, apresenta possibilidades
de diferenças, como as de enfermos e sãos; velhos, idosos e jovens. Assim, a diversidade é negada mediante uma polarização,
um sistema binário de oposições que mascaram ou até fomentam discriminação. Basta atentar para a já apontada identidade
horizontal que é adotada como fator excludente para a pessoa, a
exemplo da situação de homofobia.
Assim, a discriminação negativa surge mediante a visão preconceituosa sobre fatos e gera o tratamento desigual conferido a
determinado grupo de pessoas ou indivíduo ao qual é negado o
exercício efetivo de seus direitos. Embora se fale na discriminação
negativa direta, trata-se de forma pouco frequente, pois implicaria que o agente atuasse de forma explícita; assim, o que ocorre
com frequência é a discriminação negativa indireta, ocultando-se
sob aparentes justificativas. Atua no mundo das aparências, com
a distinção entre o ato efetivo e o discurso, notadamente sob as
alegações de ausência de intenção de discriminar ou de exercício
de autonomia da vontade e mera realização de uma escolha. É o
requisito da intenção, a ser surpreendido como real motivação do
ato que pode ser constatada a discriminação negativa indireta, que
é muito presente nas relações de trabalho.
Ela pode ocorrer desde o momento da seleção para o emprego até a rescisão, e em todas as fases do contrato de trabalho,
como nas promoções e designações ou concessão de melhores
condições de trabalho. No momento da seleção para o emprego,
requisitos subjetivos como aparência podem ensejar a discriminação. Não se pode, atualmente, deixar de aludir à discriminação
que pode advir de decisões algorítmicas que selecionam certas
características segundo vieses estabelecidos, como escolaridade,
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idade, saúde, fazendo assim uma categorização das pessoas. Há,
pois, um novo procedimento de discriminação em curso que
pode ocorrer nas diferentes fases do contrato de trabalho.
Na discriminação negativa indireta, há a tentativa de dissimular o procedimento discriminatório de modo que sua análise
tem em vista os efeitos do ato, o que pode ser referido quando
não são consideradas as situações próprias de indivíduos vulneráveis, criando barreiras para o desempenho de suas tarefas. A determinação de que pessoas com defeitos de locomoção realizem
serviços que priorizem o uso de deslocamentos, como a busca
de mercadorias em estoques. Ou a exposição de sua deficiência
ao colocar para atendimento ao público pessoas com surdez que
precisam se comunicar com a linguagem de sinais, que, como é
sabido, não é do conhecimento geral. Ou a atribuição de vantagens, como vales-alimentação de valor maior, para os que ocupam cargos de chefia ou melhor remunerados. São tratamentos
diferenciados que resultam em discriminação indireta.
Da discriminação decorrem, então, no Direito do Trabalho,
a impossibilidade de acesso a dada posição, como o contrato de
trabalho e sua manutenção, ou a certas vantagens, como promoções
e premiações. Seu enquadramento legal, que tem natureza exemplificativa, surge das normas constitucionais já citadas, consta de
disposições da CLT (artigos 5º; 373-A; 461; vg) e da Lei nº 9.029, de
1995; do Estatuto do Idoso10 e Estatuto da Pessoa com Deficiência11
10 Lei 10.741/2003 - Art. 26. O idoso tem direito ao exercício de atividade profissional, respeitadas suas condições físicas, intelectuais e psíquicas. Art. 27. Na admissão do idoso em qualquer trabalho ou emprego, é
vedada a discriminação e a fixação de limite máximo de idade, inclusive para concursos, ressalvados os casos
em que a natureza do cargo o exigir. Parágrafo único. O primeiro critério de desempate em concurso público
será a idade, dando-se preferência ao de idade mais elevada.
11 Lei 13.146/2015 - Art. 34. A pessoa com deficiência tem direito ao trabalho de sua livre escolha e aceitação,
em ambiente acessível e inclusivo, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. § 1º As pessoas
jurídicas de direito público, privado ou de qualquer natureza são obrigadas a garantir ambientes de trabalho
acessíveis e inclusivos. § 2º A pessoa com deficiência tem direito, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, a condições justas e favoráveis de trabalho, incluindo igual remuneração por trabalho de igual
valor. § 3º É vedada restrição ao trabalho da pessoa com deficiência e qualquer discriminação em razão de
sua condição, inclusive nas etapas de recrutamento, seleção, contratação, admissão, exames admissional e periódico, permanência no emprego, ascensão profissional e reabilitação profissional, bem como exigência de
aptidão plena. § 4º A pessoa com deficiência tem direito à participação e ao acesso a cursos, treinamentos,
educação continuada, planos de carreira, promoções, bonificações e incentivos profissionais oferecidos pelo
empregador, em igualdade de oportunidades com os demais empregados. § 5º É garantida aos trabalhadores
com deficiência acessibilidade em cursos de formação e de capacitação.
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Reclama atenção, neste momento, o aspecto relativo à
saúde. De um lado, registra-se que em curso da pandemia COVID-19 que assola e assombra o mundo desde 2020 existem dúvidas e questionamentos sobre sequelas o que, numa sociedade
em que se percebe maior distanciamento real quanto ao outro e
polarização de posições, pode delinear situações insólitas de discriminação ou constituição de grupos discriminados. De outro
lado, destaca-se a presunção de discriminação na dispensa de empregado portador de doença grave, enunciada na Súmula 443, do
TST12. Nela é reconhecido, a partir da realidade acentuada pelas
doenças graves, que há uma discriminação contra pessoas que
apresentem, ou portem determinadas doenças, graves ou estigmatizantes. Mais uma vez, tem-se um perfil amplo e aberto, haja
vista que é a conduta social que rejeita certos doentes, seja por
lhes atribuir possibilidades de contágio, seja por considerar que
seus portadores têm falhas de caráter, desumanizando-os.
Oportuno reportar o entendimento de que a estigmatização
com a evitação social de uma pessoa por outras pessoas é fonte de
estresse e desvantagem social para a pessoa adoecida, sendo um
fardo oculto. Além disso, o estigma público pode ser associado
ao auto-estigma, ou estigma internalizado em que o indivíduo se
torna consciente de sua condição, concorda e aplica a si próprio
os estereótipos negativos sobre seu transtorno13.
Importa refletir, então, diante da discriminação, suas múltiplas e diversificadas ocorrências, e dos efeitos que ela causa, não
apenas sobre a autoestima da pessoa, mas também, a obtenção
de meios para o tratamento, como os planos de saúde coletivos ou empresariais, as garantias que estão postas para casos de
enfermidade em normas e regulamentos internos ou normas da
categoria, ponderando a premência que caracteriza os cuidados
de saúde, qual o procedimento para tornar ágil e efetivo o direito
12 DISPENSA DISCRIMINATÓRIA. PRESUNÇÃO. EMPREGADO PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. ESTIGMA OU PRECONCEITO. DIREITO À REINTEGRAÇÃO - Res. 185/2012, DEJT divulgado em 25, 26 e 27.09.2012 Presume-se discriminatória a despedida de empregado portador do vírus HIV
ou de outra doença grave que suscite estigma ou preconceito. Inválido o ato, o empregado tem direito à
reintegração no emprego.
13 (MUNOZ; MIGUEl2020)
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antidiscriminação. E assim deve ocorrer, também e com a mesma intensidade, em todas as situações em que haja discriminação
dando a primazia à regra constitucional que veda as distinções
arbitrárias e infundadas, e preconceituosas.
3 TUTELA PROVISÓRIA
3.1 Tutela provisória de urgência
A conduta discriminatória vai de encontro ao ordenamento
jurídico brasileiro, em normas constitucionais e infraconstitucionais. Assim, deve ser repelida com aplicação de medidas imediatas
que restaurem o comando legal e façam efetivo o direito fundamental à igualdade, isto, é o objetivo de promover o bem de
todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.
A tutela cautelar destinada à assegurar a efetividade do direito antidiscriminação tem como ponto de partida as disposições
sobre Tutela provisória, estabelecidas no Código de Processo Civil. Aqui, tem-se como diretriz, o pensamento de Marinoni14 que
afirma ser a tutela cautelar uma tutela de segurança “assegura a
viabilidade da obtenção da tutela satisfativa do direito material.”
Nesse particular, já fica superada, pela lição do processualista quanto à própria natureza da medida, a repetitiva alegação de
defesa da parte contra quem a medida é requerida, ao afirmar que
não pode ser concedida tutela satisfativa ou cujos efeitos tenham
o perigo de irreversibilidade. Clara e precisa, é a manifestação
desse doutrinador de que a vedação se refere à criação de efeitos
jurídicos incompatíveis com a situação de direito substancial, ressaltando ainda – “É também necessário deixar claro que a tutela
antecipada pode produzir efeitos fáticos irreversíveis”15.

14 Marinoni, Luiz Guilherme. Comentários ao Código de Processo Civil, IV, artigos 294 ao 333) Luis Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart. 2 ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018 (Coleção Comentários
ao Código de Processo Civil, v. 4/direção Luis Guilherme Marinoni. Coordenação Sérgio Cruz Arenhart e
Daniel Mitidiero)
15 (MARINONI, 2018, p. 169, 161)
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Daí entende-se que deve haver atenção para a distinção entre efeitos fáticos e efeitos jurídicos. Nessa linha, os efeitos fáticos
de uma decisão tutelar em face de dispensa discriminatória podem, regular e legitimamente, consistir na imediata reintegração
do empregado despedido para que o seu direito substancial seja
preservado. Oportuno lembrar que, não se trata de ação relativa
à estado ou capacidade da pessoa, mesmo quando se tem em tela
a situação da dispensa por discriminação por deficiência mental,
situação que congrega os portadores estigmatizados de traumas
e sequelas advindas de situações como assaltos, assédio moral
e sexual e semelhantes nas vastas possibilidades que a realidade
cotidiana impõe às pessoas.
Eloquente a afirmação do autor:
“Admitir que o juiz não pode antecipar a tutela, quando a antecipação é imprescindível para evitar um prejuízo irreversível ao
direito do autor é o mesmo que afirmar que o legislador obrigou
o juiz a correr o risco de provocar um dano irreversível ao direito
que justamente lhe parece mais provável16.”

A previsão processual se refere à tutela de urgência ou a
de evidência. Na primeira, são requisitos a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Ora, a probabilidade do direito corresponde à percepção de uma
verdade provável, plausível, sem cognição exauriente, o que, no
caso, da discriminação, confere maior valia às alegações daquele
que afirma ter sido discriminado, a quem incumbe demonstrar o
fato (dispensa, preterição em promoções mediante a comprovação dos critérios estabelecidos, vg) e a circunstância particular da
discriminação (idade, cor, origem vg que constam de documentos pessoais). O perigo de dano exige concretude e gravidade; a
esses, soma-se o requisito da atualidade como integrante da figura do dano e que não pode ser confundido com imediatidade,
haja vista que, notadamente, em situações como doenças pode
ocorrer, como já afirmado, autoestigmatização que inibe a pessoa na compreensão de ser discriminada e de lhe ser devido um
16 (MARINONI, 2018, p. 163)
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tratamento respeitoso e igualitário. Aqui, é onde se escutam as
tristes e desalentadas frases: vão olhar para mim, porque sou diferente;
não vão acreditar em mim porque sou diferente; vou ser apontada como fraca/fraco. Daí porque o tempo entre a discriminação
e a busca da tutela judicial não pode servir de parâmetro para a
análise dos requisitos da tutela de urgência.
Pende, ademais, a lúcida advertência de Marinoni de que a
probabilidade deve se relacionar com os pressupostos da tutela
pretendida, isto é, versando a probabilidade mediante os pressupostos de dano, ilícito, direito alegado17. Essa prova é de ser
sopesada à relevância do direito, de modo que, na alegação de
procedimento discriminatório, pode ocorrer de forma mais simples pois não pode deixar de ser considerada a dificuldade de produção de prova e a previsão do encargo probatório que hoje, na
CLT18, como no Código de Processo Civil, é embasada na teoria
dinâmica que considera as peculiaridades da causa relacionadas à
impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo
ou à maior facilidade de obtenção do fato contrário. Com efeito,
como já assinalado, a discriminação indireta é a forma mais comum; rara é a discriminação direta e explícita. Sua ocorrência é
frequentemente, revestida de aparências ou descrição de situações
para regularizar o ato, ordinarizá-lo.
Logo, o contexto processual nos casos de atos de discriminação, atrai a teoria dinâmica, a ser exposta na decisão como
justificação da convicção.
3.2 Tutela provisória de evidência
A tutela de evidência, com vistas ao artigo 311, cujos incisos
descrevem as quatro hipóteses de sua ocorrência é realçada pela
lealdade processual e dever de colaboração, sendo um meio para
evitar o abuso do direito de defesa. Marinoni, já tantas vezes citado, explica, a partir do art. 5º, XXXV, da Constituição da República a tutela da evidência na dimensão dos direitos fundamentais
17 (MARINONI, 2018, p. 155)
18 Art. 818, § 1º
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processuais e é incisivo ao dizer que – O tempo que o Estado
consome para tutelar os direitos não pode ser jogado nas costas
do autor, sendo necessária a distribuição do tempo do processo,
para dar concretude ao direito fundamental à tutela jurisdicional
efetiva e ao princípio da isonomia.
No particular, atenta-se para a hipótese do inciso II do art.
311, CPC, segundo a qual - a tutela da evidência será concedida
quanto as alegações de fato puderem ser comprovadas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos
ou súmula vinculante. Para sua concessão, é dispensada a demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo.
A atenção é atraída para a dicção da Súmula 443 do Tribunal Superior do Trabalho19. Já se adianta, para não ser insinuada
omissão sobre a natureza do assento jurisprudencial, que é uma
súmula persuasiva. Cabe acrescentar que na tabela de incidentes
de recursos repetitivos do Tribunal Superior do Trabalho não há
questão desse jaez. Feitos tais registros, esclarece-se a adoção de
uma interpretação ampliativa do dispositivo processual, a qual decorre da natureza da matéria, o direito antidiscriminatório cuja
eminência surge do seu conteúdo constitucional e civilizatório.
Assim, é relevante a tutela de evidência contra atos de
discriminação.
Não pode ser olvidada, aqui, a diretriz da Súmula 414, do
TST que indica o cabimento do mandado de segurança em face
da concessão ou indeferimento da tutela provisória.20. Com efeito, ela decorre do sistema processual trabalhista, em que as decisões interlocutórias não são recorríveis de imediato.
Desta forma, mostra-se oportuno observar decisões versando a discussão sobre a concessão de tutelas, proferidas pelo Tribunal Superior do Trabalho. Em caso de concessão de tutela de
19 SÚMULA 443 –DISPENSA DISCRIMINATÓRIA. PRESUNÇÃO EMPREGAO PORTADOR DE
DOENÇA GRAVE. ESTITMA OU PRECONCEITO. DIREITO À REINTEGRAÇÃO. Presume-se
discriminatória a despedida de empregado portador do vírus HIV ou de outra doença grave que suscite
estigma ou preconceito. Inválido o ato, o empregado tem direito à reintegração no emprego.
20 SÚMULA 414 - II - No caso de a tutela provisória haver sido concedida ou indeferida antes da sentença,
cabe mandado de segurança, em face da inexistência de recurso próprio.
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urgência e determinação de reintegração do empregado, porque
foi considerada existente dispensa discriminatória, verbis:
“RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR PRATICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº
13.105/2015. ATO DE MAGISTRADO QUE DEFERE A TUTELA DE URGÊNCIA E DETERMINA A REINTEGRAÇÃO
NO EMPREGO. DISPENSA DISCRIMINATÓRIA. DISPENSA DE EMPREGADO DISPENSADO EXCLUSIVAMENTE
NO CRITÉRIO DE IDADE. 1. A questão suscitada diz respeito
a mandado de segurança impetrado contra decisão proferida em
primeiro grau de jurisdição, que indefere o pedido de concessão
de tutela de urgência de reintegração no emprego. 2. Acordão do
TRT de origem que concede a segurança, tornando definitiva a
liminar deferida “para determinar a imediata reintegração do impetrante ao emprego, nas mesmas condições de trabalho e remuneratória antes praticadas, até a prolação da sentença nos autos do
processo subjacente.” 3. O art. 300 do novo CPC estabelece como
requisitos à concessão de tutela provisória de urgência, de natureza
antecipada ou cautelar (requerida seja em caráter antecedente ou
incidental), a simultânea presença de fumus boni juris e periculum
in mora , ou seja, indícios da probabilidade (ou incontestabilidade)
do alegado direito enquanto calcado em fundamento jurídico, bem
como de perigo de dano ao mesmo direito ou de risco ao resultado útil do processo. 4. A Corte de origem, diante do exame do
ato judicial impugnado, em cotejo com a petição inicial e a prova
pré-constituída produzida, concluiu pelo risco de resultado útil do
processo e a probabilidade do direito invocado pelo Reclamante,
mormente porque evidenciado que os critérios para a dispensa do
empregado não foram estritamente objetivos, mas, sim, discriminatórios ao levarem em consideração a idade dos trabalhadores e
ao estabelecer como aptos à despedida os empregados aposentados e/ou condições de aposentadoria pelo Regime Geral da Previdência Social. 5. Irreparável, portanto, a decisão que que defere o
pedido de tutela antecipada objetivando a reintegração no emprego. 6. Ressalva de entendimento. 7. Recurso ordinário conhecido e
desprovido”21

21 (RO-20540-43.2017.5.04.0000, Subseção II Especializada em Dissídios Individuais, Relator Ministro Alexandre Luiz Ramos, DEJT 31/08/2018).
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A decisão proferida em pretensão a arredar a tutela provisória
concedida, tratando-se de dispensa discriminatória porque estava
fundada exclusivamente no critério de idade, sendo destacada a
Orientação Jurisprudencial 142, SbDI-2 que versa sobre a inexistência de direito líquido e certo contra ato judicial de antecipação
da tutela e determinação da reintegração do empregado, quando
demonstrada a razoabilidade do direito subjetivo material. Assim,
foi considerado que havia discriminação no ato de dispensa do empregado em razão de sua condição de aposentado ou elegibilidade
à aposentadoria (integral ou proporcional). Ora, tal procedimento
estava vinculado apenas ao critério de idade, ainda que de forma
indireta, uma vez que pressuposta no preenchimento dos requisitos
de aposentadoria, o que implicava a existência de probabilidade do
direito e perigo de dano requisitos do art. 300, CPC.
Nesse caso, havia uma hipótese típica de discriminação, pois
os dispositivos legais repelem o tratamento desfavorável em razão
de idade.
Em outro julgado do TST, foi analisada, novamente, a concessão de tutela provisória de urgência, desta feita, deferida a portador de cardiopatia grave, a quem foi assegurada a reintegração22
por ter sido considerado que essa doença é passível de gerar
estigma ou preconceito e assim, o portador de cardiopatia grave
encontra amparo nos artigos 26, II e 151 da Lei nº 8.213/91, e sua
dispensa vai de encontro ao disposto no artigo 60, §§ 3º e 4º dessa
lei. A ementa retrata a situação nos seguintes termos:
“RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA
NA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. REINTEGRAÇÃO DE
PORTADOR DE CARDIOPATIA GRAVE. AUSÊNCIA DE
ILEGALIDADE. 1. Mandado de segurança impetrado contra
decisão interlocutória de deferimento de tutela provisória de urgência, na qual determinada a reintegração de empregado portador
de cardiopatia grave, dispensado sem justa causa. 2. O mandado
de segurança é a ação prevista no art. 5º, LXIX, da Constituição
22 RO-786-41.2016.5.08.0000, Subseção II Especializada em Dissídios Individuais, Relator Ministro Douglas
Alencar Rodrigues, DEJT 01/12/2017.
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Federal, disciplinado na Lei 12.016/2009, visando a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas
data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder
for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício
de atribuições do Poder Público. A concessão do writ está condicionada à demonstração de ato ilegal ou abusivo da autoridade
coatora e do direito líquido e certo da Impetrante. 3. In casu, a
autoridade indicada como coatora pontuou que o Litisconsorte
passivo é portador de cardiopatia grave, tendo se submetido a
uma cirurgia para implantação de um desfibrilador interno quando
ainda prestava serviços à Impetrante. Considerou o magistrado
que, no caso em tela, a doença grave que acomete o Litisconsorte
é passível de gerar estigma ou preconceito. 4. A eventual descaracterização da enfermidade que acomete o Litisconsorte passivo
como doença que causa estigma ou preconceito, em ordem a afastar a incidência da diretriz da Súmula 443 do TST, é providência
que reclama o exame aprofundado da controvérsia, com dilação
probatória, insuscetível de viabilização no mandado de segurança.
Por ora, demonstrada a probabilidade de que o direito invocado
na reclamação trabalhista realmente exista, ao lado do periculum
in mora, não há espaço para concessão da segurança e cassação
da tutela de urgência deferida no feito originário. Convém ter presente que num dos precedentes que deram origem à Súmula 443
do TST foi examinada polêmica que envolve a dispensa de empregado portador de cardiopatia grave, reconhecendo a 1ª Turma do
TST o direito do trabalhador à reintegração. É oportuno registrar
que há também julgamento em que se reconheceu correta a inadmissão de recurso de revista, em reclamação trabalhista ajuizada
por outro trabalhador em desfavor da própria Impetrante, na mesma Vara do Trabalho em que atua a autoridade judicial apontada
como coatora, restando mantida a reintegração do operário cardiopata. Recurso ordinário conhecido e não provido”.

Nota-se que, na análise da tutela provisória concedida, indicada como ato coator, constou do voto que a existência de
julgados em que o TST reconhece a dispensa discriminatória em
caso de empregado portador de cardiopatia grave denota a razoabilidade do direito material invocado bem assim que a ruptura do
vínculo empregatício constitui dano de difícil reparação para o
trabalhador dado o prejuízo financeiro que se agrava a cada mês
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atingindo sua subsistência e da respectiva família, ao passo que a
liminar não causa prejuízo à empresa, haja vista que a reintegração implica a prestação laboral em contrapartida ao pagamento
da remuneração. Foi ainda destacado que “a efetividade da prestação jurisdicional que visa à proteção da relação de emprego deve
prevalecer frente aos interesses meramente patrimoniais”.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O enfrentamento da discriminação exige fortalecimento
de meios que, no processo judicial, podem ser obtidos em uma
maior utilização das tutelas provisórias. Quer antecedentes, ou
incidentes, elas se põem como enfrentamento ao tempo, e servem
a impedir que as condutas discriminatórias prosperem. Quando
antecedentes, elas podem coibir a ocorrência do dano, embora
não se tratem de medidas inibitórias; quando incidentes, elas impedem a continuidade do dano. Em uma e outra situações, a tutela provisória faz com que o tempo não transcorra em prejuízo da
vítima do autor, autor da ação.
A tutela provisória atua, no processo, como instrumento civilizatório, pois dentro dos seus limites e requisitos, e mediante
a análise com prudência e atenção, deve sobressair a importância
do direito fundamental social que o procedimento verberado postergou cabendo, como responsabilidade social e ética, restaurar
seu primado para dar cumprimento e efetividade aos objetivos do
Estado brasileiro.
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VIDAS NEGRAS TAMBÉM IMPORTAM PARA
A JUSTIÇA DO TRABALHO: uma análise das
consequências jurídicas da discriminação por cor
nas relações laborais
Adriano Marcos Soriano Lopes1
Solainy Beltrão dos Santos2

1. INTRODUÇÃO
A discriminação racial no Brasil remonta à história do próprio país. Esta herança desgostosa gera diversos problemas sociais
e consequências nefastas quando praticada em uma relação laboral.
O escopo do presente estudo é trazer à baila as consequências
jurídicas da discriminação por cor nas relações laborais e a importância da atuação da Justiça do Trabalho no combate a esta prática
deletéria violadora de direitos mais comezinhos do homem.
Para tanto, a partir do método lógico-dedutivo, serão analisados os princípios da dignidade humana e da igualdade, perpassando-se por uma análise sobre a pluralidade humana e igualdade
substancial para que compreenda a ideia de discriminação racial
por cor na sociedade atual e nas relações laborais, com destaque
aos crimes de racismo e injúria qualificada; o direito à liberdade
de expressão, bem como as formas de discriminação por cor no
contrato de trabalho e suas consequências jurídicas.
Destaca-se a necessidade de tal debate, já que a matéria é
recorrente na vessada laboral e a Especializada, como justiça social, tem atuação relevante no combate a tal prática ultrajadora de
direitos fundamentais.
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2. A DIGNIDADE HUMANA, O PRINCÍPIO DA
IGUALDADE E A PLURALIDADE HUMANA
“Black lives matter” (vidas pretas importam) a hashtag que
eclodiu em meados de 2020 em uma onda de protestos após a
morte de um homem negro chamado George Floyd por um policial branco de Mineápolis, nos Estados Unidos, tem uma origem
mais remota: um movimento ativista com o mesmo nome criado em 2013 fruto de manifestações de rua após a absolvição de
George Zimmerman na morte a tiros do adolescente afro-americano Trayvon Martin.
Em um Estado de Direito embebido da noção de que se
deve garantir o respeito das liberdades civis, isto é, o respeito
pelos direitos humanos e pelas garantias fundamentais dos indivíduos, através do estabelecimento de uma proteção jurídica,
deveria soar estranho que ainda seja necessário levantar uma bandeira como a do #blacklivesmatter para incutir na mentalidade
de alguns atores sociais que as vidas negras importam, mormente
quando exaustivamente demonstrado pela ciência que a diferença
entre negros e brancos está na proteína melanina, pois o quanto
cada organismo a produz, uma característica individual de cada
pessoa, é o que os diferencia geneticamente.
Não existe nenhuma razão jurídica ou moral que justifique,
nos dias atuais, qualquer tratamento diferenciado entre seres humanos, pois, independente de gênero, idade, cor, raça, orientação
sexual, religião, nacionalidade, deficiência ou capacidade intelectual
todos têm igual dignidade, porquanto a pessoa humana tem um valor intrínseco, a despeito do seu status na sociedade ou dos atos hediondos ou heroicos que possa praticar ao longo de sua existência.
A Carta Constitucional de 1988 elevou a dignidade humana
e a consagrou como um valor supremo dentro do Estado Democrático de Direito, positivando-a como fundamento da República
no art. 1º, III, e assegurando ser um norte orientador de todo
sistema jurídico. Nesse sentido, ainda, o Brasil ratificou e incorporou ao ordenamento quase todos os tratados internacionais de
direitos humanos que contêm referências à dignidade.
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Evidencia-se, portanto, que a Carta jurídico-política de 1988
desempenha um papel essencial na valorização do indivíduo ao
elevar a dignidade humana à categoria de princípio fundamental
constitucionalmente garantido.
Sob este prisma, Gabriela Neves Delgado assesta que: “a
perspectiva da Constituição de 1988 é a defesa e garantia dos direitos dos
cidadãos, com base numa concepção ampliada dos Direitos Humanos, estabelecendo o compromisso do Estado, da sociedade e do governo de zelar por
tais direitos.”3
Na vessada laboral, o respeito aos direitos mínimos do ser
humano enquanto trabalhador é manifestação da chamada eficácia horizontal dos direitos fundamentais. A tutela da dignidade
do trabalhador vai ao encontro do ideário kantiano de que a dignidade não tem preço e converge ainda para a ideia propagada
na Constituição da OIT como princípio fundamental de que o
“trabalho não é uma mercadoria”.
O filósofo das Três Críticas, nesse aspecto, em passagem de sua
obra Fundamentação da metafísica dos costumes (1995, p.76-77), destaca:
No reino dos fins tudo tem um preço ou uma dignidade. Quando
uma coisa tem preço, pode-se pôr em vez dela qualquer outra
coisa como equivalente; mas quando uma coisa está acima de todo
o preço, e, portanto, não permite equivalente, então tem ela dignidade. […] O que se relaciona com as inclinações e necessidades
gerais do homem tem um preço venal; aquilo que, mesmo sem
pressupor uma necessidade, é conforme a um certo gosto, isto é, a
uma satisfação no jogo livre e sem finalidade das faculdades anímicas, tem um preço de afeição ou sentimento; aquilo, porém, que
constitui a condição só graças à qual qualquer coisa pode ser fim
em si mesma, não tem somente um valor relativo, isto é, um preço,
mas um valor íntimo, isto é, dignidade4.

Nessa toada, George Kateb prediz que a noção de dignidade humana evoca ideias diferentes, quais sejam a ideia de dignidade da pessoa humana e da dignidade da espécie humana. Sob
3

(DELGADO, 2006, p.80).

4

(KANT, 1995, p. 76-77).
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este ângulo, tem-se que a dignidade da pessoa humana depreende
a da espécie humana, mas o inverso não ocorre. Isso porque a
dignidade da espécie humana resulta do reconhecimento de que
o ser humano ocupa uma posição superior entre todos os outros
seres vivos, de forma que todos os humanos possuem dignidade
apenas por serem pessoas5.
Em sintonia com essa ideia, Antônio Pele afirma que: “Desde
ahora, la dignidad humana no sólo tiene un alcance vertical (la superioridad
de los seres humanos sobre los animales) sino también un alcance horizontal
(la igualdad de los seres humanos entre ellos sea cual sea el rango que cada
uno pueda desempeñar en la sociedad)”.6,7
Nesse tom, os direitos humanos são um conjunto de direitos que têm como desígnio a materialização da dignidade da pessoa humana, sendo essenciais para que o ser humano seja tratado
com a dignidade que lhe é umbilicalmente inerente.
Hanna Arendt, em “As Origens do Totalitarismo”, já versara que “o direito a ter direitos”8 é a essência dos direitos humanos e
em “A condição humana” ela defendeu a noção básica da pluralidade humana como o direito de ser igual e diferente “a pluralidade
humana é a paradoxal pluralidade dos seres singulares”9.
Dentre os critérios de classificação dos direitos humanos
fundamentais do homem, a doutrina costuma classificá-los em
gerações ou dimensões que são pautados no mantra da Revolução Francesa Liberté, Égalité et Fraternité (Liberdade, Igualdade e
Fraternidade).
Nesse contexto o direito à igualdade é evidenciado como direito de segunda dimensão, na medida em que advém de reclamos
ocorridos a partir do século XIX, atinente à Revolução Industrial europeia, época em que se observou a existência de péssimas
5

(KATEB, 2011, p. 3)

6

Tradução livre: “A partir de agora, a dignidade humana não tem apenas um alcance vertical (a superioridade
dos seres humanos sobre os animais), mas também um alcance horizontal (a igualdade dos seres humanos
entre eles, independentemente da posição que cada um possa desempenhar na sociedade”.

7

(PELE,.2004. p.10).

8

(ARENDT, 1989, p.319).

9

(ARENDT, 2014, p. 220).
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condições de trabalho e se reivindicou normas trabalhistas e de
assistência social, marcando a fixação do Constitucionalismo moderno com ênfase nos direitos sociais.
Hodiernamente, o princípio da igualdade encontra sua morada principal no art. 5º, caput e inciso I, da CF/88 que assim rezam:
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos
termos desta Constituição; (grifou-se)

Tal princípio intitulado princípio da isonomia ou igualdade
é intrínseco ao Estado Democrático de Direito, porém ao contrário do que possa parecer da leitura fria e não expansionista
do texto constitucional, deve-se buscar não somente a aparente
igualdade formal outrora consagrada no liberalismo clássico, mas,
acima de tudo, a igualdade material perseguida pelo Estado Social.
A igualdade é preceito há muito discutido. A teoria Aristotélica sobre justiça distributiva e compensatória é, por exemplo,
alusão epicentral quanto à matéria. Na Grécia Antiga, contudo,
não existia uma concepção de que todos deveriam ser tratados
como iguais, pois se acreditava numa desigualdade natural entre
os indivíduos, tanto que a concepção Aristotélica legitimava práticas como escravidão.
Para o fundador da escola peripatética a escravidão era justificada filosoficamente quando ele defendeu na obra “Ética a
Nicômaco”, por exemplo, que alguns deviam mandar e outros
obedecer e que era algo não apenas necessário, mas também útil,
pois desde a hora do seu nascimento, alguns são marcados para
serem escravos e outros para serem senhores. Ademais, para ele,
os escravos eram seres naturalmente inferiores, cuja natureza não
era adequada à cidadania.
Percebe-se, então, que o sentido da igualdade sofreu grande
evolução. A igualdade formal gizada nos séculos XVIII e XIX
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com a Revolução Francesa estabeleceu que todos eram iguais perante a lei (tal como disposto no art. 5º, caput, da CF), mas, com
o neoconstitucionalismo, houve uma mudança de paradoxo em
que se passou a perseguir a igualdade substancial que prega o
tratamento desigualmente aos desiguais na medida de suas desigualdades. Consolidou-se a afirmação seminal de Boaventura dos
Santos de que “temos o direito a ser iguais quando a diferença nos diminui;
temos o direito a ser diferentes quando a igualdade nos descaracteriza”10.
Essa busca pela igualdade substancial está enaltecida na
“Oração aos Moços” de Rui Barbosa ao gizar nas mesmas linhas
Aristotélicas que se deve “tratar igualmente os iguais e desigualmente os
desiguais na medida de suas desigualdades”. Com isso, tratar as pessoas
como iguais enreda o reconhecimento e o respeito às diferenças
existentes entre os seres humanos que, por vezes, reclamam resguardo diferenciado dentro de um sistema jurídico. Afinal, como
escreveu Carlos Drummond de Andrade no poema Igual-Desigual “Ninguém é igual a ninguém. Todo o ser humano é um estranho ímpar”.
Daí exsurge a ideia de discriminação. Do latim discriminare,
ou seja, diferenciar, distinguir, discernir através de um tratamento
diferente os considerados iguais. Esta diferenciação para os fins
a que se dedica este trabalho, contudo, volta-se à ideia de transgredir os direitos de uma pessoa, de forma a não abarcar a chamada discriminação positiva que é diferenciação que se baseia em
políticas públicas com tratamento desigual de modo a igualar as
oportunidades de grupos desfavorecidos servindo de instrumento para a garantia a igualdade em sua vertente social.
A discriminação racial enraizada na nossa cultura, seja direita ou
indireta, reflete um fenômeno psicológico, na medida em que é uma
forma de exteriorização do preconceito, podendo ser marcada pelo
esteriótipo em que se rotula certo grupo de pessoas, com a associação
de características negativas, que na sua maioria são falsas, ou na sua
forma qualificada e mais odiosa fundada no critério racial (racismo).
Tal conduta de diferenciação por motivo de raça ou cor fere
de morte a igualdade preconizada na nossa Constituição, solapa o
10 (SANTOS, 2003, p. 458).
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fundamento da dignidade humana, reflete no aumento da pobreza
e da marginalização das minorias, com a redução de oportunidades, incute na mentalidade do ofendido que ele não tem um status
moral de indivíduo, motor pelo qual tal prática perniciosa deve ser
combatida por toda a sociedade e a Justiça do Trabalho tem um
relevante papel nesse particular como se verá em linhas a seguir.
2. A DISCRIMINAÇÃO RACIAL POR COR NA
SOCIEDADE ATUAL E NAS RELAÇÕES LABORAIS
O direito constitucional brasileiro positivou a finalidade do
Estado objetivando seu fim social ao gizar logo no art. 3º, IV,
como objetivo da República Federativa do Brasil a promoção do
bem-estar de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor,
idade e quaisquer outras formas de discriminação.
Por outro lado, herdou-se do regime escravocrata, vivenciado no país, a diversidade racial que ainda resulta em preconceito e
discriminação persistentes, estigmas da formação nacional, cujos
reflexos causam diversos problemas dentro das relações sociais,
com tratamento desumanizador quanto às minorias. Isso porque
a sociedade criou uma mentalidade de que o negro seria apenas
uma transmudação da antiga figura do escravo.
Nessa linha de pensamento, Fernando Henrique Cardoso,
em sua tese de doutorado, confirma que:
O preconceito de “raça” ou de “cor” era um componente organizatório da sociedade de castas. Nela, porém, a representação
do negro como socialmente inferior correspondia tanto a uma
situação de fato, como aos valores dominantes na sociedade. (...)
era um componente essencial e “natural” do sistema de castas. (...)
Apenas lateralmente, apesar da enorme importância desse processo, a função reguladora do preconceito agia no disciplinamento
das expectativas e possibilidades de ascensão social: no caso dos
mulatos claros livres.
Com a desagregação da ordem servil, que naturalmente antecedeu,
como processo, à abolição, foi-se constituindo, pouco a pouco, o
“problema negro”, e com ele intensificando-se o preconceito com
novo conteúdo. Nesse processo o “preconceito de cor ou de raça”
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transparece nitidamente na qualidade de representação social que
toma arbitrariamente a cor ou outros atributos raciais distinguíveis, reais ou imaginários, como fonte para a seleção de qualidades
estereotipáveis11.

Ofensas raciais contra negros são comuns e ocorrem em
todos os lugares, encontrando solo fecundo dentro da relação laboral. A prática não ocorre somente entre colegas, pois, muitas
vezes, há participação ativa dos próprios empregadores.
Nesse contexto, várias são as fontes da discriminação racial
em nossa sociedade. Desde influências religiosas até movimentos
eugenistas que veem no racismo uma política destinada a eliminar
a autoestima da raça negra.
A falta de cognição que a raça humana é única e que todos
seres humanos são iguais por possuírem a dignidade como um
valor intrínseco faz surgir importantes movimentos sociais que
visam, ao cabo, a combater o preconceito e a discriminação ainda
existente no século XXI.
Recentemente, em 28 de maio do corrente ano, o Brasil
ratificou perante a Organização dos Estados Americanos a sua
adesão à Convenção Interamericana contra o Racismo, Discriminação Racial e Formas Conexas de Intolerância e, ante a sua aprovação por quórum qualificado, a norma adquiriu status de emenda
constitucional.
A ratificação do instrumento reflete em importante medida
para o combate ao racismo e demonstra a constante preocupação com o problema, porquanto sela o compromisso estatal de
prevenir, eliminar, proibir e sancionar os atos e manifestações
de racismo, discriminação racial e formas conexas de intolerância (consoante se infere do caput do art. 4º), bem como impõe a
assunção da responsabilidade do Estado parte de adotar ações
afirmativas e políticas públicas para a promoção de condições
equitativas de igualdade de oportunidades, inclusão e progresso
para o grupo de pessoas sujeitas à discriminação racial e ao racismo, assim como a adotar leis internas que proíbam tais práticas,
11 (CARDOSO, 1962, p.281).
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revogar ou modificar aquelas que as constituam ou as promovam
(cf. se infere da leitura conjugada dos arts. 5º, 6º e 7º).
Arthur Ramos, em estudo sobre o tema da discriminação
e preconceito, afirma que existe um “preconceito de cor” que
deveria ser distinto do “preconceito de raça”12. Nesse sentido,
pode-se dizer que o preconceito racial seria um discrímen em que
indivíduos não são aceitos por fazerem parte de um grupo racial
e esse tratamento desigual decorreria do sentimento de superioridade de raça e de subordinação das minorias.
Todavia, tem-se aceitado a síntese de Florestan Fernandes
no sentido de superar a dicotomia entre as figuras de preconceito
de cor e preconceito racial:
Surgiu, então, a noção de “preconceito de cor” como uma categoria inclusiva de pensamento. Ela foi construída para designar,
estrutural, emocional e cognitivamente, todos os aspectos envolvidos pelo padrão assimétrico e tradicionalista de relação racial.
Por isso, quando o negro e mulato falam de “preconceito de cor”,
eles não distinguem o “preconceito” propriamente dito da “discriminação”. Ambos estão fundidos numa mesma representação
conceitual13.

Sob a legenda “racismo” são tratadas manifestações distintas quanto aos sistemas de classificação racial. Conforme Michel
Omni & Howard Winart o racismo é uma ideologia e uma prática
que está em constante transformação, por isso ele pode assumir
diferentes formas em diferentes momentos históricos14.
A partir da guinada antropocêntrica da Lei Maior, definiu-se, como direito fundamental, que a prática do racismo é crime inafiançável e imprescritível (art. 5º, XLII), ressaltando que
no julgamento da ADO 26, em conjunto com o MI 4.733, o E.
STF reconheceu o estado de mora inconstitucional do Congresso
Nacional na implementação da prestação legislativa destinada a
cumprir o mandado de incriminação a que se referem os incisos
12 (RAMOS,A 1971)
13 (FERNANDES, 1965, p. 27).
14 (OMI, 2014).
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XLI e XLII do art. 5º da CF, para efeito de proteção penal aos
integrantes do grupo LGBTQIA+. Ademais, a Constituição definiu como direito fundamental de natureza social que não pode
haver diferenças de salários, de exercício de funções e de critério
de admissão por motivo de cor (art. 7º, inciso XXX).
No campo infraconstitucional, a Lei n. 7.716/1989 veio representar um marco na proteção dos direitos fundamentais relativos à igualdade ao definir os crimes resultantes de preconceito
de raça e de cor, o que engloba, segundo o art. 1º, os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião
ou procedência nacional.
Na mesma vertente, a Lei n. 9.459/1997 tipificou no Código Penal a injúria qualificada que, atualmente, pela redação dada
pela Lei n. 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), consiste em ofender
a dignidade ou o decoro de alguém utilizando de elementos referentes a raça, cor, etnia, religião, origem ou a condição de pessoa
idosa ou portadora de deficiência (art. 140, § 3º, do CPC).
Destaca-se também a Lei n. 12.288/2010 que instituiu o Estatuto da Igualdade Racial destinado a garantir à população negra
a efetivação da igualdade de oportunidades, a defesa dos direitos
étnicos individuais, coletivos e difusos e o combate à discriminação e às demais formas de intolerância étnica (art. 1º).
Nesse contexto, a prática da discriminação racial fere os
princípios constitucionais mais caros dentro do Estado de Direito que professa a igualdade como base das relações entre os
indivíduos, mina a autoestima do segregado e lesa a sua dignidade enquanto ser não insular que necessita de proteção e respeito
dentro de uma comunidade.
A discriminação racial pode basear-se em raça, cor, ascendência
ou origem nacional ou étnica. O art. 1º, item 1, da Convenção Interamericana contra o Racismo, Discriminação Racial e Formas Conexas
de Intolerância conceitua a figura da discriminação racial como:
qualquer distinção, exclusão, restrição ou preferência, em qualquer área da vida pública ou privada, cujo propósito ou efeito seja
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anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício, em condições de igualdade, de um ou mais direitos humanos e liberdades
fundamentais consagrados nos instrumentos internacionais aplicáveis aos Estados Partes.

E segue nos itens 2 e 3 do mesmo artigo apontando a distinção entre discriminação racial indireta e múltipla:
2. Discriminação racial indireta é aquela que ocorre, em qualquer
esfera da vida pública ou privada, quando um dispositivo, prática
ou critério aparentemente neutro tem a capacidade de acarretar
uma desvantagem particular para pessoas pertencentes a um grupo específico, com base nas razões estabelecidas no Artigo 1.1, ou
as coloca em desvantagem, a menos que esse dispositivo, prática
ou critério tenha um objetivo ou justificativa razoável e legítima à
luz do Direito Internacional dos Direitos Humanos.
3. Discriminação múltipla ou agravada é qualquer preferência, distinção, exclusão ou restrição baseada, de modo concomitante, em
dois ou mais critérios dispostos no Artigo 1.1, ou outros reconhecidos em instrumentos internacionais, cujo objetivo ou resultado
seja anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício, em
condições de igualdade, de um ou mais direitos humanos e liberdades fundamentais consagrados nos instrumentos internacionais
aplicáveis aos Estados Partes, em qualquer área da vida pública ou
privada.

Quando se fala de racismo, discriminação racial ou preconceito de cor não se pode olvidar de fazer menção ao direito à liberdade
de expressão. Isso porque, ao lado da igualdade, a liberdade é um
direito fundamental assegurado no caput e no cerne do art. 5º, da
CF em diversos incisos, a exemplo do inciso IV que garante que é
livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato.
Ingo Wolfgang Sarlet et al afirmam que a regra contida no
referido art. 5.º, IV, CF/88, estabelece uma espécie de “cláusula
geral” que, em conjunto com outros dispositivos, asseguram a
liberdade de expressão nas suas diversas manifestações15.

15 (SARLET, 2019, 620-621)
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Todavia, apesar de ser livre a manifestação do pensamento,
este direito não é absoluto, pois há limites que devem ser respeitados por serem fundamentais e necessários à proteção de outros
direitos igualmente importantes, como a igualdade, a privacidade
e a honra.
Nesse contexto, exsurge o problema do hate speech em relação às expressões de intolerância racial, por meio de manifestações que promovam o ódio ou o desprezo contra minorias. A
política eugênica de Hitler e as ideias abjetas da Ku Klux Klan são
exemplos de hate speech.
Vários tratados internacionais sobre direitos humanos editados pós 2ª Guerra proíbem a figura do hate speech. Cita-se, a título
de elucidação, o art. 13, item 5, da Convenção Interamericana de
Direitos Humanos que giza que “a lei deve proibir toda propaganda a
favor da guerra, bem como toda apologia ao ódio nacional, racial ou religioso
que constitua incitação à discriminação, à hostilidade, ao crime ou à violência”.
Como dito, o direito à liberdade de expressão sofre limitações por não ser absoluto e no sistema jurídico brasileiro, inclusive, prevalece a regra de que também comete ato ilícito o titular
de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites
impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos
bons costumes (art. 187 do CC). No mesmo sentido, o art. 4º do
Pacto Internacional para a Eliminação de Todas as Formas de
Discriminação Racial dispõe:
Art. 4º. Os Estados signatários condenam toda propaganda e
todas as organizações que sejam baseadas em ideias ou teorias de
superioridade de uma raça ou grupo de pessoas de uma cor ou
origem étnica, ou que tentem justificar ou promover o ódio racial
ou a discriminação de qualquer forma, e comprometem-se a, com
a devida atenção aos princípios contidos na Declaração Universal
dos Direitos Humanos e aos direitos expressamente estabelecidos
no art. 5º desta Convenção, adotar medidas positivas e imediatas
destinadas a erradicar todos os atos de incitamento a discriminação, ou de discriminação desta espécie, dentre as quais:
a) Declarar como crime punível pela lei toda disseminação de
ideias baseadas na superioridade ou ódio raciais, incitamento à
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discriminação racial, assim como quaisquer atos de violência ou
provocação a tais atos dirigidos contra qualquer raça ou qualquer
grupo de pessoas de outra cor ou de outra origem étnica, como
também qualquer assistência prestada a atividades racistas, inclusive seu financiamento;
b) Declarar ilegais e proibir as organizações, e também as atividades de propaganda organizada ou não, que promovam o ódio e
incitem à discriminação racial, e reconhecer a participação nestas
organizações ou atividades como crimes puníveis pela lei.

Desta forma, pode-se afirmar que, assim como ocorre com
a própria dignidade humana, o direito à liberdade de expressão
não pode ser exercido de maneira abusiva e de forma absoluta a
ponto de que, com o seu exercício, a dignidade humana de outro
indivíduo possa ser violada.
A própria Lei n. 7.716/1989 instituiu limitação às liberdades de expressão e de imprensa quando utilizadas para a difusão
do preconceito racial, sendo que o E. STF já teve a oportunidade
de reconhecer no julgamento do HC 82.424 de relatoria de Rel.
Min. Maurício Corrêa no memorável caso Ellwanger que a proteção da dignidade humana e do direito à igualdade dos judeus
sobrepujava a tutela das liberdades expressivas, tendo confirmado a condenação por racismo do editor que publicava livros com
conteúdo antissemita.
Nesse caminhar, nem mesmo o humor quando se reveste de
intenção de ofender a raça de outro indivíduo pode ser considerado como liberdade de expressão.
Adilson Moreira apresenta com precisão cirúrgica a figura
do racismo recreativo que segundo ele: “representa uma forma de
política cultural que tem um objetivo específico: perpetuar a concepção de que
minorias raciais não são atores sociais competentes” e prossegue:
(…) classificamos o racismo recreativo como uma manifestação
de discurso de ódio exatamente em função desses motivos aqui
descritos. Ele é um tipo de política cultural que procura arruinar
a reputação social de minorias raciais, o que é a base para que elas
possam ser vistas como pessoas socialmente competentes.
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(…)
Embora apareça na forma de humor, o racismo recreativo reproduz estereótipos que são responsáveis pela circulação de ideias
que afirmam a noção de que minorias raciais não são pessoas que
merecem o mesmo respeito dirigido a pessoas brancas.
(…)
Isso é exatamente o que ocorre no nosso país. O racismo recreativo é um tipo de discurso de ódio corrente que torna o sofrimento
de negros algo intensamente desejado para alguns e indiretamente
indiferente para muitos16.

Aqui se faz relevante o destaque entre as figuras do racismo
e da injúria racial, ambos crimes, mas com conotações diferentes.
Nos termos do item art. 1º, item 4, da Convenção Interamericana contra o Racismo, Discriminação Racial e Formas Conexas
de Intolerância, o racismo consiste em:
qualquer teoria, doutrina, ideologia ou conjunto de ideias que
enunciam um vínculo causal entre as características fenotípicas
ou genotípicas de indivíduos ou grupos e seus traços intelectuais,
culturais e de personalidade, inclusive o falso conceito de superioridade racial.

Registra-se que a norma é ainda mais ousada quando afirma
no mesmo item que:
Toda teoria, doutrina, ideologia e conjunto de ideias racistas descritas neste Artigo são cientificamente falsas, moralmente censuráveis, socialmente injustas e contrárias aos princípios fundamentais
do Direito Internacional e, portanto, perturbam gravemente a paz
e a segurança internacional, sendo, dessa maneira, condenadas
pelos Estados Partes.

Racismo, portanto, é uma divisão resultante de um processo
político-social em que os seres humanos são divididos em raças
sendo que uma ou algumas delas consideram-se superiores a outras que são consideradas inferiores. O racismo não é apenas uma
chaga moral que habita em alguns indivíduos. É um desvio de
16 MOREIRA. Adilson. Racismo recreativo. São Paulo: Sueli Carneiro, Editora Jandaía, 2020.p.160 e 169/171
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conduta que precisa ser combatido, na medida em que se traduz
numa prática nefasta que diminui outros seres humanos como se
não fossem merecedores de respeito e tivessem menos dignidade
que os demais.
A injúria, por sua vez, é tipificada no Código Repressivo no
art. 140 e ainda está prevista no Código Penal Militar (art. 216) e no
Código Eleitoral (art.326) como espécie de crime contra a honra,
que viola a honra subjetiva, o que, segundo Rogério Greco “cuida do
conceito que a pessoa tem de si mesma, dos valores que ela se autoatribui e que
são maculados com o comportamento levado a efeito pelo agente.” 17
Na mesma linha, Nelson Hungria versa que a honra objetiva possui relação com “o apreço e o respeito de que somos objeto ou nos
tornamos merecedores perante os nossos concidadãos (honra externa, honra
objetiva, reputação, boa fama)”, ao passo que a honra subjetiva possui
um liame mais próximo ao “sentimento de nossa dignidade própria (honra interna, honra subjetiva)”18. Na injúria, portanto, não há atribuição
de fato, mas imputação de uma qualidade negativa à vítima no que
pertine a aspectos físicos, intelectuais e morais. Sua consumação
ocorre quando a vítima toma ciência da ofensa.
Nesse tom, vale dizer que a Lei n. 13.185/2015, instituiu o
programa de combate à intimidação sistemática ou bullying que
também pode caracterizar o delito de injúria quando nas situações de insultos pessoais e comentários sistemáticos e apelidos.
No mesmo sentido, o art. 4.º, inc. II, “a”, da Lei n. 13.431/2017
(norma que estabelece o sistema de garantia de direitos da criança
e do adolescente vítima ou testemunha de violência), deixa certo que o bullying é uma espécie de violência psicológica capaz de
comprometer o desenvolvimento físico ou emocional da vítima:
Art. 4º Para os efeitos desta Lei, sem prejuízo da tipificação das
condutas criminosas, são formas de violência:
(...)
II - violência psicológica:
17 (GRECO, 2013.p.412).
18 (HUNGRIA, 2014. p. 39)
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a) qualquer conduta de discriminação, depreciação ou desrespeito em relação à criança ou ao adolescente mediante ameaça,
constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, agressão
verbal e xingamento, ridicularização, indiferença, exploração ou
intimidação sistemática (bullying) que possa comprometer seu
desenvolvimento psíquico ou emocional;

Injúria, portanto, equivale a insultar, falar mal, ofender de
tal modo que a vítima reste vilipendiada quanto ao conceito que
tem de si. Inclusive o E. STF já deixou assentado no julgamento
do Inq 2543/AC que “A difamação pressupõe atribuir a outrem fato determinado ofensivo à reputação. Na injúria, tem-se veiculação capaz de, sem
especificidade maior, implicar ofensa à dignidade ou ao decoro”.
A legislação penal pátria pune com pena de reclusão, de 1
(um) a 3 (três) anos, sem prejuízo de multa, o crime de injúria que
consiste na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia,
religião, origem, ou a condição de pessoa idosa ou portadora de
deficiência (art. 140, § 3º, do CP). Trata-se da chamada injúria
qualificada que não se confunde, portanto, com o crime de racismo já versado.
O racismo, crime definido pela Lei n. 7.716/1989, se evidencia por manifestações preconceituosas generalizadas, isto é,
referente a todas as pessoas de uma raça ou de uma cor de pele,
enquanto que na injúria qualificada, delito afiançável e prescritível, a intenção é a ofensa do decoro ou da honra de um indivíduo
com a utilização de elementos referentes a sua raça ou a sua cor.
Tais práticas, como já experimentado neste texto, encontram
segura guarida nas relações de trabalho, principalmente quando se
transvertem em brincadeiras ou comentários que visam minar a autoestima do trabalhador e são relativas a sua raça ou cor de pele
sendo que, sem dúvidas, é uma das relações contratuais em que mais
se pode observar a figura do “racismo recreativo” (termo cunhado
pelo professor Adilson Moreira em obra com o mesmo nome).
É indispensável que na relação de trabalho se mantenha a
higidez do meio ambiente laboral e, pelo fato de que nesta relação
os envolvidos acabam por criar um relacionamento que permite o
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convívio de pessoas diferentes que não pertencem a uma mesma
comunidade familiar, emerge um ambiente de maiores liberdades
que possibilita a existência de humor para fins de descontração, o
que, quando ultrapassa os limites do aceitável, pode revelar a hediondez do preconceito escondido na alma de alguns indivíduos.
Em defesa dos praticantes da conduta assediadora está a recorrente afirmação de que se tratava de brincadeiras, havendo o animus jocandi e não o injuriandi por parte do ofensor, sem que este leve
em consideração o sentimento do ofendido que, em sua maioria,
não fica feliz quando tem características físicas ou de cor utilizadas
para entretenimento de terceiros. Ademais, sempre há a defesa do
ofensor no sentido de que não se trata de pessoa preconceituosa,
na medida em que tem em seu círculo social parentes ou amigos
negros de forma a não poder ser chamado de racista.
No pertinente à proteção legal contra a discriminação no ambiente de trabalho, tem-se que a Declaração Universal dos Direitos
do Homem foi o primeiro normativo de direitos humanos no plano internacional a cuidar do tema. Destaca-se, a título de reforço
argumentativo, as previsões dos arts. 2º, 7º e 23 que assim rezam:
Artigo 2º
1. Todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e
as liberdades estabelecidos nesta Declaração, sem distinção de
qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião
política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza,
nascimento, ou qualquer outra condição.
2. Não será também feita nenhuma distinção fundada na condição
política, jurídica ou internacional do país ou território a que pertença uma pessoa, quer se trate de um território independente, sob
tutela, sem governo próprio, quer sujeito a qualquer outra limitação de soberania.
(...)
Artigo 7º
Todos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer distinção, a igual proteção da lei. Todos têm direito a igual proteção
contra qualquer discriminação que viole a presente Declaração e
contra qualquer incitamento a tal discriminação.
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(...)
Artigo 23
1. Todo ser humano tem direito ao trabalho, à livre escolha de
emprego, a condições justas e favoráveis de trabalho e à proteção
contra o desemprego.
2. Todo ser humano, sem qualquer distinção, tem direito a igual
remuneração por igual trabalho.
3. Todo ser humano que trabalha tem direito a uma remuneração
justa e satisfatória que lhe assegure, assim como à sua família, uma
existência compatível com a dignidade humana e a que se acrescentarão, se necessário, outros meios de proteção social.
4. Todo ser humano tem direito a organizar sindicatos e a neles
ingressar para proteção de seus interesses.

Jungido a isso, a Organização Internacional do Trabalho
possui várias Convenções sobre a matéria, podendo-se destacar a
Convenção n. 111, ratificada pelo Brasil, que trata de discriminação em matéria de emprego e ocupação e a Convenção Internacional para eliminação de todas as formas de discriminação racial
que é um dos principais instrumentos no âmbito internacional
voltado ao combate da discriminação racial. Cita-se, também, a
Convenção Interamericana sobre Direitos Humanos (Pacto de
São José da Costa Rica) que em seu art. 24 estabelece o princípio
da igualdade entre as pessoas e veda a prática de discriminação.
A Carta Constitucional, por sua vez, elevou a direito fundamental social, o direito ao trabalho (art. 6º); consagrou a proibição a qualquer forma de discriminação, inclusive no trabalho
(arts. 3º, IV; 5º, caput; e 7º, XXX e XXXII) e atribuiu o valor de
garantia fundamental a proibição de práticas discriminatórias (art.
5º, XLI), o que ainda é corroborado no âmbito internacional e
infraconstitucional como já versado nesse trabalho.
Nesse passo, também se destaca Lei n. 9.029/95 que, em
seu art. 1º, proíbe todas as práticas discriminatórias e limitativas
para efeito de acesso à relação de emprego, ou sua manutenção;
dispondo em seu art. 4º que a dispensa, se preconceituosa, dá
direito a reparação por dano moral.
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Da leitura dos arts. 1º e 2º da Convenção 111 da OIT, a
discriminação no emprego é toda conduta praticada pelo empregador ou seus prepostos que estabeleça uma distinção, exclusão
ou preferência, entre trabalhadores ou grupo de trabalhadores
com o objetivo de reduzir ou limitar as oportunidades de acesso e
manutenção no emprego, gerando uma desigualdade no exercício
do trabalho.
A prática deletéria da discriminação racial por cor no contrato de trabalho pode ocorrer não somente em um contrato em
curso, como também nas fases pré e pós-contratuais, ressaltando
que todas elas têm como característica comum o fato de visar a
negar ao trabalhador a igualdade de oportunidades no tocante à
aquisição ou à manutenção do emprego.
A discriminação pré-contratual ocorre quando a distinção
visa a impedir a aquisição do emprego pelo trabalhador, por
exemplo, quando a empresa não o contrata se não for da raça
branca ou quando ele é preterido em relação à vaga por este
motivo. Demonstrada tal prática perniciosa que muitas vezes se
concretiza em racismo institucional, o ofensor que comete o ato
ilícito fica sujeito a reparar o dano causado.
Já a discriminação pós-contratual ocorre quando o fator
raça ou cor é, por exemplo, móbil pelo qual a empresa dispensa o
empregado, visto que ele não pertence à raça branca ou quando
ele é preterido em relação à vaga que já ocupava por este motivo.
Da mesma forma que a discriminação pré-contratual, se demonstrada, sujeita o ofensor à correção da conduta.
Todavia, é durante o contrato de trabalho que a prática da
discriminação racial por cor tem maior ocorrência e, muitas vezes,
deixa de ser levada à apreciação do Judiciário Trabalhista ante
o receio de represálias ao empregado, o que pode incluir a sua
dispensa e a retirada do seu sustento e de sua família, azo pelo
qual o ofendido acaba optando por suportar os ultrajes visando a
manter seu emprego em detrimento de sua saúde mental.
Há casos reais de que, enquanto vigente o contrato de trabalho, os colegas de trabalho ou próprio empregador já alcunharam,
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por exemplo, empregados negros de “macaco”19, “neguinho”20,
“saci”21, etc., ou ainda compararam o cabelo da empregada negra
com o objeto utilizado para lavar louça22 ou varrer a casa23, o que,
inclusive, gerou “piadas” entre os demais colegas e, nestes casos,
não se tem dúvida de que por trás do humor que visam a criar,
há uma abominável prática a ser afrontada que merece a atenção
profícua da Especializada, como se defenderá a seguir.
3. DAS CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS DA
DISCRIMINAÇÃO POR COR NAS RELAÇÕES DE
TRABALHO
Quando se permite que nas dependências da empresa se
instale um terror psíquico capaz de macular a honra, a intimidade
e a dignidade do trabalhador, está se compactuando com prática
a ser abominada no ambiente laboral. E, nesse contexto, a discriminação por cor quando reiterada revela uma forma de assédio
moral, pois viola a dignidade do trabalhador por meio de condutas discriminatórias.
A ideia de assédio moral evidenciada a partir de estudos do
psicólogo alemão Heinz Leymann aponta ser o mobbing o comportamento de agressão dos adultos no trabalho, caracterizado
por uma grande violência psicológica24. Na mesma linha, Marie-France Hirigoyen, utilizou o termo “assédio” como sinônimo de
ataques constantes e repetidos que ameaçam a integridade psicológica da pessoa a quem são dirigidos25.
19 Vide processo n. 0010262-94.2020.5.03.0035, julgado pela 4ª Turma do TRT 3ª região, Relator: Paula
Oliveira Cantelli. Data do julgamento: 07/05/2021.
20 Vide processo n. 0011398-67.2016.5.03.0003, julgado pela 7ª Turma do TRT 3ª região, Relator: Fernando
Antônio Viegas Peixoto Data do julgamento: 31/01/2019.
21 Vide processo n. 0011650-69.2016.5.03.0165, julgado pela 8ª Turma do TRT 3ª região, Relator: José
Marlon de Freitas. Data do julgamento: 30/08/2017.
22 Vide processo n. 01051-2008-066-03-00-0, julgado pela 9ª Turma do TRT 3ª região, Relator: Emilia
Facchini. Data do julgamento: 05/08/2009.
23 Vide processo n. 0012635-56.2016.5.15.0051, julgado pela 1ª Turma do TRT 15ª região, Relator: José
Otávio de Souza Ferreira.
24 (LEYMANN, 1996. p.31)
25 (HIRIGOYEN, 2011.p.32)
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Desta forma, a discriminação por cor na relação laboral reflete uma ideia de perseguição ao estado de espírito da vítima,
com um efeito de desmoralizá-la, fulminando a sua autoestima,
o que conforme John Rawls por vezes criticado pela sua concepção excessivamente abstrata de pessoa, é o “mais importante bem
primário”.26
Tal forma de assédio moral pode ser horizontal quando
ocorre entre os próprios trabalhadores, i.e, entre colegas de mesmo patamar que praticam a conduta ilícita; ou vertical descendente quando parte do superior em relação aos subordinados.
Embora não seja impossível, a discriminação por cor também
pode se dar de forma ascendente quando parte do subordinado
em relação ao seu próprio superior hierárquico, revelando uma
espécie de assédio moral vertical ascendente.
Sem dúvidas, tal prática doentia gera consequências graves
sobre a saúde da vítima, na medida em que constrange, exclui e
expõe o trabalhador a uma atenção desnecessária e desrespeitosa.
E, em quaisquer de suas formas, as microagressões podem refletir
em indeléveis máculas à dignidade do trabalhador.
Há vedação expressa da utilização da prática de assédio moral no item 5.13 do anexo II da NR 17 da Portaria n. 3.214/78 do
ex-MTE e há projeto de lei em trâmite para tipificar como crime
a prática de “ofender reiteradamente a dignidade de outro, causando-lhe
dano ou sofrimento físico ou mental no exercício de emprego, cargo ou função”,
acrescendo ao Código Penal o art. 146-A27.
Como já mencionado neste estudo, a prática da discriminação por cor
pode configurar o crime de racismo ou de injúria racial, cuja competência de
julgamento é afeta à Justiça Comum. No entanto, isso não impede que a
Justiça Laboral também possa corrigir o agressor quando o ato ilícito é praticado dentro da relação de trabalho, mas a sanção será, em regra, pecuniária
através de uma reparação pelo dano causada à vítima.
Nesse sentido, o próprio trabalhador pode buscar a reparação
por dano moral pela prática do psicoterrorismo discriminatório
26 (RAWLS, 1997.p. 440).
27 PL n. 1521, de 2019 em trâmite no Senado Federal.
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por cor contra ele praticado, bem como pode haver tutela coletiva
por meio de Ação Civil Pública e ação coletiva lato sensu, para buscar a eliminação das referidas práticas e manutenção do equilíbrio
do meio ambiente laboral.
Além das marcas psicológicas e físicas que podem gerar a
despedida indireta ou demissão forçada do ofendido, a prática
vergastada pode levar a transtornos mentais sérios, tais como ansiedade, síndrome do pânico, fobia social e depressão.
Adilson Moreira, no particular, afirma que:
(…) vemos então que os danos psicológicos decorrentes de tratamentos discriminatórios legitimados por esteriótiposestereótipos
são significativos. Eles incluem medos patológicos e retraimento
social. Os indivíduos fazem todo o possível para evitar situações
que provocam estresse emocional, o que torna a vida em sociedade uma fonte de ameçaameaça constante. Essas pessoas podem
desenvolver um sentimento de desconfiança permanente em relação a membros dos grupos dominantes, algo muito grave, uma
vez que ele está em contato com eles o tempo todo. Mais algo
mais problemático pode ocorrer, porque essas pessoas podem
internalizar o ódio expresso nas representações racistas e procurar
se afastar do próprio grupo social, o que significa se afastar de si
mesma. Outros indivíduos recorrem a meios problemáticos para
reagir ao problema racismo, fazendo o uso de drogas ou desenvolvendo os mais diversos sintomas psicossomáticos28.

E, visando tornar indene a vítima da discriminação por cor,
o ordenamento pátrio permite que haja a compensação do dano
por meio de uma reparação que pode, inclusive, transcender a
questão pecuniária como pode ser feita através de um desagravo
público. Isso porque, cabendo ao empregador zelar pelo meio
ambiente de trabalho psicologicamente saudável e isento de assédio de qualquer forma, cabe a ele a adoção de medidas que visem
a elidir práticas ultrajadoras da personalidade de seus empregados.
Ante as dificuldades probatórias que podem surgir nos casos de discriminação por cor, conclama-se que o julgador deve ser
28 MOREIRA. Adilson. Op. cit, p. 173/174.
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sensível para não cometer injustiças tanto diante de uma infundada alegação que por vezes é trazida em reclamações trabalhistas,
como também deve ter essa característica para aplicar a justiça ao
caso concreto garantindo o acesso a uma ordem jurídica justa à
vítima que sofreu com o ato ilícito e pode ter sido prejudicada na
produção de prova.
Nesta ordem de raciocínio, entende-se que o ofendido pode
provar a prática de discriminação por cor, em regra, por meio
de documentos (cartas, mensagens, e-mails, cartazes, fotos), áudios, vídeos, ligações telefônicas ou registros em redes sociais,
como também, por testemunhas que tenham conhecimento dos
fatos narrados pela vítima. Sequer há vedação para que a vítima
da discriminação possa levar a Juízo uma gravação clandestina
unilateral que ela própria produzira para fins de demonstrar o ato
atentatório à sua dignidade que tenha ocorrido no seu local de
trabalho, cabendo ao julgador avaliar tal prova em conjunto com
o caderno processual.
O depoimento da vítima também é um importante meio
de prova, principalmente diante das dificuldades de se provar a
discriminação por cor - que jamais é admitida - e mormente ante
o fato de que, muitas vezes, a conduta assediadora deixou marcas
na vítima que são visíveis ao magistrado.
A Justiça do Trabalho, com justiça social por excelência,
tem um importante papel no combate à discriminação por cor
no mercado de trabalho, pois, se com base na premissa da igualdade, todo trabalhador pode reivindicar livremente o direito que
entende violado, deve a Eespecializada fundeada na promoção da
justiça social, na interpretação e na aplicação do direito assegurar
que, sendo a discriminação uma ofensa à dignidade humana, haverá imposição de reparação por dano moral ao ofendido, o que
enaltece a sua competência constitucional quanto à apreciação de
direitos sociais que franqueiam as relações entre capital e trabalho.
Assim, quando comprovada a prática discriminatória por cor
nas relações laborais, a Justiça do Trabalho deve atuar aplicando
a lei, podendo condenar o infrator, ainda, a multas e a reparações
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pertinentes visando a coibir este tipo de prática o que, sem dúvidas,
traduzirá o caráter pedagógico da punição servindo de contenção ao
infrator e de exemplo para a sociedade que talvez um dia desperte
e tome consciência de que, como diz a canção de Elis Regina, black
is beautiful e de que apesar das diferenças, todos somos são iguais!
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A discriminação racial por cor é uma chaga social e moral presente
também nas relações laborais, razão pela qual a Justiça do Trabalho tem
competência constitucional para a apreciação de demandas envolvendo o tema,
sem que se olvide a competência criminal da Justiça comum quando diante do
racismo ou da injúria qualificada.
As consequências jurídicas da discriminação por cor no contrato de trabalho podem levar desde multas e reparação por dano moral até medidas de desagravo a serem cumpridas pelo infrator, ressaltando que a Justiça do Trabalho
tem importante papel no combate a prática coibindo o ofensor e mostrando a
sociedade que o feito deve ser combatido, visto que violador de direitos humanos.
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AS NEGOCIAÇÕES COLETIVAS
COMO INSTRUMENTOS PARA
IMPLEMENTAÇÃO DE COTAS PARA
NEGROS HIPOSSUFICIENTES EM VAGAS
DE EMPREGOS DO SETOR PRIVADO
Paulo Afonso de Andrade Carvalho1

1. INTRODUÇÃO
Em decorrência da evidente, histórica e injusta desigualdade
social encontrada no Brasil, tanto o Poder Público quanto a iniciativa privada passaram a adotar determinadas ações afirmativas
que possibilitassem uma maior inclusão dos negros em determinados setores da sociedade, dentre os quais podemos citar o acesso à educação e ao mercado de trabalho formal.
Seguindo essa linha de ações afirmativas, uma das mais renomadas empresas brasileiras, o “Magazine Luiza”, no mês de setembro de 2020, divulgou que estaria lançando um programa para
selecionar apenas candidatos negros para ocupar cargos de “trainees”, sob a justificativa de que não existia uma diversidade necessária na ocupação dos cargos de liderança da respectiva empresa.
Com a publicação de tal medida, muitos setores da sociedade passaram a debater a eventual legalidade da respectiva conduta,
dividindo a opinião dos juristas brasileiros sobre a constitucionalidade e moralidade de tal medida, por se vislumbrar um suposto
racismo contra os brancos, enquanto outra parcela da sociedade
apoiava a medida anunciada pela empresa, sustentando que essas
condutas representam verdadeira aplicação da equidade.
O presente estudo pretende explorar os principais pontos
do referido debate, bem como discutir e apresentar propostas que
possam consolidar tais políticas afirmativas no setor privado.
1

Advogado. Mestrando em Direitos Fundamentais e Justiça pela UFBA. Especialista em Direito Processual
civil pela UFBA. Professor universitário da UNIFTC/Itabuna e da UNIME/Itabuna.
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Busca demonstrar, também, que tais ações encontram amparo na ordem jurídica pátria, notadamente na aplicação da igualdade
substancial e que essas medidas, se bem instrumentalizadas juridicamente, constituem ferramentas de inclusão dos negros no mercado de trabalho formal, resultando na diminuição da desigualdade
social, com o consequente fortalecimento da própria sociedade.
Observa-se que disponibilizar vagas de trabalho no setor privado, mediante uma política de cotas para negros hipossuficientes,
importará em benefícios, tais como: combate à pobreza, diminuição
da desigualdade, fortalecimento da economia do país, salvaguarda do
princípio da dignidade da pessoa humana, além de propiciar a redução
de despesas públicas decorrentes das políticas de assistência social destinadas aos cidadãos que vivem em situação de extrema miserabilidade.
2. AS AÇÕES AFIRMATIVAS E A POLÍTICA DE
COTAS NO BRASIL
As ações afirmativas no Brasil estão embasadas no próprio
pilar da igualdade material, consubstanciado na regra aristotélica
de que se deve tratar os iguais de forma igual e os desiguais de
forma desigual, na medida de sua desigualdade.
Corroborando tal compreensão, em precisas palavras, Fábio
Periandro Hirsch e Camila Archanjo aduzem que:
A isonomia ou igualdade material se baseia na noção que tratando
desiguais de forma única as distinções seriam mantidas e, até mesmo, potencializadas. Por esse motivo é que o tratamento desigual
surge como forma de equilibrar as diferenças, promovendo a compensação das dificuldades e colocando todos no mesmo patamar
de oportunidades.2

Trata-se, portanto, de dar eficácia ao princípio da equidade,
buscando, por meio de medidas especiais, corrigir eventuais desigualdades sociais e possibilitar que pessoas desfavorecidas passem a ter novas oportunidades que compensem a histórica falta
de assistência do Estado.
2

(HIRSCH; ARCHANJO, 2020, p. 191).

224

DIREITO ANTIDISCRIMINATÓRIO DO TRABALHO: ASPECTOS MATERIAIS E PROCESSUAIS

Conforme é cediço, a promulgação da Lei 12.228/2010 – que
instituiu o “Estatuto da igualdade racial” – as ações afirmativas passaram a ter previsão legal, garantindo-se à população negra,3 em seu
artigo 1º, “a efetivação da igualdade de oportunidades, a defesa dos
direitos étnicos individuais, coletivos e difusos e o combate à discriminação e às demais formas de intolerância étnica”.4 E, para a concretização de tal perspectiva, é imperioso que o Estado e a iniciativa
privada adotem medidas especiais, por meio de ações afirmativas,
tendo em vista a necessária correção das desigualdades raciais.
A adoção de medidas, programas e políticas de ações afirmativas como um dos principais vetores para promoção da
participação da população negra, em condição de igualdade e
oportunidade na vida econômica, social, política e cultural do país
encontra-se preconizada no inciso II do art. 4º do “Estatuto de
igualdade racial” e definidas como: “ações programas e medidas
especiais adotados pelo Estado e pela iniciativa privada para a
correção das desigualdades raciais e para a promoção da igualdade de oportunidades”.5
Sob essa mesma perspectiva, Daniel Sarmento leciona que
as ações afirmativas:
[...] são medidas públicas ou privadas, de caráter coercitivo ou não,
que visam a promover a igualdade substancial, através da discriminação positiva de pessoas integrantes de grupos que estejam
em situação desfavorável, e que sejam vítimas de discriminação e
estigma social.6

Na mesma linha de intelecção, Brito Filho assevera que o
modelo de ações afirmativas,
[...] pode ser definido como forma ou modelo de combate à discriminação que, por meio de normas que estabelecem critérios
diferenciados de acesso a determinados bens, opõe-se à exclusão
3

Conforme definido no art, 1º, inciso IV da lei 12.228/2010, considera como população negra, “o conjunto
de pessoas que se autodeclaram pretas e pardas, conforme o quesito cor ou raça usado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou que adotam auto definição análoga”.

4

(BRASIL, 2010).

5

(BRASIL, 2010).

6

(SARMENTO, 2007. p. 154).
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causada às pessoas pelo seu pertencimento a grupos vulneráveis,
proporcionando uma igualdade real entre as pessoas.7

Vale ressaltar que a denominada discriminação positiva
constitui um dever de toda a coletividade, uma vez que a redução
das desigualdades sociais é um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil.
Desta feita, tanto o Estado quanto os particulares devem
adotar medidas que busquem compensar as desigualdades socioeconômicas existentes em nosso país.
Não existe, portanto, eventual inconstitucionalidade das
medidas de discriminação positiva já que o objetivo na adoção
destas é exatamente aquilo que a própria Lei Maior estabeleceu
como diretrizes fundamentais. Não se pode olvidar que a Constituição brasileira é pragmática, razão pela qual carrega uma forte
carga ideológica através de dogmas que devem ser observados
dentro da República Brasileira.
A par de tal compreensão, o órgão de cúpula do Poder Judiciário Brasileiro, no seu mister de guardião dos preceitos constitucionais, tem se posicionado no sentido de que as ações afirmativas
são legítimas e permitidas na Carta Magna. Tal perspectiva pode
ser depreendida, no excerto infratranscrito, em decisão do STF
prolatada no RMS 26.071:
Reparar ou compensar os fatores de desigualdade factual com
medidas de superioridade jurídica política de ação afirmativa que
se inscreve nos quadros de uma sociedade fraterna que a Constituição idealiza a partir das disposições de seu preâmbulo e acrescentou-se a esses fundamentos o valor social do trabalho.8

É indiciário de tal entendimento, os julgamentos da ADPF
186 e da ADI 3.330 que tratam, respectivamente, de políticas afirmativas de cotas para ingresso nas universidades públicas e de
políticas afirmativas para concessão de bolsas para ingresso em
universidades privadas, aos alunos que cursaram o ensino médio
7

(BRITO FILHO, 2012, p. 376).

8

STF, RMS, 26.071/DF, rel. Min. Carlos Britto, j. 13/11/2007.
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em escolas públicas ou em escolas particulares, mediante bolsas
integrais, em decorrência da insuficiente renda familiar.
Objetiva-se, com as ações afirmativas, implementar mecanismos que representem vantagens para determinadas classes sociais,
no intuito de buscar corrigir a própria marginalização social já existente. Portanto, não se pode esperar que, nesses casos, a aplicação
da igualdade formal seja justa, considerando que, ao dar as mesmas
condições e as mesmas oportunidades para todos os grupos, o Estado apenas estará perpetuando as distorções já existentes.
É preciso olhar para as desigualdades já existentes para que
a justiça seja distribuída de forma equânime. Daí, Daniel Sarmento, com a perspicácia peculiar ao seu magistério, prelecionar que:
Um país não pode fechar os olhos para o seu passado. Não há
como ignorar que a situação desfavorável dos negros hoje na sociedade brasileira tem relação direta não só com a escravidão, mas
com a discriminação de que foram e continuam sendo vítimas
após a abolição da escravatura. Ademais, a afirmação da injustiça
desta compensação se lastreia numa premissa excessivamente
individualista, que ignora a possibilidade da existência de relações
entre grupos, que podem inclusive assumir uma dimensão intergeracional, e dar margem ao surgimento de direitos coletivos,
titularizados também por grupos. Por isso, o argumento de justiça
compensatória parece-nos, no mínimo, uma razão coadjuvante
para a adoção das medidas de descriminação positiva.9

Nesse mesmo diapasão, o ministro Roberto Barroso, em lapidar voto proferido na ADC 41, asseverou que:
Pois bem, gostaria de salientar que, neste caso específico, tanto o
fundamento quanto o fim são razoáveis, motivados por um dever
de reparação histórica e pelas circunstâncias de que existe um racismo estrutural na sociedade brasileira que precisa ser enfrentado.
No tocante à reparação histórica, nem há muita necessidade de se
investir energia. Ela decorre da escravidão e de pessoas que foram
retiradas, à força, do seu habitat natural e depois submetidas a
trabalhos forçados e a condições degradantes de vida. E, quando
9

(SARMENTO, 2007. p. 203).
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vem a abolição do regime escravocrata, essas pessoas são liberadas
na sociedade sem nenhum planejamento, sem nenhuma integração, sem nenhum tipo de preparação para viver como pessoas
livres em uma sociedade – liberal seria exagero – que começava a
se liberalizar. Portanto, e não sem surpresa, como lembrado também da tribuna, na passagem de Joaquim Nabuco, mesmo depois
de libertados, os negros continuaram a desempenhar as funções
mais subalternas dentro de uma sociedade altamente hierarquizada
como a nossa. Portanto, o primeiro fundamento é uma reparação
histórica a pessoas que herdaram o peso e o custo social do estigma moral, social e econômico, que foi a escravidão no Brasil; e,
uma vez abolida, foram entregues à própria sorte, sem terem condições para se integrarem à sociedade.10

Sendo assim, amparado no critério de aplicação da igualdade substancial e de justiça distributiva, o Poder Público brasileiro
vem adotando medidas e implementando ações que buscam favorecer o combate à discriminação da população negra e o combate
à erradicação da pobreza, trazendo oportunidades reais e efetivas
para essas pessoas que vivem marginalizadas.
Alinhado às diretrizes constitucionais, no âmbito federal, o
Poder Legislativo, editou a Lei 12.711/12, que assegurou a política de cotas em universidades federais e a Lei nº 12.990/14, que
assegurou a reserva de 20% das vagas em concursos públicos aos
autodeclarados negros, sendo compreendidos nesse conceito os
pretos e pardos, conforme a classificação adotada pelo IBGE.
3. O TRABALHO FORMAL COMO FATOR DE
PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA
HUMANA E DE COMBATE À DESIGUALDADE
SOCIAL
Conforme preceito contido no texto magno, consignado no
art. 1º da CF/88, dentre os fundamentos da “Lex Legum”, estão
o da “dignidade da pessoa humana” e os “dos valores sociais do
trabalho e da livre iniciativa”.
10 STF, ADC 41, voto do rel. min. Roberto Barroso, j. 8-6-2017, P, DJE de 17-8-2017.
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Referido dispositivo constitucional corrobora, inclusive, o
art. 11, § 1º da Convenção Americana sobre direitos humanos
que assim dispõe: “Toda pessoa tem direito ao respeito da sua
honra e ao reconhecimento de sua dignidade”11.
Reflete, ainda, no ordenamento jurídico brasileiro, o preceito fundamental sintetizado no art. 23 da Declaração Universal
dos Direitos Humanos que aduz o seguinte:
1. Toda pessoa tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego,
a condições justas e favoráveis de trabalho e à proteção contra o
desemprego.
2. Toda pessoa, sem qualquer distinção, tem direito a igual remuneração por igual trabalho.
3. Toda pessoa que trabalhe tem direito a uma remuneração justa e
satisfatória, que lhe assegure, assim como a sua família, uma existência compatível com a dignidade humana, e a que se acrescentarão, se necessário, outros meios de proteção social.
4. Toda pessoa tem direito a organizar sindicatos e a neles ingressar para proteção de seus interesses.12

Buscando dar efetividade aos mencionados preceitos fundamentais, a legislação brasileira estabelece regramentos específicos
no direito laboral, considerando que o trabalho é essencial para
garantir dignidade ao ser humano.
A Constituição Federal, em seu art. 6º, preceitua que o trabalho é um direito social, de natureza fundamental, que deve ser
protegido e concretizado pelo Estado e pela sociedade. Nessa
perspectiva, Rosangela Rodrigues Dias Lacerda esclarece que:
No que concerne ao valor social do trabalho, impende assinalar a
sua presença como dispositivo constitucional desde a Constituição de 1946, não podendo ser compreendido como simples fator
de produção, ao lado do capital e da organização. O trabalho é,
nesta ordem de ideias, o valor que enobrece e dignifica o homem,

11 Organização dos Estados Americanos, Convenção Americana de Direitos Humanos (“Pacto de San José de
Costa Rica”), 1969.
12 (ONU, 1948).
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conformando a sua participação da sociedade como membro útil e
destinatário de respeito pelos seus pares.13

O direito ao trabalho e à livre iniciativa, portanto, possuem
status de direito fundamental dentro do nosso ordenamento jurídico e, consequentemente, devem ser protegidos e implementados pelo Estado e pela própria sociedade civil.
Destarte, não basta ao Estado proteger, por meio de normas programáticas e abstratas, o direito fundamental ao Trabalho.
É preciso também que o Poder Público fomente e assegure, por
meio de atos administrativos e legislativos, a existência de elementos hábeis à implementação e à efetivação do direito social
ao trabalho.
Como muito bem afirmado pelo jurista George Marmelstein,
“os direitos fundamentais devem ser vistos como direitos interdependentes e indivisíveis. Não basta proteger a liberdade sem que as
condições básicas para o exercício desse direito sejam atingidas”.14
Além de todos os aspectos que relacionam o valor social
do trabalho e a sua relevância para preservação da dignidade da
pessoa humana, observa-se, também, que as políticas de inclusão
dos indivíduos no mercado de trabalho são elementos essenciais
para diminuir a pobreza e a desigualdade social que tanto assolam
a população brasileira.
Importante afirmar que o Estado brasileiro tem objetivos
fundamentais para serem alcançados dentro do nosso contexto
social e, dentre eles, estão o de construir uma sociedade justa e
solidária, o de erradicar a pobreza e o de reduzir as desigualdades
sociais. Todos esses objetivos estão devidamente delineados no
art. 3º da nossa Lei Maior, que assim dispõe:
Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:
I - construir uma sociedade livre, justa e solidária;
II - garantir o desenvolvimento nacional;
13 (LACERDA, 2011, p. 48).
14 (MARMELSTEIN, 2014. p. 190).
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III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais;
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça,
sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.15

Nessa perspectiva, é a reflexão sempre lúcida de Rosangela
Rodrigues Dias Lacerda, sobre o princípio democrático do Estado de Direito, nos seguintes termos:
O princípio do Estado Democrático de Direito, por seu turno, é
um plus político em relação ao Estado de Direito, pois pressupõe
um Estado organizado e atuando sob o manto do Direito e da
legalidade, além de buscar a realização da justiça social. Além da
questão formal da obediência às normas e respeito ao princípio
do devido processo legal, deve haver o livre exercício dos cidadãos do direito de participação nas decisões. Compete ao Estado
equilibrar os desníveis sociais e aparar as arestas do poder, sempre
buscando a justiça isonômica e o consenso. A este respeito, Miguel
Reale assevera que “o adjetivo ‘democrático’ pode também indicar
o propósito de passar-se de um estado de direito, meramente formal, a um Estado de Direito e de Justiça Social, isto é, instaurado
concretamente com base nos valores fundantes da comunidade”.16

Por tal razão, percebe-se que as eventuais ações afirmativas praticadas pela iniciativa privada são importantes ferramentas
para contribuir com o dever do Estado de reduzir as desigualdades sociais e oportunizar uma justiça distributiva e compensatória
aos negros hipossuficientes.
4. A INCLUSÃO DOS NEGROS HIPOSSUFICIENTES
NO MERCADO DE TRABALHO E O POSITIVO
REFLEXO NA ECONOMIA DO PAÍS E NA
DIMINUIÇÃO DOS CUSTOS DO ESTADO
Não obstante a abolição do regime de trabalho escravo no
Brasil há 133 anos17, não se pode negar que os reflexos do escra15 (BRASIL, 1988).
16 (LACERDA, 2011, p. 44).
17 O processo abolicionista no Brasil ocorreu em etapas bem distintas, começando com a proibição de comercialização de novos escravos importados da África, em 1850 (lei Eusébio de Queiroz), em seguida (1871),
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vagismo em fronteiras pátrias, ainda subsistem, de maneira marcante, hodiernamente.
A flagrante desigualdade social existente no Brasil tem se
mostrado como um fator determinante para que a grande maioria desfavorecida seja integrada, principalmente, por cidadãos negros que, mesmo após anos de evolução político-social e de lutas,
continuam reféns do racismo estrutural reinante na sociedade e
suportando os efeitos danosos imanentes ao preconceito.
O estado de exclusão social e desamparo da população negra pós-abolicionismo decorreu da omissão do Estado na promoção de estratégias de integração social dos ex-escravos, logo
após a abolição da escravatura. Mercê de tal alheamento, os negros, agora livres, não tiveram efetivo acesso à educação, moradia
digna e, principalmente, ao mercado de trabalho formal.
Portanto, sem as devidas oportunidades, a desigualdade acabou se perpetuando até os dias atuais, evidenciando que grande
parcela da população negra não consegue se inserir no mercado
formal de trabalho e, àqueles que logram êxito nessa batalha, são
destinados, na grande maioria dos casos, somente postos de empregos menos privilegiados, o denominado “chão de fábrica”. Ou,
noutra dicção, verdadeiros subempregos, com baixa remuneração.
Mesmo o Brasil sendo marcado pela diversidade e, a despeito
de ter um ordenamento jurídico que favorece o fortalecimento da
democracia racial, na prática, ainda não conseguiu combater a desigualdade de oportunidades dos negros no mercado de trabalho.
Nota-se que tal dificuldade, em grande medida, se deve à
falta de participação da iniciativa privada, cujo processo de recrutamento de pessoal não favorece a ocupação dos postos de
trabalho pela população negra; uma vez que se baseia em critério
objetivo de análise de currículo dos candidatos, promovendo uma
seleção natural em desfavor dos candidatos negros, em regra,
menos preparados do que os pertencentes a outras etnias, com
a lei do ventre livre, que considera livre todo filho de mulher escrava, a partir da promulgação de tal lei e,
na sequência, (1885) com a libertação dos escravos com mais de sessenta anos (lei do sexagenário ou lei
Saraiva de Cotegipe), culminando com a promulgação da lei áurea, de 13 de maio de 1888, que pôs termo
à escravidão no Brasil.
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maior grau de escolaridade, aprofundando mais ainda, o abismo
da desigualdade estrutural existente em nosso país.
Nesse sentido, o advogado Robson de Oliveira, em coluna
escrita para a revista Carta Capital, apresentou a seguinte reflexão:
Não obstante, a experiência que carrego na advocacia demonstra
que, além de necessária, é possível promover a inclusão racial. Não
há uma fórmula mágica para tanto, mas se impõe, acima de tudo
interesse, participação e o uso de meios que façam da admissão
de profissionais negros grandes oportunidades de crescimento e
aperfeiçoamento das instituições. Isto porque, pensar em inclusão
implica mudanças de comportamento, estruturas e estratégias, com o
objetivo de qualificar os profissionais negros que chegam e principalmente as equipes que os recebem. É importante que se compreenda
que a inclusão racial não se resume na admissão das pessoas negras
nos quadros das empresas. Por isto, defendo que a efetiva inclusão
consiste em admitir, acolher, capacitar e reter esses profissionais nos
diferentes postos do mercado de trabalho. A contratação de profissionais negros exige que os responsáveis por esses processos seletivos sejam sensíveis e estejam preparados para promover a inclusão.
Isto porque, via de regra, a perspectiva de uma pessoa negra é de que
ela não será aprovada no processo seletivo, pois, infelizmente, em decorrência do racismo estrutural e institucional que existem em nosso
país, ela já sabe que a cor da sua pele é fator de eliminação.18

Ora, por razões óbvias, a parcela da população que vive
à margem da sociedade e que não possuiu o efetivo acesso aos
direitos sociais básicos terá uma base curricular inferior àquela
parcela que teve acesso aos melhores centros de educação e aos
demais direitos sociais básicos.
Desta feita, mercê de tal vicissitude, não se pode aplaudir o
discurso de que a parcela desfavorecida da população deve conquistar suas vitórias, exclusivamente, por meio dos próprios esforços. A tão cultuada “meritocracia” se demonstra inaplicável a
uma sociedade onde as pessoas negras são vítimas da desigualdade social e não possuem a mesma formação educacional legada
aos demais grupos étnicos.
18 (OLIVEIRA, 2019).
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Corroborando tal compreensão, Silvio Luiz de Almeida ressalta que:
No Brasil, a negação do racismo e a ideologia da democracia racial
sustentam-se pelo discurso da meritocracia. Se não há racismo, a
culpa pela própria condição é das pessoas negras que, eventualmente, não fizeram tudo que estava a seu alcance. Em um país
desigual como o Brasil, a meritocracia avaliza a desigualdade, a
miséria e a violência, pois dificulta a tomada de posições políticas
efetivas contra a discriminação racial, especialmente por parte do
poder estatal. No contexto brasileiro, o discurso da meritocracia é
altamente racista, uma vez que promove a conformação ideológica
dos indivíduos à desigualdade racial.19

Não se pode negar que o Brasil tem experimentado uma sensível evolução na história recente de lutas contra a desigualdade racial. E tal avanço se deve, nomeadamente, a impenitente militância
e incansável luta da população negra, por melhores condições sociais e de vida; o que tem mantido o debate das questões raciais nas
pautas dos diversos setores da sociedade, fazendo exsurgir a implementação de políticas públicas orientadas para ações afirmativas.
Nesse cenário, observam-se importantes avanços legislativos preconizando medidas de redução da desigualdade social,
impostas ao setor público e privado, que, com pouca hipótese de
dúvida, possibilitaram uma certa melhoria da qualidade de vida
da população negra, diante de novas oportunidades para a população negra. É o que se verifica, verbi gratia, com a edição de leis
que estabelecem cota mínima para negros em universidades e em
certames públicos.
Tais conquistas, contudo, ainda não bastaram para superar o
imenso abismo social existente entre a população negra e outras
etnias mais favorecidas, em face da marginalização institucionalizada infligida aos povos negros em todo território brasileiro.
Esclarecendo as desvantagens que o escravagismo legou à
população negra, com reflexos inalienáveis ao longo de toda a sua
história, Viviane Coitinho, em lúcida síntese, adverte que:
19 (ALMEIDA, 2019, p. 51-52).
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É necessário ressaltar que a escravidão deixou marcas perceptíveis
em nossa sociedade, com relação à situação em que negros estão
em desvantagem com relação aos brancos, em todos os indicadores sociais. Sendo que o Brasil passou por um grande processo
de mudanças ao longo dos últimos anos, no que diz respeito às
relações raciais. A percepção do país como uma democracia racial
hoje em diferentes setores da sociedade tem sua agenda política
marcada pelo debate sobre o racismo como elemento constitutivo de nossa sociedade. Embora ainda esteja também presente
a imagem do Brasil como um país homogêneo e indiferenciado,
encontra-se progressivamente maior abertura a experiências que
procuram beneficiar grupos específicos, historicamente com menor acesso a oportunidades. O tema do racismo e do combate às
desigualdades raciais nunca esteve tão presente no debate da sociedade brasileira como contemporaneamente. Seja no meio político,
ou na mídia, discutem-se políticas públicas e medidas concretas
que venham atender às históricas demandas do movimento negro brasileiro, que há muito vem buscando soluções contra o
preconceito.

E continua o citado autor:
Assim, as políticas de ação afirmativa devem incluir um “leque” de
ações em diferentes áreas de atuação, envolvendo o mercado de
trabalho (setor público, setor privado e o terceiro setor), as compras e contratos governamentais, e a educação (ensino fundamental, médio e ensino superior). O princípio que orienta a adoção de
tais políticas é a compreensão de que a variável cor/raça/etnia é
um critério aceitável, seja nas admissões no mercado de trabalho,
seja em contratos com o governo, seja ainda no ensino superior
ou em outras áreas, porque tem como ponto de partida a situação histórica de desigualdade e de preconceito de oportunidades
vivenciadas pela população negra no Brasil. Este reconhecimento
passa por uma percepção coletiva de que a injustiça histórica em
relação aos negros é uma realidade que deve ser combatida através
dos meios atualmente disponíveis. (Informação verbal).20

É preciso, portanto, que tais avanços decorram não apenas de políticas públicas, mas também de medidas da iniciativa
20 (COITINHO, 2008).
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privada. Conforme já averbado alhures, o combate à desigualdade
social e a erradicação da pobreza são fundamentos da Constituição da República Federativa do Brasil que devem ser observados,
tanto pelo Poder Público quanto pelo setor privado.
Ao tratar da “participação social na elaboração e execução
de Políticas Públicas”, Rosangela Lacerda enfatiza que:
Com o advento do Estado Social, a antiga postura da Administração Pública – de tomada de decisões unilaterais, com a determinação de obrigações específicas e a possibilidade de punição da
desobediência – entrou em franco colapso. Este fenômeno deve-se precisamente à alteração de valores no Estado do Bem-Estar
Social, que reclamam a presença dos atores sociais – trabalhadores,
empresários, educadores, políticos, membros de movimentos
sociais, etc – e a necessidade de profunda, densa e diversificada
modificação dos comportamentos individuais, de tal magnitude
que se torna impossível apenas a sua fiscalização e sanção para
controle social. Torna-se imperiosa, portanto, a adesão social, mediante utilização de dois procedimentos indissoluvelmente ligados:
explicação e participação. Em outras palavras, busca a Administração Pública alterar suas relações com particular, saindo de uma posição verticalizada para outra, mais horizontal, baseada na cultura
do diálogo e da oitiva das divergências sociais.21

Com pouca hipótese de dúvida, para consecução de medidas efetivas capazes de minimizar o déficit social da população
negra, é imprescindível a existência, em maior medida, de parcerias entre o Estado e setor privado na implementação de ações
afirmativas que reduzam essa inaceitável desigualdade social.
Vale ressaltar que a eventual erradicação da pobreza promovida por políticas empresariais do setor privado representa
benefícios diretos e indiretos para o próprio Estado, considerando que o Poder Público, além de ter uma diminuição de custos
com políticas assistenciais, passará a ter uma maior arrecadação
tributária decorrente do aumento da capacidade contributiva de
classes que antes não tinham o necessário acesso ao consumo de
bens e serviços ofertados pelo mercado.
21 (LACERDA, 2011, p. 44).
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Por outro lado, o elevado custo que o Governo despende com
programas de benefícios sociais, a exemplo de “bolsa família” e “bolsa escola”, seriam menores se os atuais assistidos pelos programas
passassem a obter renda suficiente para arcar com seus encargos de
família. E, por via reflexa, ainda se combateria um outro grande problema estrutural reinante no Brasil, “a distribuição de renda”.
Nota-se que os membros de famílias abastadas acabam possuindo melhor capacitação e, razão por que, acabam sendo selecionados
para ocupar os postos de trabalhos mais privilegiados. E, como consequência, a renda familiar, que já era suficiente para bancar uma vida
digna para todos os integrantes da família, acaba sendo incrementada.
Mas, ao revés, um determinado membro de família pobre,
que não teve acesso adequado a uma boa formação educacional,
por conta de sua falta de capacitação técnica adequada, é sempre
preterido para ocupar um cargo mais bem remunerado e, via por
conseguinte, a renda familiar permanece prejudicada, não permitindo melhoria de sua condição social.
Infere-se que se a oportunidade de emprego tivesse sido
facultada ao membro da família menos favorecida, possivelmente
haveria duas famílias com rendas familiares suficientes para que
nenhuma delas necessitasse de políticas assistenciais do Estado.
5. A NEGOCIAÇÃO COLETIVA COMO IMPORTANTE
FERRAMENTA PARA IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES
AFIRMATIVAS NO SETOR PRIVADO
As negociações coletivas, previstas no ordenamento jurídico brasileiro, são reconhecidas constitucionalmente e servem
para formalizar acordos que estabeleçam novas condições de trabalho, aplicáveis aos contratos individuais de trabalho, tendo em
vista o princípio da autonomia da vontade coletiva. Esse princípio
foi assaz potencializado com a reforma trabalhista decorrente da
promulgação da lei 13.467/2017, que decretou a prevalência da
negociação coletiva sobre a lei.22
22 Nesse sentido, o art. 611-A, introduzido pela reforma trabalhista de 2017, preconiza que “A convenção
coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei [...]”.
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Para que a negociação coletiva ocorra faz-se necessária a
interveniência da entidade sindical da respectiva categoria profissional, nos termos do inciso VI do art. 8º da CF/88 que estabelece ser “obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações
coletivas de trabalho”.
Conforme pode ser depreendido da intelecção do art. 611
consolidado,23 as negociações coletivas de trabalho, podem ser
de dois tipos: convenções coletivas e acordos coletivos. As convenções coletivas correspondem a pactos de caráter normativos
formalizados entre, pelo menos, dois sindicatos; um da categoria
profissional (dos empregados) e outro da categoria econômica
(dos empregadores). Já o acordo coletivo consiste, igualmente,
em avença de caráter normativo, cuja validade requer a simples
presença do sindicato da categoria profissional, envolvendo uma
ou mais empresas, de forma isolada.
Esclarecendo sobre os requisitos das modalidades de negociação coletiva albergadas pela legislação trabalhista pátria, Antônio Neto da Lapa faz as seguintes ponderações:
Nota-se que na convenção coletiva faz-se necessário a presença de
pelo menos dois sindicatos (um da categoria profissional e outro
da categoria econômica), ao passo que para a existência válida de
um acordo coletivo basta a existência do sindicato profissional
entabulando acordo com uma ou mais empresas. Infere-se, ainda,
que o âmbito de aplicação do acordo coletivo é mais restrito do
que na convenção coletiva.24

A reforma trabalhista trazida pela Lei 13467/17 assegurou
relevante autonomia para as entidades sindicais nas negociações
coletivas, adstringindo o poder de fiscalização e controle dos órgãos jurisdicionais tão somente aos requisitos de validade do negócio jurídico.
23 O art. 611 da CLT define convenção e acordo coletivo como: “Convenção Coletiva de Trabalho é o acordo
de caráter normativo, pelo qual dois ou mais Sindicatos representativos de categorias econômicas e profissionais estipulam condições de trabalho aplicáveis, no âmbito das respectivas representações, às relações
individuais de trabalho. § 1º É facultado aos Sindicatos representativos de categorias profissionais celebrar
Acordos Coletivos com uma ou mais empresas da correspondente categoria econômica, que estipulem
condições de trabalho, aplicáveis no âmbito da empresa ou das acordantes respectivas relações de trabalho”.
24 (DA LAPA; KERTZMAN, 2018, p. 50).
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Com as alterações promovidas pela referida lei, o art. 8º, §
3º da CLT exara a seguinte regra:
[...] § 3o No exame de convenção coletiva ou acordo coletivo de
trabalho, a Justiça do Trabalho analisará exclusivamente a conformidade dos elementos essenciais do negócio jurídico, respeitado
o disposto no art. 104 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002
(Código Civil), e balizará sua atuação pelo princípio da intervenção mínima na autonomia da vontade coletiva.

Adota-se, assim, o Princípio da Prevalência do Negociado
sobre o Legislado, considerando o respeito à autonomia de vontade entre sujeitos que estão em posição isonômica.
Vale relembrar que no direito coletivo do trabalho, ao contrário do direito individual, não se está diante de um contrato
onde umas das partes é hipossuficiente. Tem-se no direito coletivo a aplicação do princípio da equivalência dos contratantes coletivos, até mesmo porque os membros de direção dos sindicatos
de categorias profissionais possuem estabilidade em decorrência
da representatividade que possuem.
Conceituando o mencionado princípio do direito coletivo
do trabalho, Luciano Martinez preleciona que:
O princípio da equivalência contratual dos sujeitos coletivos baseia-se
no mandamento nuclear segundo o qual os contratantes, estando em
plano de igualdade, são dotados dos mesmos instrumentos de ação
e de resistência, passíveis de utilização no momento de construção
do acordo ou da convenção coletiva. Anote-se, porque importante,
que a equivalência dos contratantes os faz reciprocamente imunes às
cláusulas de adesão, o que, teoricamente, estimula o diálogo para a
construção de fontes autônomas cada vez mais justas e equânimes.25

A hipossuficiência verifica-se tão somente nas relações trabalhistas individuais, decorrentes de negócios jurídicos firmados
entre um determinado trabalhador e o empregador. Já nas relações coletivas de trabalho, por achar-se representado por sua
entidade de classe, a intervenção da entidade sindical da categoria
25 (MARTINEZ, 2020, p. 1515).
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profissional elide o caráter hipossuficiente do trabalhador, exsurgindo uma certa paridade na relação jurídica.
E, mercê de tal vicissitude, nas negociações coletivas, os sindicatos podem estabelecer regras específicas sobre as relações de
trabalho, inclusive nas questões relativas às contratações de futuros empregados da respectiva categoria profissional.
Cumpre sublinhar que as entidades sindicais, nos dias atuais,
devem estar amplamente inseridas nas lutas pela efetivação dos direitos fundamentais e na resolução dos problemas sociais do país.
Danilo Marinho e Moisés Balestro, em artigo elaborado para
o Instituto de Altos Estudos da União Geral dos Trabalhadores,
ressaltam a importância de um papel mais ativo dos sindicatos
nas questões políticas, sociais e econômicas do país, tecendo as
seguintes considerações:
Os sindicatos não se restringem às lutas salariais e econômicas. Eles
são necessariamente protagonistas ativos da política. A regulação do
mercado de trabalho não é apenas uma questão de procedimentos
e de normas para organizar as relações entre capital e trabalho, ela é
também uma arena de disputas em torno de conflitos de interesses
materiais e políticos. É comum o eventual conflito de papeis por
parte dos sindicatos entre o pragmatismo corporativo das demandas materiais circunscrito a determinadas categorias e os interesses
políticos consumados em temas como liberdade, cidadania, trabalho
decente e solidariedade social. A relação entre esses papeis é complexa e contraditória, a prioridade entre esses papeis varia com o
tempo e entre países. O que deve ser ressaltado é que sindicatos são
atores econômicos e políticos. No contexto complexo e dinâmico
do capitalismo no século XXI, os sindicatos podem influenciar no
estabelecimento de premissas abrangentes no âmbito da economia
política no sentido de uma “globalização civilizadora.26

Portanto, podem as negociações coletivas prever cláusulas
nos respectivos contratos coletivos de trabalho, estabelecendo
uma reserva de vagas para que empregados negros hipossuficientes tenham melhores oportunidades de ingresso no mercado formal de trabalho.
26 (MARINHO; BALESTRO, 2021?).
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A Reforma Trabalhista prestigiou as normas coletivas, arrolando um rol de direitos trabalhistas sobre os quais as convenções
e acordos coletivos de trabalho podem estabelecer regras específicas, sobrepondo-se às regras previstas em normas estatais, ainda
que implique relativização das garantias legais.
Tal compreensão decorre da interpretação do art. 611-A da
CLT, que assim dispõe:
Art. 611-A. A convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho
têm prevalência sobre a lei quando, entre outros, dispuserem sobre:
I - pacto quanto à jornada de trabalho, observados os limites
constitucionais;
II - banco de horas anual;
III - intervalo intrajornada, respeitado o limite mínimo de trinta
minutos para jornadas superiores a seis horas;
IV - adesão ao Programa Seguro-Emprego (PSE), de que trata
a Lei no 13.189, de 19 de novembro de 2015;
V - plano de cargos, salários e funções compatíveis com a condição pessoal do empregado, bem como identificação dos cargos
que se enquadram como funções de confiança;
VI - regulamento empresarial;
VII - representante dos trabalhadores no local de trabalho;
VIII - teletrabalho, regime de sobreaviso, e trabalho intermitente;
IX - remuneração por produtividade, incluídas as gorjetas percebidas pelo empregado, e remuneração por desempenho individual;
X - modalidade de registro de jornada de trabalho;
XI - troca do dia de feriado;
XII - enquadramento do grau de insalubridade;
XIII - prorrogação de jornada em ambientes insalubres, sem licença prévia das autoridades competentes do Ministério do Trabalho;
XIV - prêmios de incentivo em bens ou serviços, eventualmente
concedidos em programas de incentivo;
XV - participação nos lucros ou resultados da empresa27.

27 (BRASIL, 1943).
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Impende frisar que as hipóteses elencadas no mencionado
dispositivo legal são exemplificativas, sendo certo que outras regras específicas diversas do rol supratranscrito, também podem
ser estabelecidas mediante negociação coletiva, contanto que não
interfira nos direitos constitucionais básicos do trabalhador excepcionados no art. 611-B da CLT.
Por tal razão, uma vez observados os requisitos de validade
do negócio jurídico, elencados no art. 104 do CCB/2002, as convenções e acordos coletivos podem estabelecer novas condições
de trabalho específicas, tendo em vista o princípio da adequação
setorial. Mas, tal autonomia não é absoluta, pois o legislador considerou objeto ilícito quando a negociação tender a suprimir ou
reduzir os seguintes direitos:
Art. 611-B. [...]
I - normas de identificação profissional, inclusive as anotações na
Carteira de Trabalho e Previdência Social;
II - seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário;
III - valor dos depósitos mensais e da indenização rescisória do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
IV - salário mínimo;
V - valor nominal do décimo terceiro salário;
VI - remuneração do trabalho noturno superior à do diurno;
VII - proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua
retenção dolosa;
VIII - salário-família;
IX - repouso semanal remunerado;
X - remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo,
em 50% (cinquenta por cento) à do normal;
XI - número de dias de férias devidas ao empregado;
XII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um
terço a mais do que o salário normal;
XIII - licença-maternidade com a duração mínima de cento e vinte
dias;
XIV - licença-paternidade nos termos fixados em lei;
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XV - proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, nos termos da lei;
XVI - aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no
mínimo de trinta dias, nos termos da lei;
XVII - normas de saúde, higiene e segurança do trabalho previstas em lei ou em normas regulamentadoras do Ministério do
Trabalho;
XVIII - adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas;
XIX - aposentadoria;
XX - seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador;
XXI - ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores
urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho;
XXII - proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e
critérios de admissão do trabalhador com deficiência;
XXIII - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a
menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de
dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze
anos;
XXIV - medidas de proteção legal de crianças e adolescentes;
XXV - igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso;
XXVI - liberdade de associação profissional ou sindical do trabalhador, inclusive o direito de não sofrer, sem sua expressa e prévia
anuência, qualquer cobrança ou desconto salarial estabelecidos em
convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho;
XXVII - direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir
sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam
por meio dele defender;
XXVIII - definição legal sobre os serviços ou atividades essenciais
e disposições legais sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade em caso de greve;
XXIX - tributos e outros créditos de terceiros;
XXX - as disposições previstas nos arts. 373-A, 390, 392, 392A, 394, 394-A, 395, 396 e 400 desta Consolidação.
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Do simples analisar dos dispositivos legais supratranscritos,
pode-se constatar que nenhuma ilegalidade manifesta existiria na
inclusão de eventual cláusula de cotas para negros hipossuficientes nas vagas de empregos oferecidas no setor privado. Ao revés, a inserção de eventual cláusula, em negociação coletiva, que
venha estabelecer cotas nas vagas de emprego do setor privado,
teria caráter de ação afirmativa o que, conforme já sustentado
alhures, teria natureza de discriminação positiva permitida e, enfatize-se, objetivada pela legislação pátria.
Nessa mesma perspectiva, o juiz do trabalho Carlos Wagner
Araújo Nery da Cruz, refletindo sobre o tema, aduz que:
[...] as iniciativas que contribuem para a efetividade da igualdade
racial entre brancos e negros no mercado de trabalho, com efeito, encontram-se amparadas na lei e no princípio da igualdade
previsto na Constituição Federal. Tais ações afirmativas além da
moldura legal, inclusive, devem ser louvadas quando partem da
própria iniciativa privada, pois em tais casos a empresa reconhece
sua responsabilidade social e impõe medidas práticas para minorar
os desníveis de acesso ao mercado de trabalho entre brancos e
negros, em especial em postos de comando.28

Nessa mesma linha de intelecção, ao comentar sobre a ação
afirmativa praticada pela rede de lojas “Magazine Luiza”, Caio de
Lima Nicolau ressaltou que:
Em recente abertura de processos de trainee, a gigante “Magazine
Luíza” incorporou as políticas inclusivas e determinou que o processo contemple apenas jovens negros para os cargos oferecidos.
Contudo, a notícia caiu como uma bomba nas mídias, divergindo
opiniões. De um lado estão aqueles que acusam a empresa de praticar o racismo, vez que restringe a participação de candidatos não
negros, além de contrariar o princípio da isonomia. Os defensores,
contrariamente, fundamentam a decisão da empresa na aplicação
legítima de políticas afirmativas. Ora, a inserção de ações afirmativas lastreadas através de uma discriminação positiva é papel tanto
do Estado, como prerrogativa da iniciativa particular. Quando se
contabiliza e se constata que os negros representam 57% e 58%
28 (CRUZ, 2020).
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dos jovens aprendizes e trainees, respectivamente, enquanto que
sua representatividade em níveis gerenciais e executivos é de 6,3%
e 4,7%, tais políticas se auto–afirmam indispensáveis, e, com base
na Nota Técnica do GT de Raça da Coordigualdade do Ministério
Público do Trabalho nº 001/2018, há plena admissibilidade de tais
condutas nos meios privados.29

6. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS ESTATAIS PARA
FOMENTAR A IMPLEMENTAÇÃO DE COTAS
NAS VAGAS DE EMPREGOS DO SETOR PRIVADO
ATRAVÉS DAS NEGOCIAÇÕES COLETIVAS
O Poder Público Estatal, dentro de seu papel institucional, tem o dever de implementar políticas públicas que busquem
assegurar a efetivação dos direitos fundamentais das pessoas,
garantindo uma melhor qualidade de vida aos cidadãos, através da efetivação dos direitos sociais consagrados nas normas
constitucionais.
Maria Paula Dallari Bucci, renomada jurista da área de ciências políticas, conceitua Política Pública da seguinte forma:
Política pública é o programa de ação governamental que resulta
de um processo ou conjunto de processos juridicamente regulados - processo eleitoral, processo de planejamento, processo de
governo, processo orçamentário, processo legislativo, processo
administrativo, processo judicial - visando coordenar os meios à
disposição do Estado e as atividades privadas, para a realização de
objetivos socialmente relevantes e politicamente determinados.
Como tipo ideal, a política pública deve visar a realização de objetivos definidos, expressando a seleção de prioridades, a reserva
de meios necessários à sua consecução e o intervalo de tempo em
que se espera o atingimento dos resultados.30

Portanto, para a adoção de políticas públicas efetivas,
o Poder Público pode e deve idealizar meios que fomentem a
participação da iniciativa privada na realização dos objetivos fundamentais do Estado.
29 (NICOLAU, 2020).
30 (BUCCI, 2006, p. 01-49).
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Nas questões de enfrentamento das desigualdades sociais, o
Estado deve induzir, por meio de políticas públicas específicas, a
participação do setor privado na luta pela erradicação da pobreza
e na promoção de uma sociedade livre, justa e solidária.
Nesse sentido, o estatuto da igualdade racial (Lei 12.228/10)
estabelece que:
Art. 38. A implementação de políticas voltadas para a inclusão da
população negra no mercado de trabalho será de responsabilidade
do poder público, observando-se:
I - o instituído neste Estatuto;
II - os compromissos assumidos pelo Brasil ao ratificar a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de
Discriminação Racial, de 1965;
III - os compromissos assumidos pelo Brasil ao ratificar a Convenção no 111, de 1958, da Organização Internacional do Trabalho (OIT), que trata da discriminação no emprego e na profissão;
IV - os demais compromissos formalmente assumidos pelo Brasil
perante a comunidade internacional.
Art. 39. O poder público promoverá ações que assegurem a igualdade de oportunidades no mercado de trabalho para a população
negra, inclusive mediante a implementação de medidas visando
à promoção da igualdade nas contratações do setor público e o
incentivo à adoção de medidas similares nas empresas e organizações privadas.
§ 1º A igualdade de oportunidades será lograda mediante a adoção
de políticas e programas de formação profissional, de emprego e
de geração de renda voltados para a população negra.
§ 2º As ações visando a promover a igualdade de oportunidades
na esfera da administração pública far-se-ão por meio de normas
estabelecidas ou a serem estabelecidas em legislação específica e
em seus regulamentos.
§ 3º O poder público estimulará, por meio de incentivos, a adoção
de iguais medidas pelo setor privado.

Observa-se, portanto, que a própria legislação infraconstitucional determina que o poder público deve promover medidas
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para estimular a adoção de ações afirmativas também pelo setor
privado. Daí, George Marmelstein asseverar que:
O Estado tem a obrigação de adotar medidas compensatórias para
permitir que grupos socialmente desfavorecidos possam concorrer
em igualdades de condições com os demais cidadãos. É esse o sentido de discriminação positiva. Desse dever decorre a necessidade
de desenvolvimentos de políticas de ação afirmativa, destinadas a
participação e ascensão social das pessoas em desvantagem socioeconômico-cultural, através de benefícios ou facilidades capazes de
permitir competição em condições mais igualitárias em relação aos
demais integrantes da sociedade.31

Nessa mesma perspectiva, Fabio Hirsch e Camila Archanjo
sustentam que “as políticas compensatórias e promotoras da maior
igualdade possível – quer pela etnia, pelo gênero ou outros fatores
sensíveis na sociedade – são realidades que devem ser estimuladas e
priorizadas pelos Governos e pela sociedade civil em geral”.32
Destarte, ainda que as negociações coletivas sejam submetidas aos regramentos do direito privado, o Estado pode, por meio
de políticas públicas peculiares, fomentar a referida implantação
de cotas para negros hipossuficientes em vagas de empregos do
setor privado, mediante compensações que o Poder Público venha a oferecer aos sujeitos integrantes da referida negociação.
Na inexorável contenda entre o capital e o trabalho, não se
desconhece que a categoria econômica sempre busca mecanismos para alavancar a economia e para maximizar os lucros das
empresas do setor privado. E um dos pontos mais atacados pelo
empresariado brasileiro é a elevada carga tributária imposta aos
empregadores. Considerando que o próprio empregador sempre
luta por uma melhor condição junto ao fisco, o Estado poderia
estabelecer, dentro dos limites legais, incentivos fiscais em favor
das empresas que adotarem a política de cotas de postos de trabalho para hipossuficientes negros.
31 (MARMELSTEIN, 2014, p. 82).
32 HIRSCH; ARCHANJO, 2020, p. 204-205).
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Tal medida mostra-se viável, uma vez que, conforme vem
se afirmando, ao se integrar populares de baixa renda no mercado formal de trabalho, o próprio Estado reduzirá os custos com
assistencialismo social. Porquanto, a oferta de empregos para pessoas de baixa renda faz com que as mesmas saiam da situação de
extrema miserabilidade e passem a ter recursos suficientes para
não mais necessitarem dos auxílios e benefícios do governo.
Eventualmente os críticos poderiam dizer que se assim agisse,
o Estado estaria violando o princípio da não discriminação, consagrado no art. 7º, XXX da CF/88 que expressamente decreta a
“proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de
critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil”.
Todavia, tais ações públicas afirmativas decorrem da denominada discriminação “positiva”, que está embasada mais num conceito de equidade do que de uma igualdade puramente formal. Não
seria justo nem razoável presumir que todas as pessoas possuem as
mesmas oportunidades de conquistar as vagas no mercado formal
de trabalho, uma vez que a própria desigualdade social impõe que
a população de baixa renda não consiga alcançar uma qualificação
similar à população mais favorecida economicamente.
O que se busca na política pública de ação afirmativa é atribuir interpretação teleológica ao caput do art. 5º da Carta Magna
de 1988, a qual prevê que todos são iguais perante a lei, e veda
qualquer discriminação às pessoas, por qualquer motivo.
Embasados na doutrina de Robert Alexy, Luiz Claudio Martins Araujo e Tiago Machado Viegas afirmam que:
No mesmo sentido, Robert Alexy ressalta que se não houver um
fundamento qualificado para a diferenciação, sua aplicação seria
arbitrária. Nesse sentido, ressalta o referido autor “de tudo isso se
infere a necessidade de haver uma razão suficiente que justifique
uma diferenciação, e também que a qualificação dessa razão como
suficiente é um problema de valoração.” De forma que, diante da
ausência de fundamentação justificável ao tratamento diferenciado,
a regra da igualdade deve ser mantida.33
33 (ARAUJO; VIEGAS, 2016, p. 181-204).
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Por tal razão, para que exista igualdade entre pessoas com
realidades factuais distintas deve-se atribuir mecanismos que favoreçam a parte hipossuficiente a chegar em um idealizado ponto
de paridade. Fala-se, assim, num tratamento isonômico, observando as peculiaridades de cada ser humano; o que de forma alguma poderá caracterizar discriminação ou preconceito.
Nessa mesma esteira de pensamento, Herrera Flores, ao reconhecer a importância da aplicação da igualdade material para
combater as desigualdades sociais e, por consequência, efetivar os
direitos humanos fundamentais, assevera que:
[...] os direitos humanos devem ser considerados como a colocação em prática de disposições críticas em relação ao conjunto de
posições desiguais que as pessoas e grupos ocupam tanto em nível
local quanto em nível global. Para tanto, ou, em outros termos,
para que os direitos humanos não sejam utilizados para eternizar
as desigualdades e os obstáculos que o modo de relações sociais
baseado na acumulação de capital impõe, é preciso pôr em prática
o conjunto de estratégias antagonistas que nos sirvam de guia ou
metodologia de uma ação emancipadora.34

7. CONCLUSÃO
Em um Estado Social de Direito, orientado por princípios
que visam assegurar uma democracia participativa, é dever tanto
do Estado quanto da iniciativa privada adotar mecanismos que
sejam condizentes com os objetivos constitucionais republicanos
e, por tal razão, eventuais medidas que tenham a finalidade de
diminuir a desigualdade social e possibilitar uma maior participação dos negros hipossuficientes no mercado de trabalho formal,
jamais poderá ser considerada ilegal.
As ações afirmativas existem exatamente por critérios de
justiça distributiva e de justiça compensatória já amplamente discutida na sociedade. Tais debates, inclusive, culminaram na edição
de diplomas legais específicos que determinam o dever de agir do
Estado para buscar reduzir e compensar os prejuízos históricos
sofridos pela população negra.
34 (FLORES, 2009, p. 90).
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Nessa perspectiva, considerando que o Estado não consegue atingir a finalidade apenas com condutas unilaterais, inclusive
por respeito aos princípios constitucionais da liberdade individual
e da livre iniciativa econômica, é preciso que a iniciativa privada
seja mais ativa nessa luta, tendo em vista a inclusão de negros
hipossuficientes no mercado formal de trabalho.
As negociações coletivas, por sua vez, são importantes ferramentas para inclusão de cotas que possibilitem a contratação de
cidadãos negros para ocupação das vagas de empregos oferecidas
no setor privado. Os sindicatos podem incluir cláusulas específicas nos seus respectivos acordos coletivos e/ou convenções coletivas, estabelecendo a obrigatoriedade de as empresas reservarem
um percentual mínimo de vagas para os negros hipossuficientes,
observando, inclusive, os critérios de renda familiar do candidato.
O Estado, por sua vez, pode e deve apoiar a discriminação
positiva nas relações de trabalho, considerando que estará agindo
em respeito ao princípio da legalidade que orienta os entes da
Administração Pública.
Destaca-se que o próprio Estatuto da Igualdade Racial
determina que o Poder Público tem a responsabilidade de implementar políticas que visem diminuir as desigualdades sociais,
promovendo ações que assegurem a igualdade de oportunidades
no mercado de trabalho para a população negra, ao tempo em
que o Poder Público também estimulará, por meio de incentivos,
a adoção de iguais medidas pelo setor privado.
Considerando tratar-se de ações afirmativas a serem buscadas pela iniciativa privada, o Estado pode utilizar a estratégia de
oferecer vantagens econômicas aos empresários que assim procederem, mediante incentivos fiscais.
Porquanto, ao incluir um cidadão negro, em situação de
miserabilidade econômica, no mercado formal de trabalho, o
Estado será diretamente beneficiado com a redução de custos
despendidos com programas governamentais assistenciais de amparo familiar à população de baixa renda, além do incremento da
arrecadação em virtude do crescimento da população economicamente ativa.
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A ACESSIBILIDADE NO MEIO AMBIENTE
LABORAL COMO INSTRUMENTO DE
INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA:
a luta anticapacitista no mercado de trabalho
Adilson Carvalho Pantoja1
Luiza Cristina de Albuquerque Freitas Ferreira2
Semírames de Cássia Lopes Leão3

1. INTRODUÇÃO
A luta das pessoas com deficiência pela inclusão nas mais
diversas áreas da sociedade é matéria que já se estende por várias
décadas. No ambiente laboral isso não é diferente. As pessoas que
apresentam algum tipo de deficiência física, mental, intelectual
e sensorial enfrentam, diariamente, barreiras para seu ingresso e
permanência no mercado de trabalho e a discriminação existente na maioria dos ambientes laborais marcados por sentimentos
preconceituosos.
Em função dessas batalhas, diversas legislações protetivas,
tanto em âmbito nacional como em internacional, foram criadas
com o intuito de possibilitar a inserção das pessoas com deficiência da cadeia produtiva do Estado capitalista e garantir a efetividade do direito ao trabalho, previsto como direito fundamental na
Constituição Federal Brasileira de 1988.
Ocorre que, embora existam diversas regulamentações destinadas a proteção e garantia do direito ao trabalho à pessoa com
deficiência, este grupo ainda encara um caminho estreito e dificultoso para a sua efetiva inclusão no mercado de trabalho. Isto
1
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ocorre em razão da ausência de ambientes laborais inclusivos e
acessíveis, que permitam o desenvolvimento eficiente e integral
de suas capacidades laborais e reduzam a visão preconceituosa
dos empregadores, colegas de trabalho e sociedade em geral.
Nesse sentido, o presente trabalho tem por objetivo geral analisar de que forma a existência de ambiente laboral inclusivo e acessível mostra-se essencial à permanência da pessoa com deficiência
no mercado de trabalho e a efetiva garantia do direito ao trabalho.
Na busca de resposta para tal questionamento, em seus objetivos específicos, a primeira seção deste trabalho realizará uma
abordagem geral acerca do conceito de pessoa com deficiência,
os contornos da Constituição Federal de 1988 na garantia do direito ao trabalho à pessoa com deficiência, bem como a criação
e evolução das legislações protetivas destinadas à inclusão dos
trabalhadores com deficiência no mercado de trabalho.
A segunda seção visa analisar de que maneira a inexistência
de um ambiente de trabalho inadequado torna-se um empecilho
ao ingresso e manutenção das pessoas com deficiência nos diferentes dos setores de trabalho, bem como de que forma este
fato contribui para visualização deturpada e preconceituosa da
capacidade profissional deste grupo, agravando a discriminação
no ambiente de labor.
Na última seção, cumprirá demonstrar a instrumentalidade
do ambiente laboral inclusivo e acessível à inserção e à manutenção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, constituindo ferramenta de concretização das legislações vigentes e
efetivação do direito ao trabalho, inclusão e integração social,
assim como instrumento ao exercício do direito fundamental à
cidadania e à vida digna a este grupo vulnerável.
A relevância e justificativa deste trabalho fundamenta-se na
necessidade de demonstração do papel essencial de um ambiente
de trabalho inclusivo e acessível para inserção e permanência das
pessoas com deficiências no mercado produtivo e o exercício de
outros direitos, não sendo suficiente apenas a previsão (formal) de
cotas destinadas a atender essa parcela da sociedade. Além disso,
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elenca-se a necessidade de conscientização da sociedade e das empresas de que forma um espaço dotado de acessibilidade pode
atenuar os casos de discriminação no ambiente laboral e elevar a
performance do trabalhador com deficiente dentro das empresas.
Assim, para alcance dos objetivos gerais e específicos, será
realizada pesquisa por revisão bibliográfica, de natureza qualitativa, a qual viabiliza o aprofundamento do assunto e busca evidenciar a insuficiência das legislações inclusivas diante da inexistência
de ambiente adequado à pessoa com deficiência.
Quanto ao método de estudo, utilizou-se o dedutivo, partindo da análise bibliográfica, normativa e consulta de artigos e
revistas eletrônicas, para posterior manifestações e conclusões
acerca da matéria em discussão.
2. A PESSOA COM DEFICIÊNCIA E A GARANTIA
DO DIREITO AO TRABALHO
Não é de hoje que as pessoas com deficiência enfrentam a
dificuldade de inclusão e discriminação decorrentes de uma sociedade enraizada na cultura do preconceito e da segregação daquele
que se mostra dissemelhante dos grupos majoritários, mas antes
de adentrar na temática da garantia do direito ao trabalho, é necessário partir da conceituação do termo “pessoa com deficiência”.
Em âmbito internacional, o conceito de pessoa com deficiência pode ser encontrado na Convenção da ONU de 13 de
dezembro de 2006, denominada Convenção sobre os Direitos das
Pessoas com Deficiência, que no artigo 1º dispõe:
Artigo 1 O propósito da presente Convenção é promover, proteger e assegurar o exercício pleno e equitativo de todos os direitos
humanos e liberdades fundamentais por todas as pessoas com
deficiência e promover o respeito pela sua dignidade inerente. Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo
prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais,
em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdades de condições com
as demais pessoas.
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A aprovação da Convenção da ONU marcou um avanço
significativo no âmbito internacional no que diz respeito a salvaguarda e inclusão social das pessoas com deficiência, demonstrando “a emergência de uma ética universal visando ao respeito,
à integração e à proteção das pessoas portadoras de deficiência,
tônica que marca os instrumentos gerais e especiais de proteção”4.
A referida Convenção foi validada e introduzida no ordenamento jurídico brasileiro por meio do Decreto nº 6.949/2009, tornando-se o primeiro documento internacional de direitos humanos
a ser elevado ao cânone constitucional na forma de emenda à Constituição, nos moldes do §3º do 5º da Carta Fundamental Brasileira5.
No seio do Direito do Trabalho e com data anterior à Convenção da ONU, a Organização Internacional do Trabalho – OIT
– buscando uma conceituação para “pessoas deficientes”, através
da Convenção nº 159, de 20 de junho de 1983, especialmente em
seu artigo 1º, tratou de definir:
Art. 1º - Para efeitos desta Convenção, entende-se por “pessoas
deficientes” toda a pessoa cujas possibilidades de conseguir e
manter um emprego adequado e de progredir no mesmo fiquem
substancialmente reduzidas devido a uma deficiência de caráter
físico ou mental devidamente comprovada.

Em uma abordagem mais contemporânea, Sidney Madruga6, ao tratar da expressão “pessoas com deficiência”, em uma
sistemática desprovida de preconceitos, leciona:
Note-se que a deficiência é inerente à pessoa que a possui. Não
se carrega, não se porta, não se leva consigo, como se fosse algo
sobressalente ou um objeto. Tampouco deficiência traz alguma
sinonímia com doença e não é expressão antônima de eficiência
(que tem o seu contrário em ineficiência). Deficiência significa
falha, falta, carência, isto é, a pessoa carece, tem limitadas determinadas faculdades físicas (v.g., paraplegia), mentais (v.g., paralisia
4

(PIOVESAN, 2003, p. 303).

5

Art. 5º [...] § 3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em
cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros,
serão equivalentes às emendas constitucionais.

6

(MADRUGA, 2019, n.p.).
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cerebral), intelectuais (v.g., funcionamento intelectual inferior à
média) e sensoriais (v.g., surdez).

A partir da conceituação proposta por Sidney Madruga, a
pessoa com deficiência pode ser definida como todo indivíduo
dotado de alguma limitação de ordem física, mental, intelectual
ou sensorial, o que não se traduz em sinônimo de ineficiência ou
com pessoa acometida por alguma moléstia.
Vinculada a concepção de ineficiência da pessoa com deficiência, surge a narrativa do capacitismo, que tem origem na tradução
para o português do termo “ableism”, utilizado para definir a discriminação enfrentada pela pessoa com deficiência diante de um estereótipo de anormalidade e inferioridade, rotulando-a como “incapaz”.
De acordo com Fiona Kumari Campell7, o termo “ableism”
é utilizado para tratar de “uma rede de crenças, processos e práticas que produzem um tipo particular de self e corpo (o padrão
corpóreo) que é projetado como perfeito, típico da espécie e, portanto, essencial e totalmente humano. A deficiência, então, é considerada um estado diminuído do ser humano”.
Nesse sentido, para o capacitismo, o indivíduo com deficiência destoa do padrão dito “normal”, o que conduziria a um
indivíduo incompleto e anormal em comparação aos indivíduos
sem deficiência, sendo considerados inaptos e incapazes para o
labor ou para o exercício de atos da vida social.
Apresentada a conceituação necessária, passemos à análise
da normatização e da evolução das legislações protetivas encarregadas pela garantia do direito ao trabalho à pessoa com deficiência e seu ingresso no mercado de trabalho.
Os primeiros passos para o reconhecimento do direito ao
trabalho à pessoa com deficiência se deram no período posterior
a Segunda Guerra Mundial, quando muitos indivíduos mutilados
na guerra necessitavam ser reaproveitados nas indústrias em razão da escassez de mão de obra, o que implicou em momento de
visibilidade para as necessidades dos deficientes.
7

(apud OLIVEIRA; FERREIRA, 2020, p. 194-195).
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Com isso, no cenário pós-guerra, “surgiram novos e numerosos casos de deficientes, contribuindo para o reconhecimento
das necessidades, dos direitos da pessoa com deficiência física, no
âmbito trabalhista”8. Com isso, diante da necessidade de reabilitação dos deficiência físicos para o trabalho nas indústrias, surge
também a necessidade de garantir direitos a este grupo marginalizado, que naquele momento ganhava notoriedade.
Já no que tange plano normativo brasileiro, embora existentes algumas legislações anteriores, inclusive normativas internacionais, a tutela de proteção da pessoa com deficiência ganha
destaque com a Constituição Federal Brasileira de 1988, que elencou entre os Direitos Fundamentais o princípio da igualdade (art.
5º), dispondo que “todos são iguais perante a lei sem distinção de
qualquer natureza (...)”.
O princípio da igualdade, embora em sua literalidade remeta
ao tratamento isonômico e sem privilégios na lei, uma igualdade
formal, também carrega em seu núcleo essencial uma roupagem
material, dirigida a igualdade diante da concreta aplicação da lei,
com vistos a reduzir disparidades e assegurar igualdade perante a
vida (art. 3º, I e III, CF/88).
Nesse contexto, Alexandre de Moraes9 ensina que o princípio da igualdade se apresenta em dois planos distintos, orientando
tanto o legislador como o aplicador do Direito:
O princípio da igualdade consagrado pela constituição opera
em dois planos distintos. De uma parte, frente ao legislador ou
ao próprio executivo, na edição, respectivamente, de leis, atos
normativos e medidas provisórias, impedindo que possam criar
tratamentos abusivamente diferenciados a pessoas que encontram-se em situações idênticas. Em outro plano, na obrigatoriedade
ao intérprete, basicamente, a autoridade pública, de aplicar a lei
e atos normativos de maneira igualitária, sem estabelecimento de
diferenciações em razão de sexo, religião, convicções filosóficas ou
políticas, raça, classe social.
8

(ANDRADE, 2014, p. 30).

9

(MORAES, 2018, p. 74).
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Constata-se que a igualdade constitucional se manifesta em
dupla acepção: a formal, dirigida a produção legislativa, impondo
o dever de igualdade de todos na lei, e a material, permitindo
ao operador do Direito uma espécie de discriminação positiva
voltada a atender minorias em situação de desigualdade, ou seja,
permitir o tratamento diferenciado como ferramenta de igualdade aos desiguais, como é o caso dos deficientes.
Para Carmem Lúcia Antunes Rocha10 a “igualdade constitucional é mais que uma expressão de Direito; é um modo justo de
se viver em sociedade. Por isso é princípio posto como pilar de
sustentação e estrela de direção interpretativa das normas jurídicas que compõem o sistema jurídico fundamental”.
Além da dimensão formal e material, há ainda uma terceira dimensão do princípio da igualdade definida como igualdade por reconhecimento, a qual se relaciona a necessidade de respeito às minorias
a partir de sua idade e diferenças, com natureza cultural e simbólico.
A visão de igualdade por reconhecimento relaciona-se diretamente à garantia do direito ao trabalho ao deficiente, uma vez
que busca visando a promoção de igualdade através da transformação simbólica, isto é, destina-se ao combate da injustiça social
e cultural enfrentada por grupos minoritários marginalizados ao
longo da história em função de suas diferenças, especialmente
por modelos culturais de dominação e segregação.
Com isso, o princípio da igualdade, enquanto modo de viver
justo, outorgou ao Estado o dever de garantir da harmonia social,
isto é, uma atuação positiva no sentido de assegurar a existência
de mecanismos capazes de equilibrar a balança social desiquilibrada, o que reflexe no princípio da não discriminação e a conseguinte inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho em
condições equiparadas aos demais trabalhadores.
Atrelado a isto, a Carta Fundamental ainda prevê como um
de seus objetivos fundamentais “promover o bem de todos, sem
preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras
10 (apud SILVA, 2011, p. 214).
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formas de discriminação” (art. 3º, IV), bem como assegura entre
os direitos sociais dos trabalhadores a “proibição de diferença de
salários, de exercício de funções e de critérios de admissão por
motivos de sexo, idade, cor ou estado civil (art. 7º, XXXI).
Nesse plano, constata-se a clara preocupação do constituinte originário na proteção e garantia do direito ao trabalho à
pessoa com deficiência em condições dignas e compatíveis com
suas limitações, visando a eliminação de quaisquer espécies de
discriminação, as quais apenas serão aceitas quanto indispensáveis
a própria concretização do princípio da igualdade em sua acepção
material (perante a lei).
Como reflexo das disposições constitucionais, foi sancionada a Lei 8.213/91, que, embora em sua maior parte preveja
normas referentes ao Plano de Benefícios da Previdência Social,
prevê no artigo 93 um percentual mínimo de vagas no mercado
de trabalho destinado as pessoas com deficiência:
Art. 93. A empresa com 100 (cem) ou mais empregados
está obrigada a preencher de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por
cento) dos seus cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas
portadoras de deficiência, habilitadas, na seguinte proporção:
I - até 200 empregados.................................................2%;
II - de 201 a 500...........................................................3%;
III - de 501 a 1.000......................................................4%;
IV - de 1.001 em diante. .............................................5%.

Tal normativa assinala uma grande conquista na batalha árdua dos deficientes na busca por inclusão e oportunidades no
mercado de trabalho, garantindo reserva de mercado ao deficiente através da imposição às empresas de disponibilização de um
número mínimo de vagas (cotas) a serem ocupadas pelas pessoas
com deficiência, variável em conformidade com o número total
de empregados sem deficiência.
Ainda que dirigida ao âmbito do Direito do Trabalho, a
existência de cotas legais às pessoas com deficiência repercute
diretamente no âmbito social, uma vez que atenua o sentimento
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de invisibilidade dessa parcela da população muitas vezes marginalizada pelas políticas públicas, além de lhes proporcionar o
exercício de direitos fundamentais como a cidadania.
Em sequência, confirmando a salvaguarda dos direitos das
pessoas com deficiência, em 06 de julho de 2015, é introduzida
na ordem jurídica nacional a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa
com Deficiência – Lei nº 13.146/2015, consagrando o Estatuto
da Pessoa com Deficiência, que se destina a “assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das
liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à
sua inclusão social e cidadania” (art. 1º).
Nesse ventilar, buscando não somente o ingresso, mas a
permanência da pessoa com deficiência no mercado de trabalho,
o referido Estatuto estabelece:
Art. 34. A pessoa com deficiência tem direito ao trabalho de sua
livre escolha e aceitação, em ambiente acessível e inclusivo, em
igualdade de oportunidades com as demais pessoas.
(...)
§ 2º A pessoa com deficiência tem direito, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, a condições justas e favoráveis
de trabalho, incluindo igual remuneração por trabalho de igual
valor.

A disposição acima não intenta apenas a garantia formal
(previsão em lei) do acesso à pessoa com deficiência na atividade
produtiva do Estado, mas impõe a necessidade de oferecimento
de trabalho digno, com ambiente acessível e com condições de
labor adequadas que possibilitem a manutenção saudável destas
pessoas no mercado de trabalho.
Dessa forma, seguindo os princípios delineados pela Carta
Fundamental Brasileira, especialmente o princípio da igualdade
em seu aspecto material e por reconhecimento, diversos diplomas
legais foram criados com o intuito de proteger e garantir o acesso
à pessoa com deficiência ao mercado de trabalho, concretizando
um avanço significativo na busca pela efetividade do direito ao
trabalho, à inserção social e a cidadania.
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3. O MEIO AMBIENTE LABORAL CAPACITISTA E A
DISCRIMINAÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
Como já demonstrado na seção anterior, o ingresso da pessoa com deficiência no mercado de trabalho encontra severos
obstáculos. Por meios legais, isto é, por percentuais mínimos previstos em lei, foi instaurada mais uma política de inclusão deste
grupo de pessoas na cadeia produtiva do Estado capitalista.
Entretanto, as citadas normativas apenas garantem uma reserva
mínima de vagas para as pessoas com deficiência, o que não, necessariamente, implica na garantia de sua permanência no mercado de
trabalho, uma vez que as dificuldades encaradas por este grupo não se
referem, unicamente, a existência de vagas, mas também na existência
de um ambiente laboral inclusivo, acessível e saudável, que possibilite
a atenuação do preconceito, da opressão e das dificuldades, e, consequentemente, o desenvolvimento integral de suas habilidades.
Nesse ínterim, o presente tópico almeja demonstrar de que
maneira um ambiente de trabalho inadequado à pessoa com deficiência poderá contribuir e incentivar a cultura do preconceito e
da exclusão e marginalização destas pessoas dentro das empresas
e do conjunto social.
Para tanto, é importante o esclarecimento do que se entende
por discriminação que, segundo a Convenção nº 111 de 1958 da
Organização Internacional do Trabalho11, consiste em “toda distinção, exclusão ou preferência fundada na raça, cor, sexo, religião,
opinião política, ascendência nacional ou origem social, que tenha
por efeito destruir ou alterar a igualdade de oportunidade ou de
tratamento em matéria de emprego ou profissão” (art. 1, “a”).
O Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015)
também se debruçou em tal definição, considerando discriminação à pessoa deficiente “toda forma de distinção, restrição ou
exclusão, por ação ou omissão, que tenha o propósito ou o efeito
de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais da pessoa com
11 (OIT, 1958).
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deficiência, incluindo a recusa de adaptações razoáveis e de fornecimento de tecnologias assistivas” (art. 4, §1º).
Para Maurício Godinho Delgado12 discriminação é:
Discriminação é a conduta pela qual rege-se à pessoa tratamento
compatível com o padrão jurídico assentado para a situação concreta por ela vivenciada. A causa da discriminação reside, muitas vezes,
no cru preconceito, isto é, um juízo sedimentado desqualificador
de uma pessoa em virtude de uma sua característica, determinada
externamente e identificadora de um grupo ou segmento mais amplo de indivíduos (cor, raça, sexo, nacionalidade, riqueza, etc.). Mas
pode, é óbvio, também derivar a discriminação de outros fatores
relevantes a um determinado caso concreto específico.”

Do conceito proposto, infere- se que a discriminação se manifesta e tem causa no pré-julgamento formado na análise negativa de
características próprias e peculiares de um determinado indivíduo,
as quais, por seu caráter singular, demandam um tratamento compatível com a realidade diferenciada vivenciada por este indivíduo.
Nesse contexto, a discriminação vincula-se diretamente ao
preconceito, haja vista que o pensamento discriminatório se exterioriza a partir de um “pré-julgamento” daquilo que se considera
“anormal”, resultando na sua exclusão, ou seja, há fixação na qualidade considerada “negativa” de determinada pessoa em comparação a um grupo majoritário, que não apresenta a característica
particular do indivíduo segregado.
No âmbito laboral, a discriminação manifesta-se nas relações de trabalho no exato momento que os atos ou comportamentos do empregador, assentados nas condições pessoais ou
sociais do empregado, acabam por refletir em situação de distinção, exclusão ou segregação, sem que haja qualquer razão ou
motivos capazes de fundamentar tal tratamento diferenciado, implicando no comprometimento do gozo isonômico de direitos
trabalhistas ou até mesmo fundamentais entre os empregados,
ainda que não decorrentes da relação de trabalho13.
12 (DELGADO, 2010, p. 97).
13 (LIMA, 2006, p. 135).
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Partindo destas disposições conceituais, a principal visão
discriminatória dos empregadores está relacionada ao estereótipo de “ineficiência” dos indivíduos com deficiência em razão de
sua limitação física, mental, intelectual ou sensorial, sendo vistos
como empecilhos à realização das atividades laborais da empresa.
Na maioria dos casos, os deficientes são taxados como verdadeiros obstáculos à produção acelerada da organização.
Isto justifica-se, pois, a lógica capitalista assenta o mercado
de trabalho sob o viés da capacidade produtiva e da força de trabalho, excluindo aqueles corpos dissidentes e tidos como “improdutivos ou incapazes.
O sistema que figura as relações de trabalho na centralidade
das forças produtivas torna-se capacitista e discriminatório, pois
exclui e oprime deficientes a comporem um exército de reserva
ou subproletariados.
De acordo com João Ribas14, “boa parte das empresas brasileiras ainda só contrata pessoas com deficiência porque são obrigadas a cumprir a lei e estão sendo ameaçadas de serem multadas
— e não porque acreditam que elas possam ser profissionais
competentes”. Este o cenário perfeito daquilo que se pode avaliar
como uma inclusão “forçada”, apenas para cumprir um mandamento legal e não sofrer suas sanções.
Nesse contexto, sobre o preconceito e discriminação enfrentada pelas pessoas com deficiência no mercado de trabalho,
Maria Aparecida Alkimin15 discorre em sua tese de doutorado:
Os portadores de deficiência também podem ser incluídos no
grupo das minorias que têm dificuldade de acesso ao mercado de
trabalho por motivo de preconceito ou porque no mundo globalizado a higidez, vitalidade e perfeição física acabam se tornando,
para os capitalistas, condição imprescindível para a plena produtividade e competitividade, ao passo que o trabalhador portador de
deficiência física poderia não render tal como um trabalhador em
estado pleno de saúde, tornando-se, assim, os portadores de deficiência vítimas dessa violência denominada discriminação.
14 (RIBAS, 2016, p. 101).
15 (ALKIMIN, 2007, p. 156-157).

265

DIREITO ANTIDISCRIMINATÓRIO DO TRABALHO: ASPECTOS MATERIAIS E PROCESSUAIS

Sob esta ótica, a dificuldade não só de acesso, como também de permanência da pessoa com deficiência no mercado de
trabalho está intimamente vinculada estereotipo discriminatório
expresso no pensamento “de que todos os deficientes são igualmente deficientes para o labor, sem se aferir o grau, o tipo de deficiência, bem como aspectos singulares de cada ser humano”16.
Nessa sistemática, a existência de um ambiente laboral inadequado contribui significativamente para ocorrência de atos
discriminatórios, uma vez que a falta de acessibilidade agrava as
limitações das pessoas com deficiência, levando a serem consideradas como trabalhadores preguiçosos, ineficientes, inúteis e verdadeiros “prejuízos” ao lucro da empresa, sem ao menos serem
verificadas suas habilidades e capacidades de forma objetiva.
A ausência de acessibilidade no ambiente de trabalho não
permite aos deficientes o desempenho de suas atividades em condições de “igualdade” com os demais empregados, uma vez que
suas limitações requerem a existência de mecanismos manuais ou
tecnológicos para o equilíbrio da desproporcionalidade existente.
Por isso, não há como exigir a mesma produtividade de pessoas
em total assimetria sem remover barreiras e disponibilizar um
ambiente propicio à atenuação desta desigualdade.
A título de exemplificação, pode-se utilizar o caso de uma
empresa que contrata um indivíduo com limitações visuais e não
lhe fornece equipamentos adaptados para que possa realizar suas
atribuições, o que não lhe permite trabalhar e acentua a limitação
vivenciada por aquele indivíduo, contribuindo para visão deturpada de sua capacidade laboral e eficiência.
Com isso, o oferecimento de ambiente de trabalho inadequado para pessoa com deficiência traduz-se em um ambiente
hostil, palco perfeito para cenas de preconceito, assédios, humilhação e medo, contribuindo, indubitavelmente, para segregação
e exclusão deste grupo do mercado de trabalho, além de causar
severos abalos psicológicos que ultrapassam as paredes da empresa, alcançando até mesmo seus familiares.
16 (ANDRADE, 2014, p. 43).
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Os reflexos de um ambiente de trabalho hostil são perversos para qualquer trabalhador, seja ele deficiente ou não, uma
vez que a exposição do trabalhador a humilhações ou quaisquer
outros atos exclusão, preferência ou discriminação ferem diretamente seus direitos de personalidade, pois coloca em violação sua
própria honra, saúde e dignidade.
Nessa análise, o ambiente de trabalho discriminatório afasta
a pessoa com deficiência da busca pelo ingresso ou permanência
no mercado de trabalho, pois os atos de depreciação, chacota e
preconceito conduzem a casos de indivíduos severamente abalados mentalmente, desenvolvendo sentimentos de medo, impotência e inutilidade, ao ponto de serem capazes de julgar a si
mesmo como incapazes de estar inserido no mercado laboral.
Além disso, a hostilidade do ambiente de trabalho discriminatório ofende frontalmente o Estatuto da Pessoa com Deficiência que estabelece que “a pessoa com deficiência tem direito ao
trabalho de sua livre escolha e aceitação, em ambiente acessível e
inclusivo, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas”
(art. 34), assim como proíbe quaisquer espécies de discriminação
em função de sua condição (§3º):
Art. 34 [...]
§ 3º É vedada restrição ao trabalho da pessoa com deficiência e
qualquer discriminação em razão de sua condição, inclusive nas
etapas de recrutamento, seleção, contratação, admissão, exames
admissional e periódico, permanência no emprego, ascensão profissional e reabilitação profissional, bem como exigência de aptidão plena.

Assim, não há como falar em inclusão e acessibilidade em um
ambiente de constante destaque e depreciação das características limitadoras da pessoa com deficiência e no qual a eliminação de barreiras à acessibilidade não é prioridade. A redução da desigualdade
não está associada unicamente a garantia de vagas, é preciso adaptar
o ambiente para receber estes trabalhadores, pois caso contrário,
aquilo que aparentemente buscava atenuar a desigualdade, pode ser
o cenário perfeito para o destaque negativo da diferença.
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Ademais, a discriminação e preconceito existente nos ambientes laborais não decorre unicamente dos empregadores, mas
também dos próprios colegas de trabalho, que visualizam os empregados com alguma deficiência como ineficientes e “fardos”
para o ambiente de labor, retrato fidedigno da sociedade imersa
no preconceito.
Essa visão negativa da pessoa com deficiência é agravada no
ambiente desprovido de acessibilidade, que, segundo o art. 3º, I, a
Lei nº 13.146/2015, consiste na:
[...] possibilidade e condição de alcance para utilização, com
segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos
urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços
e instalações abertos ao público, de uso público ou privados de
uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com
deficiência ou com mobilidade reduzida.

Por esse ângulo, a falta de acessibilidade no ambiente laboral
intensifica o capacitismo, pois “os preconceitos com relação à capacidade da PCD, sobretudo sua capacidade física e intelectual de
contribuir para o sucesso do empreendimento empresarial, ainda
estão arraigados e são fatores culturais não atacados diretamente
pela política de cotas”17.
Assim, a existência de cotas por si só não é capaz de eliminar a segregação sofrida pelos deficientes por parte de seus colegas de trabalho, que, por pré-conceitos formados, não conseguem
visualizar o deficiente além de suas limitações físicas ou mentais,
fato agravado em um ambiente sem acessibilidade, visto que, em
razão de não possuírem a mesma agilidade e necessitarem de auxílio na realização de determinadas tarefas ou mesmo na locomoção, são menosprezados e subjugados rotineiramente.
Esses pensamentos e comportamentos discriminatórios denotam a inadequação do ambiente imaterial, caracterizado pela
sensação de não aceitação e inclusão velada do deficiente no ambiente de trabalho (apenas para cumprir a cota), demandando,
17 (LEMOS, 2017, p. 165).
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além da adequação física, a adequação pautada na conscientização
e reconhecimento da diferença como diversidade social, que não
se confunde com ineficiência ou improdutividade.
Sendo assim, a oferta de ambiente de trabalho inadequado
caminha em contramão à promoção da real inclusão do trabalhador com deficiência do mercado de trabalho, posto que não possibilita a compatibilização das limitações destes indivíduos e a sua
integração social, contribuindo para a manutenção de atos de preconceito e discriminação, além ser o palco perfeito para humilhações e condutas depreciativas de empregadores ou empregados.
4. A INSTRUMENTALIDADE DO AMBIENTE
LABORAL ADEQUADO À INSERÇÃO DA
PESSOA COM DEFICIÊNCIA NO MERCADO DE
TRABALHO
A reserva de um número mínimo de vagas destinadas a pessoa com deficiência não se confunde com a garantia do trabalho
decente ou da própria dignidade do trabalhador. Para ir além da
inclusão na lei (formal), urge a necessidade de efetivação do comando legal e proporcionar ao deficiente um espaço de labor e
condições de trabalho que lhe proporcionem inclusão, dignidade
e o exercício de direitos fundamentais básicos.
Em uma concepção contemporânea, a ideia de um ambiente laboral hígido, adequado e seguro deve estar intimamente relacionada com a efetividade dos direitos humanos, com especial
destaque a garantia do direito à vida, à segurança, e a saúde, uma
vez que tais direitos conduzem a própria salvaguarda dos princípios fundamentais da dignidade humana e da cidadania18.
Norteado por tal concepção, a configuração do que se entende por meio ambiente do trabalho deve ser orientada por uma
visão não limitada ao espaço físico onde o empregado realiza suas
atividades laborais, mas compreendendo também o ambiente psicológico ofertado ao trabalhador, que de forma cumulativa garanta saúde, segurança e dignidade ao obreiro.
18 (LEITE, 2019, n.p.).
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A Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência
ao consagrar o direito da pessoa com deficiência ao trabalho em
condições equivalentes aos demais trabalhadores, dispõe sobre a
garantia de um ambiente adequado, que compreende “o direito à
oportunidade de se manter com um trabalho de sua livre escolha
ou aceitação no mercado laboral, em ambiente de trabalho que seja
aberto, inclusivo e acessível a pessoas com deficiência” (artigo 27).
No mesmo toar, o Estatuto da Pessoa com Deficiência prescreve no §1º do artigo 34 que “as pessoas jurídicas de direito público,
privado ou de qualquer natureza são obrigadas a garantir ambientes
de trabalho acessíveis e inclusivos”. Logo, não basta ser capacitista.
Deve ser anticapacitista, ou seja, a ideia de inclusão não está restrita
a reserva de vagas ao deficiente, alcançando também a adoção de
medidas eficazes de inclusão, capazes de propiciar o exercício de
outros direitos fundamentais, além do direito ao trabalho.
Nesse sentido, pontual é abordagem de Flávia Leite, Lauro
Ribeiro e Waldir da Costa Filho19:
O trabalho deve ser desenvolvido em ambiente acessível e inclusivo. Esse ambiente acessível da LBI, lembre-se, é o propósito máximo da norma internacional, isso porque é ele, em suas concepções
físicas (espaços arquitetônicos, mobiliários, equipamentos urbanos,
transportes, informação e comunicação) e humanas (atitudes e
procedimentos), que permite (ou não) o exercício pleno e equitativo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais, incluído o direito ao trabalho. A importância do ambiente em relação à
pessoa com deficiência é tanta que a interação das diferentes naturezas de deficiência (física, mental, intelectual ou sensorial) com as
barreiras é que proporciona a medida de sua participação na vida
em sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.

Depreende-se, portanto, que a garantia de um meio ambiente de trabalho adequado às limitações do deficiente apresenta sinonímia com a própria garantia do direito ao trabalho e da
dignidade do trabalhador, posto que possibilita o rompimento da
sensação de indiferença e exclusão e permite sentir-se, verdadeiramente, incluído socialmente.
19 (LEITE; RIBEIRO; COSTA FILHO, 2019, n.p.).
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Nesse plano, destaca-se o papel fundamental do direito de
acessibilidade previsto no artigo 53 do supracitado Estatuto que
o prevê como “o direito que garante à pessoa com deficiência ou
com mobilidade reduzida viver de forma independente e exercer
seus direitos de cidadania e de participação social”.
O direito de acessibilidade garante as pessoas com deficiência o oferecimento de um ambiente inclusivo, com redução das
desigualdades e constitui instrumento ao exercício da cidadania
e da inclusão social. Com isso, o direito de acessibilidade relaciona-se à efetividade do direito ao trabalho, ao passo que garantir
o ingresso do deficiente no mercado de trabalho é viabilizar o
próprio exercício da cidadania.
Diante disso, “o objetivo primordial do direito da PCD ao
trabalho é indispensável para o fortalecimento de sua cidadania,
tratando-se de elemento indispensável para a inclusão numa sociedade que gravita em torno da necessidade do trabalho como
meio de manutenção da vida”20. Com isso, o exercício da cidadania guarda estrita relação ao desenvolvimento do labor, uma vez
que este consiste em vetor central de uma sociedade capitalista,
em que o trabalho dignifica o homem.
Nesse caminhar, o direito à acessibilidade reveste-se de uma
roupagem de direito instrumental, ao passo que conduz à efetiva
inclusão social, pois permite o acesso aos equipamentos urbanos,
às escolas, aos postos de saúde, aos transportes públicos, sem os
quais as pessoas com deficiência não podem exercer a cidadania
com plenitude, o que implica na impossibilidade de inclusão sem
ambiente acessível21.
Portanto, a garantia de acessibilidade no ambiente de trabalho vincula-se a outorga de independência e autonomia à pessoa
com deficiência, visto que além de autonomia financeira, lhe assegura dignidade e confere a efetiva inclusão social como cidadão,
pois permite ao acesso a outros direitos básicos, exercidos cotidianamente por qualquer cidadão.
20 (LEMOS, 2017, p. 163).
21 (LEITE; RIBEIRO; COSTA FILHO, 2019, n.p.).
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Nessa orbita, cumpre destacar a responsabilidade do empregador pelo oferecimento de um ambiente de trabalho dotado de
acessibilidade. Para Ricardo Resende22 “zelar pelo meio ambiente
do trabalho é obrigação do empregador, de forma a proteger os
bens jurídicos trazidos pelo empregado quando da admissão, tais
quais a vida, a saúde e a capacidade para o trabalho”.
Assim, a oferta de um ambiente de trabalho adequado (acessivo e inclusivo) figura como dever do empregador na busca pela
concretização dos direitos fundamentais da pessoa com deficiência, proporcionando espaço saudável, ferramentas de trabalho
com acessibilidade e atribuição de atividades compatíveis com
suas limitações, que permitirão o exercício de outros direitos, pois
“o direito de ter acesso aos direitos fundamentais é o real significado da acessibilidade”23.
Logo, a proteção do direito ao trabalho em condições adequadas apresenta valor acentuado quando estamos tratando da
população de pessoas com deficiência, posto que para o exercício laboral integral a disposição de mecanismos de atenuação
das barreiras materiais e imateriais mostram-se indispensáveis e
constituem ferramentas à real inclusão.
Indo além da garantia do exercício da cidadania e inclusão social, o oferecimento de um ambiente com acessibilidade e a consequente efetividade do direito ao trabalho à pessoa com deficiência
conduz a própria garantia de uma vida digna, ao passo que confere
independência e autonomia pessoal e social obreiro com deficiência.
Segundo Maria Aparecida Alkimin24 “o trabalho representa
fonte de satisfação, realização e integração do homem no seio
da sociedade, portanto, o acesso ao trabalho é garantia de vida
digna”. Sob tal óptica, a garantia do direito ao trabalho conduz a
realização pessoal do trabalhador deficiente, que, sendo marginalizados durante a história, podem alcançar, por meio do trabalho,
autonomia e a própria dignidade da pessoa humana.
22 (RESENDE, 2020, n.p.).
23 (LEITE; RIBEIRO; COSTA FILHO, 2019, n.p.).
24 (ALKIMIN, 2007, p. 52).
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A autonomia financeira decorrente do trabalho, permite à
pessoa com deficiência, na maioria dos casos, a superação do sentimento de dependência e incapacidade, contribuindo para a desconstrução do estereótipo discriminatório quanto a atuação da pessoa
com deficiência no sistema capitalista ou qualquer setor social.
Além tudo, para a existência de um ambiente de trabalho
realmente adequado, há de se observar a necessidade de superação do sentimento preconceituoso e discriminatório dentro das
empresas, os quais não atentam para dificuldade de inclusão e integração das pessoas com deficiência em sociedade, ao contrário,
focam-se no realce das diferenças.
Sobre tal análise, Sidney Madruga25 disserta:
Além disso, a deficiência deve ser entendida não só como a constatação de uma falha, falta ou carência de um indivíduo, mas,
sobretudo, diante do seu grau de dificuldade no relacionamento
social, profissional e familiar, dos obstáculos que se apresentam
para sua integração [inclusão] social.

Nesse sentido, o olhar sobre a pessoa com deficiência não
pode estar atrelado, exclusivamente, a uma perspectiva de limitação física de um indivíduo, deve, sobretudo voltar-se para real
compreensão das dificuldades enfrentadas por este grupo de pessoas na integração e inserção na sociedade, o que em muito contribuirá para a sensação de integração ao meio.
De acordo com Rafael Diogo Diógenes Lemos26:
[...] a necessária inclusão da PCD envolve questões de identidade
dos cidadãos, solidariedade, autonomia e dignidade humana. A
ordem jurídica, como conjunto de normas eticamente impregnadas, deve conter mecanismos para a promoção da coexistência
com igualdade de direitos entre todos os indivíduos, fomentando a
inclusão com sensibilidade para as diferenças.

Com isso, além de um ambiente físico inclusivo e acessível
é de fundamental importância que as empresas busquem eliminar
25 (MADRUGA, 2019, n.p.).
26 (LEMOS, 2017, p. 157).
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os sentimentos discriminatórios no ambiente de trabalho, revendo os pré-julgamentos já formados a fim de que seja possível a
enxergar os trabalhadores com deficiências como profissionais,
obreiros capacitados e produtivos, bastando que lhe sejam qualificados como qualquer outro trabalhador e sejam fornecidos
equipamentos e recursos necessários para se adequar suas limitações às atividades atribuídas, contribuindo para o crescimento
da empresa27.
Para superação desse estigma discriminatório, Ana Paula
Crosara de Resende28 destaca a necessidade discussão, apresentação e combate aos estereótipos e condutas danosas contra a
pessoa com deficiência em todos os âmbitos da vida, bem como
a necessidade:
[...] fomentar no imaginário coletivo e individual o conhecimento
das capacidades e contribuições das pessoas com deficiência, para
que elas sejam vistas como parte da diversidade humana e não
como problema a ser eliminado ou rejeitado. Importante considerar que as pessoas com deficiência também geram capital social e
são agentes do próprio desenvolvimento.

Assim, a superação dos pensamentos tradicionais pautados
na exclusão da pessoa com deficiência do âmbito social é crucial
à proporção de meio ambiente do trabalho inclusivo e não discriminatório, porque permite que o olhar subjetivo preconceituoso
dê espaço a uma análise objetivo afastada da ideia de limitação
física ou mental.
Dessa forma, a inserção do deficiente no mercado de trabalho não pode estar direcionada a simples intenção de atingir a
cota prevista legalmente, antes deve pautar-se na real finalidade
de integração da pessoa com deficiência na sociedade e, consequentemente no mercado de trabalho, fornecendo estímulos concretos a sua inclusão, ambiente de trabalho acessível e inclusivo,
além de incentivar a conscientização quanto a diversidade.
27 (RIBAS, 2016, p. 102).
28 (RESENDE, 2008, p. 43-44).

274

DIREITO ANTIDISCRIMINATÓRIO DO TRABALHO: ASPECTOS MATERIAIS E PROCESSUAIS

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
À luz de todo o exposto, constata-se que o ingresso da pessoa com deficiência no mercado de trabalho é reflexo da árdua
luta contra a invisibilidade e a marginalização social, passando a
ganhar destaque normativo com a consagração do princípio da
igualdade previsto na Constituição Federal de 1988 e a se efetivar
por meio da Lei de Cotas (Lei nº 8.213/91) e pelo Estatuto da
pessoa com deficiência (Lei nº 13.146/2015), através da garantia
de um percentual mínimo de vagas a serem ocupadas obrigatoriamente por deficientes.
No entanto, embora as legislações protetivas e inclusivas demarquem um passo considerável na inserção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, esta obrigação não deve poder
limitar-se a isso, é preciso ir além da disposição legal.
Nesse contexto, oferecimento de ambiente laboral inclusivo
mostra-se fundamental à inclusão e permanência da pessoa com
deficiência no mercado de trabalho, posto que não basta que as
empresas disponham ou ofertem vagas para os deficientes, é necessário que também estejam preparadas para recebê-los, isto é,
que possuam ambiente de trabalho inclusivo e acessível capazes
de reduzir a discriminação, proporcionar condições de trabalhos
equiparadas aos demais empregados e o exercício de direitos básicos como a cidadania.
A inexistência de um ambiente de trabalho adequado se mostra nocivo a manutenção do deficiente no mercado de trabalho,
pois impede que este possa desenvolver suas atribuições em condições equiparadas aos demais empregados, conduzindo a percepções de ineficiência, improdutividade e inutilidade à empresa.
Atrelado a isto, surgem os casos de discriminação, preconceitos e na falsa percepção de inclusão, pois a pessoa com deficiência até consegue ocupar um posto de trabalho por meio das
cotas legais, porém não está realmente inserida e integrada ao ambiente da empresa, ou seja, é apenas agregada para fins de cumprimento de obrigação legal.
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E é exatamente neste contexto que o meio ambiente do
trabalho adequado se torna instrumento essencial à manutenção
do deficiente no mercado do trabalho, posto que, conforme já
demonstrado no decorrer deste trabalho, possibilita a disponibilização de mecanismos e tecnologias de acessibilidade destinadas
a redução da desigualdade existente, oportuniza a inclusão social,
permite o exercício de direitos fundamentais como a cidadania e
garante o direito ao trabalho em condições dignas e decentes.
Dessa forma, a existência de disposições protetivas e inclusivas não são suficientes à efetiva inclusão e permanência da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, sendo indispensável
a existência de ambientes de trabalhos inclusivos e acessíveis, com
a busca pela eliminação das barreiras à igualdade, além de uma
atuação conjunta entre empresas e sociedade no sentido de superar os estereótipos e mentalidades tradicionais, e que reconheçam
a existência da diversidade e busquem a inserção e integração social do deficiente.
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A PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL CONTRA
A DISPENSA ARBITRÁRIA DA GESTANTE.
ASPECTOS DA VEDAÇÃO DE CONDUTA
DISCRIMINATÓRIA À TRABALHADORA:
análise do acórdão proferido pelo STF no RE 629.053
Andrea Barbosa Mariani da Silveira Ludwig1

1. INTRODUÇÃO
Desde a inserção das mulheres no mercado de trabalho ao
longo do século XX há registros de condutas discriminatórias, sobretudo no aspecto da remuneração. A sociedade se estruturou de
tal forma que das mulheres são esperados os cuidados com os entes familiares, especialmente com os filhos e com a casa, enquanto
dos homens se espera que triunfem na carreira profissional, sejam
bem-sucedidos e provedores. Ainda em nossos dias as mulheres
podem encontrar condições similares de formação escolar as dos
homens, porém quando da inserção no mercado de trabalho, em
idade reprodutiva, verem a situação se deteriorar rapidamente.
Tal configuração social impõe às mulheres dificuldades
maiores que aos homens, sobretudo quando efetivamente geram
filhos. Em razão das questões biológicas é esperado que as mães
se ausentem de seus postos de trabalho por um longo período,
uma vez que o ser humano não nasce apto a sobreviver sozinho,
necessitando de um suporte físico materno por um longo tempo.
Mesmo fora do ventre a criança continua precisando do corpo da
mãe para sobreviver e se desenvolver.
Diante de tal singularidade da espécie humana muitas sociedades se estruturaram de forma a alijar as mulheres do mundo
produtivo para que cuidem exclusivamente de suas famílias. Nas
sociedades primitivas nômades os seres humanos caçavam e coletavam frutos. Com a evolução dos conhecimentos acerca da agricultura e condições meteorológicas passaram a se sedentarizar.
1

Juíza Titular da 1ª Vara do Trabalho de Alagoinhas-Ba, Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região.

10.51797/9786588862100Cap13
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Como resultado da Revolução Agrícola surgiu a propriedade
privada e as mulheres, cujo papel de relevo no desenvolvimento da
agricultura é reconhecido pelos historiadores, começaram a perder
espaço na organização produtiva, surgindo uma estrutura patriarcal.
No decorrer dos séculos a exclusão feminina do mundo do
trabalho se cristaliza. Tal segregação, por outro lado, permite aos
homens, pais e filhos, que disponham de tempo para se dedicarem tão somente às suas carreiras. A insistência das mulheres em
romper esta barreira gerou e continua gerando muito preconceito
por parte da sociedade, seja dos homens, seja das próprias mulheres, em face das estruturas mentais enraizadas pela educação.
O presente artigo se destina a analisar a proteção à maternidade, aos direitos da criança, bem como a proteção da mulher
no mercado de trabalho mediante o estudo da decisão proferida
pelo Supremo Tribunal Federal em sessão do dia 10 de outubro
de 2018, no julgamento do Recurso Extraordinário 629.053, na
qual ao apreciar o tema 497 da repercussão geral fixou a seguinte
tese: “A incidência da estabilidade prevista no art. 10, inc. II, do
ADCT, somente exige a anterioridade da gravidez à dispensa sem
justa causa.”
O artigo está dividido em uma primeira parte na qual é estudado o sentido da proteção da dispensa arbitrária da gestante
e como todo o arcabouço constitucional brasileiro resguarda de
forma coordenada este direito fundamental social. A Constituição brasileira é esgrimida mediante o confronto com postulados
da doutrina pátria e internacional no tocante à Constituição do
Trabalho e à importância dos direitos fundamentais sociais para a
construção de um Estado Social de Direito.
Na segunda parte do artigo a decisão é analisada do ponto de vista jurídico e social, sendo identificado que a visão patrimonialista e privatista das relações de trabalho se encontra há
muito superada. O trabalho não foi tratado pelo constituinte de
1988 sob a ótica das Ciências Econômicas como uma mera mercadoria, mas sim como um valor capaz de conduzir o indivíduo
à dignidade.
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A metodologia aplicada para a realização da pesquisa se enquadra como qualitativa e bibliográfica, mediante a análise de livros, trabalhos científicos, jurisprudência e legislação brasileira e
estrangeira aplicada ao Brasil acerca da proteção à maternidade e
aos direitos fundamentais sociais.
Ao final de estudo se verifica que a Constituição Federal
brasileira possui o ferramental para implementar um Estado Social de Direito no Brasil ao erigir o trabalho como um dos principais direitos fundamentais, elencando extensa lista de direitos
sociais no art. 7o, sobretudo no que se refere à questão posta da
proteção constitucional contra a despedida arbitrária da gestante.
2. O SIGNIFICADO DA PROTEÇÃO CONTRA A
DISPENSA ARBITRÁRIA DA GESTANTE
Para compreensão da magnitude desta decisão do Supremo
Tribunal Federal, que originou a fixação da tese referente ao tema
497 da repercussão geral, é necessário remontar aos Direitos Fundamentais e Sociais. A Constituição Federal brasileira estabelece
em seu artigo 1º como fundamentos para o Estado Democrático
de Direito brasileiro, dentre outros, os incisos III - “a dignidade
da pessoa humana;” e IV - “os valores sociais do trabalho e da
livre-iniciativa”.
O princípio da dignidade foi inicialmente acolhido na Constituição Federal alemã, no pós-guerra, por consequência das atrocidades cometidas no período do nazismo, sendo adotado em seguida
por outras Constituições ao redor do mundo, conforme salienta
Benedita Mac Crorie2. A autora portuguesa prossegue em busca de
uma definição para o conceito de dignidade humana e pontua que
ser humanamente digno significa ser dotado de liberdade para fazer
as próprias opções de vida, havendo uma ligação incindível com o
princípio da isonomia. O princípio da dignidade, portanto, se conjuga com os princípios da liberdade e da igualdade.
A dignidade está intimamente ligada ao trabalho. O trabalho
se afigura como concretização da dignidade da pessoa humana,
2

(CRORIE, 2013, p. 61-190; 215-307).
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nas palavras de Fábio Rodrigues Gomes3. Prosseguindo em suas
lições, Rodrigues Gomes pontua:
O trabalho humano tornou-se um “valor em si”. Tanto sob o
aspecto privado/individual (de materialização do plano de vida),
quanto sob o aspecto público/social (de cooperação para a melhoria da qualidade de vida de todos os membros da sociedade).

É cediço que poucos podem se dar ao luxo de não trabalhar
por ter suas necessidades básicas atendidas diante de uma privilegiada situação financeira decorrente de herança ou de haverem se
tornado detentores ou beneficiários de rendas geradas por meios
de produção e pelo trabalho alheio. Para a maior parte da humanidade, portanto, é pelo seu próprio trabalho que se obtém condições materiais para satisfazer as necessidades básicas e permitir
uma existência digna.
Palomeque4 trata do perene estado de tensionamento na relação capital x trabalho:
Na relação de troca de trabalho por salário, os sujeitos que a protagonizam esgrimem interesses, não só distintos, mas contrapostos.
Tal significa que na própria raiz da relação de trabalho assalariado se
instalou um conflito social de carácter estrutural (contraposição de
interesses entre aqueles que dominam os meios de produção e aqueles que oferecem exclusivamente trabalho dependente). Trabalhadores e empregadores têm, assim, interesses contrários na relação de
trabalho, no sentido em que a plena satisfação dos interesses de uns
será, necessariamente, oposta à satisfação dos da contraparte. Naturalmente, a norma jurídica deve impedir a consecução absoluta dos
interesses de parte, impondo uma solução de equilíbrio ou compromisso essencial, como se verá mais adiante, ao Direito do Trabalho.

O trabalho também é dotado de um componente sociocultural que permite a identificação do indivíduo na sociedade na
qual vive. Assim ocorre desde as primeiras civilizações. Os indivíduos são classificados em estamentos sociais pelos historiadores
conforme sua atividade laboral naquela sociedade ou pelo fato de
3

(GOMES, 2008, p. 267-342).

4

(PALOMEQUE LÓPEZ, 2001, p. 15-44).
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serem detentores dos meios de produção e terem pessoas trabalhando sob suas ordens, ainda que indiretamente.
Para Supiot5 as qualificações jurídicas têm sempre um impacto na identificação e socialização dos indivíduos: “Este fenómeno é particularmente visível nas relações de trabalho, em que
as categorias jurídicas definem verdadeiros estados profissionais,
plenos de significações sociais”.
É necessário neste momento fazer um recorte para a questão
de gênero e da desigualdade de tratamento enfrentada pelas mulheres no mundo do trabalho. O tratamento discriminatório dispensado às mulheres se origina fundamentalmente no aspecto biológico
da reprodução humana e na sua condição de ser que gera uma nova
vida por nove meses e ainda se mantém fisicamente atrelada a cria
por ao menos um ano após o nascimento para dotar o novo ser
humano de autonomia e habilidade para sobreviver.
A sociedade, ainda, exige das mulheres a participação direta
e imediata na criação, educação e no cuidar dos filhos e dos integrantes da família de uma forma muito mais intensa e exclusiva
do que espera dos homens. Ainda em nossos tempos, aos homens é exigido tão somente o trabalho com viés econômico e que
provenha a família, mas para o homem cumprir tal mister com
zelo e eficiência é necessário que alguém cuide de seus familiares.
A quem cabe tal função?
As mulheres após sua inserção no mercado de trabalho ao
longo do século XX continuaram sendo exigidas da mesma forma, como eram quando trabalhavam apenas em casa, para suas
famílias, o que gerou a famigerada “dupla” jornada, ou seja, o
acúmulo das atividades domésticas e do cuidar dos familiares com
o trabalho remunerado em alguma atividade econômica. Quais as
consequências disto?
Evidentemente tais condições podem comprometer e/ou
dificultar o desempenho das mulheres no trabalho em comparação aos homens ou ao menos tornar para as mulheres a situação
5

(SUPIOT, 2016, p. 3-243).
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muito mais adversa. Neste panorama, os homens costumam ser
melhor remunerados por não terem tantos motivos biológicos e
sociais de afastamento do trabalho e disporem de maior tempo
para se dedicar a sua atividade laboral e de formação acadêmica
e/ou capacitação profissional, precisamente porque há alguma
mulher – inclusive na condição de trabalhadora doméstica – cuidando de seus entes familiares e permitindo sua dedicação exclusiva ao trabalho remunerado, em tempo integral. Conclui-se,
portanto, que o que justifica o trabalho melhor remunerado dos
homens é o trabalho invisibilizado das mulheres.
Tal situação é incompatível com a dignidade humana. A maternidade não pode ser fonte de discriminação no trabalho, daí a
necessidade do legislador constituinte inserir no art. 6º da Constituição Federal que a proteção à maternidade se inclui no rol de direitos sociais, bem como assegurar no art. 7º, I, do mesmo diploma
“relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem
justa causa”, no inciso XVIII “licença à gestante, sem prejuízo do
emprego e do salário, com duração de cento e vinte dias”, no inciso
XIX “licença-paternidade, nos termos fixados em lei;”, no inciso
XX “proteção do mercado de trabalho da mulher mediante incentivos específicos, nos termos da lei” e no inciso XXX “proibição
de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de
admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil;”.
Considerando o plexo de direitos protetivos às mulheres
trabalhadoras previsto na Constituição Federal de 1988 é necessário rememorar as lições de Robert Alexy6:
Por “direitos a proteção” devem ser aqui entendidos os direitos
do titular de direitos fundamentais em face do Estado a que este
o proteja contra intervenções de terceiros. Direitos a proteção
podem ter os mais diferentes objetos. Desde a proteção contra
homicídios na forma mais tradicional, até a proteção contra os
perigos do uso pacífico da energia nuclear. Não são apenas a vida
e a saúde os bens passíveis de serem protegidos, mas tudo aquilo
que seja digno de proteção a partir do ponto de vista dos direitos
fundamentais: por exemplo, a dignidade, a liberdade, a família e
6

(ALEXY, 2008, p. 180-217; p. 450-519).
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a propriedade. Não menos diversificadas são as possíveis formas
de proteção. Elas abarcam, por exemplo, a proteção por meio de
normas de direito penal, por meio de normas de responsabilidade
civil, por meio de normas de direito processual, por meio de atos
administrativos e por meio de ações fáticas. O que há de comum
em meio a essa diversidade é o fato de que os direitos a proteção
são direitos subjetivos constitucionais a ações positivas fáticas ou
normativas em face do Estado, que têm como objeto demarcar as
esferas dos sujeitos de direito de mesma hierarquia, bem como a
exigibilidade e a realização dessa demarcação.

Para a construção de uma sociedade igualitária é necessário
que os cuidados com os familiares e, especialmente, com os filhos
seja equanimemente dividido, daí a importância da duração da licença-paternidade em período equivalente à licença-maternidade.
Tal medida é fundamental para a compreensão por toda a sociedade que o trabalho doméstico e os cuidados com os familiares
têm que ser compartidos igualmente entre homens e mulheres.
O legislador constituinte foi tímido nesta seara, pois remeteu a licença-paternidade para os termos fixados em lei ordinária,
sendo aplicado atualmente o Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias em seu art. 10, § 1º com parcos cinco dias, que não
atendem da forma integral ao tempo necessário para os cuidados
paternos com os filhos no início da vida destes. O tempo anteriormente previsto era de apenas um dia, suficiente tão somente
para acompanhar o nascimento da criança e proceder o registro
civil, nos termos do art. 473, III, consolidado. O tempo de vida
dos homens com os filhos, portanto, é capturado pela organização social, que impõe às mulheres uma sobrecarga cruel.
O legislador constituinte, ainda, no art. 227, da Carta Magna
salienta em seu caput que é:
[...] dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança,
ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida,
à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à
cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar
e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.
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Como obter tal resultado legando apenas à mulher o papel de
educar e cuidar das crianças e paradoxalmente permitir sua discriminação no ambiente de trabalho de várias formas, originariamente
por conta da sua sobrecarga nas tarefas exigidas pela sociedade?
Evidentemente não é possível e, por conseguinte, o ordenamento jurídico brasileiro guarda em seu arcabouço instrumentos legais que conduzem, de forma conjugada, a um tratamento
digno e isonômico às mulheres. É necessário, portanto, mudar o
olhar da sociedade.
Abrantes7 traz uma preciosa lição em consonância com a
temática abordada na decisão em análise:
A importância actual dos direitos fundamentais no âmbito da
relação laboral representa, pelo contrário, a mais marcante manifestação de uma nova concepção dessa relação, caracterizada pela
depuração desses elementos comunitários-pessoais e em que a
qualidade de vida e de trabalho e a realização pessoal do trabalhador são elementos determinantes.

O tema de repercussão geral 497, julgado pelo STF no
Recurso Extraordinário 629.053 é emblemático quanto a esta
questão, inclusive pelo fato de ter sido negado o provimento por
maioria. O cerne da questão corresponde ao fato de que interessa ao Estado Brasileiro proteger a vida e a dignidade do nascituro, bem como a dignidade e a subsistência de sua genitora, que
por razões biológicas garantidoras da perpetuação da espécie,
não poderá trabalhar em uma atividade econômica por ao menos
cento e vinte dias, por ocasião do nascimento de seu filho. Qual
o valor mais importante a ser resguardado no caso em tela? O
empregador que desconhecia o estado gravídico da trabalhadora,
a despediu e não deverá arcar com o custo de uma estabilidade
provisória ou o fato de que esta situação, ainda, que desconhecida pela própria trabalhadora, requer do Estado Brasileiro proteção? Não se pode perder de vista que a empresa possui uma
função social, conforme previsto no art. 5º, XXIII c/c o art. 170,
III da Lei Maior.
7

(ABRANTES, 2005. p. 21-63; p. 147-201).
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Monereo Pérez8 faz remissão à transformação ocorrida nas
constituições de países capitalistas no decorrer do século XX, especialmente após a crise de 1929, sobretudo no tocante a se exigir
das unidades de produção e do próprio Estado o atendimento a
questões sociais demandadas pela classe trabalhadora:
La identificación histórica de este proceso de recepción o asimilación de valores económicos y sociales nos conducirá irremisiblemente al período en que surge el llamado ‘constitucionalismo
social’ y su corolario el Estado social democrático, cristalización
jurídica del profundo proceso de revisión del constitucionalismo
liberal-individualista y el modelo liberal de Estado de Derecho a
el correspondiente. Ambos fenómenos serían el reflejo jurídico
y político de los profundos cambios operados en las estructuras
capitalistas y en la correlación entre las fuerzas sociales y políticas.
En suma, esta transformación de las estructuras políticas y jurídicas se corresponde historicamente con un intento de adaptación
del Estado tradicional (liberal burguês) que había fracasado política y económicamente a las exigencias de una sociedad industrial
de tipo neocapitalista.

Ademais, o Brasil é um dos países que ratificou a Convenção
n. 103 – Convenção sobre o Amparo à Maternidade (Revista), 1952
- da Organização Internacional do Trabalho9, desde 18 de junho
de 1965, sendo promulgada pelo Decreto n. 58.820, de 14.7.66,
iniciando a vigência no país em 18 de junho de 1966 e atualmente
consolidada no Decreto n.10.088, de 05 de novembro de 2019. A
Convenção n. 103 da Organização Internacional do Trabalho garante o direito a uma licença maternidade e, portanto, à continuidade da relação de emprego mesmo após o nascimento do filho da
trabalhadora. Esta é a essência da questão julgada pelo Supremo
Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 629.053 e consequentemente na fixação da tese relativa ao tema n. 497: “A incidência da
estabilidade prevista no art. 10, inc. II, do ADCT, somente exige a
anterioridade da gravidez à dispensa sem justa causa.”

8

(MONEREO PÉREZ, 1996, p. 45-157).

9

(OIT, 1944).
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O Edilton Meireles10 lembra que:
A constituição do trabalho, como já mencionado, parte do reconhecimento da divisão da sociedade em classes, dando especial
destaque aos trabalhadores e aos empregadores (operários e
capitalistas). E tanto isso é verdade que, em seu art. 10, longe de
assegurar igual direito à eventual outra classe social, garantiu aos
trabalhadores e aos empregadores a participação nos “colegiados
dos órgãos públicos em que seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação” (art. 10). Ao
trabalhador autônomo, inclusive profissionais liberais, não assegurou essa participação.
E é a partir dessa clássica divisão, ao lado do princípio da dignidade humana, que o direito constitucional do trabalho revela sua
primeira característica, qual seja, a busca pela igualdade real, seja
pelo combate à discriminação (incisos XXX, XXXI e XXXII do
art. 7º), seja mediante normas de proteção ao contraente débil (v.
g., incisos VI e VII do art. 7º), normas que visam a contrabalançar
o poder econômico do tomador dos serviços (greve), normas de
limitação da supremacia empresarial (negociação, cogestão) e normas que impõem a discriminação positiva em favor dos trabalhadores (inciso XX do art. 7º).

Considerando que interessa ao Estado brasileiro proteger a
maternidade e, por consequência, o emprego da trabalhadora gestante, bem como o nascituro, se torna irrelevante que o empregador
não tenha ciência do estado gravídico antes de despedi-la e, até mesmo, que a própria trabalhadora não tenha conhecimento deste fato,
embora já esteja grávida, pois o bem maior a ser protegido é o ser
humano concebido, preservando a segurança econômica da genitora para que a criança tenha uma condição digna ao nascer, conforme
os parâmetros estabelecidos no art. 227, da Constituição Federal.
3. A DECISÃO PROFERIDA PELO STF E SUAS
REPERCUSSÕES SOCIAIS
O Supremo Tribunal Federal decidiu em sessão do dia 10
de outubro de 2018, no julgamento do Recurso Extraordinário
10 (MEIRELES, 2018, p. 101).
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629.05311, interposto pela República Serviços e Investimentos (RESIN) S/A em face de Elaine Cristina Caetano da Silva, por maioria,
ao apreciar o tema 497 da repercussão geral, negar provimento ao
recurso extraordinário e fixar a seguinte tese: “A incidência da estabilidade prevista no art. 10, inc. II, do ADCT, somente exige a
anterioridade da gravidez à dispensa sem justa causa”.
O Ministro Marco Aurélio Mello, relator, ficou vencido e prevaleceu o voto do Ministro Alexandre de Moraes, redator para o
acórdão, sendo acompanhado pelos Ministros Dias Toffoli, Gilmar
Mendes, Ricardo Lewandowski, Luiz Fux, Roberto Barroso e Edson
Fachin. A Ministra Rosa Weber se declarou impedida. Estavam ausentes justificadamente os Ministros Celso de Mello e Cármen Lúcia.
Discutiu-se no caso sub oculis situação na qual a condição de
gestante é desconhecida pelo empregador no ato da despedida
e até mesmo pela trabalhadora. Segundo a tese defendida pela
empresa recorrente, o termo inicial da estabilidade começa com
a confirmação da gravidez, conforme previsto no art. 10, inciso
II, alínea “b”, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e a interpretação que deve ser conferida à palavra “confirmação” é a demonstração inequívoca por meio de atestado ou
laudo médico que a empregada está grávida. O Tribunal Superior
do Trabalho havia atribuído à palavra “confirmação” a acepção
“concepção propriamente dita”.
Faz-se necessário pontuar que o Tribunal Superior do Trabalho editou há muitos anos a Súmula 24412, fixando contornos
similares àqueles delineados na tese fixada pelo Supremo Tribunal
Federal quando do julgamento do tema 497:
GESTANTE. ESTABILIDADE PROVISÓRIA (redação do item
III alterada na sessão do Tribunal Pleno realizada em 14.09.2012) Res. 185/2012, DEJT divulgado em 25, 26 e 27.09.2012
I - O desconhecimento do estado gravídico pelo empregador não
afasta o direito ao pagamento da indenização decorrente da estabilidade (art. 10, II, “b” do ADCT).
11 (BRASIL, 2019).
12 (BRASIL, 2012).
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II - A garantia de emprego à gestante só autoriza a reintegração
se esta se der durante o período de estabilidade. Do contrário, a
garantia restringe-se aos salários e demais direitos correspondentes
ao período de estabilidade.
III - A empregada gestante tem direito à estabilidade provisória
prevista no art. 10, inciso II, alínea “b”, do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, mesmo na hipótese de admissão mediante contrato por tempo determinado.

O voto vencido do Ministro Marco Aurélio Mello estrutura
sua fundamentação na interpretação gramatical, sustentando que
a expressão “confirmação da gravidez” possui limites semânticos que não autorizam compreensão para abarcar o instante da
concepção, mas apenas “o momento da descoberta desta, ou seja, o conhecimento pelo empregador”. Observe-se que o Ministro remete a expressão “confirmação da gravidez” ao momento em que é dado
conhecimento ao empregador e não ao da ciência de seu estado
gestacional pela trabalhadora, o que de alguma forma pode ser
considerado também como uma interpretação que supera o limite
semântico. Entendeu ainda que o Tribunal Superior do Trabalho
“desbordou do fato gerador da estabilidade da gestante, observados os limites do texto constitucional”, punindo o empregador:
Puniu-o, mediante as consequências financeiras decorrentes, sem a
presença do elemento subjetivo revelador do descumprimento das
normas de proteção da mulher e do nascituro. Em síntese, impôs
o dever de indenizar, sem o concurso de culpa, muito menos de
dolo.13

A interpretação conferida no presente voto elege como questão primordial o elemento subjetivo do empregador querer descumprir as normas de proteção da maternidade, caracterizando
uma punição de ordem financeira o fato de não existir este elemento. Segundo a fundamentação do voto o que interessaria seria a
questão volitiva do empregador e se este merece “punição” ou não.
Analisando-se o regramento constitucional e a Convenção 103, da
Organização Internacional do Trabalho se depreende claramente
que os bens maiores objetos da proteção estatal são a maternidade
13 (BRASIL, 2012, p. 12).
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e os direitos do nascituro previstos no art. 227, da Constituição
Federal e não o patrimônio do empregador. Considerando a função
social da empresa prevista nos artigos 5º, XXIII c/c o art. 170, III
da Lei Maior o empregador deve estar ciente que sua empresa participa da divisão do custeio de garantias que o Estado Democrático
de Direito elegeu como prioritárias para salvaguardar.
Esta visão patrimonialista se encontra superada. O professor espanhol Antonio Baylos14 relembra que:
A descoberta do novo papel do Estado como organizador social e
econômico aparece, pelo menos, em duas versões, caracterizadas
por soluções políticas diferentes. Serão denominadas, por convenção, a solução totalitária e a solução democrática.

A solução totalitária seria aquela calcada em um modelo
institucionalista, no qual o Estado reconhecia a empresa como
unidade central do sistema econômico e espaço autônomo de regulamentação das condições de trabalho. O Estado, entretanto,
manteve a reserva para legislar acerca das condições mínimas de
trabalho, bem como sobre as relações profissionais atuando de
forma intervencionista e regulatória. A relação com o trabalhador,
por sua vez, se travestiu como uma relação protetiva, exigindo ao
mesmo tempo o dever de fidelidade. Neste quadro os deveres
trabalhistas, os interesses econômicos da empresa e o interesse da
nação se constituem em deveres “políticos”.
Baylos passa a discorrer acerca da versão democrática – o
contrapeso da versão estatal alertando que para equilibrar a “colonização” feita pelo Direito Civil se tenta atenuar as desigualdades sociais existentes, introduzindo na Constituição os chamados
“Direitos Sociais”:
Desta maneira, o Direito do Trabalho é concebido como um direito especial dos trabalhadores subordinados, produto do Estado e
da autotutela dos próprios trabalhadores, que existe para corrigir e
remediar a real desigualdade socioeconômica e jurídica.

14 (BAYLOS, 1999, p. 59-128).
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É preciso recordar acerca do quanto disposto na Declaração de Filadélfia, em 1944, no Anexo Declaração referente aos
fins e objetivos da Organização Internacional do Trabalho – I ao
firmar que o trabalho não é uma mercadoria. A compreensão da
dimensão do trabalho na sociedade brasileira, cuja Constituição
propugna o Estado Social (art. 3º c/c o art. 6º, da Constituição
Federal de 1988), deve ser a de meio para a concretização de uma
vida digna. O valor maior em questão é o ser humano e não a
mercadoria ou a “financeirização” da vida, portanto quando estamos diante de uma situação de vulnerabilidade de uma mulher,
gestante, que perde seu emprego a preocupação deve ser em proteger esta mulher trabalhadora e seu filho e não o patrimônio do
empregador que a despediu sem ter ciência de que estava grávida.
Segundo as lições de Edilton Meireles15 :
Da leitura do texto constitucional, se conclui que o constituinte
quis valorar o trabalho como instrumento de concretização do
Estado Social. Para tanto, o constituinte estabeleceu um sistema
de garantias. E são essas garantias que também relevam o destaque
dado ao valor trabalho.
Pode-se afirmar, aliás, que o direito do trabalho no Brasil encontra
seus princípios, valores, instituições fundamentais e objetivos estabelecidos na Constituição. Ela, em especial, elegeu o direito do
trabalho como instrumento de realização do Estado Social, em seu
caráter material, a ponto de, além de assegurar o direito ao trabalho (caput do art. 6º), estabelecer uma série de direitos fundamentais para que a dignidade humana seja alcançada (art. 7º).

Os operadores do Direito Brasileiro dispõem de um importante e fundamental instrumento para a efetivação de um Estado
mais justo e equilibrado: a Carta Magna de 1988, sobretudo em
sua dimensão de Constituição do Trabalho.
A Constituição do Trabalho no Estado Social também foi
objeto de pesquisa de Maestro Buelga16Ao tratar das transformações do Direito do Trabalho austríaco pós-primeira Guerra
15 (BAYLOS, 1999, p. 90).
16 (MAESTRO BUELGA, 2002. p. 1-74).
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Mundial a partir de um estudo de Renner, Buelga pontuou com
muita propriedade:
En definitiva, la Constitucíon del trabajo de la revolución revelaba
la interiorización por el ordenamiento de nuevos principios en
contrataste com el Estado liberal. El tratamiento del trabajo en
el Estado liberal se basaba en un doble principio: el absolutismo
empresarial, una vez constituida la relacion laboral, y la libertad
contractual como criterio de regulación del mercado de trabajo.
Frente a estos principios se imponen los de limitación del poder
empresarial y tutela del trabajo frente al funcionamiento del mercado. Pero los nuevos princípios tienen una indudable dimensión
constitucional, en la medida en que trastocan los parámetros de
funcionamiento del Estado.

No voto vencedor do Ministro Alexandre de Moraes tal dimensão emerge com clareza que:
O conjunto dos Direitos sociais foi consagrado constitucionalmente como uma das espécies de direitos fundamentais, se caracterizando como verdadeiras liberdades positivas, de observância
obrigatória em um Estado Social de Direito, tendo por finalidade
a melhoria das condições de vida aos hipossuficientes, visando à
concretização da igualdade social, e são consagrados como fundamentos do Estado democrático, pelo art.1º, IV, da Constituição
Federal.17

O artigo 5º, § 1º, da Constituição Federal impõe ao Estado
brasileiro a tarefa de potencializar a eficácia dos direitos fundamentais ao proclamar que as normas definidoras dos direitos e
garantias fundamentais têm aplicabilidade imediata. Diante de tal
regramento não é concebível que o próprio Poder Judiciário possa conferir interpretação limitante a uma norma plena de eficácia
e aplicabilidade, como é o caso do art. 10, II, “b”, do ADCT c/c
o caput do art.6º, da Lei Maior.
Ingo Sarlet18, ao tratar do problema da eficácia dos direitos
fundamentais, ressalta que:
17 (MAESTRO BUELGA, 2002. p. 15).
18 (SARLET, 2018, p. 241-402).
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[…] em nosso direito constitucional, o postulado da aplicabilidade
imediata das normas de direitos fundamentais (art.5º, § 1º, da CF)
pode ser compreendido como um mandado de otimização de sua
eficácia, pelo menos no sentido de impor aos poderes públicos
a aplicação imediata dos direitos fundamentais, outorgando-lhes,
nos termos desta aplicabilidade, a maior eficácia possível.

O Ministro Alexandre de Moraes prossegue em seu voto
pontuando o novo e importante significado dos direitos sociais
previstos constitucionalmente, caracterizando-os como normas
imperativas, invioláveis e irrenunciáveis. Cristina Queiroz19 ao tratar
do Princípio da não reversibilidade dos direitos fundamentais sociais propõe que a única forma de conferir aos direitos fundamentais sociais uma vinculatividade ampla e irrestrita é a garantia destes
por norma de estalão constitucional, como temos no presente caso.
No voto, o Ministro Alexandre de Moraes descarta a tese
de dolo, culpa e até mesmo da responsabilidade objetiva, observando que se trata da constatação da efetividade máxima de
um direito fundamental social não sendo possível se exigir mais
um requisito formal (aviso ao empregador da gestação) para o
exercício do direito. A ocorrência da gravidez antes da despedida
arbitrária é suficiente para a incidência do direito instrumental
(estabilidade gestante). Considerando que se trata de um direito
irrenunciável, a ausência de comunicação pela trabalhadora do
estado gestacional não a prejudica e nem ao nascituro, conforme
discorre o Ministro redator.
O Ministro Edson Fachin, acompanhando a divergência,
trouxe farta jurisprudência do Excelso Pretório acerca do tema,
sempre no sentido de que para a configuração do direito à estabilidade é necessário apenas a confirmação da existência de gravidez.
O Ministro Ricardo Lewandowski, igualmente acompanhando a
divergência, trouxe à baila a questão previdenciária para corroborar sua fundamentação citando os artigos 201, III e 203, I, da
Carta Magna. Os demais Ministros presentes e não impedidos
acompanharam o redator em fundamentação mais sucinta e sem
maiores acréscimos acerca das teses levantadas.
19 (QUEIROZ, 2006, p. 61-110).
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Ao conferir tal interpretação à norma prevista no art. 10, II,
“b”, do ADCT o Supremo Tribunal Federal reforçou a proteção
da mulher no mercado de trabalho, bem como atendeu ao quanto
disposto no art.227, da Lei Maior. Tal decisão, com consequente
fixação de tese vinculante, traz segurança e conforto para as mulheres brasileiras em um momento tão delicado e vulnerável de
suas vidas, cumprindo com os preceitos previstos na Constituição
Federal de 1988. A repercussão social se amplifica considerando
que estas mulheres colaboram de forma significativa com a renda
familiar e mais ainda nos casos nos quais não há o apoio do genitor da criança.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conclui-se, portanto, que o legislador constituinte elegeu
como objetos de sua proteção a maternidade e os direitos do
nascituro e não o patrimônio da empresa. Despiciendo averiguar,
portanto, o elemento subjetivo por parte do empregador no ato
da despedida arbitrária. Consectariamente a proteção do emprego
e do mercado de trabalho para as mulheres ganharam um precioso reforço com o julgamento pelo STF do tema 497 da repercussão geral, ao fixar a seguinte tese: “A incidência da estabilidade
prevista no art. 10, inc. II, do ADCT, somente exige a anterioridade da gravidez à dispensa sem justa causa”.
Busca-se preservar a segurança econômica da genitora para
que esta disponha de condições materiais ao dar à luz, garantindo desta forma dignidade ao recém-nascido, à sua genitora, bem
como à sua família. Assim o Estado brasileiro atende aos parâmetros estabelecidos nos artigos 1º, incisos III e IV, 5º, inciso
XXIII, 6º, 7º, incisos I, XVIII, XX e XXX, 170, inciso III e 227,
da Constituição Federal.
Tal decisão é de fundamental importância no que se refere
ao combate à discriminação de gênero no mundo do trabalho,
preceito erigido à categoria dos direitos sociais, conforme se verifica no art. 7º, incisos XX e XXX, da Lei Maior.
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O Supremo Tribunal Federal reforçou a proteção do mercado de trabalho da mulher ao estabelecer que para atender à hipótese da regra prevista no art. 10, II, “b”, do ADCT basta haver
gravidez preexistente à despedida arbitrária. Tal decisão tem uma
repercussão social positiva, trazendo segurança às mulheres em
um momento tão importante de suas vidas, no qual não podem
ser fragilizadas, sob pena de se fragilizar toda a sociedade.
O Supremo Tribunal Federal, assim como o Tribunal Superior do Trabalho, quando da edição da Súmula 244 desta Colenda
Corte, cumpriram seus papéis de guardiões dos preceitos constitucionais para a consecução de um Estado Social no Brasil, com a
valorização do trabalho humano compreendido como base para o
progresso de um país. O Constituinte de 1988 modelou na Carta
Magna os fundamentos de uma sociedade mais justa, igualitária e
que prioriza o bem-estar de todos os seus cidadãos atribuindo à
propriedade privada e à livre-iniciativa sempre uma função social.
É necessário que todos os operadores do Direito se assenhorem
desta compreensão para o cumprimento de tais parâmetros.
Quando o trabalho humano for efetivamente valorizado e
respeitado, a sociedade brasileira estará a caminho de alcançar a
justiça social.
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DA NEGAÇÃO À REPARAÇÃO: reflexões sobre
racismo e antirracismo para a Justiça do Trabalho
Gilvan Oliveira Silva Azevedo1
Viviane Christine Martins Ferreira2

1. INTRODUÇÃO
Tratar do assunto do racismo e falar de antirracismo no Poder Judiciário, incluindo a Justiça do Trabalho, não é tarefa fácil
ou linear. Refletir sobre o assunto requer voltar as lentes para a
história do Brasil e para tudo aquilo que o consciente deseja ocultar, pela gravidade da desumanização sem precedentes que envolveu a captura, aprisionamento, tráfico, comércio e exploração de
pessoas negras em proveito do capital, e que no caso brasileiro
ocupou a maior parte de sua história, modelando a economia, as
instituições, as relações de trabalho e capilarizando influência nas
distintas nuances da existência em sociedade.
Desvelar o racismo causa desconforto e falar de antirracismo é trabalhoso, mas o tema é necessário e urgente porque a mora
no enfrentamento do racismo estrutural determina consequências para as gerações futuras, condenadas, em caso de omissão
contemporânea, a reviver, com agravamento, as circunstâncias de
ontem e hoje no amanhã.
No presente trabalho elegeu-se considerar os elementos indicados pela escritora Grada Kilomba3 como respostas do sujeito
1

Juiz do Trabalho Substituto do Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região. Especialista em Direito Constitucional do Trabalho pela Universidade Federal da Bahia.

2

Juíza do Trabalho Substituto do Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região. Especialista em Direito Constitucional do Trabalho pela Universidade Federal da Bahia.

3

Grada Kilomba é uma artista interdisciplinar, escritora e teórica, com raízes em Angola e São Tomé e Príncipe,
nascida em Lisboa, onde estudou psicologia e psicanálise. Na esteira de Frantz Fanon e Bell Hooks, a autora
reflete sobre memória, raça, gênero, pós-colonialismo, e sua obra estende-se a performance, encenação, instalação e vídeo. Kilomba cria intencionalmente um espaço híbrido entre as linguagens acadêmica e artística, dando
voz, corpo e imagem aos seus próprios textos. Os seus trabalhos foram apresentados na 32a Bienal de São
Paulo, na 10a Bienal de Berlim, na Documenta 14, na Fundação Calouste Gulbenkian e na Pinacoteca de São
Paulo, entre outros espaços. Vive em Berlim, onde se doutorou em filosofia na Freie Universität e foi professora no Departamento de Gênero da Humboldt Universität. [Transcrição da orelha de livro]. In: KILOMBA,
Grada. Memórias da plantação – episódios de racismo cotidiano. 1ª edição. Rio de Janeiro: Cobogó, 2019.

10.51797/9786588862100Cap14
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branco em face de questões raciais a metáforas do que ocorre no
Brasil, nas instituições e na sociedade diante do racismo, utilizando, assim, as etapas indicadas pela autora para o indivíduo branco como alegoria para o que acontece em instituições, ao fim de
entender mecanismos por meio do qual o racismo persiste e para
refletir sobre estratégias para seu enfrentamento.
A autora portuguesa, na obra intitulada Memórias da plantação
– episódios de racismo cotidiano,4 conjugando estudos freudianos e
com base em um discurso de Paul Gilroy, enumera como etapas
do sujeito branco diante do racismo a negação, culpa, vergonha,
reconhecimento e reparação, a identificar mecanismos de defesa
do ego para lidar com a questão racial em face do desconforto
inicial com o racismo.
Utilizando os elementos sugeridos, metaforicamente, para
identificar semelhanças em nível institucional, pretende o presente artigo, para o âmbito da Justiça do Trabalho, com lastro nos estudos da teórica, pesquisadora, artista multidisciplinar, psicóloga
e psicanalista Grada Kilomba, e com suporte em pesquisa bibliográfica e de dados estatísticos e análise de matérias jornalísticas,
refletir de forma qualificada sobre a interação da Justiça do Trabalho como ramo do Poder Judiciário com o racismo, notadamente
para viabilizar o atravessamento da fase inicial e rudimentar que
nega a existência de racismo para as etapas seguintes, culminando
para o estágio mais avançado que admite o racismo e questiona as
possibilidades e estratégias de enfrentamento e superação do que
se conhece por antirracismo.
2. NEGAÇÃO DO RACISMO E CONTRADIÇÃO COM
A REALIDADE
Respeitados os elementos apresentados por Grada Kilomba
como respostas do sujeito branco em face de questões raciais a
metáforas do que acontece no Brasil, cabe fixar que a negação,
primeiro elemento citado como reação, explica a psicanalista, é o
mecanismo primário de defesa do ego manejado para a solução
4

(KILOMBA, 2019).
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de conflitos emocionais que determinam a recusa em admitir
aspectos indesejáveis e desagradáveis da realidade externa, bem
como sentimentos e pensamentos internos. Exemplifica a autora que se trata de manifestação em resposta imediata da pessoa
branca que nega ser racista.5
Exposto o primeiro elemento, é necessário estabelecer que
o presente trabalho tem como premissa o entendimento de que
há racismo estrutural no Brasil, utilizando para a sua apreensão o
conceito trazido por Humberto Bersani:
O racismo estrutural corresponde a um sistema de opressão cuja
ação transcende a mera formatação das instituições, eis que perpassa desde a apreensão estética até todo e qualquer espaço nos
âmbitos público e privado, haja vista ser estruturante das relações
sociais e, portanto, estar na configuração da sociedade, sendo por
ela naturalizado. Por corresponder a uma estrutura, é de se registrar que o racismo não está apenas no plano da consciência – a
estrutura é intrínseca ao inconsciente. Ele transcende o âmbito
institucional, pois está na essência da sociedade e, assim, é apropriado para manter, reproduzir e recriar desigualdades e privilégios, revelando-se como mecanismo colocado para perpetuar o
atual estado de coisas.6

O conceito do jurista Humberto Bersani que ora se adota se
ajusta ao entendimento de racismo estrutural proposto por Silvio
Almeida como derivação da própria estrutura social, do modo
“normal” como se constituem as relações políticas, econômicas, jurídicas, e inclusive familiares, e não uma patologia social
ou desarranjo institucional. Logo, para esse autor, sendo estrutural, comportamentos individuais e processos institucionais são
decorrentes de uma sociedade em que o racismo é a regra, e não
exceção, de maneira que, para além de medidas que coíbam o
racismo individual, é imperativa a reflexão sobre mudanças nas
próprias relações sociais, políticas e econômicas.7
5

(KILOMBA, 2019).

6

BERSANI, Humberto. Racismo, trabalho e estruturas de poder no Brasil. In: OLIVEIRA et al. A luta
contra o racismo no Brasil. São Paulo: Edições Forum, 2017, p. 87.

7

ALMEIDA, Silvio Luiz de. Racismo estrutural. São Paulo: Sueli Carneiro; Pólen, 2019, p. 50.
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Estabelecidas essas bases, cabe assentar que o Brasil tem
a sua população predominantemente negra, assim considerando
pretos e pardos, conforme classificação feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em Pesquisa Nacional
por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua) e que
constatou que se declararam pretos ou pardos o equivalente a
56,2% da população brasileira, sendo que 46,8% se declararam
pardos e 9,4% pretos.8
É sabido que a maioria da população negra brasileira ocupa, no mundo do trabalho, posições de subalternidade em que
se exigem menores qualificações técnicas e resultam em baixas
remunerações, e é conhecida a desigualdade social, econômica e
cultural que impera de forma impiedosa em desfavor da população negra brasileira. A essa constatação, é suficiente, por exemplo, observar noticiários e constatar que a população carcerária é
predominante negra, que a população negra habita a margem dos
centros urbanos e é muito nítida a correspondência entre a cor
da pele negra e a escassez de oportunidades, com limitado acesso
a ensino de qualidade e a distintos recursos que viabilizem exercício da cidadania plena. São conhecidos os índices de violência
alarmantes que atingem principalmente a população negra, inclusive com acusações desvinculadas de provas, seja por autoridades
ou por pessoas que se imiscuem no poder de julgar e punir, em
exercício de autotutela, considerando como suposição de culpa
apenas a cor da pele.
Não obstante, não raro se vê a negação de conexão de tais
marcadores com racismo, a autorizar concluir que a percepção
do racismo estrutural ainda não acontece de forma ampla em sociedade, persistindo o negacionismo que determina, consequentemente, inexistência de discussão e de efetivação de políticas
públicas hábeis a modificar a situação da população negra. Registre-se, aliás, que a negação do racismo como metáfora institucional remonta desde o período abolicionista, valendo a respeito
mencionar, historicamente, a ordem para queima de arquivos e
8

IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento. Pesquisa Nacional por Amostra
de Domicílios Contínua 2012-2019. Disponível em: https://educa.ibge.gov.br/jovens/conheca-o-brasil/
populacao/18319-cor-ou-raca.html. Acesso em: 11 jul. 2021.
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documentos envolvendo a escravização de pessoas,9 a tentativa
de superação populacional negra com o fomento a políticas de
imigração de europeus,10 bem como a tentativa de apagamento
das tensões raciais por meio de discursos de democracia racial
operada por resultado da miscigenação.11 Tudo serve, entretanto,
aos detentores dos privilégios materiais e simbólicos conferidos à
branquitude,12 de forma consciente ou inconsciente, a preservar
seu status quo e manter sem modificação o lugar social de cada
atriz/ator social como um legado imutável.
Assim, torna-se fácil atribuir ao passado colonial a situação atual dos negros na sociedade brasileira, porém, é preciso
uma análise profunda das raízes do problema para que se alcance
uma melhora e uma forma gradativa de resolução, inclusive considerando as transformações dinâmicas das relações raciais e do
racismo em sociedade. Há a necessidade de reconhecimento dos
problemas e de superação da negação da existência do racismo
nas suas diferentes formas de manifestação nos dias atuais.
É central para a questão analisar de forma desmistificada o
binômio negritude e branquitude, a fim de descortinar os vieses
que impedem uma discussão honesta e necessária. A situação de
discriminação racial em desfavor da população negra se protrai
no tempo, dia após dia, ano após ano, século após século e é
incabível a negação do racismo diante do cenário atual em que
os negros ainda se aproximam em passos lentos dos espaços de
9

A célebre queima dos arquivos do Ministério da Fazenda efetuada por Rui Barbosa teve, de um lado, a consequência de evitar reivindicassem os escravocratas o ressarcimento de danos pela declaração de liberdade
operada pelo Estado, e de outro, impediu as pessoas ex-escravizadas e libertas de reivindicar terras para o
trabalho ou prestações positivas do Estado para assentamento no campo e inclusão no trabalho livre (BERTULIO, 1989)

10 Exemplifiquem-se os discursos parlamentares de Joaquim Nabuco, segundo o qual influências da escravidão
poderiam ser atribuídas à raça negra, e para quem a imigração europeia poderia trazer, sem cessar, “para os
trópicos uma corrente de sangue caucásio vivaz, enérgico e sadio” (VIEIRA, 2013, p. 114-121).
11 SANZ, Beatriz; RODRIGUES, Paula. O mito da democracia racial. Ecoa UOL, 2020. Disponível em:
https://www.uol.com.br/ecoa/reportagens-especiais/democracia-racial-ideia-foi-adotada-no-brasil-pos-escravidao-e-ajuda-a-explicar-racismo-atual/. Acesso: 11jul. 2021.
12 Aderem os autores deste artigo, compreendendo raça em sentido sociológico, ao conceito de branquitude de
Lia Vainer Schucman, como um lugar de privilégio material e simbólico estruturado às pessoas identificadas
como brancas no contexto da sociedade brasileira e que determina desigual distribuição de bens e recursos,
bem como valoração positiva em benefício do grupo social branco em detrimento do grupo social negro
(SCHUCMAN, 2020).
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poder, em enorme desproporção em relação a pessoas brancas
que, no Brasil, são beneficiárias de privilégios materiais e simbólicos que as colocam em situação de vantagem nas mais distintas
áreas da vida.
Faz-se necessário remontar a história, revirar a ancestralidade para entender como processos originários da escravização de
pessoas expõem os negros até os dias atuais à condição de inferioridade, à coisificação do ser humano em razão da cor da pele e
que ainda determina tratamento desumanizado e hostil, e não há
como iniciar a análise sem tratar da Diáspora Africana. Sabe-se
que pessoas negras foram brutalmente retiradas de seus locais de
nascimento e distribuídas pelo mundo com o escopo de utilização
das suas habilidades para formação de novos centros, sendo subjugadas em suas vontades, línguas, costumes, religião, memórias e
liberdade de ir e vir. As pessoas escravizadas foram animalizadas
e silenciadas, haja vista que a supressão da manifestação de vontade do negro era identificada pelo escravizador como necessária.
Refere Grada Kilomba:
Verdades que têm sido negadas, reprimidas, mantidas e guardadas
como segredos. Eu gosto muito deste dito “mantido em silêncio
como segredo”. Essa é uma expressão oriunda da diáspora africana e anuncia o momento em que alguém está prestes a revelar
o que se presume ser um segredo. Segredos como a escravização.
Segredos como o colonialismo. Segredos como o racismo.13

A negação da existência do racismo é, sem dúvidas, a maneira encontrada pelo grupo social branco para afastar o embate,
não trazer à baila a problemática, deixar incólume algo que não os
afeta. Percebe-se a negação e, consequentemente, a necessidade
de mascarar a existência do racismo quando se constata o reduzido número de decisões judiciais reconhecendo o racismo no sistema judiciário, a dissonância legislativa em relação às cotas para
negros em carreiras públicas, além da inexistência de informações
precisas sobre cor, raça e condição econômica e social dos demandantes na Justiça do Trabalho. Além disso, não há formação
13 (KILOMBA, 2019, p.41).
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acadêmica em Direito Antidiscriminatório como disciplina obrigatória, transmitindo a mensagem subliminar de que se trata de
ramo do direito de menor importância, não integrando a formação do profissional da área jurídica.
A partir da desconstrução de ideias negacionistas sobre racismo no Brasil descortina-se a sua manifestação em sociedade,
quando, por exemplo, causa estranheza e certa aversão encontrar
pessoas negras em posições de poder, mesmo em cargos não considerados de alto escalão, bastando à ojeriza branca que ocupem
posições de autoridade ou rompam a bolha da subalternidade
presumida. Afastada a negação desvela-se que pessoas negras são
mais paradas em abordagens de trânsito,14 especialmente quando
dirigem veículos acima dos “padrões aceitáveis” para pessoas negras. Ganha sentido o “engano” em conclusão de que um negro
trajado com terno e gravata é segurança, motorista, porteiro, e
fique assentado que não se está desconsiderando a importância
de tais atividades, porém, a intenção é demonstrar que, ainda nos
dias atuais, para a branquitude, a cor negra da pele é sinal de que a
pessoa é subalterna, supondo o grupo social branco que não teria
condições de ocupar posições de poder.15 O filtro arcaico, portanto, continua a ser utilizado por aqueles que se julgam superiores,
e que em concreto são privilegiados por ostentar a condição de
brancos e negar a existência do racismo, mantendo, assim, privilégios materiais e simbólicos a que se refere Lia Vainer Schucman,
e os pactos narcísicos da branquitude referidos por Maria Aparecida Silva Bento e que representam um traço fundamental da
branquitude, de maneira a preservar, isentar e proteger o grupo
branco, incluindo discursos de culpabilização ou desvalorização
dos negros, ou mesmo de indiferença com relação à violação de
direitos desse grupo. Explica Maria Aparecida Silva Bento:
(…) para entender como se reproduz cotidianamente a discriminação racial no interior das organizações, é necessário compreender
as relações entre negro e branco, herdeiros beneficiários ou herdeiros expropriados de um mesmo processo histórico, partícipes
14 (BARROS, 2008).
15 (LOPES, 2017).
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de um mesmo cotidiano. É necessário compreender como as
organizações, com suas concepções, suas práticas cotidianas na
administração de recursos humanos, são personagens ativas dessa
dinâmica de relações raciais, que tem gerado persistente exclusão
ou sub-valorização do trabalhador negro.16

Exemplos, portanto, não faltam acerca da negação do racismo. Das academias jurídicas às escolas que, a par da Lei n.
10.639/2003 negligenciam o ensino da história e cultura afro-brasileira em currículo escolar. Não são conhecidas autoras negras
como Conceição Evaristo ou Maria Firmina dos Reis, nem se fala
do lugar de Luiz Gama no movimento abolicionista, tampouco
são destacados pintoras/pintores negras/negros na arte brasileira. Aliás, em mídia televisiva até recentemente atrizes e atores
negros eram designados apenas para execução de representantes
subalternos nas ficções, conferindo aos mais novos a sensação de
inexistência de representatividade, porque destinado o protagonismo apenas aos brancos, a transmitir a mensagem de que assim
também deveria ser performada a “vida real”.
Exposto isso e atentando para a premissa da sedimentação de racismo em natureza estrutural, observando o histórico
de escravização, dilaceramento cultural, étnico e religioso que se
operou com a Diáspora Africana, é possível mencionar que a formalização da abolição da escravização de pessoas negras se mostrou inconclusa em terras brasileiras, não passando de utopia, já
que a liberdade conferida aos ex-escravizados se deu apenas em
relação à retirada daqueles das senzalas, sem estrutura para garantia da igualdade e para que se integrassem à sociedade, impelindo-os à busca de trabalhos humilhantes, à servidão e à manutenção
de realidade com repercussão em gerações futuras, impingindo
um ciclo vicioso de exploração, humilhação e indignidade. Mais
uma vez não se pode olvidar que a negação do racismo no Brasil
também se evidencia quando se omite a participação dos negros
na formação da organização do trabalho no Brasil, já que a formação do operariado nos seus primórdios contou com os negros em posição de subalternidade, informalidade e com trabalho
16 (BENTO, 2002).
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precarizado e sem proteção social. No caso brasileiro mesmo antes da festejada abolição da escravatura havia o exercício de trabalho pelos negros alforriados ou que foram libertos, inclusive por
ações abolicionistas de compra de liberdade.
3. CULPA E VERGONHA COMO ELEMENTOS
PARALISANTES
A despeito da negação do racismo e de suas transformações
para além de práticas individuais, com a sedimentação de desigualdades que desenham contornos sociais, econômicos, culturais,
morais, trabalhistas, entre outros, é dada a sua perpetuação em
nível estrutural, e seu entendimento como forma sistemática de
discriminação que tem a raça, socialmente compreendida, como
pano de fundo, com manifestações conscientes e inconscientes.
Respeitada essa premissa e considerada a perspectiva da
autora Grada Kilomba sobre os mecanismos de defesa do ego
pelos quais passa o indivíduo branco até conscientizar-se de si
e do seu papel como agente do racismo, identificam-se nestes
sujeitos, em sucessão à fase de negação, os elementos culpa e
vergonha. Vejamos.
Se a fase de negação é caracterizada pela recusa e defesa
do ego a operar de forma inconsciente para repelir a situação de
desconforto com a qual se é confrontado, a culpa emerge como
emoção expressada diante de uma interdição moral, condicionante externo, e a vergonha surge quando o sujeito se depara com a
censura interna, o condicionante intrínseco a constranger em face
da percepção de ausência de atingimento de um comportamento
considerado ideal. A culpa está associada à criação de justificações
lógicas para o que pode ser apontado como racismo; e a vergonha
revela o encontro com percepção diferente daquela inicialmente
considerada sobre si. Ambas as etapas, tomada a condição de indivíduo branco diante do racismo, podem representar caminho
para progresso a fases distintas, mas também, de outra sorte, podem servir como elementos paralisantes, interditando possibilidades de transformação.
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Adaptando a compreensão da psicanalista portuguesa do
campo do indivíduo para o corpo da instituição e para a Justiça
do Trabalho, conquanto ainda se mostre difícil pesquisar racismo
na área, inclusive por ausência de indicação de critério cor/raça
entre dados de cadastro de litigantes na Justiça Especializada, pode-se atribuir como alegoria institucional que a culpa como mecanismo para criação de justificação lógica do racismo é passível de
identificação em julgados com fundamentos, comumente de baixa
densidade argumentativa e teórica, que manifestam decisões que,
por exemplo, atribuem ao indivíduo preto ou pardo sensibilidade
exacerbada em relação ao fato apontado como racismo; que minimizam ofensas raciais ou provas produzidas a esse respeito; que
supõem a possibilidade de racismo reverso; que restringem o racismo a condutas individuais e inter-relacionais; que desconhecem o
racismo cordial, cultural e recreativo; que não consideram racismo
institucional ou estrutural em julgamentos, entre outros, tudo a mitigar o reconhecimento do racismo em relações trabalhistas.
A vergonha, por seu turno, transferida do sujeito à instituição, pode ser metaforicamente compreendida na constatação de
que, apesar da missão institucional de promoção de pacificação
social no âmbito das relações trabalhistas, em grande medida atua
a Justiça do Trabalho não à superação de desigualdades raciais,
cumprindo o papel de Justiça Social, mas ao reforço do ethos que
mantém e perpetua o racismo em sociedade, no mundo do trabalho e nas instituições, integrando as engrenagens da desigualdade.
Assim, a compreender o funcionamento do elemento de
culpa em face da questão racial, cite-se que em estudos sobre a
psicologia social do racismo, no Brasil, indicou Maria Aparecida
da Silva Bento que a categoria “negro” foi construída pelo olhar
do branco, de maneira a prevalecer a percepção sobre o grupo
social negro que se vincula à própria psicologia do grupo social
branco em dimensão projetiva da imagem das pessoas negras, e
não destas ou do grupo social negro falando sobre si.17

17 (CARONE; BENTO, 2014, p. 18).
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Além disso, é necessário referir o que Guerreiro Ramos indicou em estudos publicados em 1957, apontando que em razão
do racismo a construção social para o grupo branco esteve vinculada a padrões positivos sobre e para esse grupo, ao passo que
foram vinculados sentidos negativos ao grupo social negro, sintetizando a existência de uma “patologia” que evita, recusa e repele
conexão a laços com ancestralidade negra, direcionando o negro
como elemento de estudo e o branco à condição de neutralidade.
O branco compõe o todo que tudo ocupa, o centro e os horizontes, mas que a si mesmo não vê, enquanto o negro é o outro
de quem se fala. O racismo, consequentemente, seria problema
do negro, embora historicamente forjado e mantido pelo grupo
social hegemônico branco.18
O conjunto de elementos expostos performa a relação da sociedade e das instituições com a questão racial e que caracteriza o
racismo no Brasil, qual define o antropólogo Kabengelê Munanga,
um crime perfeito, um país com racismo, mas sem racistas. Cite-se:
Quando a Folha de S. Paulo fez aquela pesquisa de opinião em
1995, perguntaram para muitos brasileiros se existe racismo no
Brasil. Mais de 80% disseram que sim. Perguntaram para as mesmas pessoas: “você já discriminou alguém?”. A maioria disse que
não. Significa que há racismo, mas sem racistas. Ele está no ar…
Como você vai combater isso? Muitas vezes o brasileiro chega a
dizer ao negro que reage: “você que é complexado, o problema
está na sua cabeça”. Ele rejeita a culpa e coloca na própria vítima.
Já ouviu falar de crime perfeito? Nosso racismo é um crime perfeito, porque a própria vítima é que é responsável pelo seu racismo,
quem comentou não tem nenhum problema.19

No âmbito da Justiça do Trabalho, não raro ignorando a
construção histórica, social, cultural, econômica, estruturante
e discursiva do racismo, calcado na ideologia de hierarquização
entre pessoas, mas operado sistêmica e cotidianamente, no funcionamento normal e regular das estruturas sociais, são reproduzidos em decisões argumentos que espelham a culpa identificada
18 (SHUCMAN, 2020).
19 (MUNANGA, 2010).

310

DIREITO ANTIDISCRIMINATÓRIO DO TRABALHO: ASPECTOS MATERIAIS E PROCESSUAIS

por Grada Kilomba em sua manifestação como justificação lógica
da questão racial, esvaziando o reconhecimento do racismo.
Pesquisando o racismo estrutural a partir das relações de
trabalho e analisando julgados proferidos em sede de Recurso
Ordinário no âmbito da Justiça do Trabalho, Humberto Bersani
identificou que o diálogo da questão racial pelo Poder Judiciário
Trabalhista ainda ostenta baixo reconhecimento de práticas racistas e que são subestimados os fatos indicados em ações trabalhistas como racismo. Cita o autor, transcrevendo fundamentos
de acórdãos, uma referência, em decisão, por exemplo, que não
mereceria ser julgado procedente um pedido de condenação em
pagamento de indenização por dano moral a empregador acusado de racismo porque se o empregador fosse racista não teria
contratado afrodescendente.20 Noutra decisão avaliada pelo pesquisador houve confirmação da referência verbal ao trabalhador
em contexto de censura ao empregado por não ter alcançado metas, atribuindo o termo “neguinho”, antecedido por xingamento
e, não obstante, ocorreu indeferimento da pretensão citando o
julgador a inexistência de racismo, apesar da prova, porque não
poderia ser caracterizada como discriminatória a referência a termo “branquinho”, sustentando que a primeira expressão seria
comum na cultura brasileira e, por isso, para o juízo, tolerável.21
Numa outra decisão, a condenação foi afastada porque, apesar de
comprovado o fato e o comportamento racista, não haveria dano
porque ajuizada a demanda depois de cinco meses de ocorrido o
fato, afastando o abalo psicológico, segundo o julgador.22
Observa-se, assim, que apesar da constatação estrutural de
racismo e de sua conexão com a desigualdade que marca pessoas
pretas e pardas no mundo do trabalho, são comuns os julgados
que afastam condenações indicando justificações lógicas para o
racismo, a espelhar o mecanismo do ego a que se refere Grada Kilomba, autorizando assentar que também no contexto do
20 BERSANI, Humberto. Racismo estrutural e direito à desestratificação: um estudo a partir das relações de trabalho. Belo Horizonte: Casa do Direito, 2020, p. 147.
21 (BERSANI, 2020, p. 150-151).
22 (BERSANI, 2020, p. 154).
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sistema de justiça, ao serem confrontados com a questão racial, os
integrantes do judiciário trabalhista repelem a condenação por racismo com o manejo do recurso de justificação lógica. Na mesma
direção, Thula Pires e Caroline Lyrio defendem que a interpretação equivocada de normas de teor antirracista contribui para o
esvaziamento das medidas de promoção da igualdade racial, além
de constituir exemplo mais que evidente de uso oficial do Direito
contra a população preta e parda.23
Para além da culpa e do manejo de justificação lógica diante
de situações de racismo, a vergonha é metáfora manifestada na verificação de que, no plano concreto, é constrangedor constatar que
a Justiça do Trabalho, levando em conta a sua missão institucional
de pacificação social no âmbito das relações trabalhistas, anda a
passos lentos contra o racismo, especialmente em sua manifestação estrutural, seja por ausência de formação qualificada de seus
operadores em Direito Antidiscriminatório e Teoria Racial Crítica,
seja pela prevalência de interpretação jurídica lastreada em premissas aparentemente neutras, mas determinantes à manutenção de
desigualdades concretas em desfavor de grupo social específico, a
exemplo da vigência de mitos quais os de convivência racial cordial,
democracia racial e cegueira racial pela compreensão de que todos
seriam iguais e que a cor da pele seria irrelevante.
Com efeito, constrange, por exemplo, que não seja percebida a baixa representação de pretos e pardos no sistema de justiça;24 a falta de pessoas negras em cargos executivos e gerenciais,
a ponto de ser cogitada interpretação de “racismo reverso” em
ação afirmativa em setor privado;25 não se observe que a feminização da pobreza tem cor e que entre a informalidade e o trabalho
precário, ocupam ainda as mulheres negras a base da pirâmide
salarial;26 que há prevalência das mulheres negras no emprego
23 (PIRES; LYRIO, 2021).
24 Revela Censo do Conselho Nacional de Justiça de 2018 que apenas 18,1% dos magistrados são negros;
destes 1,6% são pretos e 16,5% são pardos e que do total de entrevistados, 80,3% são brancos e somente 11
se declaram indígenas. (ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS BRASILEIROS, AMB, 2020).
25 (LIMA, 2020).
26 (CAVALCANTE, 2020).
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doméstico;27 que menos de 30% das trabalhadoras em domicílio
tenham vínculo registrado em carteira profissional;28 envergonha
observar que as pessoas resgatadas de trabalho degradante análogo ao de escravo são negras em sua maioria;29 e que também são
majoritariamente negras as crianças e os adolescentes submetidos
a trabalho infantil;30 que persiste a discrepância remuneratória entre brancos e negros;31 que são os jovens negros aqueles predominantemente ocupados em trabalhos em plataformas digitais e
socialmente desprotegidos;32 que são maioria pretos e pardos em
desemprego e trabalho informal;33 que trabalhadores brancos são
maioria em home office;34 e trabalhadores pretos e pardos maioria
em serviços de limpeza pública urbana,35 etc. No mundo do trabalho constrange constatar não ser percebido pelo ramo de poder
destinado à pacificação das relações de trabalho que persiste a
desproporcional representação da população negra em marcadores de desigualdade. São a maioria da população, mas estão em
minoria nos postos de comando, decisão, melhores empregos e
maiores remunerações.
Exposto esse quadro e compreendendo que a negação contradiz a realidade e que a culpa e vergonha servem à inação, entende-se que para que se viabilize projeto de superação do racismo
27

68% das mulheres que atuam no trabalho doméstico são negras. OBSERVATÓRIO TERCEIRO
SETOR, 2020).

28 Mais de 77,5% das mulheres ocupadas com atividades remuneradas em domicílios trabalham na informalidade, ou seja, sem garantia de proteção social e direitos trabalhistas. (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
ESTUDOS DO TRABALHO, ABET, 2021).
29 (PENHA, 2019).
30 Segundo o IBGE, antes da pandemia, 1.758 milhão de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos estavam submetidas ao trabalho infantil, sendo 66,1% dessas crianças pretas ou pardas. (LIMA, 2021).
31 A diferença salarial entre negros e brancos é de 45% segundo a PNAD Contínua do IBGE e mesmo considerando a formação de nível superior as pessoas brancas ainda ganham 31% a mais que as pretas e pardas.
(MENA; BORGES, 2020).
32 Pesquisa envolvendo trabalhadores de plataformas digitais iFood, Rappi, Uber Eats e Loggi identificou que
quanto à cor ou raça, 39,9% se identificaram como branco; 44% como pardo; 14,8% como negro; e 1%
como indígena. Consideram-se negros os pretos e pardos, segundo IBGE. ABÍLIO et al., 2020).
33 Pretos e pardos são maioria entre trabalhadores desocupados, 64,2% ou subutilizados, 66,1%, segundo informativo Desigualdades Sociais por Cor ou Raça no Brasil, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), em 2019. NITAHARA, 2019).
34 Estudo do IPEA revelou que 76% das pessoas que estão trabalhando em casa tem graduação e 65% são
brancos (CORACCINI, 2020)
35 (GOMES, 2018).
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é necessária postura institucional diante das questões raciais que
reconheça a sua existência em sede interna e em sua face estrutural na sociedade.
4. RECONHECIMENTO DO RACISMO E TOMADA
DE CONSCIÊNCIA
O Brasil é um país racista, estruturado pelo racismo, reitere-se. Sendo, portanto, estrutural e estruturante das relações sociais, insere-se nas vigas que modelam as instituições, incluindo o
Poder Judiciário Trabalhista. A fixação dessa premissa é essencial
à identificação da quarta fase ou etapa do ego para o indivíduo
branco diante da questão racial, o reconhecimento.
Apontar que a Justiça do Trabalho participa do racismo é
passo necessário a romper a barreira em que se encapsula o racismo e que permite sua continuidade, permanência, e mesmo
fortalecimento, determinando a ampliação de desigualdades e a
superexploração do trabalho humano em novas formas de trabalho precário, a exemplo daquele operado por empresas que atuam
por meio de plataformas digitais.
A sistematização sugerida por Grada Kilomba é de que
o reconhecimento sucede a vergonha quando o sujeito branco reconhece a sua própria branquitude e/ou racismo. No reconhecimento como processo há, de um lado, a identificação
de circunstâncias que colocam o indivíduo branco em lugar de
privilégio; e de outro a constatação do seu racismo, incluindo a
percepção da realidade de outras/os. Para a autora, o reconhecimento é a passagem da fantasia para a realidade.36
Entendendo esse caminho como sucessivo à negação, culpa
e vergonha é possível estabelecer que na etapa de reconhecimento
não mais se nega o racismo ou se negociam justificativas lógicas
que esvaziam seu conteúdo, tampouco é relevante o desconforto
do encontro com percepção desfavorável sobre si. O reconhecimento convida à mobilização, à ação, à modificação do status de
inação ou perplexidade para a etapa seguinte, a reparação.
36 (KILOMBA, 2019, p. 46).
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Para que se perceba a metáfora proposta no presente trabalho, sugerimos refletir que para o sujeito branco o reconhecimento retira o indivíduo da fantasia da socialização justa e não
marcada pelo racismo, ao passo que em campo institucional, o reconhecimento impele ao exame da instituição em si, à compreensão dos contornos institucionais influenciados pelo racismo, de
maneira a permitir perceber que tais circunstâncias interferem no
modo de atuação da Justiça do Trabalho no cumprimento de seu
papel pacificador das relações trabalhistas.
Em plano histórico, conquanto o modo de produção colonial e a força de trabalho no capitalismo em formação, no Brasil,
tenham sido ancorados na escravidão, é certo que as discussões
de natureza trabalhista remontam às primeiras décadas do século
XX, associando-se ao trabalho remunerado de colonos imigrantes no campo, e de operários em indústrias incipientes e em comércio nas cidades.37 Em paralelo, estudos sobre a integração da
população negra ao mundo do trabalho dão conta que, à falta de
políticas públicas e regulação que viabilizasse integração social e
cidadania plena, foi marcada pela ocupação dos trabalhadores negros em atividades informais e precárias, no campo e nas cidades.
Não se pode esquecer que o Brasil recebeu número gigante de
pessoas escravizadas e que foi o último país das Américas a abolir
a escravidão,38 de maneira que a cada dez anos de história do país,
sete conviveram com a licitude da desumanização e exploração
operada pela escravização de pessoas. Não se pode também olvidar o fato de que a vinda de imigrantes para o Brasil compôs
política social de embranquecimento da população miscigenada e
a política econômica de substituição do trabalho escravizado pelo
trabalho de imigrantes e colonos livres para a criação de mercado de consumo interno. A Justiça do Trabalho, desde a origem,
conviveu com a ocupação laboral de pessoas negras em postos
37 Nas primeiras décadas do Século XX a população negra era predominantemente ocupada no campo, ao
passo que o setor de serviços e de indústria era atividade majoritariamente exercida por população branca
e em expressivo número imigrante. O Decreto nº 20.291, de 12 de agosto de 1931, incorporado à CLT e
conhecido como Lei dos 2/3 determinou que em cada estabelecimento com três ou mais empregados seja
mantida uma proporção de 2/3 de brasileiros para 1/3 de estrangeiros.
38 Calcula-se que o Brasil recebeu, sozinho, quase 5 milhões de africanos cativos, 40% da totalidade de 12,5
milhões de embarcados em navios negreiros para as Américas (GOMES, 2019, p. 24).
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subalternizados, precários, informais, com o desemprego e com
o menor status dessa população no mundo do trabalho.
Para além da análise sob a ótica histórica da convivência com
o trabalho precário, a revelar a cor da desigualdade, com inspiração
no deliberado na Conferência de Durban em 2001,39 e no Estatuto
da Igualdade Racial (Lei n. 12.288/2010), reconhecendo a sub-representação da população negra no Sistema de Justiça, o Conselho
Nacional de Justiça, em Resolução n. 203, de 23 de junho de 2015,
disciplinou a reserva aos negros, no âmbito do Poder Judiciário, de
20% (vinte por cento) das vagas oferecidas nos concursos públicos
para provimento de cargos efetivos e de ingresso na magistratura.
Porém, apesar da Resolução, os Censos do Poder Judiciário, tendo
sido o último deles realizado no ano de 2018, revelaram que há
desigualdade de representatividade de negros na magistratura, inclusive em tribunais trabalhistas, estimando-se que a equidade racial
na magistratura brasileira, qual projetada na Resolução n. 203/2015
do CNJ, somente pode ser alcançada no ano de 2049.
Em âmbito institucional da Justiça do Trabalho, pesquisa realizada pela Escola Nacional da Magistratura Trabalhista
(ENAMAT), vinculada ao Tribunal Superior do Trabalho (TST),
em conjunto com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
(IPEA), em 2019, investigando o perfil sociodemográfico dos
candidatos aprovados em concurso nacional para a magistratura trabalhista revelou que 83% se declararam não negros e que
63,3% são pertencentes a estratos mais elevados da estrutura
social. Revelou, além disso, investigando chances e probabilidades de aprovação no concurso, que se de maneira simultânea, os
candidatos são mais jovens, possuem especialização, pertencem
ao estrato social superior, têm experiência prévia no setor público e no próprio Poder Judiciário, com salário/remuneração mais
39 No campo internacional deve ser destacada a participação do Brasil na Conferência de Durban, na África do
Sul, realizada em 2001 pela Organização Nações Unidas, contra o Racismo, a Discriminação Racial, a Xenofobia e a Intolerância, tendo sido estabelecida, na ocasião, a Declaração e Programa de Ação de Durban,
documento que institui a ação da comunidade internacional para combater o racismo, reconhecendo-se no
documento, entre outros, que o colonialismo levou ao racismo, discriminação racial, xenofobia e intolerância
correlata, e que africanos e afrodescendentes foram vítimas do colonialismo e continuam a ser vítimas de
suas consequências, bem como que os efeitos e a persistência das estruturas derivadas de tais circunstâncias
são fatores que contribuem, ainda hoje, para a continuidade das desigualdades sociais e econômicas em
muitas partes do mundo. (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2001).
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elevado, as probabilidades de aprovação no concurso nacional
unificado são 57 vezes maiores que as probabilidades de candidatos que, também de modo simultâneo, não apresentem nenhum
desses atributos sociais, educacionais e laborais.40
Assim, vê-se que a etapa de reconhecimento, observada
como alegoria à promoção de tomada de consciência e para atravessamento da inércia à ação, serve a revelar que a Justiça do Trabalho sempre conviveu com o racismo estrutural e que este marca
também a sua composição interna, com membros em sua maioria
integrantes de grupo social branco, não deixando dúvidas quanto
ao racismo institucional no ramo especializado de poder. A fase
de reconhecimento convida a despertar sobre si e para o direcionamento à fase seguinte, a reparação.
5. REPARAÇÃO COMO ESTRATÉGIA
ANTIRRACISTA E PARA UM PRESENTE
ANTIDISCRIMINATÓRIO
A quinta e final etapa enumerada por Grada Kilomba considerada para o sujeito branco em face do racismo é a reparação,
tomada como negociação do reconhecimento, em que já se sabe
sobre o racismo sem negação da realidade ou criação de justificativas, mas em movimento para reparar o mal por ele causado e
com reflexão sobre transformações em estruturas, agendas, espaços, posições, dinâmicas, interações, vocabulário e abandono de
privilégios. A respeito, explica a autora:
Esses diversos passos revelam a consciência sobre o racismo não
como uma questão moral, mas sim como um processo psicológico
que exige trabalho. Nesse sentido, em vez de fazer a clássica pergunta moral “Eu sou racista?” e esperar uma resposta confortável,
o sujeito branco deveria se perguntar: “Como eu posso desmantelar meu próprio racismo?” Tal pergunta, então, por si só, já inicia
esse processo.41
40 INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA. TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO.
ESCOLA NACIONAL DE APERFEIÇOAMENTO E FORMAÇÃO DE MAGISTRADOS DO TRABALHO. Perfil dos candidatos aprovados no primeiro concurso público nacional unificado da magistratura do
trabalho. Brasília. 2019. Disponível em: http://www.enamat.jus.br/?page_id=17259. Acesso em: 16 jan. 2021.
41 (KILOMBA, 2019, p. 46).
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Para o propósito de compreensão da etapa de reparação
do plano individual para aspecto institucional, convém sintetizar
que se discutiram até o momento aspectos relevantes acerca do
racismo no Brasil, inclusive ao longo da história, demonstrando
que a negação impede a percepção do racismo na sociedade, e
que os aspectos de culpa e vergonha obstam a responsabilização
por racismo e discriminação racial. Falou-se do reconhecimento
com o apontamento de vantagens que determinam prevalência
do grupo social branco na composição da Justiça do Trabalho,
e faz-se necessário refletir propositivamente acerca de soluções
possíveis, objetivando reparar as incongruências de oportunidades e ocupação de espaços de poder entre negros e brancos. Não
é suficiente que se comprove a existência do racismo, em que
pese a importância de elucidar a sua existência, sendo necessária
a discussão sobre possibilidades de superação de forma a romper
os obstáculos atávicos à socialização das pessoas negras.
A população carcerária brasileira é formada na sua maioria por negros, razão pela qual o Conselho Nacional de Justiça
organizou seminário para análise e discussão do tema em julho
de 2020, sendo a abertura do evento realizada pelo Ministro do
Supremo Tribunal Federal Dias Toffoli que enumerou dados de
diversas pesquisas que confirmaram os níveis de vulnerabilidade
econômica e social desfavoráveis em relação à população negra.42
No âmbito laboral as estatísticas demonstram que a população
negra predomina nas atividades de subalternidade e são maioria entre aqueles submetidos ao trabalho em forma análoga à de
pessoa escravizada, reencenando-se a humilhação histórica que
devasta a honra e dignidade do negro como ser humano.
O enfrentamento ao racismo se impõe de forma urgente, não
sendo concebível a constatação de notícias cotidianas de microagressões que reafirmam a existência do racismo, como forma sutil
de manifestação, implicando necessidade de ações para seu enfrentamento. A propósito, as microagressões, como a expressão sugere,
são atitudes, manifestações e até mesmo omissões sutis e veladas
que, analisadas em conjunto e com cuidado, revelam o menosprezo
42 (CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2020).
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e a intenção de atribuir sentimentos negativos em relação a pessoas
negras. Compreendendo necessário entender microagressões racistas à superação e ao antirracismo, cumpre informar que o jurista
Adilson Moreira, citando Chester Pierce, refere:
Esse psiquiatra americano estava especialmente interessado no
segundo aspecto do racismo, o seu poder de criar imagens deturpadas do outro, o que induz a uma série de comportamentos
conscientes e inconscientes de natureza sutil que expressam desprezo por minorias raciais.43

A partir do entendimento das microagressões como integrantes das manifestações contemporâneas de racismo tem-se
que a inércia a partir da verificação do racismo é omissão transmudada em discriminação, o que também não se pode admitir. A
reparação deve ser rápida e contundente, pois atitudes discriminatórias já não são toleráveis, não havendo, em qualquer momento
histórico, nível de aceitação a ser transacionado. Como visto ao
longo deste artigo, em distintos segmentos em que se pesquise
subalternidade, pobreza ou sobrevivência abaixo da linha da pobreza, trabalho degradante ou precarizado, a população negra é
predominante. Viu-se também que, conforme o IBGE, a população brasileira que se declara preta ou parda é maioria populacional, sendo sub-representada em espaços de poder, mas em
maioria em condições precarizadas e em pobreza.
Para além do reconhecimento de violação de natureza racista por meio de microagressões, deve-se mencionar as ações
de cunho pedagógico visando o emprego de linguagem adequada para que se impeça a naturalização da utilização de expressões de origem racista. A linguagem traduz a herança de uma
sociedade escravocrata quando mantém vocábulos que inferiorizam pessoas ou grupos, ou quando são usadas para resguardar
e enaltecer os privilégios do grupo social branco que, ao tempo
colonial e nos períodos sucessivos, intencionalmente, elegia ridicularizar as negras e negros com uso de termos em que os vocábulos negra/negro ou preta/preto estivessem associados a algo
43 (MOREIRA, 2020, p. 52).
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negativo, reforçando a posição de inferioridade e subalternidade
que atribuíam às pessoas de pele negra. Cite-se que em direção
à reparação escolas judiciais da magistratura em diferentes Estados da Federação promoveram cursos de formação incluindo
em seu programa a revisão de expressões associadas ao racismo,
e entidades associativas de magistrados realizaram divulgação em
redes sociais esclarecendo aos jurisdicionados e à categoria que
as expressões cotidianas apresentam cunho racista e precisam ser
evitadas. Exemplifique-se que a Associação dos Magistrados de
Pernambuco (AMEPE) publicou cartilha intitulada Racismo nas
palavras com o escopo a elucidar que expressões racistas são rotineiramente repetidas sem que as pessoas se deem conta disso.44
A mencionada cartilha apresenta expressões como “denegrir”,
“mercado negro”, “criado mudo”, “a coisa tá preta”, “cor de
pele”, “lista negra”, “dia de branco”, “nhaca”, “inveja branca” e
“cabelo ruim”. Sugere-se no referido encarte a substituição das
expressões, explicando de forma didática a sua relação associando
pessoas negras e sentido pejorativo ou depreciativo.
Não é despiciendo ressaltar, em face do já mencionado sobre o caráter estrutural e estruturante do racismo, que sem formação qualificada, dentro da magistratura, no trato entre seus
pares e também com partes, advogados, servidores e pessoas em
geral pode também ocorrer manifestação de discriminação decorrente de racismo, e tal assertiva incorpora logicidade quando
se analisa que o cargo de juiz, como lugar de poder, é ocupado
majoritariamente por pessoas brancas que, consciente ou inconscientemente, espelham comportamentos tendentes à manutenção
dos privilégios da branquitude. Cite-se que apesar da iniciativa da
AMEPE, ocorreram manifestações contrárias à cartilha partindo
de magistrados, incluindo manifestações características de desconforto verificado diante de questões raciais e que compõem os
elementos de defesa do ego alinhados por Grada Kilomba, em especial porque discutir linguagem para repensar expressões de uso
comum e que insistem em evidenciar que apenas os negros são
racializados significa impor à branquitude olhar para si e perceber
o seu lugar de privilégio e de desconforto no racismo.
44 Disponível em: http://www.amepe.com.br/anexos/CartilhaRacismoAmepe2020.pdf. Acesso 12 jul. 2021.
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O mal estar diante do autoexame para a pessoa, grupo ou
instituição majoritariamente ocupada por pessoas brancas aciona
a projeção a que aludiu Guerreiro Ramos e autoriza citar o que
ensina Maria Aparecida Silva Bento:
No Brasil o branqueamento é frequentemente considerado como
um problema do negro que, descontente e desconfortável com sua
condição de negro, procura identificar-se como branco, miscigenar-se com ele para diluir suas características raciais.45

Comporta transcrever ainda o que Edith Piza condensa a
respeito:
(…) bater contra uma porta de vidro aparentemente inexistente
é um impacto fortíssimo e, depois do susto e da dor, a surpresa
de não ter percebido o contorno do vidro, a fechadura, os gonzos de metal que mantinham a porta de vidro. Isto resume, em
parte, o descobrir-se racializado, quando tudo o que se fez, leu ou
informou (e formou) atitudes e comportamentos diante de experiências sociais, públicas e principalmente privadas, não incluiu
explicitamente nem a mínima parcela da própria racialidade, diante
da imensa racialidade atribuída ao outro. Tudo parece acessível,
mas, na realidade, há uma fronteira invisível que se impõe entre o
muito que se sabe sobre o outro e o quase nada que se sabe sobre
si mesmo.46

Afora as ações pedagógicas e de formação continuada, são
urgentes as ações afirmativas no mundo do trabalho, especialmente para oportunizar às pessoas negras migrar de condição de
subalternidade para postos de trabalho mais bem remunerados.
Nessa direção, em 2020 uma rede varejista nacional instituiu seleção exclusiva para ingresso de negras e negros em programa
de trainee almejando a capacitação teórica e técnica com a consequente ascensão dentro do quadro profissional da empresa. A
intenção da empresa foi reparar a dissonância de oportunidades
entre pessoas negras e brancas, tratando-se de ação afirmativa na
esfera privada, em sintonia com a função social da propriedade.
45 (BENTO, 2014, p. 61).
46 (PIZA, 2014, p. 25).
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A desnudar o desconforto referido no presente trabalho como
resposta do ego diante do racismo, o grupo social branco interpretou a ação afirmativa como prática inexistente de racismo –
“reverso” – contra pessoas brancas. O impacto nas concepções
da branquitude foram tão nefastos que a empresa proponente da
ação afirmativa foi acionada junto ao Ministério Público do Estado de São Paulo que rejeitou as arguições e ressaltou que as ações
afirmativas são embasadas na Constituição Federal, no Estatuto
da Igualdade Racial (Lei n. 12.288/2010) e na Convenção Interamericana Contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas
Correlatas de Intolerância, ratificada pelo Brasil.
Reconhecendo que ações concretas devem ser intensificadas, a legislação estabelece que o acesso de pessoas negras aos
concursos públicos deve ser priorizado, e a Lei n. 12.990, de 09
de junho de 2014, reserva aos negros 20% (vinte por cento) das
vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da Administração
Pública Federal Direta e Indireta. No âmbito do Poder Judiciário,
além da Resolução n. 203/2015 o Conselho Nacional de Justiça instituiu Grupo de Trabalho para elaboração de propostas de
políticas judiciárias sobre igualdade racial (Portaria n.108/2020).
Entendemos que não é suficiente a reserva de vagas para
negros mediante cotas se não há a possibilidade de preparo intelectual para que a disputa das vagas reservadas ocorra de forma efetiva. Logo, o estabelecimento de formação em Direito
Antidiscriminatório deve acontecer em academias e em cursos
de formação de magistrados, devendo ser exigida a disciplina em
concursos públicos. Ademais, os Tribunais mantêm em sua organização interna escolas judiciais que visam o aperfeiçoamento
dos seus membros. Trata-se de ambiente propício a realizar ações
afirmativas para oportunizar a pessoas negras preparação condizente com a estrutura que o concurso para magistratura exige,
como bibliotecas especializadas, bem como a realização de curso
preparatório e cessão de espaço físico para estudo em horários
que se adequem às necessidades dos concursandos negros.
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Analisar o ingresso de pessoas negras em espaços de poder
e especificamente tratando da magistratura representa duas vertentes. A necessidade de negros ocupando espaços de poder para
rompimento do racismo estrutural que ainda impera na sociedade
brasileira, como também significa possibilitar que as demandas
deduzidas perante o Poder Judiciário por pessoas negras sejam
analisadas de acordo com as nuances de vivência da população
negra. Trata-se também de conhecer método hermenêutico para
análise dos litígios considerando as experiências e vivências não
apenas pelo viés da branquitude, mas possibilitar a integração de
elemento nesse processo que considere as experiências e vivências da população negra. O Professor Adilson José Moreira utiliza
a expressão “hermenêutica negra”, e explica:
Pensar como um negro significa reconhecer as relações entre o
privilégio branco e a opressão negra. Um jurista que pensa como
um negro precisa interpretar igualdade tendo em vista as relações
de poder que estruturam os lugares sociais dos diferentes grupos
raciais. Isso significa que ele deve rejeitar afirmação de que a raça
não possui relevância nos processos de estratificação. Argumentos
dessa natureza encobrem o fato de que a raça designa um lugar de
poder e estabelece o lugar que negros e brancos ocupam dentro
da sociedade. É por meio dela que lugares sociais são prescritos, é
por meio dela que sujeitos sociais são construídos. Infelizmente,
esse processo permanece encoberto por uma epistemologia da
ignorância, elemento central da ideologia racial brasileira. A compreensão da raça como categoria meramente formal no processo
de interpretação promove a invisibilidade do racismo. É por esse
motivo que o jurista que pensa como um negro deve estar comprometido com a interpretação da Constituição Federal que possa
promover a igualdade de status entre os grupos.47

A hermenêutica negra invoca compreender o direito para
além da condição universalizante, e pensamos ser necessária por
fortalecer a busca por superação de desigualdade de condições,
afastando, por consequência, a falácia de meritocracia. Compõe
instrumento para a reparação na medida em que se dirige à efetivação no plano concreto do princípio da igualdade, em sentido
47 (MOREIRA, 2019, p. 287).
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material, igualdade de status entre os grupos sociais, qual garantido constitucionalmente.
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A análise dos elementos sintetizados por Grada Kilomba, negação, culpa, vergonha, reconhecimento e reparação, como etapas
para exame de questões raciais para o contexto dos indivíduos e das
instituições, permite assentar a incompatibilidade da negação do racismo com a realidade da população negra brasileira. Viabilizou-se
observar o racismo em suas manifestações contemporâneas a partir
de análise histórica do passado colonial e pontuar que estratégias de
superação devem ser discutidas no presente para que as transformações alcancem as gerações futuras. Se a origem do trabalho no
Brasil foi por meio da escravização e mediante a Diáspora Africana,
no presente as demandas trabalhistas da população negra se associam à precarização e a subalternidade.
Sendo estruturante das relações sociais, o racismo ultrapassa fronteiras da consciência e compõe as compreensões subjetivas
quanto ao modo de ser e estar no mundo, e também de julgar e
decidir; e sendo estrutural, transcende para âmbito das instituições,
que tendem a manter e reproduzir desigualdades e privilégios em
todos os setores, inclusive no âmbito das relações de trabalho.
A branquitude que se beneficia de privilégios materiais e
simbólicos vinculados ao racismo precisa se deslocar de lugar de
silêncio e entender que não faz sentido a negação, que culpa e
vergonha são espaços de inércia, e que é insuficiente reconhecer
a existência do racismo sem analisar o papel de cada indivíduo
branco, direta ou indiretamente, e das instituições, ocupadas majoritariamente por pessoas brancas, na perpetuação do racismo,
culminando com a conscientização crítica de que o Brasil é um
país racista e a sua sociedade é também racista.
Descortinado o quadro de desigualdade que dificulta a
mobilidade social da população negra, entende-se que o racismo estrutural atua diretamente na produção de desigualdades,
por constituir sistema e conjunto de práticas sociais, culturais,
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políticas, religiosas e históricas desenvolvidas e mantidas socialmente, de modo a preservar hierarquização de um grupo social,
mediante manutenção de hegemonias, privilégios, legalizações,
relações de poder e de submissão, e se perpetua independentemente de sentimentos individuais sobre racismo.
No âmbito da Justiça do Trabalho existe racismo e é importante que tal seja reconhecido, declarado e discutido em prol da
busca de soluções, seja didaticamente por mecanismos que iniciem reflexão sobre a temática, ou por revisões, reestruturações e
mudanças que impliquem transformações concretas. Na mesma
direção, as ações afirmativas são necessárias à inclusão de pessoas
negras no mundo de trabalho em ocupações mais bem remuneradas, inexistindo “racismo reverso”.
As microagressões precisam ser estudadas, conhecidas e não
podem ser perpetradas, turbando a dignidade da pessoa negra,
obrigando-a a se contentar com posições de subalternidade, seja
porque projetada na negritude aquilo que a branquitude recalca
em si, seja para a preservação de privilégios materiais e simbólicos
que beneficiam o grupo social branco.
A reparação, passa, por fim, pelo estudo do Direito Antidiscriminatório e pela necessidade de analisar demandas trabalhistas
a partir de hermenêutica que considere o lugar dos sujeitos envolvidos nas relações de trabalho, incluindo a perspectiva do sujeito
subalternizado e das interações mediadas pela raça socialmente
compreendida e pelo racismo estrutural, estabelecendo como premissa à concretização da igualdade garantida constitucionalmente
o sentido de igualdade de status entre os grupos sociais, igualdade
material, portanto, e fixando, em derradeiro, que as estratégias são
perspectivas propositivas para construção de início do processo
de transformação que deve e precisa ser amplo e continuado, em
benefício de todos, indivíduos, instituições e sociedade.
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NECROBIOPODER: a chaga do trabalho infantil
e a hipervulnerabilidade de crianças negras
agravada pela pandemia de Covid-19
Carolina Rossi Mendes de Oliveira 1

1. INTRODUÇÃO
É preciso apontar a estrutura espoliatória de direitos fundamentais a partir de sua gênese para que haja perfeita compreensão
das violações estruturais praticadas pelo Estado e pela sociedade,
estes que, juntamente com a família, deveriam proporcionar às
crianças e adolescentes a efetividade dos princípios da proteção
integral, prioridade absoluta e a busca do melhor interesse, conforme os assegurou a Constituição Federal de 1988.
O trabalho infantil no Brasil nos remete historicamente ao
período colonial, onde a mão-de-obra negra infantil era utilizada
no trabalho rural e doméstico, sem qualquer respeito às suas limitações e peculiaridades.
A Inglaterra, que buscava expandir seu mercado para o Brasil, encampou o movimento abolicionista devido a incompatibilidade da escravidão com os meios de produção capitalista que
eclodiram com a Revolução Industrial na segunda metade do século XVIII naquele país, cuja necessidade basilar é a mão-de-obra
livre e assalariada para consumir os produtos fabricados.
O processo de industrialização no Brasil2 iniciou-se com a
vinda da família real portuguesa em 1808 e ao longo do tempo diversos incentivos foram concedidos a fim de alavancar o desenvolvimento das indústrias no país. A elite do café, maior beneficiária
da mão-de-obra escrava, não queria investir na indústria e relutou
2

A industrialização no Brasil pode ser dividida em quatro períodos principais: o primeiro período, de 1785
a 1808, chamado de “Proibição”; o segundo período, de 1808 a 1930, chamado de “Implantação”; o terceiro período, de 1930 a 1956, conhecido como fase da Revolução Industrial Brasileira; e o quarto período,
após 1956, chamado de fase da internacionalização da economia brasileira. Disponível em: https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/a-industrializacao-brasileira.htm. Acesso em: 10 nov. 2020.

10.51797/9786588862100Cap15
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pela manutenção deste método de expropriação do trabalho, de
modo a dificultar a instalação industrial inglesa.
Em 1810 o Tratado de Aliança e Amizade entre Portugal e
Inglaterra é assinado e já previa a abolição gradual, mas somente
em 1850 é assinada a Lei Eusébio de Queirós, ocasionada pelo
Slave Trade Supression Act ou Lei Bill Aberdeen em 18453, proibindo o tráfico intercontinental de pessoas negras escravizadas.
Tal lei trouxe consigo a reversão de parte do capital aplicado na
compra de escravos para o setor industrial e a cafeicultura, que
ainda necessitava de mão de obra, implicou na vinda de imigrantes, compondo a primeira mão de obra assalariada no Brasil e um
mercado consumidor indispensável ao desenvolvimento industrial, mas ainda insuficiente para as necessidades do capital.
A pressão da Inglaterra se somou às rebeliões de resistência
negra, fazendo com que surgissem novas leis4 e, por fim, a assinatura da Lei Áurea em 1888, abolindo a escravidão no Brasil. O
trabalho escravo só se tornou ilegal quando passou a ser interesse
de grupos dominantes sob o reflexo do capitalismo em ascensão.
Com a abolição da escravatura em 1888, não houve reparação pelo longo tempo exploração negra, permanecendo o trabalho nas fazendas em troca do mínimo para sobrevivência ou
migrando para as cidades, onde a eles se destinaram os subempregos ou a situação de rua, fazendo com que a população negra
permanecesse segregada, marginalizada e na extrema miséria. O
labor infantil negro pós-abolição está à mercê da própria sorte,
aos meninos couberam o chão das fábricas e as ruas; já as meninas
continuaram reservadas, principalmente, ao trabalho doméstico.
O Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravidão e
ainda podemos observar hodiernamente cicatrizes profundas desse
processo violento de apropriação da vida humana e de segregação
de raças, mesmo após mais de 132 anos da abolição da escravatura.
3

Foi um ato do Parlamento do Reino Unido, promulgado em 8 de agosto de 1845, que autorizava os britânicos a prender qualquer navio suspeito de transportar escravos no oceano Atlântico.

4

Ventre Livre (1871) dava liberdade aos filhos de mulheres escravizadas nascidos a partir daquela data. Já a dos
Sexagenários (1885) livrava os escravos com mais de 60 anos. Disponível em: https://super.abril.com.br/mundo-estranho/qual-o-real-interesse-por-tras-da-libertacao-dos-escravos-no-brasil/. Acesso em: 10 de jan. 2021.
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O trabalho infantil passou a ser protegido na nova constituinte somente após a pressão de movimentos sociais. No entanto,
continuamos presenciando a sua espoliação extrema e degradante. Hoje, com a pandemia causada pelo Coronavírus5, estamos
diante do preocupante recrudescimento do trabalho infantil, que
afetará em grande parte crianças e adolescentes, principalmente,
os/as negros/as e pardos/as, comprovadamente as principais vítimas do trabalho precoce e desprotegido.
A hipervulnerabilidade se dá com o agravamento fático social de determinada vulnerabilidade, fazendo com que aqueles
sujeitos de direitos mereçam especial atenção. Como neste caso,
com a interseccionalidade de vulnerabilidades dos/das infantes
negros/as por aspectos etários, raciais e econômicos, juntamente
com a crise sanitária e econômica instalada pelo Covid-19, capaz
de afetar diretamente o mercado de trabalho e expor esse nicho
mais vulnerável da população ao trabalho infantil e ao risco de
exposição/morte pelo vírus.
2. NECROBIOPODER: O QUE FAZ COM QUE O
OUTRO NÃO SEJA RECONHECIDO COMO HUMANO?
O Biopoder, termo cunhado por Michel Foucault6, define o
momento em que o poder passa do homem-corpo, como ser individual, ao homem-espécie, reconhecendo a população (corpos
múltiplos) como elementos do poder e não apenas destinatários,
junto ao controle de fenômenos coletivos e aleatórios e o poder
de “fazer viver e deixar morrer”, que se trata do novo mecanismo
de exercício do Estado moderno no século XIX, substituto da
antiga ideia soberana disciplinar do “fazer morrer e deixar viver”.
O intuito neste momento era governar para seres dóceis,
adestrados e com maior rentabilidade física, ou seja, que fossem
5

“Recentemente, em dezembro de 2019, houve a transmissão de um novo coronavírus (SARS-CoV-2), o qual
foi identificado em Wuhan na China e causou a COVID-19, sendo em seguida disseminada e transmitida
pessoa a pessoa. A COVID-19 é uma doença causada pelo coronavírus, denominado SARS-CoV-2, que
apresenta um espectro clínico variando de infecções assintomáticas a quadros graves”. Até a finalização
deste artigo (21/01/2021), conforme dados oficiais já houveram 212.831 mortes no Brasil e 2.058.534 no
mundo. Disponível em: https://coronavirus.saude.gov.br/. Acesso em: 21 jan. 2021.

6

(FOUCAULT, 2002)
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cada vez mais úteis ao sistema capitalista em ascensão, promovendo maior longevidade através do controle de doenças e endemias,
o que Foucault7 referência como “assunção da vida pelo poder”
ou “estatização do biológico”. No capitalismo é imprescindível
que haja controle sobre a população nos processos de produção,
onde se faz necessário regular fenômenos naturais como o nascimento, a reprodução e a morte, aos processos econômicos.
Segundo Foucault 8
Foi nesse momento que o racismo se inseriu como mecanismo
fundamental do poder, tal como se exerce nos Estados modernos,
e que faz com que quase não haja funcionamento moderno do
Estado que, em certo momento, em certo limite e em certas condições, não passe pelo racismo. (...) é o meio de introduzir afinal,
nesse domínio da vida de que o poder se incumbiu, um corte: o
corte entre o que deve viver e o que deve morrer.”.

Assim, ainda para Foucault9, podemos observar que “(...) o
racismo é indispensável como condição para poder tirar a vida de
alguém, para poder tirar a vida dos outros. A função assassina do
Estado só pode ser assegurada, desde que o Estado funcione no
modo do biopoder, pelo racismo.”.
Sueli Carneiro nos leciona, por fim, que
Assim, sob a égide do biopoder no pólo subordinado da racialidade, as desvantagens se manifestam desde a infância, em que se
acumulam predisposições genéticas com condições desfavoráveis
de vida para inscrever a negritude sob o signo da morte. Como
contraponto, na branquitude se configura o vitalismo como signo
que se consubstancia na maior expectativa de vida, nos menores
índices de mortalidade e morbidade como consequência de seu
acesso privilegiado aos bens socialmente construídos. Porém o
que advogamos aqui é que o “deixar viver e deixar morrer” define
as condições de vida e morte a que a racialidade estará submetida
em todos os seus vetores pelo poder de soberania que a informa e
7

(FOUCAULT, 2002)

8

(FOUCAULT, 2002, p. 304)

9

(FOUCAULT, 2002, p. 306),
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que decide sobre o valor de cada vida e de cada morte no âmbito
da racialidade.10

Quanto mais racista o Estado, mais assassino ele será. O
colonialismo no Brasil se ocupou de acabar com a vida e expor as
pessoas em permanente contato com a morte.
A necropolítica, idealizada por Achille Mbembe11, é baseada
na decretação de quem pode viver e quem deve morrer, provocando a morte de alguns grupos, geralmente selecionados com
base no racismo. A gestão da política é feita a partir da morte, ao
contrário do que se propôs a biopolítica.
Morrer, neste contexto, não significa apenas morte física,
mas a morte de suas potencialidades como sujeito, como possuidor de subjetividades, através do encarceramento em massa e do
epistemicídio12, por exemplo. Morte que se dará ao se produzir
condições sociais adversas e fazer com que elas se mantenham,
ocasionando a precarização da dignidade humana.
Podemos identificar a raça como elemento de naturalização
da morte do outro, principalmente em países periféricos e capitalistas, que ainda refletem antigas práticas coloniais. A morte se
sobrepõe à vida e avança a passos largos, sob o escopo do medo
e do inimigo. Achille Mbembe nos ensina que “o poder de matar
opera com apelo à ‘exceção, à emergência e a uma noção ficcional
do inimigo’, que precisam ser constantemente criadas e recriadas
pelas práticas políticas”13.
Ainda sobre as questões de morte, Silvio Almeida conclui
em sua obra que “a morte aqui não é apenas a retirada da vida,

10 (CARNEIRO, 2005, p.78)
11 (MBEMBE, 2018)
12 Termo cunhado por Boaventura de Sousa Santos, mas adaptado e popularizado no Brasil no tocante às
questões raciais por Sueli Carneiro (2005, p. 324), onde ela nos ensina em sua tese de doutorado que o
epistemicídio se configura “pela negação aos negros da condição de sujeitos de conhecimento, por meio da
desvalorização, negação ou ocultamento das contribuições do Continente Africano e da diáspora africana
ao patrimônio cultural da humanidade; pela imposição do embranquecimento cultural e pela produção do
fracasso e evasão escolar”.
13 (MBEMBE, 2018, p. 31)
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mas também é entendida como a exposição ao risco da morte, a
morte política, a expulsão e a rejeição”14.
Berenice Bento15 traz à baila seu estudo ainda em andamento sobre “necrobiopoder”, ideia a qual me filio, onde afirma que
a governabilidade não se destina apenas ao cuidado com a vida,
como propõe Foucault, mas sim, que para existir, a governabilidade precisa produzir zonas de morte. Em sua teoria o termo “necro” antecede ao “bio” não por acaso, nos remetendo a pilhagem
e o genocídio antecedentes àquilo que se denominou “biopoder”,
diante da “eliminação sistemática daqueles corpos que poluem a
pureza de uma nação imaginada”16.
A autora nos faz entender que as teorias acima mencionadas
do “biopoder”, marcado por políticas de manutenção da vida e
da “necropolítica”, orquestrada para promoção da morte não são
sucessoras uma da outra, mas se dão simultaneamente conforme
os interesses do Estado soberano.
Berenice Bento compreende que
[...] o necrobiopoder unifica um campo de estudos que tem apontado atos contínuos do Estado contra populações que devem desaparecer e, ao mesmo tempo, políticas de cuidado da vida. Dessa
forma, proponho nomear de necrobiopoder um conjunto de
técnicas de promoção da vida e da morte a partir de atributos que
qualificam e distribuem os corpos em uma hierarquia que retira
deles a possibilidade de reconhecimento como humano e que,
portanto, devem ser eliminados e outros que devem viver17.

A vida desses grupos subalternizados deverá funcionar de
acordo com interesses econômicos do grupo hegemônico. O ano
de 2020 escancarou no Brasil uma política eugenista, sob pretexto
de não parar a economia e de busca à manutenção dos empregos
evidenciando-se a falácia por trás do ímpeto de aumento dos lucros,
exponencial expansão das desigualdades sociais e, pior, a promoção
14 (ALMEIDA, 2019, p. 71)
15 (BENTO, 2018)
16 (BENTO, 2018, p. 04).
17 (BENTO, 2018, p. 07).
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da higienização social com a morte da população vulnerável. A falácia da manutenção dos empregos é corroborada com taxa recorde
de desempregos no 3º trimestre de 2020, conforme nos indica o
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)18.
As engrenagens do capitalismo juntamente com as necessidades das famílias excedentes fomentam o alto índice de desemprego e extrema pobreza, fazendo com que suas vítimas aceitem
condições de trabalho precárias e acabem valendo-se da mão-de-obra infantil. A negligência à vida de crianças negras se dá ao expô-las à chaga do labor precoce e, a maior urgência, expondo-as
ao possível risco da morte pelo coronavírus.
3. POR QUE FALAR DE RAÇA? A
HIPERVULNERABILIDADE DE CRIANÇAS
NEGRAS
Seguindo este raciocínio, em um mundo em que raça define
vida e morte, afirma-se que o racismo é uma tecnologia de poder.
O racismo é um elemento que integra a organização econômica e
política da sociedade, e se mostra como manifestação normal de
uma sociedade e não um elemento atípico, motivo pelo qual se diz
“racismo estrutural”. A raça é fator que naturaliza desigualdades e
legitima a segregação. Para Silvio Almeida,
[...] o racismo é uma forma sistemática de discriminação que tem
a raça como fundamento, e que se manifesta por meio de práticas
conscientes ou inconscientes que culminam em desvantagens ou
privilégios para indivíduos, a depender do grupo racial ao qual
pertençam. [...] A discriminação racial, por sua vez, é a atribuição
de tratamento diferenciado a membros de grupos racialmente
18 Mais 1,3 milhão de pessoas entraram na fila em busca de um trabalho no 3º trimestre frente ao segundo; Entre as pessoas pretas, a taxa foi de 19,1%, enquanto a dos pardos foi de 16,5%; a menor taxa foi a dos brancos: 11,8%; O desemprego é maior entre os jovens, com destaque para a faixa das pessoas de 18 a 24 anos de idade (31,4%); O contingente
de ocupados atingiu mínima histórica de 82,5 milhões de pessoas; Nível de ocupação foi de 47,1%; ou seja, menos da
metade da população em idade para trabalhar está ocupada no país; O número de desalentados (pessoas que desistiram
de procurar emprego) bateu novo recorde, chegando a 5,9 milhões; A taxa subutilização atingiu recorde de 30,3%, reunindo um total de 33,2 milhões de pessoas; O número de pessoas com carteira assinada caiu 2,6% frente ao 2º trimestre,
com perda de 790 mil postos; O percentual da população ocupada do país trabalhando por conta própria foi de 26,4%;
A taxa de informalidade subiu para 38,4%, contra 36,9% no trimestre anterior, o que corresponde a 31,6 milhões de
pessoas. Disponível em: https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/11/27/desemprego-no-brasil-atinge-146percent-no-trimestre-encerrado-em-setembro.ghtml. Acesso em: 12 jan. 2021.
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identificados. [...] A discriminação direta é o repúdio ostensivo
a indivíduos ou grupos, motivado pela condição racial. Já a discriminação indireta é um processo em que a situação específica
de grupos minoritários é ignorada – discriminação de fato –, ou
sobre a qual são impostas regras de “neutralidade racial” – colorblindness – sem que se leve em conta a existência de diferenças
sociais significativas – discriminação pelo direito ou discriminação
por impacto adverso. 19

Ainda para o autor, o ciclo intergeracional de pobreza, culminado pela prática de discriminação direta e indireta e, pela consequente estratificação social, afeta o percurso de vida de todos
os membros de um grupo social, seja quanto à ascensão social,
reconhecimento ou sustento material.
O racismo refinou suas formas de aparições, necessitando
de disfarces, posto que já não são aceitáveis os discursos fundados na inferioridade de raças. Ele se reinventa e se reestrutura ao
longo do tempo, fazendo com que determinados grupos permaneçam na mesma situação de subalternidade, perdurando grandes
desastres sociais como a divisão racial do espaço e do trabalho.
Almeida corrobora esta constatação
A divisão racial do trabalho pode ainda ser amplamente constatada
nas sociedades contemporâneas, pois mesmo em países onde o
racismo não é abertamente praticado pelo Estado ou em que há
leis antirracistas, indivíduos pertencentes a grupos minoritários
recebem salários menores e estão mais expostos a trabalhos insalubres ou precarizados20.

O informativo do IBGE “Desigualdades Sociais por Cor ou
Raça no Brasil” de 201921 nos mostra que entre 10% com maior
rendimento per capita, brancos são 70,6%, enquanto os negros
eram 27,7%. Já entre os 10% mais pobres, isso se inverte: 75,2%
são negros, e 23,7%, brancos.
19 (ALMEIDA, 2019, p. 22-23).
20 (ALMEIDA, 2019, p. 65).
21 Negros são 75% entre os mais pobres; brancos, 70% entre os mais ricos. Disponível em https://noticias.
uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2019/11/13/percentual-de-negros-entre-10-mais-pobre-e-triplo-do-que-entre-mais-ricos.htm. Acesso em: 12 jan. 2021.
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A Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios Contínua
(PNAD Contínua) de 201922 nos fornece dados estatísticos de
que um dos principais indicadores do mercado de trabalho, a taxa
de desocupação foi de 9,3% para brancos, e 13,6% para pretos ou
pardos em 2019. Entre pessoas ocupadas, o percentual de pretos
ou pardos em ocupações informais chegou a 47,4%, enquanto
entre os trabalhadores brancos foi de 34,5%. O rendimento-hora
de brancos com nível superior era de R$ 33,90, enquanto pretos
e pardos com o mesmo nível de instrução ganhavam R$ 23,50
por hora trabalhada. Entre as pessoas abaixo da linha de pobreza,
73,6% eram de cor preta ou parda e 25,4% eram brancas.
A PNAD Contínua de 2019 também nos informa que, cerca
de 1,8 milhão de crianças e jovens realizavam trabalho infantil
naquele ano, sendo que 1,3 milhão em atividades econômicas e
463 mil em atividades de autoconsumo. Quanto à faixa de idade,
21,3% tinham de 5 a 13 anos; 25,0%, 14 e 15 anos e a maioria,
53,7%, tinha 16 e 17 anos de idade. O trabalho infantil concentrava mais pessoas do sexo masculino (66,4%) do que feminino
(33,6%). O percentual de pessoas de cor branca em situação de
trabalho infantil era bastante inferior (32,8%) àqueles de cor preta
ou parda (66,1%). Cerca de 25% dos jovens de 16 a 17 anos que
trabalhavam cumpriam jornada de mais de 40 horas. Mulheres
recebiam 87,9% do rendimento dos homens em trabalho infantil,
já o valor médio recebido por crianças e jovens de cor branca era
de R$559, reduzindo para R$467 para as de cor preta ou parda.
Os números do trabalho infantil são alarmantes, mas percebemos que a espoliação desta força de trabalho tem cor e classe
social. Com bases históricas e estatísticas constata-se que crianças
negras são mais suscetíveis a terem sua mão de obra utilizada. As
crianças e adolescentes negros/as encontram-se em permanente
estado de invisibilidade social, dia após dia reforçados por políticas eugenistas e higienistas fundantes deste país.
Nas lições de Antunes observamos que:
22 Desigualdades sociais por cor ou raça no Brasil. Disponível em: https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/25844-desigualdades-sociais-por-cor-ou-raca.html. Acesso em: 12 jan. 2021.
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[...] o COVID-19 exibe todas as características de uma pandemia
de classe, gênero e raça. Embora os esforços de mitigação estejam
convenientemente ocultos na retórica de que ‘todos estamos juntos nesta guerra’, as práticas, em particular por parte dos governos
nacionais, sugerem motivações mais sombrias23.

Santos nos explica que
A naturalização é a tentativa de justificar as desigualdades sociais,
remetendo-se a supostas causas naturais para as diferenças de classe, gênero e raça. O grupo social hegemônico que se encontra no
poder beneficia-se do recurso à naturalização porque, através dele,
permite-se estabelecer uma hierarquização de grupos, atribuindo-se a inserção social a critérios de esforço e mérito, mantendo-se o
privilégio dos grupos hegemônicos, entendendo-se como natural,
em decorrência, o trabalho nas ruas de crianças pobres24.

Vivemos em um sistema meritocrático, onde se refuta a
ideia de que as oportunidades são díspares quando comparadas
aos grupos hegemônicos. Não viabilizam oportunidades de acesso aos estudos às crianças, tampouco de estudo, capacitação e
trabalho decente25 aos adolescentes, sobretudo aprovam, apoiam
e os vitimam ao trabalho precoce.
A ausência de oportunidades implica em miséria, na impossibilidade de ter e oferecer uma vida digna aos filhos, que não
conseguirão romper o ciclo da pobreza devido a mesma supressão de oportunidades. Os subempregos e a pouca remuneração
dessa parcela da população são naturalizados pela sociedade, que
muitas vezes se beneficiam dessa condição.
23 (ANTUNES, 2020, p. 17-18).
24 (SANTOS, 2017, p. 44)
25 Formalizado pela OIT em 1999, o conceito de trabalho decente sintetiza a sua missão histórica de promover
oportunidades para que homens e mulheres obtenham um trabalho produtivo e de qualidade, em condições
de liberdade, equidade, segurança e dignidade humanas, sendo considerado condição fundamental para a superação da pobreza, a redução das desigualdades sociais, a garantia da governabilidade democrática e o desenvolvimento sustentável. O trabalho decente é o ponto de convergência dos quatro objetivos estratégicos
da OIT: o respeito aos direitos no trabalho, especialmente aqueles definidos como fundamentais (liberdade
sindical, direito de negociação coletiva, eliminação de todas as formas de discriminação em matéria de emprego
e ocupação e erradicação de todas as formas de trabalho forçado e trabalho infantil); a promoção do emprego
produtivo e de qualidade; a ampliação da proteção social; e o fortalecimento do diálogo social. Disponível em:
https://www.ilo.org/brasilia/temas/trabalho-decente/lang--pt/index.htm. Acesso em: 10 nov. 2020.
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Nas lições de Almeida, conclui-se que
[...] a soma do racismo histórico e da meritocracia permite que a
desigualdade racial vivenciada na forma de pobreza, desemprego
e privação material seja entendida como falta de mérito dos indivíduos. [...] Em um país desigual como o Brasil, a meritocracia avaliza a desigualdade, a miséria e a violência, pois dificulta a tomada
de posições políticas efetivas contra a discriminação racial, especialmente por parte do poder estatal. No contexto brasileiro, o
discurso da meritocracia é altamente racista, uma vez que promove
a conformação ideológica dos indivíduos à desigualdade racial26.

Trata-se de um processo histórico de negação de direitos.
Lélia Gonzalez27, ao introduzir o conceito de Amefricanidade28,
nos ensina que
[...] embora pertençamos a diferentes sociedades do continente,
sabemos que o sistema de dominação é o mesmo em todas elas,
ou seja: o racismo, essa elaboração fria e extrema do modelo ariano de explicação, cuja presença é uma constante em todos os níveis de pensamento, assim com parte e parcela das mais diferentes
instituições dessas sociedades.

O racismo deve ser combatido em todas as instâncias, vez
que ele estrutura todas as relações sociais e impacta a vida das
populações negras, promovendo sua vulnerabilidade.
4. DIREITO AO NÃO TRABALHO E A IDEOLOGIA
PERMISSIVA DO LABOR INFANTIL
A proteção ao trabalho infantil é um fenômeno recente, pois
durante muito tempo não eram atribuídas peculiaridades ao instituto. Às crianças eram destinadas o aprendizado de ofícios, para
que desde logo contribuíssem com sua família, sendo deixado de
lado vínculos afetivos e vistas apenas como meio de provisão de
renda familiar. A criança era tratada como objeto de tutela pelo
Estado, mas não como um sujeito de direitos.
Foram necessárias décadas para a implementação dessa legislação e efetivação de políticas voltadas à eliminação do trabalho
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infantil no Brasil. Muito embora muito se tenha avançado, com
redução expressiva dos índices de trabalho de crianças e adolescentes nos últimos vinte anos, o sistema capitalista e as elites brasileiras continuam se beneficiando do trabalho infantil no mundo
contemporâneo.
Para Elisiane Santos, “a história da infância pobre é uma história de trabalho. O Brasil, desde a colonização, utilizou a mão de
obra infantil”29, bem como “a ideologia do trabalho como formadora do caráter e disciplina foi disseminada, abrigando uma exploração institucionalizada da mão de obra das crianças e adolescentes”.
O Brasil, ao se comprometer internacionalmente perante
a Organização Internacional do Trabalho (OIT) e Organização
das Nações Unidas (ONU), de forma prioritária, com a erradicação do trabalho infantil e diante das manifestações sociais,
inova sua legislação. A Constituição Federal de 1988 rompe com
esta legislação anterior e traz novo paradigma, onde as crianças
e adolescentes são sujeitos de direitos e destinatárias de direitos
fundamentais. Sendo a responsabilidade tripartite do Estado, família e sociedade zelar e assegurar estes direitos.
O artigo 227 da Constituição Federal de 1988, como reflexo do mencionado cenário internacional, determina ser dever da
família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.
Logo se cria o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei
8.069/1990) para dar efetividade às premissas constitucionais, reproduzindo O Estatuto da Criança e do Adolescente reproduz a
proteção integral em seu artigo 3º.
A Consolidação das Leis do Trabalho (art. 403) e a Constituição Federal (7º, inciso XXXIII) proíbem qualquer trabalho aos
29 (SANTOS, 2017, p. 25).
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menores de dezesseis anos de idade, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos. Proíbem o trabalho noturno, insalubre e perigoso aos menores de 18 anos, assegurando que o
trabalho do menor não poderá ser realizado em locais prejudiciais
à sua formação, ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e
social e em horários e locais que não permitam frequência à escola, em respeito às normas internacionais que estabelecem a idade
mínima para o trabalho.
O trabalho infantil fere a dignidade da pessoa humana, prevista no artigo 1º, III, assim como os direitos e garantias fundamentais inseridos no artigo 5º, ambos da Constituição Federal.
Estamos falando de seres em desenvolvimento físico e psíquico
dotados de diversas peculiaridades, merecendo usufruir de todo
direito e respeito que fazem jus, de modo que na transição da
infância para a fase adulta estejam dotados de valores éticos e
morais que contribuam na formação de uma sociedade justa.
Quando surge a ideia de infância, com ela exsurge o princípio do melhor interesse da criança, cuja necessidade de aplicação
se dá àqueles que estão em estado de vulnerabilidade, zelando
pela sua formação moral, social e psíquica. Se conscientiza que
são seres que demanda cuidados especiais, e que todas, independentemente da classe social que pertençam, são sujeitos dos mesmos direitos. Santos entende que o que se conclui após análise
histórica legislativa
[...] é o que “o trabalho protegido do adolescente”, ainda na atualidade legitima o trabalho precoce dos filhos da classe trabalhadora
ou do lumpemproletariado (aqueles que estão buscando inserção
no mercado de trabalho), perpetuando, assim, o ocultamento das
verdadeiras raízes da desigualdade social e racial no acesso à educação e, em decorrência, na inserção qualificada e digna no mercado de trabalho, quando deveria o Estado buscar a valorização
da educação e o acesso universal ao ensino público, gratuito e de
qualidade para todos30.

30 (SANTOS, 2017, p.78-79).
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É imprescindível desmistificar a recorrente expressão “melhor estar trabalhando do que na rua”, sendo interpretado o trabalho infantil como algo positivo na busca de retirar crianças e
adolescentes da criminalidade, conscientizando a sociedade que
tal mal não advêm da falta de trabalho, mas sim da extrema pobreza, onde as crianças e adolescentes tem tolhido seus direitos à
adequada formação psicossocial e educacional, sendo obrigadas
logo cedo a trabalhar para complementar a renda familiar.
O trabalho como formação e aprendizado para a classe trabalhadora e o trabalho como formador de caráter e sinônimo de
honestidade são tratados como “mitos do trabalho infantil”. Toda
vez que uma criança prestar serviços a terceiros se denominamos
de “exploração”.
O labor infantil é apenas mais uma das mazelas sociais que
favorecem as elites, tendo em vista que crianças e adolescentes
de camadas sociais mais abastadas não são expostos ao trabalho,
bem como recebem formação e educação mais adequadas, aumentando assim o desnivelamento social. Os ricos utilizam o discurso do trabalho que dignifica para se apropriar de mão de obra
barata, as crianças pobres se submetem por precisar sobreviver.
Por tudo isso é que devem ser enfrentadas e denunciadas todas e quaisquer justificativas culturais e econômicas manipuladas
para a defesa do trabalho precoce. Para os procuradores do trabalho Medeiros Neto e Marques é preciso, enfim, compreender “a
falsa lógica do discurso ideológico justificador dessas práticas exploratórias, ainda tão naturalizadas em países subdesenvolvidos e
emergentes (como o Brasil)”31, uma vez que, “a partir das lacunas
desse discurso ideológico poder-se-á construir o discurso emancipador dos direitos humanos da infância e adolescência. E a partir
desse novo discurso construir-se também uma prática renovada e
efetiva de prevenção e erradicação do trabalho infantil”.
Santos nos elucida que

31 (MEDEIROS NETO; MARQUES, 2013, p. 34)
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[...] essa grave violação de direitos de crianças e adolescentes persiste, especialmente sob formas e modalidades de difícil combate:
em atividades urbanas, na economia informal, em atividades ilícitas, no trabalho doméstico, disseminando-se de forma invisível,
no campo da informalidade. E encontra aceitação por parcela da
sociedade, ancorada numa ideologia de valorização do trabalho de
crianças das classes populares, que perpetua as desigualdades sociais e os privilégios existentes nessa sociedade32.

A autora ainda nos ensina que
Podemos, assim, identificar o trabalho infantil manifestado em três
formas de produção da violência contra crianças e adolescentes: a)
de forma real, diante dos danos físicos e psíquicos produzidos; b)
de forma estrutural, decorrente de um sistema que discrimina as
crianças pobres, à medida em que não assegura a estas os direitos
fundamentais constitucionalmente previstos; c) de forma simbólica, diante da naturalização da própria violência que é o trabalho
antes da idade mínima como alternativa possível e melhor que a
situação em que se encontram, que lhes é reforçada pelo próprio
núcleo familiar, pessoas cuidadoras ou do seu meio social.33

A cartilha elaborada pelo Tribunal Regional do Trabalho de
Santa Catarina intitulada “Trabalho infantil não é brinquedo!” 34nos
explica que o trabalho infantil constitui causa de uma tríplice exclusão: na infância, quando a criança perde a oportunidade de brincar, estudar e aprender; na idade adulta, quando é descartado das
oportunidades de trabalho, por falta de qualificação profissional; na
velhice, diante da ausência de condições dignas de sobrevivência.
5. IMPACTO DO COVID-19 NO TRABALHO
INFANTIL
É preciso compreender o capitalismo e a dominação de classe
para que se possa entender a dinâmica dos conflitos raciais. No
capitalismo há uma população excedente às necessidades do capital, proporcionada pelo biopoder que aumentou a expectativa de
32 (SANTOS, 2017, p. 20-21)
33 (SANTOS, 2017, p. 100)
34 (TRT, 2016, p. 05)

345

DIREITO ANTIDISCRIMINATÓRIO DO TRABALHO: ASPECTOS MATERIAIS E PROCESSUAIS

vida e, consequentemente, a oferta de mão de obra, fazendo com
que diminua seu custo. Ainda assim, a mão de obra do infante é
utilizada para diminuir ainda mais os custos da produção.
A acumulação de capital e a precarização do trabalho se
retroalimentam. A divisão do espaço e do trabalho se trata de
precariedade impulsionada pela concentração de renda, mediante
espoliação extrema e degradante do trabalho alheio. Nos deparamos com aquilo que Alain Supiot 35denomina de “darwinismo
normativo”, onde ocorre uma seleção natural de regras para satisfazer os interesses do capitalismo, corroborando com a desconstrução de direitos sociais e do trabalho.
Em 2020 houve o recrudescimento do trabalho infantil, em virtude da crise sanitária e econômica que acometeu o mundo. A OIT
nos informa que o COVID-19 interrompeu a educação de mais de
70% dos jovens36. Muitas escolas não reabrirão sob escopo de realocação orçamentária aos gastos com a pandemia, tornando o acesso à
educação ainda mais restrito. Podemos associar o aumento do trabalho infantil à alta de desemprego, interrupção das aulas e diminuição
dos serviços sociais. É certo que uma família vulnerável, sem acesso
aos meios de proteção social, tende a recorrer ao trabalho infantil.
A recessão econômica ocasiona o aumento da informalidade e do desemprego, a queda geral nos padrões de vida, os
choques na saúde e os sistemas de proteção social insuficientes,
entre outras pressões.
O Brasil, segundo a PNAD 2019, possui 6,5% das famílias,
ou seja, cerca de 13,5 milhões de pessoas em pobreza extrema.
Segundo dados do King’s College London e da Universidade
Nacional da Austrália37, o Brasil deve sofrer impacto econômico,
importando na retração de 8% do PIB, implicando no ingresso
de 700 mil a 3,5 milhões de pessoas na zona da pobreza extrema.
35 (apud MIZIARA, 2019, p. 91)
36 Pandemia de COVID-19 interrompe a educação de mais de 70% dos jovens. Disponível em: https://www.
ilo.org/brasilia/noticias/WCMS_753097/lang--pt/index.htm. Acesso em: 1 nov. 2020.
37 Pandemia pode jogar até 14 milhões de brasileiros na pobreza, diz estudo.Disponível em: https://
epocanegocios.globo.com/Brasil/noticia/2020/06/coronavirus-pandemia-pode-jogar-ate-14-milhoes-debrasileiros-na-pobreza-diz-estudo.html. Acesso em: 1 nov. 2020.

346

DIREITO ANTIDISCRIMINATÓRIO DO TRABALHO: ASPECTOS MATERIAIS E PROCESSUAIS

Pobreza extrema é cada pessoa viver com 1,90 dólares por dia ou
cerca de 14,4 milhões de brasileiros na pobreza, considerando
aqueles que passarão a viver com menos de 5,50 dólares por dia.
Para a OIT, para cada 1% de incremento na pobreza extrema temos o impacto de 0,7% ou superior nas taxas de trabalho
infantil38. A perspectiva é de que haja 16% de incremento no número de vítimas do trabalho infantil e assim, retornaríamos, aos
números da PNAD de 2013, com cerca de 3,5 milhões de crianças exploradas no Brasil.
Há importância ainda sobre as crianças que já trabalham,
que terão que trabalhar mais horas ou em piores condições, causando danos ainda mais graves à sua saúde e segurança.
Dados divulgados esta semana pela Comissão Econômica
para a América Latina e o Caribe (CEPAL)39 mostram que, apenas
na América Latina e no Caribe, cerca de 326 mil crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos devem buscar trabalho como resultado
da crise econômica e social de um mundo pós-coronavírus.
A PNAD Contínua de 2019 aponta a necessidade de trabalhar como a principal causa de abandono escolar ou de nunca ter
frequentado a escola. Não frequentar a escola auxilia na deficiência nutricional das crianças que tinham a merenda como única ou
principal refeição, impede a capacitação profissional, melhoria na
renda, entre outros, reforçando a manutenção do ciclo da pobreza.
Conclui-se que com a superexploração do trabalho as crianças se sobrecarregarão com o cuidado da casa e dos irmãos mais
novos a fim de que os pais possam procurar emprego ou aceitar
aumento de jornada.

38 COVID-19 pode levar mais milhões de crianças ao trabalho infantil, destacam OIT e UNICEF: O trabalho
infantil diminuiu em 94 milhões desde 2000, um avanço que agora pode ser ameaçado. Disponível em:
https://www.ilo.org/brasilia/noticias/WCMS_747890/lang--pt/index.htm#:~:text=e%20trabalho%20
infantil-,COVID%2D19%20pode%20levar%20mais%20milh%C3%B5es%20de%20crian%C3%A7as%20
ao%20trabalho,que%20agora%20pode%20ser%20amea%C3%A7ado. Acesso em: 1 nov. 2020.
39 Crise causada pela COVID-19 pode causar aumento significativo do trabalho infantil na América Latina e no
Caribe. Disponível em: https://www.ilo.org/brasilia/noticias/WCMS_747701/lang--pt/index.htm. Acesso
em: 1 nov. 2020.
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Ainda que incertas as repercussões da pandemia da Covid-19 no mundo, prospecções expostas é indubitável que haverá
o recrudescimento do trabalho infantil no Brasil e em diversos
outros países. As crianças e adolescentes estão mais vulneráveis
nesta crise pandêmica. Os efeitos nefastos da pandemia refletirão
por décadas nas famílias mais pobres, que não se reestabelecerão
com a retomada da economia.
Para Antunes:
[...] tudo (ou quase tudo) deve, em última instância, atender, servir,
adequar-se ou impulsionar o processo de valorização do capital,
com o consequente enriquecimento privado das classes burguesas,
dominantes e proprietárias, mantendo-se intocável a propriedade
privada e seu universo corporativo40.

A produção de bens não objetiva atender as necessidades
humanas, mas sim produzir valores de troca visando o lucro. O
trabalho é uma mercadoria especial, pois somente ele é capaz de
produzir riqueza, de modo que ocasiona a extração compulsiva
do sobretrabalho.
Antunes diz que é possível observamos a
[...] proliferação de uma miríade de trabalhos humanos vilipendiados, um vale-tudo: trabalho análogo à escravidão, superexploração
(por exemplo, dos/as imigrantes), generalização da terceirização
em todas as esferas laborativas, informalidade, intermitência. [...]
Uberização do trabalho, distintos modos de ser da informalidade,
precarização ilimitada, desemprego estrutural exacerbado, trabalhos intermitentes em proliferação, acidentes, assédios, mortes e
suicídios: eis o mundo do trabalho que se expande e se desenvolve
na era informacional, das plataformas digitais e dos aplicativos41.

Antunes conclui que “a classe trabalhadora, então, se encontra sob intenso fogo cruzado. Entre a situação famélica e a
contaminação virótica, ambas empurrando para a mortalidade
e a letalidade”42. Enquanto isso, mesmo com a alarmante crise
40 (ANTUNES, 2020, p. 10)
41 (ANTUNES, 2020, p. 14-15)
42 (ANTUNES, 2020, p. 20)
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econômica que levou à falência micro e pequenas empresas43 e
suprimiu milhões de empregos, podemos notar nítido aumento
da fortuna dos super-ricos brasileiros44.
O autor nos leva a reflexão
Se tudo isso já vinha ocorrendo na fase mais destrutiva do sistema
de metabolismo antissocial do capital, o que se pode esperar nesta
fase de capitalismo pandêmico? Se já estávamos presenciando a
corrosão, o desmoronamento e a eliminação completa dos direitos
do trabalho, o que podemos esperar no contexto desta brutal pandemia, no qual a explosão do coronavírus (a “gripezinha”) estampou a desproteção completa e cabal da classe trabalhadora?45

Em contrapartida ao mito da democracia do vírus, que atinge ricos e pobres na mesma proporção, histórias como a de Cleonice e de Miguel desnudam e escancaram o cruel processo de
formação da sociedade brasileira, que desumaniza pessoas negras
e perpetua seus efeitos até os nossos dias.
Ela, empregada doméstica negra que contraiu a doença da
patroa moradora do Leblon ao retornar de viagem da Itália, sem
permissão para se ausentar do trabalho enquanto a empregadora
fazia o recomendado isolamento social para evitar dissipação do
vírus, entrou para a trágica estatística como a primeira morte registrada no estado do Rio de Janeiro. Miguel, criança de 05 anos,
negro, ao acompanhar a mãe e avó ao trabalho em edifício em
área nobre de Recife, teve sua vida negligenciada pela empregadora que se compromete em cuidá-lo enquanto a mãe passeia com
cachorros, coloca-o sozinho num elevador e o garoto cai do 9º
andar do edifício.
43 As pequenas companhias são as que mais geram emprego no Brasil com carteira assinada, somando 54%
dos empregos formais do país. Disponível em: https://portaldodesenvolvimento.sebrae.com.br/sebrae-aponta-que-pequenas-empresas-geram-mais-empregos-no-brasil/. Acesso em: 2 nov. 2020.
44 “O patrimônio dos bilionários brasileiros aumentou US$ 34 bilhões (cerca de R$ 177 bilhões) durante a
pandemia de coronavírus, segundo um levantamento da ONG Oxfam divulgado nesta segunda-feira (27).
Segundo o estudo da organização, entre 18 de março e 12 de julho, o patrimônio dos 42 bilionários do
Brasil passou de US$ 123,1 bilhões (cerca de R$ 629 bilhões) para US$ 157,1 bilhões (cerca de R$ 839,4
bilhões). Os dados compilados pela Oxfam foram extraídos da lista dos mais ricos da Forbes.” Disponível
em: https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/07/27/patrimonio-dos-super-ricos-brasileiros-cresce-us-34-bilhoes-durante-a-pandemia-diz-oxfam.ghtml. Acesso em: 20 out. 2020.
45 (ANTUNES, 2020, p. 24)
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Para González e Santos abordarem a introjeção das crianças
ao trabalho e o racismo observam que:
No caso de Miguel, sua mãe e avó trabalhavam na residência.
Muitas situações de trabalho infantil iniciam no contexto em que
o menino Miguel foi vítima. Por não terem com quem deixar os
filhos – situação agravada no cenário de pandemia, em que escolas e creches não estão funcionando -, as mães são obrigadas a
levá-los para o trabalho, e, nessa situação, terminam eles também
trabalhando. A violência praticada contra Miguel, e tantas crianças
negras, é a naturalização de um não lugar de criança, introjetada na
sociedade pelo racismo sistêmico, que atua no agir com negligência, descuido, indiferença, desumanização dos pequenos corpos
negros. Isso ocorre em relação às crianças em situação de rua, no
trabalho infantil, em diferentes espaços sociais, e também em relação aos filhos – negros – das empregadas domésticas46.

O enfrentamento ao trabalho infantil está diretamente ligado a problemas estruturais da sociedade brasileira como a pobreza, o desemprego, a informalidade, a concentração de renda, o
racismo e a exclusão escolar, questões sociais que se agravam no
cenário atual.
6. CONCLUSÃO
O trabalho infantil é fator importante na perpetuação da
miséria social que se orquestra. O ciclo geracional de pobreza
reproduz condição sistêmica histórica no mundo do trabalho mediante ocupações precárias e informais.
Somente será possível iniciar um projeto de mudança a partir
do momento em que identifica onde está a concentração da pobreza e miséria, destinando ações especiais àquela população vulnerável com fito de promover sua evolução social, principalmente no
que tange à educação, cultura, profissionalização, trabalho e geração de renda. As meninas e meninos negros compõem em maior
número as estatísticas de trabalho infantil, nos mostrando que os
direitos fundamentais deste grupo étnico não são efetivados.

350

DIREITO ANTIDISCRIMINATÓRIO DO TRABALHO: ASPECTOS MATERIAIS E PROCESSUAIS

As ações afirmativas e a obrigatoriedade de frequência de
crianças de 04 a 17 anos ao ensino sistema de ensino universal,
oportunizando o acesso da população negra às universidades representam importante avanço em direção ao rompimento da pobreza e das desigualdades sociais.
Sabe-se que uma família com trabalho decente não utilizará
a mão de obra de suas crianças para complementar renda familiar
em busca do mínimo de dignidade. No entanto, o reflexo do capitalismo nos faz enxergar efeito contrário, onde se aumenta cada
vez mais o número de adultos desempregados ou em subempregos, que recorrem ao trabalho infantil para sobrevivência.
Com o número de postos de empregos diminuindo em virtude da crise econômica agravada pela Covid-19, haverá o recrudescimento dos índices de trabalho infantil. O Estado, mediante
(in)ações governamentais se aproveita da crise para avançar na
pauta precarizante já instaurada pela Reforma Trabalhista.
É preciso olhar para o passado escravocrata para entender
as mazelas que ainda assombram nosso país. Crianças negras são
vitimadas pela interseccionalidade das vulnerabilidades racial,
econômica e de suas potencialidades, de modo a serem as vítimas
perfeitas do sistema que avança economicamente sem escrúpulos
sobre a força de trabalho alheio e se livra delas com a mesma facilidade com que apropriam da sua mão de obra.
Questões estruturais de classe, raça e gênero devem ser levadas em consideração na elaboração de políticas públicas, juntamente com a educação e conscientização social sobre os mais
diversos aspectos que possam influir em resultados positivos,
como trabalho decente e moradia. Além de promover a conscientização da própria classe oprimida sobre os seus direitos, de
modo que se organizem e impeçam retrocesso aos direitos mínimos civilizatórios, mas também, a impulsionar evoluções. É preciso maior e melhor redistribuição de riquezas.
Embora sejam nítidos os avanços legislativos referentes às
crianças e adolescentes, ao fazermos uma análise fática concluímos
que a realidade está bem distante dos direitos a eles destinados. O
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trabalho infantil deve ser combatido de forma enérgica, modificando a realidade das crianças e de todo o país.
É preciso engendrar políticas públicas que busquem a efetivação destes direitos fundamentais, como a expansão da proteção
social destas crianças; instigar a consciência e a sensibilização social
para alocação de recursos; medidas que façam com que retornem à
escola e diminuição de índices de evasão escolar; fortalecer e qualificar o aparato de fiscalização do Estado, comprovadamente efetivo na erradicação do trabalho infantil desde que criado; além de,
promover estímulo e facilitar financiamentos em setores chaves da
economia nacional, responsáveis por engendrar o maior número
de empregos formais, a fim de promover o trabalho decente aos
adultos, bem como o desenvolvimento econômico do país.
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APELIDOS PEJORATIVOS E
DEPRECIATIVOS NO AMBIENTE DO
TRABALHO: nunca foram engraçados!
Flávvya Wanessa Abreu Marques 1

1. INTRODUÇÃO
O título é um convite à reflexão sobre as estruturas de
opressão e estigmatização de grupos e classes menos favorecidos
e, portanto, minoritários, arraigadas na nossa sociedade e reforçadas por manifestações culturais e interações sociais derrogatórias,
que, sob o manto de fazer rir e descontrair o ambiente, intitulando-se engraçadas, representam abuso e reforço à exclusão e à
perpetuação de ausência de oportunidades igualitárias.
Como o direito do trabalho se notabiliza por uma relação
nitidamente desequilibrada entre as partes, compondo o trabalhador o rol daqueles que se encontram numa condição de desprestígio frente a outrem, o qual detém os meios de produção, o
princípio da proteção ganha relevância para conter os abusos que
podem daí exsurgir. Deve o Judiciário ser um combatente feroz
das mazelas sociais, nas quais estão inseridas as práticas discriminatórias, ultrajantes e violadoras da dignidade do trabalhador.
Destarte, este artigo propõe uma reflexão crítica acerca do
meio ambiente laborativo no que diz respeito às situações que
representam agressão aos direitos personalíssimos dos trabalhadores, notadamente no tocante à aposição de apelidos pejorativos
e depreciativos, destacando-se aqueles dirigidos aos grupos minoritários. Isso porque, dentro de um grupo que já se encontra desigualado, o dos trabalhadores, ainda se convive com subgrupos
ainda mais desfavorecidos: as mulheres, os indígenas, os negros,
os transexuais, dentre outros. Desmistifica-se a falácia embutida
1

Pós-graduada em Direito Constitucional do Trabalho pela UFBA e em Direito e Processo do Trabalho pela
Juspodivm. Aluna do Mestrado da UFBA. Assessora Jurídica do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região.
E-mail: flavvyaabreu@hotmail.com

10.51797/9786588862100Cap16
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e respaldada na defesa apresentada por muitos empregadores de
produção de humor e descontração no ambiente laborativo quando da judicialização de ações e analisa-se a que e a quem serve a
reprodução de tais práticas.
Articula-se um debate teórico, no primeiro momento, sobre o disciplinamento do princípio da proteção como importante
mecanismo para frear abusos ocorridos no ambiente laborativo,
contrapondo-se o poder diretivo do empregador e o direito de
resistência do empregado; na segunda parte, serão analisados,
partindo-se de julgamentos recentemente ocorridos na Justiça
do Trabalho, casos reais vivenciados no ambiente laborativo que,
além de reproduzirem relações de poder e sentimentos de superioridade, denotam situações humilhantes e constrangedoras
aos trabalhadores, notadamente aos grupos desprestigiados, respaldados em um falso discurso de recreação; e, na sequência, se
tratará sobre a importância do Judiciário no combate de práticas
que, atentando contra o direito ao trabalho digno, desprestigiam a
preservação de um meio ambiente laboral sadio e equilibrado ao
trabalhador, devendo ser imperativa e urgente a fixação de indenizações que reparem o dano ocasionado ao empregado e sirvam
de desestímulo à reiteração de tais condutas.
2. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO COMO COROLÁRIO
DO DIREITO DO TRABALHO
Antes de adentrarmos na análise do princípio da proteção,
que origina e dá sustentáculo ao direito do trabalho, faz-se imprescindível a compreensão constitucional que respalda a proteção do trabalhador, analisada, primeiramente, a sua condição de
ser humano.
No art. 1º, III e IV, da Carta Maior está expresso que a República Federativa do Brasil tem como fundamentos a dignidade
da pessoa humana e os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Da leitura combinada de tais dispositivos se pode extrair
que o trabalho protegido constitucionalmente e que possui um
valor social é o trabalho digno, aquele que valoriza o trabalhador
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enquanto indivíduo, o que perpassa pela proteção dos seus direitos personalíssimos.
Neste sentido, defende Gabriela Neves Delgado que “o
trabalho deve revelar o homem em sua dimensão maior de ser
humano”2. E, mais adiante, acrescenta que este é o centro convergente de direitos, orientando, inclusive, as relações de trabalho
e o Direito do Trabalho. Assim, pontua que, nas relações sociais,
em que se destacam as trabalhistas, “deve ser vedada a violação da
dignidade, o que significa que o ser humano jamais poderá ser utilizado como objeto ou meio para a realização do querer alheio”3.
Segundo Flaviana Rampazzo Soares, os direitos fundamentais são formados de elementos essenciais para a preservação de
uma vida digna da pessoa e de sua identidade. Afirma que, justamente porque a vida digna se apresenta como valor relevante,
é vedada pelo ordenamento a prática de atos que afrontem este
bem maior a ser protegido, razão pela qual se erigiu, no artigo 1º,
III, a dignidade da pessoa humana como fundamento do Estado
Democrático de Direito e se estabeleceu, no artigo 4º, II, a prevalência dos direitos humanos4.
Por outro lado, o princípio da igualdade, erigido a patamar
constitucional (art. 5º), veda tratamentos díspares para situações
materialmente igualadas sem que exista uma justificativa plausível
em termos de ampliação de oportunidades de acesso aos bens da
vida. Reforça-se, assim, a proibição de qualquer atitude, comportamento ou fala que denote o intuito de corroborar e replicar discriminações entre grupos ou classes que já se encontram, cultural,
financeira e socialmente, em condições de desvantagens.
Traçadas essas breves linhas sobre as disposições constitucionais que abraçam a concepção precípua do trabalhador enquanto ser humano e a vedação de discriminação na seara laborativa,
o direito do trabalho, atento às desigualdades que notabilizam as
2

DELGADO, Gabriela Neves. Direito fundamental ao trabalho digno. 2. ed. São Paulo: LTr, 2015, p. 178.

3

(DELGADO, 2015, p. 180).

4

SOARES, Flaviana Rampazzo. Responsabilidade civil por dano existencial. Porto Alegre: Livraria do
Advogado, 2009, p. 29.
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relações laborais, figurando o empregado subordinado numa situação fragilizada, é respaldado pelo princípio da proteção.
Surge o princípio da proteção, nos dizeres de Luciano Martinez, para “contrabalançar relações materialmente desequilibradas”,
já que há relações jurídicas em que os sujeitos estão em posição de
equivalência contratual, de modo que a atuação estatal esperada é
de não privilegiar um contratante em detrimento do outro5.
Tratando do princípio da proteção e de alguns de seus fundamentos (subordinação jurídica e dependência econômica), Murilo Oliveira aponta ainda a ignorância do trabalhador acerca do
seu regime contratual, especialmente no tocante aos seus direitos
e garantias, o que diferencia a relação de trabalho humano das
demais contratualidades ordinárias do Direito Civil (direitos pessoais, obrigacionais e reais), haja vista que a base fática da realidade laboral está assentada na desigualdade dos contratantes6.
Assim, pode-se assegurar que a relação jurídica em que os
sujeitos estão em condições de igualdade não é, sem sombra de
dúvida, a caracterizada, em regra, no âmbito trabalhista, em que o
empregado, subordinado juridicamente ao empregador, aceita as
condições que lhe são impostas pelo temor de não ser contratado
ou de ser despedido. Essa fragilidade se inicia na pré-contratação,
constata-se no decorrer do vínculo e, por vezes, perdura após o
seu término, temendo o empregado, neste último caso, não perceber as verbas que lhe são devidas. Assim, o princípio da proteção
deve ser invocado sempre que houver uma extrapolação ou abuso
do poder diretivo.
Pinho Pedreira, ao apresentar os fundamentos para o princípio da proteção, elenca, dentre outros, a subordinação jurídica ao
empregador, detendo este o poder diretivo sobre o trabalhador,
de modo que, malgrado esteja submetido a limites no seu exercício, não podendo, salvo em casos excepcionalíssimos, alcançar a
vida do empregado fora do trabalho, cria uma ostensiva situação
5

MARTINEZ, Luciano Martinez. Curso de Direito do Trabalho. 11. ed. São Paulo: Saraiva Educação,
2020, p. 106.

6

OLIVEIRA, Murilo Carvalho Sampaio. (Re)pensando o princípio da proteção na contemporaneidade.
São Paulo: LTr, 2009, p. 109.
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de inferioridade para este. Exemplifica que tal comprometimento
da própria pessoa do trabalhador, de que é um bem indestacável o
trabalho, o expõe a perigos à sua incolumidade moral e física, tais
como ofensas, de ambas essas naturezas, acidentes ou doenças do
trabalho, assédio sexual etc.7
Maurício Godinho, ao tratar da harmonização das dimensões jurídicas contrapostas, quais sejam, exercício do poder
empregatício pelo empregador e respeito aos direitos personalíssimos do empregado, esclarece que a solução deve se pautar
na atenuação, racionalização e civilização do poder empregatício,
propondo-se que este passe a se harmonizar “à relevância dos
princípios, regras e institutos constitucionais que asseguram tutela
aos direitos de personalidade do ser humano partícipe da relação
de emprego no polo obreiro”8.
Neste sentido é que Rodrigo Carelli, evidenciando o papel
civilizatório do direito do trabalho, registra que este “faz parte do
pacto que permitiu a continuação do homem pelo homem, tendo
essa função de equilíbrio e ponderação no uso do poder pelo
empregador”, sendo, portanto, “um instrumento antibarbárie, em
um mundo em que a força prevaleceria em todas as vezes”.9
É importante registrar que o poder diretivo do empregador,
que lhe garante gerir e organizar os serviços, controlar e fiscalizá-los, dar ordens e expedir comandos, aplicar penalidades aos
empregados, não lhe autoriza a praticar condutas que agridam
os direitos personalíssimos do empregado e que afrontem a sua
dignidade.
Neste sentido é que Luciano Martinez esclarece que o
“direito de resistência” é a contraface do “poder diretivo”, não
significando que ambos possam atuar ao mesmo tempo, mas
no propósito de que o uso irregular deste último faz nascer o
primeiro10.
7

SILVA, Luiz Pinho Pedreira de. Principiologia do direito do trabalho. São Paulo: LTr, 1999, pp 24-25 .

8

DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 18 ed. São Paulo: LTr, 2013, pp. 644-645.

9

CARELLI, Rodrigo de Lacerda. A terceirização no século XXI. Revista TST, Brasília, vol. 79, n. 4, out/
dez, 2013, p. 236.

10 (MARTINEZ, 2020, p. 268).
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Pensando nesta contraposição entre o poder diretivo do
empregador e o direito de resistência do empregado é que serão analisadas situações que extrapolam esse poder, dando azo ao
exercício deste direito, notadamente a partir da análise da colocação de apelidos, no mínimo, depreciativos e pejorativos no ambiente laborativo, já que razões outras podem estar escamoteadas
nessas práticas abusivas, tal como uma possível discriminação.
3. APELIDOS DEPRECIATIVOS E PEJORATIVOS
NO AMBIENTE LABORATIVO: O QUE ESTÁ POR
TRÁS?
O interesse pelo tema foi aguçado quando da leitura do
recente julgamento do processo n. 1000228-60.2021.5.05.0027,
ocorrido na 27ª Vara do Trabalho de São Paulo, no último dia 04
de maio do presente ano, em que uma empresa de comunicação
fora condenada a pagar R$20 mil reais pela prática de racismo recreativo contra uma publicitária. Analisando a situação em deslinde se observa que a ação fora proposta pela empregada que alega
ter sofrido constrangimento em uma reunião virtual de equipe,
cujo encontro fora aberto pela supervisora com os seguintes dizeres: “Estou com vontade de ver todo mundo e em breve irei
marcar uma reunião para ver o rosto de todos. Quero ver se fulano cortou o cabelo e se a Rafa continua preta”. Em apertada
síntese, a reclamada, como é muito comum, alegou descontração,
tal como bem observado pelo Juízo sentenciante ao transcrever
trecho elucidativo da defesa:
[...] A frase em si não carrega nenhuma ofensa, ainda mais proferida de alguém que também é da cor negra e, cujo objetivo foi de
descontrair a tensão de todos por estarem fazendo uma reunião on-line devido a situação da pandemia, reunião esta que
normalmente era presencial. A frase em si, ou seja, tal comentário
seria mesma coisa se ‘o Bruce Lee continuava japonês’, fato notório e que todo mundo sabe. Não há qualquer caráter discriminatório, ofensivo e principalmente vexatório [...] (grifos acrescidos).

A expressão “Racismo Recreativo”, referida na sentença, foi
cunhada e notabilizada pelo grande jurista e estudioso do tema
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Adilson Moreira que, em sua obra com este mesmo título, traz à
baila a necessidade de se repensar as minorias raciais, cuja reputação pessoal é constantemente vilipendiada, destacando as mulheres negras deste país. Piadas que retratam a negritude, segundo
ele, “... como um conjunto de características esteticamente desagradáveis e como sinal de inferioridade moral não são os únicos temas do humor brasileiro referente aos negros. Há também
aquelas que os retratam como animais ou criminosos”11.
Tal como já referido alhures, situações como a antes relatada são sempre justificadas pelo seu caráter lúdico, de relaxamento,
despropositado, não intencional, divertido e jocoso. Mas, questiona-se: divertido para quem? Como diz Adilson Moreira, “Muitos dizem que piadas depreciativas não poderiam ser classificadas
como racistas porque a atitude psicológica do sujeito que conta a
piada e a daquelas que ri é distinta de um comentário racista que
tem o objetivo de ofender alguém”12. Desmistifica tal pensamento com a afirmativa de que o humor depreciativo provoca um
efeito cômico porque lida com estereótipos raciais que circundam
dentro da cultura, exemplificando com a suposta periculosidade
do homem negro, a sexualidade exacerbada da mulher negra ou a
indolência dos membros dessa raça13.
Não se trata, segundo Adilson Moreira, de uma simples expressão cultural que objetiva diversão; ao contrário, adquirem as
piadas racistas sentido dentro do contexto em que estão inseridas,
de modo que sempre temos a presença de pessoas que são minorias raciais, sendo a violência, o desprezo e a condescendência
parte integrante dessas piadas14.
No caso julgado na 2ª Região, analisado supra, é nítida a
depreciação sofrida pela empregada. Por que a supervisora não
desejava ver se um empregado branco continuava branco? A situação retratada, como bem concluiu a Julgadora, constitui uma microagressão, que, nos dizeres de Adilson Moreira, representa um
11 MOREIRA, Adilson José. Racismo Recreativo. (Feminismos Plurais). 2ª. ed. São Paulo: Pólen, 2019, p. 20.
12 (MOREIRA, 2019, p.80).
13 (MOREIRA, 2019, p. 81).
14 (MOREIRA, 2019, p. 81).
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ato, mensagem ou representação, que, fugindo das manifestações
abertas de intolerância racial que são legal e moralmente condenadas, expressa desprezo por minorias raciais, significando sentimentos de natureza negativa em relação a grupos minoritários15.
Situações como a relatada neste julgado, analisado a título
exemplificativo, não são incomuns nos processos laborais. Houve
e há, frequentemente, o enfrentamento de muitas questões relacionadas à indenização por danos morais por extrapolação do
poder diretivo do empregador e, o que é pior, por submeter o
empregado a situações constrangedoras e humilhantes, impróprias ao ambiente laborativo. Cobranças abusivas de metas, assédio moral, assédio sexual, fiscalização indevida, revistas íntimas,
dentre outras; atitudes ilícitas que exigem uma resposta inibitória
e de combate por parte do Judiciário. Mas todas essas situações
são potencializadas, merecendo maior acuidade no seu exame,
quando vêm carregadas de um propósito, intencional ou não, de
reproduzir situações que visam atribuir significância distinta e inferiorizada a grupos sociais que, histórica e culturalmente, já se
encontram oprimidos e invisibilizados.
No julgamento recente ocorrido no TRT da 5ª Região
(Processo 0000655-85.2017.5.05.0462, Origem PJE, Relator(a)
Desembargador(a) JEFERSON ALVES SILVA MURICY, Segunda Turma, DJ 04/02/2021), o Relator do recurso ordinário,
analisando a situação em que o empregado era chamado de “NEGÃO” por seu superior, a despeito dos protestos e queixas deste, inquiriu se o designativo único “NEGÃO” usado, reiterada e
insistentemente, traduzia ou podia traduzir no caso vertente e em
face das circunstâncias que o envolvem a atitude em si mesma
transitiva de discriminação, ofensa e humilhação denunciada na
peça vestibular. Concluiu, após análise detida e minudente das
provas, que se afigurava, no caso em apreço, dadas as circunstâncias envolvidas, intolerável que o superior hierárquico da empresa
tratasse o autor, sendo um dos seus subordinados, “pelo epíteto
de “NEGÃO”, que a empresa, mesmo que por simples omissão,
conviesse com esta prática e não houvesse adotado as medidas
15 (MOREIRA, 2019, p.51-52).

363

DIREITO ANTIDISCRIMINATÓRIO DO TRABALHO: ASPECTOS MATERIAIS E PROCESSUAIS

necessárias para prevenir a sua ocorrência ou reprimir sua permanência. E, mais adiante, reforçou:
[...] Não há justificativa plausível para que o superior hierárquico
de uma empresa deste porte trate uma pessoa negra por um designativo que em virtude de um dos seus traços físicos, a cor da sua
pele, traduz situação simbólica em que se reproduzem, mesmo que
inconscientemente, como naturais e legítimas todas as mazelas da
dominação colonial e escravista que nos moldou por quase três
séculos, do preconceito à discriminação, da marcação racial como
fator de hierarquização das “raças” à predeterminação dos lugares
dos que dominam e dos que são subalternos, da irredutível divisão
social do trabalho à desmesurada exploração econômica dos corpos negros pelo senhorio branco, do poder e dos privilégios reservados à branquitude à submissão excludente dos negros.

Nada legitima isto, salvo o fato de que somos um país racista, embora sejamos um país racista em que aparentemente não
há racistas e no qual lamentavelmente se desenvolveu e ganhou
aura de verdade legítima, e selo da historiografia oficial, o mito
da democracia racial e da convivência pacífica entre os diferentes
elementos étnicos que formaram a nossa nacionalidade, no que
isto pese ao racismo estrutural que nos habita e que marca todas
as nossas instituições, da economia, da política, da ordem jurídica
e da família, e molda as nossas relações e as nossas subjetividades.
“A escravidão no Brasil foi uma tragédia humanitária de
proporções gigantescas”, como esclarece Laurentino Gomes,
acrescentando: “Arrancados do continente e da cultura em que
nasceram, os africanos e seus descendentes construíram o Brasil
com seu trabalho árduo, sofreram humilhações e violências, foram explorados e discriminados”16.
Se alguns grupos e classes desfavorecidos já amargaram, de
forma inaceitável e injustificável, anos de violência, exploração e
humilhação, não se pode respaldar, e muito menos legitimar, situações que reproduzam tais violações e alberguem tais distinções
odiosas, sob o falso manto de serem engraçadas e divertidas.
16 (GOMES, 2019, p. 34).

364

DIREITO ANTIDISCRIMINATÓRIO DO TRABALHO: ASPECTOS MATERIAIS E PROCESSUAIS

Há a tentativa por parte daqueles que cometem tais abusos de
naturalizar a situação e justificá-la através do humor, quando, o que é
ainda mais grave, não se tenta inverter a lógica opressora escondida
por trás de tais atos com a justificativa do excesso do politicamente
correto. Elucidativo o excerto do acórdão alhures referido, a seguir:
[...] Em contexto de racismo estrutural e racismo institucionalizado, a atitude discriminatória em razão da cor da pele ou da origem
étnica cotidianamente se esconde sob a pele do disfarce e do logro
para não parecer racismo e assim escondida, tantas vezes sob o
manto da brincadeira e do humor, consegue passar momentaneamente despercebida inclusive por aqueles que são suas
vítimas, dado que eles fazem parecer naturais ou admissíveis condutas, hábitos, expressões, APELIDOS, situações, discursos que
promovem, direta ou indiretamente, consciente ou inconscientemente, a inferiorização dos sujeitos negros, sua subalternização e
a sua colocação na posição ou no lugar daqueles contra os quais
qualquer violência simbólica e muitas vezes física é possível, como
se tais pessoas pertencessem a categorias subumanas e não tivessem a mesma dignidade e os mesmos direitos daqueles considerados brancos [...]. (grifos acrescidos)

Como se verificou do trecho destacado supra, há muitas vezes
o disfarce da situação gravosa à dignidade do indivíduo pelo viés
da brincadeira e do humor, podendo ser invisibilizada ou suavizada
tal gravidade até mesmo por aquele que o sofre, principalmente em
relações assimétricas de poder, como é a relação de emprego, em
que a liberdade do empregado para falar e se posicionar frente a
estas atitudes, na maior parte das vezes vindas de superiores hierárquicos, resta, em algumas situações, comprometida e tolhida.
O portal do TRT da 3ª Região17 noticia “Empregado discriminado por ser homossexual será indenizado”, em que se relata a
situação de um empregado que ingressa com ação, alegando que,
devido à sua orientação sexual, “foi alvo de muita discriminação
e preconceito no local de trabalho, sendo que seus colegas e superiores o apelidaram de “Marcrô”, numa “referência grotesca”
17 Disponível em: https://portal.trt3.jus.br/internet/conheca-o-trt/comunicacao/noticias-juridicas/30-anos-cf-88-empregado-discriminado-por-ser-homossexual-sera-indenizado. Acesso em: 25 maio 2021.
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ao personagem homossexual da novela global “Fina Estampa””.
Consta ainda que o autor pontuou que “outro fato que lhe causou
muito constrangimento foi um desenho que fizeram no banheiro
da loja com o seu apelido, apresentando até uma foto que, nas palavras da juíza, “dispensa maiores comentários””. Houve ainda a
alegação de que, após um estoquista se recusar a pegar um produto
para ele duas vezes, ‘”levou o fato ao gerente, quando, então, numa
reunião realizada para resolver a situação, o estoquista disse que
tinha raiva dele “porque ele era veadinho, e veado tem é que apanhar na cara para virar homem””. Malgrado negados os fatos pela
defesa, a prova testemunhal os corroborou, restando ainda confirmado que a empresa tinha ciência dos atos gravosos à dignidade do
empregado (atos homofóbicos), optando por nada fazer.
Atitudes, gestos e falas cruéis e humilhantes como as relatadas supra, quotidianamente presentes em processos trabalhistas,
demonstram a intencionalidade de reprodução de estereótipos
negativos de grupos minoritários, numa tentativa de perpetuar os
benefícios, privilégios e vantagens dos grupos majoritários (brancos, homens, heterossexuais etc.).
Nos dizeres de Djamila Ribeiro “As experiências desses grupos localizados socialmente de forma hierarquizada e não humanizada faz com que as produções intelectuais, saberes e vozes sejam
tratados de modo igualmente subalternizados, além das condições
sociais os manterem num lugar silenciado estruturalmente”18.
Por trás desses apelidos grosseiros, desqualificantes e ultrajantes da dignidade do trabalhador, agindo a linguagem como importante mecanismo de poder, se vela o intuito de que tais grupos
não ascendam socialmente e não saiam da situação de desvantagem em que se encontram.
4. VIOLAÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA: DEVER
DE REPARAÇÃO
A Carta Republicana, em seu art. 225, “caput”, dispõe que
“Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado,
18 (RIBEIRO, 2019, p. 63).
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bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida,
impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”.
E, tratando-se de meio ambiente, no presente artigo se direciona o olhar para o estudo de uma de suas facetas, o meio
ambiente laboral, à luz do quanto disciplinado no art. 200, VIII,
deste mesmo Diploma Constitucional. Assim, deve-se propiciar ao
trabalhador condições dignas para a realização de suas atividades,
preservando não apenas a sua higidez física, mas ainda, com igual
importância, a sua higidez mental. Tal não se compatibiliza com
excesso e extrapolação do poder diretivo, que coloquem em discussão os direitos personalíssimos do empregado e que malfiram
a sua dignidade humana. O indivíduo está protegido pelos direitos
fundamentais, tanto aqueles que possuem um conteúdo trabalhista,
como também aqueles inerentes a todo e qualquer indivíduo, como
o direito à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem.
Os direitos da personalidade são, nos dizeres de Maurício Godinho, imantados de tutela jurídica significativa, de inegável potência
e efetividade, exatamente “... por derivarem diretamente da Constituição da República, além de serem instrumento imprescindível
de realização do sentido mais singular do princípio da dignidade da
pessoa humana e do próprio Estado Democrático de Direito...”19.
No art. 5º, V, da Constituição Republicana está prevista a
“indenização por dano material, moral ou à imagem”, ao passo
que no art. 5º, X, está expresso que “são invioláveis a intimidade,
a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o
direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de
sua violação”.
Neste ínterim, a exposição do trabalhador a situações vexatórias, humilhantes e impróprias ao ambiente laborativo, com a
colocação de apelidos desqualificantes, agressivos, derrogatórios
e impertinentes, ainda que não ostentem um contéudo racista,
viola a sua honra e imagem, acarretando ao empregador o dever
de indenizar, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.
19 (DELGADO, 2013, p.643).
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A Justiça do Trabalho deve combater, de forma enérgica
e veemente, tais atos e ações que, independentemente da forma
de manifestação, perpetuem e acentuem discriminações no ambiente laborativo e que reforcem sentimentos de superioridade
entre grupos e classes. O TRT da 5ª Região, atento a esta realidade, lançou, inclusive, a partir do último dia 26/05, Campanha de
Combate ao Assédio Moral e Sexual, intitulada “Isto é assédio”,
esclarecendo que, dentre o rol das práticas que o caracteriza, está
inserto “Ameaçar ou agredir trabalhador verbal ou fisicamente
com gritos, xingamentos, imitações ou apelidos”.
Sobre a caracterização do assédio moral, nas lições de Rodolfo Pamplona Filho e Claiz Maria Pereira Gunça, este pode ocorrer,
incialmente, por um conjunto de comportamentos hostis, perpetrados por meio de ações ou omissões, marcados pela abusividade,
a qual extrapola os limites do poder diretivo patronal ou os limites
de uma convivência harmônica e sadia. Segundo os autores, atinge
a dignidade e a integridade física e psíquica de uma pessoa, ameaçando o seu emprego ou degradando o meio ambiente laboral20.
Para Márcio Túlio Viana “É verdade que nem sempre as
constituições são sinceras. Aliás, estão cheias de discursos vazios,
tiradas poéticas e frases de efeito. Com frequência fantasiam a
realidade, escondendo a verdadeira ordem jurídica”21.
Destarte, a discussão aqui travada é palpitante e merece,
pela sua importância, ser replicada, ressoando em todos os cantos, a fim de que, de fato, o objetivo da República Federativa do
Brasil de promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação, não seja mais um discurso vazio sem correspondência com
a realidade.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A presente reflexão se propõe a traçar a importância do trabalho digno como resultante do alinhamento dos fundamentos
20 (PAMPLONA FILHO; SANTOS, 2020, p. 52).
21 (VIANA 2000, p. 354).
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constitucionais da República: dignidade da pessoa humana e valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. O princípio da proteção,
imbricado com tais fundamentos, se constitui como importante baliza para conter os abusos cometidos no ambiente laborativo, resultantes da extrapolação do poder diretivo inerente ao empregador.
Coube refletir sobre práticas abusivas comuns na seara laboral, notadamente quanto à colocação de apelidos depreciativos,
pejorativos e, por vezes, racistas, que denotam sentimentos de
superioridade do ofensor e de desprezo às classes menos favorecidas. Tais condutas, além de colocar em risco à preservação
de um meio ambiente equilibrado e sadio, malferem os direitos
personalíssimos do trabalhador, causando-lhe constrangimento,
sofrimento e humilhação, incompatíveis com a preservação da
dignidade humana.
Pode-se perceber que, por trás de atitudes alegadamente
voltadas à descontração e ao humor do meio ambiente de trabalho, ocultam-se ações em que se objetiva manter os privilégios e
oportunidades de que as classes desprestigiadas nunca gozaram.
Denotam práticas derrogatórias que impedem sua ascensão, engessando as posições inferiorizadas que ostentam, objetivando a
sua não mobilização social.
Digno de nota é que a Convenção n. 111 da OIT, ratificada
pelo Brasil desde 196522, veda qualquer tipo de discriminação, conceituando esta última, no seu art. 1º, “a”, como “Toda distinção,
exclusão ou preferência fundada na raça, cor, sexo, religião, opinião
política, ascendência nacional ou origem social”, referindo-se, ainda,
de forma específica, àquela que “destruir ou alterar a igualdade de
oportunidade ou tratamento em matéria de emprego ou profissão”.
Neste viés, práticas que afrontem os direitos personalíssimos do trabalhador e que vilipendiem a sua dignidade, bem assim
que reforcem discriminações, não podem ser chanceladas pelo
Judiciário, sob o falso argumento de que visam o humor ou de
que não foram intencionais.
22

Disponível em: https://www.ilo.org/brasilia/convencoes/WCMS_235325/lang--pt/index.htm. Acesso
em: 10 jun. 2021.
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Conclui-se a presente reflexão com a poesia “Preconceito”
do Juiz Rodolfo Pamplona Filho:
Sou baiano,
Negro,
Pobre
E Gay
Sou cigano
Feio,
Baixo e
Chinês
Nordestino ou
Argentino
Mendigo ou
Indigente
Idoso ou
Menor Carente
Deficiente ou
Impotente
Crente ou
Ateu
Árabe ou
Judeu
Umbandista ou
Adventista
Testemunha ou
Kardecista
Migrante ou
Imigrante
Presidiário ou
Proletário
Refugiado ou
Desabrigado
Bêbado ou
Drogado
Alcóolatra ou
Viciado
Desempregado ou
Condenado
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Sou muito mais que tudo isso...
Se, não na carne, no espírito
de solidariedade com aquele
que sofre, chora e morre
não pelo que faz ou fez,
mas pelo sentimento incontrolável
de quem não compreende...
Nem faz qualquer esforço para isso...
É preciso sentir na pele,
por vezes, literalmente,
para dimensionar a loucura
de julgar o outro
sem um dado objetivo
que justifique esta postura.
Não é fácil matar
um leão por dia
e ser excluído pelo
grau de melanina
OU por quem você suspira
OU pela sua conta bancária
OU pela sua luta diária
OU de onde vai ou vem
OU de quem você crê no além...
Esqueça-me por um dia
ou – melhor! – definitivamente,
pois o meu maior defeito
é parecer diferente
aos olhos de quem esqueceu
qual é o sentido de ser gente...
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A DIFICULDADE DA PROVA DA
DISCRIMINAÇÃO E O USO DA PROVA
ESTATÍSTICA
Silvia Isabelle Ribeiro Teixeira do Vale1
Rosangela Rodrigues Dias de Lacerda2

1. INTRODUÇÃO
O presente artigo tem por objetivo perscrutar a possibilidade de utilização da prova estatística para demonstração de condutas discriminatórias nas relações de emprego, especialmente em
ações coletivas. O tema é fulcral e socialmente relevante, vez que
trata da possibilidade de ser comprovada a conduta ilícita mediante estatística, condenando-se o empregador nas sanções cabíveis
no âmbito trabalhista.
No primeiro item, são estabelecidas digressões teóricas
acerca do direito à igualdade e não discriminação, porquanto imprescindíveis à compreensão dos problemas sob a perspectiva
constitucional. No segundo item, estabelecem-se diferenças marcantes entre as inúmeras modalidades de discriminação, sempre
sob a égide do entendimento de que, a cada circunstância particular, um específico ônus de prova recairá sobre a parte. O item
subsequente versará sobre o paradigma nuclear do presente estudo: a possibilidade de uso da prova estatística, principalmente em
ações coletivas, devido ao seu custo, e como o assunto é tratado
na doutrina e jurisprudência estrangeiras.
1
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As metodologias utilizadas, precipuamente, foram a pesquisa bibliográfica e a pesquisa documental. A pesquisa bibliográfica envolveu a busca de livros, monografias, teses, dissertações,
artigos pulicados em revistas especializadas, jornais e revistas, e
teve a precaução de incluir os fundamentos da tese sufragada em
busca dos alicerces para firmar o novo entendimento sobre a efetiva possibilidade de uso da prova estatística para demonstração
da discriminação. A coleta de informações por meio de pesquisa
documental ocorreu, especificamente, mediante a pesquisa de jurisprudência e de documentos produzidos por tribunais do exterior e internacionais.
2. DIREITO À IGUALDADE E NÃO
DISCRIMINAÇÃO
A ideia de que todos os seres humanos são iguais, independentemente de quaisquer critérios, somente recebeu formulação
jurídica na era contemporânea, precisamente com a Declaração
de Direitos da Virgínia, em 1776. Trata-se de um documento, entretanto, que não consagra a igualdade política plena, pois não
reconhecia o direito de sufrágio às mulheres e aos trabalhadores,
mas apenas aos burgueses que detinham a propriedade dos meios
de produção. Por conseguinte, o reconhecimento de uma igualdade natural entre os homens, com o corolário de um tratamento
igualitário, também denominado de igualdade constitucional, foi
consagrado em todas as declarações de direitos que se seguiram
às revoluções liberais do século XVIII. A Revolução Francesa,
nessa ordem de ideias, consolidou um longo esforço de “juridicização do poder estatal”, na dicção de Jorge Reis Novais3. A
burguesia tencionava a restrição ao poder estatal e a derrubada
das barreiras da sociedade estamental e, para esse desiderato, necessitava de uma legislação que assegurasse a todos a igualdade,
conquanto apenas sob o aspecto formal. No Estado de Direito, portanto, as normas são válidas universalmente e iguais para
todos, pois somente a regulamentação prévia, abstrata e geral
3

NOVAIS, Jorge Reis. Contributo para uma teoria do estado de direito. Coimbra: Almedina, 1987, p.
26-37.
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poderia assegurar a certeza, a previsibilidade, a racionalidade e
a justiça das limitações na esfera da liberdade e propriedade dos
cidadãos. A premissa de que todos são iguais perante a lei traz
implícita a ideia de que as desigualdades fáticas entre as pessoas
são irrelevantes sob o ponto de vista jurídico. Em outras palavras, significa que a lei deve ser aplicada a todos, indistintamente,
ou seja, todos os cidadãos, igualados pela razão, são destinatários
da norma positivada – o legislador ou o Estado-juiz estão proibidos de estabelecer distinções nas circunstâncias em que a lei
não estabelece. A grande questão é que todos, nessa concepção
liberal, eram os nobres, burgueses proprietários e pequenos burgueses (artesãos, comerciantes e profissionais liberais), jamais os
proletários ou as mulheres. O mandado de igualdade destinava-se
ao Poder Executivo e ao Poder Judiciário; o legislador, por sua
vez, poderia tratar como iguais ou desiguais as mais diversas situações, assegurando a manutenção da desigualdade substancial
entre as pessoas. A igualdade “seria, afinal, desigualdade”, como
asseverou Castanheira Neves4, e o direito se tornou instrumento
de dominação.
Com as críticas de Karl Marx ao modo de produção capitalista no contexto histórico da Revolução Industrial, tornou-se
evidente que a desigualdade material entre as pessoas é causada
pela alienação do potencial de trabalho do homem, havendo uma
dominação da classe burguesa sobre a classe do proletariado. A
igualdade material ou substancial, que não é um conceito relacionado ao Estado social de direito, é a tentativa de alcançar, na
realidade fática, a igualdade normatizada. Impende gizar que a
igualdade material ou substancial tem adquirido, ao longo do tempo, também a nomenclatura de isonomia ou equidade, pois visa
tratar desigualmente os desiguais, na medida em que se desigualam. O Estado do Bem Estar Social preconiza uma distribuição
mais equitativa da riqueza social produzida e traz para o centro da
discussão a igualdade de chance ou igualdade de oportunidades
entre os indivíduos, destacando a necessidade de colocar todos os
4

NEVES, Antônio Castanheira. Justiça e direito. Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de
Coimbra, v. 51, p. 205-269, 1975.
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membros da coletividade em iguais condições de competividade
pelos bens da vida.
No ordenamento jurídico brasileiro, a igualdade sempre foi
inserida nas Constituições federais, até 1988, apenas com a finalidade de aplicação formal. Não havia garantias de efetividade e
nem mecanismos para sua regulação, de modo que se traduziu em
um adensamento da racionalidade liberal, mesmo em se tratando
da Constituição Federal de 1946. Segundo José Afonso da Silva,
Nossas constituições, desde o Império, inscreveram o princípio
da igualdade como igualdade perante a lei, enunciado que, na sua
literalidade, se confunde com a mera isonomia formal, no sentido
de que a lei e sua aplicação tratam a todos igualmente, sem levar
em conta as distinções de grupos. A compreensão do dispositivo
vigente, nos termos do art. 5º, caput, não deve ser assim tão estreita. O intérprete há que aferi-lo com outras normas constitucionais,
conforme apontamos supra e, especialmente, com as exigências da
justiça social, objetivo da ordem econômica e da ordem social5.

O advento da Constituição Federal de 1988 implicou profundo impacto na aplicação do princípio, que não mais estava
adstrito à sua dicção formal, mas se dirigia a assegurar uma igualdade material. Por esta razão, não apenas o art. 5º, caput, assegurou a igualdade, mas também os artigos 3º, incisos III e IV, além
dos artigos 170, 193, 196 e 205, bem como o art. 7º, incisos XXX
e XXXI, que garante a efetividade do preceito no âmbito das relações de trabalho.
Torna-se indene de dúvidas que a Carta Magna de 1988 pretende a efetividade da igualdade material e cerca o direito de diversas garantias para sua implementação.
A discriminação surge a partir do preconceito. Conquanto
a distinção entre discriminação e preconceito não seja valorizada
na seara jurídica, o fato é que o preconceito é um sentimento,
uma ideia, uma pré-disposição mental para lidar com um sujeito
ou grupo. A discriminação é o comportamento, a concretização
5

SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 23. ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p.
214.
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da ideia no mundo real; é a ação do sujeito de acordo com o
preconceito, de maneira agressiva e hostil para com a pessoa
discriminada.
Segundo Gordon Allport, em obra de importância histórica para o estudo do tema, o preconceito é uma atitude hostil ou
preventiva a uma pessoa que pertence a um grupo, simplesmente
porque pertence a esse grupo, supondo-se, portanto, que possui
as características contestáveis atribuídas a este grupo6. A psicologia social procura há muito estabelecer os processos subjacentes
ao preconceito e à discriminação, a fim de reduzir o seu impacto.
O preconceito é uma atitude e, como tal, é composto por dois
elementos: a) componente cognitivo (corresponde a um estereótipo geralmente negativo que se formula face a um grupo social);
b) componente afetivo (refere-se aos sentimentos que se experimentam relativamente ao objeto do preconceito).
A discriminação designa o comportamento dirigido aos indivíduos visados pelo preconceito. Assim, na base da discriminação está o preconceito, que, sendo uma atitude sem fundamento,
injustificada, dirigida a grupos e aos seus membros, geralmente
desfavorável, pode conduzir à discriminação.
Os comportamentos discriminatórios manifestam-se com
mais intensidade em períodos de crise econômica e social. As pessoas, não podendo agir sobre as causas da sua situação, dirigem
os seus sentimentos negativos, a sua agressividade, contra determinados grupos ou pessoas. Por exemplo, é frequente, durante
os períodos de crise, serem os imigrantes acusados pela situação
escatológica, de maneira irracional.
Estas distinções entre discriminação e preconceito, embora
teóricas, possuem grande repercussão prática, vez que é preciso
compreender como se manifestam, precipuamente, as condutas discriminatórias na relação de emprego, fundadas no preconceito intrínseco que possuem pessoas com maior, menor ou
igual nível hierárquico. Como é consabido, o preconceito jamais
será objeto de prova pela parte, porquanto se trata de atividade
6

ALLPORT, Gordon. La naturaleza del prejuicio. Buenos Aires: Universitária, 1954, p. 22.
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exclusivamente mental; somente com a sua exteriorização, ou
seja, somente a conduta discriminatória poderá ser demonstrada
em juízo ou de maneira extrajudicial.
3. ESPÉCIES DE DISCRIMINAÇÃO
É imperioso um estudo sobre a classificação das discriminações porque o tipo de conduta ensejará a realização de uma
determinada prova, a depender das circunstâncias fáticas. Considerando a miríade de práticas discriminatórias, é possível fazer
uma classificação abrangente que, entretanto, não alcança a totalidade das hipóteses possíveis e verossímeis. Destarte, a discriminação pode ser:
a) Direta ou indireta – a discriminação direta é aquela em
que o critério adotado pelo empregador para contratação de empregado é nitidamente discriminatório; a discriminação indireta é
a discriminação por impacto adverso.
A teoria do impacto adverso sustenta que devem ser consideradas discriminatórias as práticas que, em sua essência, são
despidas de conteúdo discriminatório, mas que são prejudiciais
a determinado grupo e não possuem relação com as necessidades do emprego. Trata-se da denominada discriminação indireta,
discriminação de resultados ou discriminação estrutural, na qual
não há a intenção de violação do princípio da igualdade, mas a
prática empresarial, aparentemente neutra, causa maior prejuízo a um grupo ou segmento social do que outro e não há justificativa de sua adoção pela atividade desenvolvida. Esse efeito
desproporcional, também chamado de impacto díspar (ou impacto adverso), é relativamente comum em diferentes critérios
de contratação. Por exemplo, se o empregador exige um diploma
universitário para exercício de determinada função, não havendo
relação com a atividade desenvolvida, pode desproporcionalmente excluir membros de certos grupos socioeconômicos. Quanto
à fase pré-contratual, os empregadores devem usar apenas testes
que examinem habilidades relacionadas ao trabalho e consistentes
com as necessidades do negócio.
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Há dois exemplos históricos e emblemáticos que podem ser
citados quanto ao reconhecimento da discriminação por aplicação da teoria do impacto adverso. No caso Griggs v. Duke Power
Company, julgado em 1971, a Suprema Corte dos Estados Unidos
estabeleceu que “mesmo se não houver intenção discriminatória, um empregador não pode usar um requisito de trabalho que
exclua membros de uma determinada raça, se não tiver relação
com o desempenho de suas funções. Os procedimentos de teste
ou medição não podem ser determinantes nas decisões de emprego, a menos que tenham alguma conexão com o trabalho”7.
No caso concreto, a empresa Duke Power Company (atualmente
denominada Duke Energy Corporation, com sede em Charlotte,
na Carolina do Norte, que é uma holding americana de energia elétrica) impôs, como requisito preliminar para contratação, a apresentação de um diploma do ensino médio ou aprovação em um
teste de inteligência. Tratava-se de testes gerais que não estavam
relacionados à aptidão para o trabalho em particular, mas eram
considerados legais sob o Título VII da Lei dos Direitos Civis,
desde que não fossem destinados ou usados para discriminar. O
tribunal de primeira instância não encontrou nenhum objetivo
discriminatório no uso dos requisitos preliminares pelo empregador e não considerou que eles precisavam estar relacionados
ao trabalho, mesmo que houvesse um impacto díspar sobre os
funcionários afro-americanos e os possíveis empregados. Reformando a sentença, a Suprema Corte considerou discriminatória a
prática, sob fundamento de que a discriminação poderia ser encontrada com base em impactos díspares, além de um propósito abertamente discriminatório. Os empregadores, portanto, não
podiam camuflar suas intenções discriminatórias por meio de
testes ostensivamente neutros que desfavoreciam certos grupos
sem serem direcionados para testar sua capacidade no trabalho8.
A Excelsa Corte afirmou que os testes ou títulos exigidos, sem
qualquer relação com a atividade desenvolvida, impediam que um
número significativo e desproporcional de empregados negros
7

ESTADOS UNIDOS. Suprema Corte. Griggs v. Duke Power Co., 401 U.S. 424 (1971). Disponível em:
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/401/424. Acesso em: 12 jul. 2021.
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380

DIREITO ANTIDISCRIMINATÓRIO DO TRABALHO: ASPECTOS MATERIAIS E PROCESSUAIS

tivessem acesso aos cargos mais bem remunerados da empresa.
A intenção da empresa, por meio de exigências aparentemente
neutras e razoáveis, era de rechaçar a presença de negros nos melhores postos de trabalho.
Em uma segunda ocasião, no caso Bilka Kaufhaus GmbH v.
Karin Weber von Hartz, julgado em maio de 1986 pela Corte de Justiça da Comunidade Europeia, a jurisprudência considerou discriminatória uma alteração na política de pensões de seguridade
social implementada pela empresa. A Bilka Kaufhaus GmbH é
um grupo de lojas de departamento na Alemanha, com grandes
estabelecimentos e milhares de empregados. A empresa alterou o
seu estatuto, em 1973, para estabelecer que somente fariam jus a
uma complementação de pensão os funcionários que permanecessem trabalhando em período de tempo integral por no mínimo 15 anos, com um vínculo vigente também por, no mínimo, 20
anos. Conquanto a regra fosse, em sua essência, não discriminatória, causou impacto desproporcional em relação aos empregados
do sexo feminino. A acionante, a Sra. Karin Weber von Hartz,
alegou que a medida violou o princípio da igualdade, na medida
em que, em geral, as mulheres trabalham em turno parcial ou
meio período para se dedicarem às atividades domésticas e de
cuidado com os filhos. A exigência de um período mínimo de
emprego cumprindo horário integral – 15 anos – para pagamento
de uma pensão complementar colocou as mulheres trabalhadoras
em desvantagem em relação aos homens, que em geral não se
dedicam a assistir, mesmo em tempo parcial, as suas famílias9. Em
outras palavras, somente os homens conseguiriam, por questões
culturais, preencher os requisitos exigidos para obter a complementação de aposentadoria.
A Corte Europeia, após ter sido questionada pela Corte alemã, decidiu pelo conteúdo discriminatório da medida, em violação ao artigo 119 do Tratado de Roma e à Diretiva 75/11710. A
9

EUROPA. Corte Europeia. Processo 170/84. Disponível em: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/
PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:61984CJ0170&from=EN. Acesso em: 12 jul. 2021.

10 COMUNIDADE ECONÔMICA EUROPEIA – CEE. Diretiva 75/117 do Conselho, de 10 de fevereiro
de 1975. Disponível em: https://www.yumpu.com/pt/document/read/14387707/directiva-75-117-cee-do-conselho-de-10-de-fevereiro-de-secola. Acesso em: 12 jul. 2021.
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decisão estabeleceu que o ônus de prova acerca da justificativa da
alteração incumbia à empresa Bilka Kaufhaus, que não conseguiu
demonstrar a razoabilidade e proporcionalidade da regra, muito
menos a sua necessidade para o negócio. E concluiu a Corte:
O TRIBUNAL, pronunciando-se sobre as questões que lhe foram
submetidas pelo Bundesarbeitsgericht, por despacho de 5 de junho de 1984, declara:
1) Viola o artigo 119 do Tratado CEE uma sociedade de grandes
armazéns que exclui os empregados a tempo parcial do regime de
pensões de empresa quando esta medida abrange um número muito
mais elevado de mulheres do que de homens, salvo se a empresa
provar que tal medida se explica por fatores objetivamente justificados e estranhos a qualquer discriminação em razão do sexo.
2) Nos termos do artigo 119, uma sociedade de grandes armazéns
pode justificar a adoção de uma política salarial que comporte a
exclusão dos trabalhadores a tempo parcial do regime de pensões
de empresa, independentemente do seu sexo, mostrando que tem
por objetivo empregar o menor número possível de trabalhadores
deste tipo, quando se verificar que os meios escolhidos para alcançar este objetivo correspondem a uma verdadeira necessidade
da empresa, são adequados para atingir o objetivo em questão e
necessários para esse efeito.
3) O artigo 119 não obriga as entidades patronais a organizar os
regimes de pensões de empresa que instituem para os seus empregados de modo a tomar em consideração as dificuldades particulares que enfrentam os trabalhadores com encargos familiares para
preencher as condições que dão direito a tal pensão.

Estes dois exemplos acima encontram-se na jurisprudência
estrangeira e são balizas seguras para adoção da teoria da discriminação por impacto adverso no ordenamento jurídico pátrio,
conquanto ainda não exista um exemplo nos tribunais nacionais.
b) Intencional e não intencional – Como a denominação informa, na discriminação intencional existe uma vontade direcionada para discriminar e rechaçar determinados grupos ou classes;
na discriminação não intencional, não existe este dolo.

382

DIREITO ANTIDISCRIMINATÓRIO DO TRABALHO: ASPECTOS MATERIAIS E PROCESSUAIS

Segundo Firmino Alves Lima, discriminação intencional é
sinônimo de discriminação direta; ao passo que discriminação
não intencional é sinônimo de discriminação indireta11. Este entendimento, todavia, é passível de críticas. Como já destacado, a
discriminação indireta é a discriminação por impacto adverso, ou
seja, a discriminação em que as decisões ou critérios adotados
pelo empregador, em sua essência, são neutros, mas que são prejudiciais a determinado grupo e não possuem relação com as necessidades do emprego. Em geral, a discriminação indireta é não
intencional; todavia, em algumas hipóteses, o empregador pode
se utilizar de enunciados aparentemente neutros para encobrir a
sua verdadeira intenção de discriminação – em outras palavras,
a intenção discriminatória pode estar camuflada no critério aparentemente não discriminatório. Por esta razão, o entendimento
ora esposado é o de que a discriminação indireta pode ou não
ser intencional; a discriminação direta, por seu turno, é sempre
intencional, mas, a depender das circunstâncias do caso, pode ou
não ser legítima. O fato é que a ausência de intenção não tornará
a conduta lícita, ou seja, mesmo a discriminação não intencional
é passível de sanções.
c) Positiva ou negativa – discriminação negativa é a que não
se justifica por qualquer fundamento admissível, sendo, por conseguinte, inconstitucional. A discriminação positiva são as ações
afirmativas, que visam remediar discriminações adversas presentes ou passadas, concedendo tratamento preferencial para um
grupo em desvantagem. São também denominadas de discriminações reversas nos Estados Unidos. No Brasil, não existe uma
política de cotas raciais para admissão em empregos disponibilizados pela iniciativa privada, mas já existe uma ação afirmativa
estabelecida por lei nos concursos públicos de âmbito federal (Lei
n. 12.990/2014)12. Também a Lei n. 8.213/1991, no seu artigo 93,
11 LIMA, Firmino Alves. Teoria da discriminação nas relações de trabalho. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011,
p. 191.
12 “Art. 1º Ficam reservadas aos negros 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas nos concursos públicos
para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal, das
autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista controladas
pela União, na forma desta Lei. §1º. A reserva de vagas será aplicada sempre que o número de vagas oferecidas no concurso público for igual ou superior a 3 (três). §2º. Na hipótese de quantitativo fracionado para
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estabelece a obrigatoriedade de contratação de pessoas com deficiência física para empresas com mais de 100 (cem) empregados13.
d) Por motivos naturais, sociais ou mistos – na discriminação por motivos naturais, o critério discriminatório utilizado pelo
empregador tem origem na biologia ou fisiologia do indivíduo
e, portanto, não pode ser modificado (por exemplo, na discriminação racial ou por deficiência física). Já a discriminação por
motivo social está fundada em critérios que podem ser objeto de
opção pelo empregado, como a sua filiação sindical ou religião,
por exemplo. Neste caso, a prática discriminatória tende a possuir
uma prova mais difícil, pois o empregado pode “optar”, premido
pela necessidade de subsistência, por deixar de ostentar aquela
condição que o impede de ser contratado ou promovido. Em síntese, a discriminação por motivo social também pode violar, além
do princípio da igualdade, o princípio da liberdade, vez que a vítima pode se submeter ao critério arbitrariamente exigido. Motivos
mistos são aqueles em que há uma parcela de predeterminação
biológica e outra parcela de contexto sociocultural ou econômico,
como a discriminação por obesidade ou por orientação sexual.
e) Vertical ou horizontal – a discriminação vertical é aquela
que envolve uma relação hierárquica entre agressor e vítima, podendo ser vertical descendente, ou seja, do superior hierárquico
para o seu subordinado, a mais frequente, ou vertical ascendente,
do subordinado para o seu chefe, que ocorre quando um trabalhador ou, em geral, um grupo de trabalhadores, age no sentido
de discriminar o seu superior hierárquico, chegando, por vezes,
o número de vagas reservadas a candidatos negros, esse será aumentado para o primeiro número inteiro
subsequente, em caso de fração igual ou maior que 0,5 (cinco décimos), ou diminuído para número inteiro
imediatamente inferior, em caso de fração menor que 0,5 (cinco décimos). §3º. A reserva de vagas a candidatos negros constará expressamente dos editais dos concursos públicos, que deverão especificar o total de
vagas correspondentes à reserva para cada cargo ou emprego público oferecido” (BRASIL, 2014).
13 “Art. 93. A empresa com 100 (cem) ou mais empregados está obrigada a preencher de 2% (dois por cento)
a 5% (cinco por cento) dos seus cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência,
habilitadas, na seguinte proporção: [...] §1o. A dispensa de pessoa com deficiência ou de beneficiário reabilitado da Previdência Social ao final de contrato por prazo determinado de mais de 90 (noventa) dias e a
dispensa imotivada em contrato por prazo indeterminado somente poderão ocorrer após a contratação de
outro trabalhador com deficiência ou beneficiário reabilitado da Previdência Social. §2o. Ao Ministério do
Trabalho e Emprego incumbe estabelecer a sistemática de fiscalização, bem como gerar dados e estatísticas
sobre o total de empregados e as vagas preenchidas por pessoas com deficiência e por beneficiários reabilitados da Previdência Social, fornecendo-os, quando solicitados, aos sindicatos, às entidades representativas
dos empregados ou aos cidadãos interessados” (BRASIL, 1991).
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a sabotá-lo. Discriminação horizontal é aquela em que esta relação hierárquica não existe, ou seja, é a discriminação praticada
entre colegas de trabalho. Como destacado por Firmino Alves
Lima, é bastante frequente a discriminação horizontal entre empregados contratados pelo tomador de serviços e empregados
terceirizados14.
f) Pré-contratual, durante o contrato ou após o contrato –
a discriminação pré-contratual, como o nome informa, é aquela
praticada para contratação do empregado; durante o vínculo é a
discriminação que prejudica a promoção da vítima para um cargo
de chefia ou mais bem remunerado, por exemplo. A discriminação pós-contratual mais comum, na prática, são as denominadas
“listas sujas” de ex-empregados.
As relações trabalhistas, assim como as demais relações humanas, possuem uma riqueza de detalhamento fático que dificilmente se esgota em uma classificação. Por este motivo, torna-se
imperiosa a enumeração das práticas discriminatórias considerando a sua casuísta, ou seja, a impossibilidade de sua sistematização.
Assim, a conduta discriminatória pode estar fundada em diversas
circunstâncias: a) por motivo de raça; b) por motivo de origem
(nordestinos, imigrantes, etc.); c) por motivo de gênero; d) por
estado civil ou possibilidade de ter filhos; e) por obesidade; f) por
competência acima da média; g) por idade; h) por existência de
antecedentes criminais; i) por atividade sindical; j) por existência
de relacionamentos amorosos na empresa; k) por orientação sexual; l) por doença estigmatizante; m) por doença ocupacional/
acidente de trabalho; n) por apresentação de atestados médicos
sucessivos; o) por ajuizamento de ações trabalhistas; p) por deficiência física ou mental; q) por orientação política; r) por religião;
s) por existência de dívidas; t) por alcoolismo ou uso de drogas;
u) por identidade estética (barba, tatuagem, piercings, etc.); etc.
A mais importante classificação, para estudo do ônus de prova, diz respeito à discriminação explícita e a não explícita. Quando a discriminação é explícita e foi manifestada por documentos,
14 LIMA, Firmino Alves. Teoria da discriminação nas relações de trabalho. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011,
p. 219.
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torna-se necessária a colação destes aos fólios para demonstração
do ilícito; quando é explícita, manifestada de forma verbal ou por
gestos e foi presenciada por alguém, é possível a produção de
prova testemunhal, especialmente entre os trabalhadores que já
foram dispensados da empresa e que presenciaram o ato, pois não
correrão risco elevado de represálias por parte do ex-empregador.
Todavia, quanto a discriminação é oculta, a sua exteriorização
ocorre através do silêncio ou da mentira – afirma-se que o que
o empregado não está sendo contratado ou promovido porque a
vaga já foi preenchida, por exemplo, quando em verdade o indivíduo está sendo discriminado por raça, gênero, orientação sexual,
peso, origem, etnia etc.
Isto posto, nos casos de discriminação indireta, bem como
na discriminação não explícita ou explícita em que não há testemunha do fato, qualquer que seja o motivo, a doutrina e a jurisprudência estrangeiras reconhecem o valor probante da estatística, o
que será demonstrado a seguir.
4. PROVA DA DISCRIMINAÇÃO E SUAS
DIFICULDADES: A PROVA ESTATÍSTICA
A discriminação explícita, também denominada de facial discrimination, ocorre às escâncaras e tende a ser demonstrada pelos
meios comuns de prova, prescritos no Código de Processo Civil; a
discriminação oculta é mais insidiosa, pois é camuflada e em geral
é acompanhada por justificativas que têm por objetivo esconder o
verdadeiro motivo da não contratação (na fase pré-contratual), da
ausência de ascensão profissional (na fase contratual) ou até mesmo da despedida, que formalmente será registrada como “imotivada”. Em síntese, na discriminação oculta, predomina o silêncio
e a mentira.
A regra geral é de que a conduta discriminatória do empregador ou seu preposto deve ser demonstrada pelo reclamante,
porquanto se trata de fato constitutivo do seu direito, o que dificulta sobremaneira a prova do ilícito. A prática pode ser explícita
ou não explícita – e, em ambos os casos, alguns aspectos sobre a
sua prova geram controvérsias na jurisprudência.
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Considerando a evolução dos meios de comunicação contemporâneos, torna-se necessária uma digressão sobre a prova da discriminação explícita, também denominada de facial
discrimination.
Nos casos em que a prática é explícita e realizada por instrumento escrito (memorando, circular, e-mail, postagens em redes
sociais ou até conversas de aplicativo), o demandante deve proceder à sua juntada aos autos como prova documental.
No caso de memorandos ou circulares, ou seja, documentos em papel produzidos unilateralmente pelo empregador, a demonstração do ilícito se torna deveras facilitada. Todas as normas
do Código de Processo Civil acerca da produção de prova documental e arguição de falsidade são aplicáveis à espécie.
No caso de e-mails, fotografias digitais (retiradas por aparelho celular, por exemplo), imagens ou postagens de redes sociais
ou conversas de aplicativos de computador (como o WhatsApp,
por exemplo), o artigo 422 do CPC disciplina a sua utilização
como meio de prova:
Art. 422. Qualquer reprodução mecânica, como a fotográfica, a
cinematográfica, a fonográfica ou de outra espécie, tem aptidão
para fazer prova dos fatos ou das coisas representadas, se a sua
conformidade com o documento original não for impugnada por
aquele contra quem foi produzida.
§ 1º As fotografias digitais e as extraídas da rede mundial de computadores fazem prova das imagens que reproduzem, devendo, se
impugnadas, ser apresentada a respectiva autenticação eletrônica
ou, não sendo possível, realizada perícia.
§ 2º Se se tratar de fotografia publicada em jornal ou revista, será
exigido um exemplar original do periódico, caso impugnada a veracidade pela outra parte.
§ 3º Aplica-se o disposto neste artigo à forma impressa de mensagem eletrônica.

O §3º do art. 422 do CPC engloba tanto os e-mails quanto
as mensagens por aplicativos no celular (como WhatsApp, Telegram, Messenger, etc.), que precisarão ser impressos (ou, como é
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vulgarmente conhecido o ato, é preciso “tirar um print da tela”).
É preciso gizar que a parte pode acostar aos fólios as mensagens
de e-mail ou de aplicativo de celular de que tenha participado, não
as conversas de terceiros, sob pena de violação da intimidade e
vida privada. Destarte, não é admissível que o empregador junte
aos autos, como prova da justa causa, por exemplo, conversa de
WhatsApp mantida entre a reclamante e outra empregada, que
não é sequer parte na demanda15. Do mesmo modo, não é lícito
que o empregado faça prova da discriminação com uma conversa
mantida entre o empregador e terceiro (seu sócio, cliente ou outro
empregado). No caso de conversas ou mensagens mantidas entre
terceiros, a sua obtenção depende de autorização judicial, por aplicação analógica da inviolabilidade das comunicações telefônicas.
Ensinam Marinoni e Arenhart que documentos também
devem ser entendidos como todos aqueles “criados através das
tecnologias modernas da informação e das comunicações, como
os dados inseridos na memória do computador ou transmitidos
através de uma rede de informativa, e em geral os assim ditos
documentos informáticos”16.
Quando a prática é explícita e foi verbalizada (falada), mas
não escrita, também é admissível a juntada do áudio da conversa
ou a produção de prova testemunhal, se o fato foi presenciado
por terceiros.
Entrementes, a situação torna-se mais complexa se a discriminação não é explícita, independentemente se é intencional ou
não, ou seja, se a discriminação é oculta ou se é indireta (discriminação por impacto adverso). Segundo Sérgio Cruz Arenhart,
15 BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região. Recurso Ordinário n. 0000470-86.2017.5.10.0016.
Relator Desembargador Dorival Borges; Recorrido: MP – Áudio e Vídeo Ltda – EPP; Data de julgamento: 31.10.2018. EMENTA. TÉRMINO DO CONTRATO DE TRABALHO. DISPENSA POR JUSTA
CAUSA. CONVERSAS PELO APLICATIVO WHATSAPP. VIOLAÇÃO DA INTIMIDADE. INVALIDADE DA PROVA. A jurisprudência majoritária compreende que as conversas obtidas pelo WhatsApp
somente podem ser utilizadas como meio de prova mediante autorização judicial. Na hipótese dos autos,
a conversa entre as empregadas foi realizada no âmbito privado e, como tal, deve ser respeitada, conforme
previsão constitucional — art. 5º, inciso LVI. A ausência de outros elementos probatórios quanto ao mau
procedimento inviabiliza a aplicação da justa causa à trabalhadora.
16 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Manual do processo de conhecimento. 5. ed.
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 340.
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Embora o tema ainda seja pouco tratado no sistema brasileiro,
cabe referir que, em certos ordenamentos, o emprego da prova
estatística é até mesmo regulado expressamente, tamanha a importância que se vê em seu emprego. É o caso dos Estados Unidos,
em que o Manual for Complex Litigation (editado pelo Federal Judicial
Center) expressamente alude ao emprego da técnica (item 11.493,
p. 102). Segundo aquela orientação, a estatística frequentemente
pode estabelecer, com graus de precisão específicos, as características de uma “população” ou “universo” de eventos, transações,
atitudes ou opiniões, pela observação de amostragem de uma população. Seu emprego, conforme se pensa naquele ordenamento,
além de poupar tempo e recursos, é capaz de permitir acesso (razoavelmente confiável) a informações que seriam desconhecidas
por outros meios. Ademais, a regra 703, das Federal Rules of Evidence, expressamente autoriza, naquele sistema, peritos a expressarem
opiniões, desde baseadas em resultados de pesquisas, o que de
certa forma autoriza o oferecimento de opiniões pessoais fundamentadas em análises estatísticas17.

O autor ainda aduz exemplos da jurisprudência norte-americana em matéria penal, como o caso Castaneda v. Partida, julgado
pela Suprema Corte dos Estados Unidos em 1977, que envolvia
possível discriminação racial na escolha de júri para a avaliação de
caso criminal perante o Condado de Hidalgo, localidade próxima
à fronteira sul do Texas. Rodrigo Partida, de ascendência mexicana, havia sido indiciado por crime de arrombamento de uma
residência, com intenção de estupro. Condenado, Partida recorreu, sustentando discriminação na seleção dos jurados, apontando dados estatísticos que apoiariam essa conclusão. Por maioria
de cinco magistrados, a Suprema Corte dos EUA concluiu, com
base nos dados estatísticos oferecidos, que realmente havia a discriminação alegada. Entendeu, com base nos dados estatísticos
disponíveis, que embora 79% da população local fosse de origem
mexicana (65%, se considerada apenas a população alfabetizada), aquele grupo representava apenas 39% dos escolhidos para
atuação em júris, considerando um período de onze anos, o que
17 ARENHART, Sérgio Cruz. A prova estatística e sua utilidade em litígios complexos. Revista Direito e
Práxis, Rio de Janeiro, v. 10, n. 1, p. 661-677, 2019.
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indicava estatisticamente uma sub-representação do grupo18. O
processo foi o leading case americano quanto à utilização de provas
estatísticas para demonstração de discriminação racial.
Segundo Arenhart, na União Europeia, o emprego da prova
estatística também vem sendo expressamente admitido, sobretudo em relação à demonstração de casos de discriminação. As
Diretivas 2000/43/CE e 2000/78/CE, tratando do combate à
discriminação e da igualdade de acesso ao emprego e à atividade
profissional, estabelecem, ambas em seus artigos 15, a possibilidade do emprego da prova por estatística para a demonstração
da condição de discriminação. A Colômbia, com uma realidade
sociocultural mais próxima do Brasil, expressamente admite o
emprego da prova estatística em ações coletivas, especialmente
diante da dispersão e da complexidade das lesões ocorridas em
ações coletivas19.
O valor probante das estatísticas é rechaçado na jurisprudência brasileira trabalhista.
Em 12 de setembro de 2005, o Ministério Público do Trabalho ajuizou ações civis públicas contra os cinco maiores bancos
brasileiros da época, pleiteando de cada instituição financeira indenização por dano moral coletivo no valor de R$ 30 milhões, em face
da discriminação indireta racial, de gênero e por idade, fundamentando a pretensão em dados estatísticos. Todas as ações foram ajuizadas na cidade de Brasília porque os inquéritos civis restringiram
a busca de dados para o Distrito Federal, por questão de logística
quanto à amplitude da pesquisa a ser acostada como fundamento
da ação. Não havia estudos estatísticos relativos a todas as agências,
de todo o país – por isto as ações civis públicas se restringiram às
agências do Distrito Federal, com a possibilidade de sua expansão
para outras localidades, como São Paulo e Rio de Janeiro.
As ações foram apresentadas contra os bancos Bradesco,
Itaú, ABN-Amro Real, HSBC e Unibanco, buscando a condenação dos réus em obrigações de não fazer, no sentido de abster-se
18 (ARENHART, 2019).
19 (ARENHART, 2019).
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de práticas discriminatórias relacionadas ao sexo dos funcionários,
quanto à ascensão funcional e remuneração das mulheres; à cor
e raça, no tocante à admissão e remuneração de negros; e discriminação baseada na idade de novos empregados, que deixam de
ser contratados por terem mais de 40 anos. A atuação judicial foi
precedida de inquérito civil, que contou com o apoio do Instituto
de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), e estudos estatísticos do
IBGE. De acordo com os dados obtidos, negros formavam 19%
(dezenove por cento), em média, do quadro de funcionários dos
bancos acusados. Em Brasília, por exemplo, os cinco maiores bancos privados possuíam um total de 1.858 trabalhadores. Desse total, somente 18,7% eram negros – sendo 10,6% do total homens e
8,1%, mulheres. Em São Paulo, o setor empregava 64.750 pessoas.
Desse total, 7,9% eram negros. E, enquanto existia a proporção de
54% (cinquenta e quatro por cento) de mulheres trabalhando em
instituições financeiras, contra 46% (quarenta e seis por cento) de
homens, a disposição dos cargos ocupados por ambos os sexos e
o salário recebido era diferente, pois as mulheres não ocupavam
cargos de chefia e recebiam menos que os homens.
Apenas a título ilustrativo, no Bradesco, na época, apenas
9% eram homens negros e somente 6% eram mulheres negras.
Somente 10,9% dos cargos de chefia eram ocupados por negros.
À época, o réu afirmou o respeito à diversidade étnica. No Unibanco, que negou a discriminação, eram apenas 5,22% de mulheres negras e 4,9% de homens negros que ganham 18% menos
que os brancos. No HSBC, o MPT demonstrou que um homem
branco chefe ganhava 45% mais que um negro, no mesmo cargo.
No Itaú, 12,5% dos cargos de chefia eram ocupados por negros.
O ABN-Amro Real, onde as mulheres negras ganhavam a metade do que recebiam os homens brancos, também aduziu em sua
defesa que mantinha um programa de diversidade20.
No julgamento dos recursos ordinários das referidas ações, o
Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região estabeleceu o entendimento de impossibilidade de utilização de prova estatística, in litteris:
20 O GLOBO. Economia. Ministério Público vai à justiça contra bancos. Disponível em: https://acervo.
oglobo.globo.com/consulta-ao-acervo/?navegacaoPorData=200020050913. Acesso em: 12 jul. 2021.
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EMENTA. DISCRIMINAÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE
EMPREGADOS. PROVA FUNDADA EM DADOS ESTATÍSTICOS. IMPOSSIBILIDADE. Não se pode imputar a
uma empresa a prática da discriminação racial pela simples
observância de incongruência na formação de seu quadro de
empregados em relação à composição populacional do Estado, quando se sabe que este falha violentamente no respeito
aos direitos e garantias fundamentais, e mais especificamente no tocante à formação educacional, negando semelhantes
oportunidades de desenvolvimento aos cidadãos21.

As decisões do Tribunal Superior do Trabalho, nos cinco
processos, foram todas no sentido de impossibilidade de verificação da aptidão da prova estatística para demonstração da discriminação indireta, por força da sua Súmula 126, como se depreende
do julgado abaixo transcrito:
EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE
REVISTA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DISCRIMINAÇÃO INDIRETA. DISPARIDADE ESTATÍSTICA NO CONFRONTO
ENTRE A POPULAÇÃO ECONOMICAMENTE ATIVA DO
DISTRITO FEDERAL E O QUADRO DE EMPREGADOS
DO BANCO RÉU QUANTO AOS CRITÉRIOS DE ADMISSÃO, PROMOÇÃO E REMUNERAÇÃO DE NEGROS, MULHERES E MAIORES DE 40 ANOS.
I – O Ministério Público do Trabalho não apresenta argumentos
capazes de desconstituir a juridicidade da decisão de prelibação
do recurso de revista, à míngua de demonstração de pressuposto
intrínseco previsto no art. 896, “a” e “c”, da CLT.
II - Na hipótese vertente, o Tribunal Regional reconheceu inexistir
discriminação indireta, em face de o Banco réu ter demonstrado a
adoção de critérios meritórios e impessoais na admissão, promoção e remuneração de seus empregados. Diante desse dado fático,
insuscetível de reexame nesta instância extraordinária recursal,
por óbice da Súmula nº 126 do TST, é inviável incursionar na
21 BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região. Recurso Ordinário n. 00936-2005-012-10-00-9.
Relator para o acórdão Juiz Revisor Oswaldo Florêncio Neme Junior; Órgão julgador: Primeira Turma;
Recorrente: Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Brasília; Recorridos: HSBC Bank
Brasil S.A. - Banco Múltiplo e Ministério Público do Trabalho; Data de julgamento: 21.03.2007; Data de
publicação: 30.03.2007.
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discussão acerca da possibilidade de a prova estatística ser apta a
demonstrar a prática de discriminação indireta.
III - Além disso, conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal e desta Corte Superior, não é possível o Poder Judiciário
atuar como legislador positivo, implementando ações afirmativas
de “cotas” ou metas para correção das alegadas disparidades estatísticas, encontradas nos quadros de empregados do Banco em
cotejo com a população economicamente ativa do Distrito Federal, quanto aos critérios de admissão, promoção e remuneração
dos empregados negros, mulheres ou maiores de 40 anos de idade.
Agravo de instrumento a que se nega provimento22.

No último item da ementa, porém, contraditoriamente, o
TST adentrou o mérito do recurso de revista, conquanto tenha
denegado provimento ao agravo de instrumento, e infirmou entendimento contrário à adoção da prova estatística.
Observa-se, portanto, que a jurisprudência nacional precisa
atentar para as novas modalidades de discriminação, cuja prova
também é indireta, vez que a discriminação facial ou explícita se
torna paulatinamente mais escassa a cada dia, o que demanda a
utilização de meios e instrumentos de prova adequados às circunstâncias fáticas atuais.
A prova estatística é de fulcral relevância em ações civis públicas ou em ações coletivas, pois permitem a observação do conjunto da população, que possui qualificação e escolaridade para
exercício do cargo, em comparação com a amostra da empresa,
ou seja, coteja-se a situação fora da empresa e a situação intra
muros, verificando-se se a discriminação atravessa e constitui a organização empresarial, como emblema ideológico oculto e jamais
admitido publicamente, por ser ilícito e antiético.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Isto posto, é possível concluir:
22 BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Agravo de Instrumento no Recurso de Revista n. 009524003.2005.5.10.0013. Relator Ministro Walmir Oliveira da Costa; Agravante: Ministério Público do Trabalho;
Agravados: Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Brasília e Itaú Unibanco S/A;
Órgão julgador: Primeira Turma; Data de julgamento: 08.04.2015.
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1. No Estado de Direito, portanto, as normas são válidas universalmente e iguais para todos, pois somente a regulamentação prévia, abstrata e geral poderia assegurar a certeza, a previsibilidade,
a racionalidade e a justiça das limitações na esfera da liberdade
e propriedade dos cidadãos. A premissa de que todos são iguais
perante a lei traz implícita a ideia de que as desigualdades fáticas
entre as pessoas são irrelevantes sob o ponto de vista jurídico.
2. O Estado do Bem Estar Social preconiza uma distribuição
mais equitativa da riqueza social produzida e traz para o centro da
discussão a igualdade de chance ou igualdade de oportunidades
entre os indivíduos, destacando a necessidade de colocar todos os
membros da coletividade em iguais condições de competividade
pelos bens da vida.
3. No ordenamento jurídico brasileiro, a igualdade sempre foi inserida nas Constituições federais, até 1988, apenas com a finalidade de aplicação formal. Não havia garantias de efetividade e nem
mecanismos para sua regulação, de modo que se traduziu em um
adensamento da racionalidade liberal, mesmo em se tratando da
Constituição Federal de 1946.
4. O advento da Constituição Federal de 1988 implicou profundo
impacto na aplicação do princípio, que não mais estava adstrito à
sua dicção formal, mas se dirigia a assegurar uma igualdade material. Por esta razão, não apenas o art. 5º, caput, assegurou a igualdade, mas também os artigos 3º, incisos III e IV, além dos artigos 170,
193, 196 e 205, bem como o art. 7º, incisos XXX e XXXI, que garante a efetividade do preceito no âmbito das relações de trabalho.
5. Torna-se indene de dúvidas que a Carta Magna de 1988 pretende a efetividade da igualdade material e cerca o direito de diversas
garantias para sua implementação.
6. A teoria do impacto adverso sustenta que devem ser consideradas discriminatórias as práticas que, em sua essência, são
despidas de conteúdo discriminatório, mas que são prejudiciais
a determinado grupo e não possuem relação com as necessidades do emprego. Trata-se da denominada discriminação indireta,
discriminação de resultados ou discriminação estrutural, na qual
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não há a intenção de violação do princípio da igualdade, mas a
prática empresarial, aparentemente neutra, causa maior prejuízo a
um grupo ou segmento social do que outro e não há justificativa
de sua adoção pela atividade desenvolvida.
7. As relações trabalhistas, assim como as demais relações humanas, possuem uma riqueza de detalhamento fático que dificilmente se esgota em uma classificação. Por este motivo, torna-se
imperiosa a enumeração das práticas discriminatórias considerando a sua casuísta, ou seja, a impossibilidade de sua sistematização.
Assim, a conduta discriminatória pode estar fundada em diversas
circunstâncias: a) por motivo de raça; b) por motivo de origem
(nordestinos, imigrantes, etc.); c) por motivo de gênero; d) por
estado civil ou possibilidade de ter filhos; e) por obesidade; f) por
competência acima da média; g) por idade; h) por existência de
antecedentes criminais; i) por atividade sindical; j) por existência
de relacionamentos amorosos na empresa; k) por orientação sexual; l) por doença estigmatizante; m) por doença ocupacional/
acidente de trabalho; n) por apresentação de atestados médicos
sucessivos; o) por ajuizamento de ações trabalhistas; p) por deficiência física ou mental; q) por orientação política; r) por religião;
s) por existência de dívidas; t) por alcoolismo ou uso de drogas;
u) por identidade estética (barba, tatuagem, piercings, etc.); etc.
8. A regra geral é de que a conduta discriminatória do empregador ou seu preposto deve ser demonstrada pelo reclamante, porquanto se trata de fato constitutivo do seu direito, o que dificulta
sobremaneira a prova do ilícito. A prática pode ser explícita ou
não explícita – e, em ambos os casos, alguns aspectos sobre a sua
prova geram controvérsias na jurisprudência.
9. A prova estatística vem sendo admitida na Suprema Corte dos
Estados Unidos desde 1977, tendo por leading case o processo de
Castaneda v. Partida. Por outro lado, na União Europeia, o emprego da prova estatística também vem sendo expressamente
admitido, sobretudo em relação à demonstração de casos de discriminação. As Diretivas 2000/43/CE e 2000/78/CE, tratando
do combate à discriminação e da igualdade de acesso ao emprego
e à atividade profissional, estabelecem, ambas em seus artigos 15,
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a possibilidade do emprego da prova por estatística para a demonstração da condição de discriminação.
10. O valor probante das estatísticas é rechaçado na jurisprudência brasileira trabalhista. Em 12 de setembro de 2005, o Ministério
Público do Trabalho ajuizou ações civis públicas contra os cinco
maiores bancos brasileiros da época, pleiteando de cada instituição financeira indenização por dano moral coletivo no valor de
R$ 30 milhões, em face da discriminação indireta racial, de gênero
e por idade, fundamentando a pretensão em dados estatísticos.
As decisões do Tribunal Superior do Trabalho, nos cinco processos, foram todas no sentido de impossibilidade de verificação da
aptidão da prova estatística para demonstração da discriminação
indireta, por força da sua Súmula 126. No último item da ementa,
porém, contraditoriamente, o TST adentrou o mérito do recurso de revista, conquanto tenha denegado provimento ao agravo
de instrumento, e infirmou entendimento contrário à adoção da
prova estatística.
11. Observa-se, portanto, que a jurisprudência nacional precisa
atentar para as novas modalidades de discriminação, cuja prova
também é indireta, vez que a discriminação facial ou explícita se
torna paulatinamente mais escassa a cada dia, o que demanda a
utilização de meios e instrumentos de prova adequados às circunstâncias fáticas atuais.
12. A prova estatística é de fulcral relevância em ações civis públicas ou em ações coletivas, pois permitem a observação do conjunto da população, que possui qualificação e escolaridade para
exercício do cargo, em comparação com a amostra da empresa,
ou seja, coteja-se a situação fora da empresa e a situação intra
muros, verificando-se se a discriminação atravessa e constitui a organização empresarial, como emblema ideológico oculto e jamais
admitido publicamente, por ser ilícito e antiético.
REFERÊNCIAS
ALLPORT, Gordon. La naturaleza del prejuicio. Buenos Aires: Universitária, 1954.

396

DIREITO ANTIDISCRIMINATÓRIO DO TRABALHO: ASPECTOS MATERIAIS E PROCESSUAIS

ARENHART, Sérgio Cruz. A prova estatística e sua utilidade em litígios complexos. Revista Direito e Práxis, Rio de Janeiro, v. 10, n. 1, p. 661-677, 2019.
BRASIL. Lei 12.990, de 09 de junho de 2014. Disponível em: http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l12990.htm.
Acesso em: 12 jul. 2021.
BRASIL. Lei 8.213, de 24 de julho de 1991. Disponível em: http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8213cons.htm. Acesso em: 12 jul. 2021.
BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região. Recurso Ordinário n. 0000470-86.2017.5.10.0016. Relator Desembargador Dorival
Borges; Recorrido: MP – Áudio e Vídeo Ltda – EPP; Data de julgamento:
31.10.2018.
BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região. Recurso Ordinário n. 00936-2005-012-10-00-9. Relator para o acórdão Juiz Revisor
Oswaldo Florêncio Neme Junior; Órgão julgador: Primeira Turma;
Recorrente: Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Brasília; Recorridos: HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo e
Ministério Público do Trabalho; Data de julgamento: 21.03.2007; Data de
publicação: 30.03.2007.
BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Agravo de Instrumento no
Recurso de Revista n. 0095240-03.2005.5.10.0013. Relator Ministro
Walmir Oliveira da Costa; Agravante: Ministério Público do Trabalho;
Agravados: Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de
Brasília e Itaú Unibanco S/A; Órgão julgador: Primeira Turma; Data de
julgamento: 08.04.2015.
COMUNIDADE ECONÔMICA EUROPEIA – CEE. Diretiva 75/117
do Conselho, de 10 de fevereiro de 1975. Disponível em: https://www.
yumpu.com/pt/document/read/14387707/directiva-75-117-cee-do-conselho-de-10-de-fevereiro-de-secola. Acesso em: 12 jul. 2021.
ESTADOS UNIDOS. Suprema Corte. Griggs v. Duke Power Co., 401
U.S. 424 (1971). Disponível em: https://supreme.justia.com/cases/federal/us/401/424. Acesso em: 12 jul. 2021.
EUROPA. Corte Europeia. Processo 170/84. Disponível em: https://
eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:61984CJ0170&from=EN. Acesso em: 12 jul. 2021.
LIMA, Firmino Alves. Teoria da discriminação nas relações de trabalho. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.

397

DIREITO ANTIDISCRIMINATÓRIO DO TRABALHO: ASPECTOS MATERIAIS E PROCESSUAIS

MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Manual do
processo de conhecimento. 5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2006.
NEVES, Antônio Castanheira. Justiça e direito. Boletim da Faculdade
de Direito da Universidade de Coimbra, v. 51, p. 205-269, 1975.
NOVAIS, Jorge Reis. Contributo para uma teoria do estado de direito.
Coimbra: Almedina, 1987.
O GLOBO. Economia. Ministério Público vai à justiça contra bancos. Disponível em: https://acervo.oglobo.globo.com/consulta-ao-acervo/?navegacaoPorData=200020050913. Acesso em: 12 jul. 2021.
SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 23.
ed. São Paulo: Malheiros, 2004.

398

10.51797/9786588862100

