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DA DISCRIMINAÇÃO DE GÊNERO E POR ORIENTAÇÃO SEXUAL NAS 

RELAÇÕES DE TRABALHO FRENTE AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 

 

 

ROBERTA MANTOVANI ANGELO1 

RICARDO DA SILVEIRA E SILVA2 

 

 

RESUMO: 
 

A discriminação é uma forma de segregar, de desvalorizar as pessoas, de 
inferiorizá-las. De forma mais profunda, a discriminação está diretamente 
relacionada com o preconceito, são atitudes arbitrárias e depreciativas que violam 
direitos individuais. O presente trabalho tem como objetivo o debate de 
determinadas condutas discriminatórias na relação empregatícia. E, quando tais 
condutas são motivadas por conta do gênero da pessoa ou da orientação sexual, o 
ordenamento jurídico não pode tolerar que o indivíduo seja moral, física  ou 
psicologicamente depreciado, uma vez que é no ambiente laboral que aquele passa 
a maior parte de seu tempo, de onde retira o seu sustento e há quem diga que é 
onde se dignifica. Tais condutas discriminatórias ferem diretamente a Constituição 
Federal e os princípios nela contidos, bem como as demais legislações trabalhistas 
brasileiras e convenções da OIT. E isso se dá, pelo fato de que, com a 
discriminação, está a se desrespeitar, sobretudo, a dignidade da pessoa humana e a 
vedação constitucional de não discriminação, dentre tantos outros direitos da 
personalidade. Buscam-se, então, as possíveis soluções referentes a tais infrações, 
posto que a discriminação, por si só, já é conduta caracterizada como reprovada e 
ilícita, e, se tais fatos ocorrerem junto à relação contratual laboral, há, então, 
agravamento de tal conduta. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Ambiente laboral. Discriminação. Direitos fundamentais. 
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OF GENDER DISCRIMINATION AND SEXUAL ORIENTATION IN WORK 
RELATIONS AGAINST FUNDAMENTAL RIGHTS 

 
 
ABSTRACT: 

 
 The discrimination is a way of segregate, devalue and lower people. In a 
deeper way, discrimination is directly related to prejudice, that are arbitrary and 
derogatory attitudes which violate individual rights. This study aims to discussing 
about certain discriminatory conducts in the employment relation. And when these 
behaviors are motivated by person gender or sexual orientation, the legal system can 
not tolerate that the individual is morally, physically or psychologically depreciated, 
where there is a work environment and the individual spends most part of his time, it 
is where he draws his sustenance and some people say it is where he is dignified. 
Such discriminatory conduct injures directly the Federal Constitution and its principle, 
as well as other laws of Brazilian labor. Besides Conventions of International Labor 
Organization. And in fact, discrimination is mainly about disrespect for the dignity of 
human person and the constitutional prohibition of discrimination, many other 
fundamental human rights. Seeking for possible solutions regarding such infractions, 
in which discrimination is already a faulty and illicit conduct, these facts occurring in 
conjunction with the employment relationship, there is a worsening of such conduct. 
 

KEYWORDS: Labor environment, Discrimination; Fundamental rights. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

 

 

INTRODUÇÃO 
 

 O presente trabalho pretende realizar uma análise da discriminação no 

mercado de trabalho, principalmente no que se refere às questões de gênero e 

orientação sexual, tendo o intento de demonstrar como essas atitudes violam uma 

extensa gama de direitos e princípios, presentes em nosso ordenamento e que 

devem ser respeitados na relação laboral, a fim de garantir a dignidade do 

trabalhador.   

 No decorrer dos anos, há ampla discussão acerca dos direitos fundamentais 

dos seres humanos, bem como dos princípios que regem tais direitos. Por meio de 

uma breve análise cronológica, parte-se  do fim da Segunda Guerra Mundial, em 

1945, e o inegável sofrimento e devastação, ocasionados por tal conflito, e as 

atrocidades cometidas durante esse período violaram todos e quaisquer direitos que 

existiam. O fim da guerra foi o marco inicial para uma discussão mais ampla acerca 

dos direitos fundamentais, inerentes ao homem. A Carta das Nações Unidas, 

publicada em 1945 e promulgada no Brasil como decreto nº 19.841, de 22 de 

outubro de 1945, é o primeiro passo de tal debate e dispõe, em seu artigo 1º, § 3º, 

“Promover e estimular o respeito aos direitos humanos e as liberdades fundamentais 

para todas as pessoas, sem qualquer distinção”. 

 A Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da 

Costa Rica), de 22 de novembro de 1969, também traz, em seu texto, o 

comprometimento em promover e estimular o respeito aos direitos humanos e às 

liberdades fundamentais. Ao longo dos anos, ocorreram inúmeros debates acerca do 

tema, que ocasionaram diversos tratados, convenções e orientações no contexto 

internacional, sempre visando à busca pela efetivação dos direitos inerentes ao 

homem e ao seu desenvolvimento pleno e digno. 

 No âmbito nacional, a Constituição Federal de 1988 consolida a proteção aos 

direitos fundamentais e também a dignidade da pessoa humana, sendo tal princípio 

um dos alicerces do Direito brasileiro. Na Carta Magna, estão dispostos princípios, 

que se entendem como preceitos norteadores, dentre eles, salientam-se os que 

mais englobam esse debate, princípios da dignidade da pessoa humana, igualdade 

e liberdade. Tais proteções podem ser encontradas no Art. 1º, inciso III, que garante 

a dignidade da pessoa humana, bem como no Art. 3º, inciso IV, que objetiva 
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promover o bem de todos, sem discriminação. Ainda no que se refere a tal proteção, 

é pertinente citar o Art. 5º, inciso I, que assegura a igualdade entre todos. O 

ordenamento jurídico brasileiro também busca a proteção da vida privada e das 

particularidades do indivíduo, principalmente no que diz respeito às relações de 

trabalho. 

 Considerando-se as observações já feitas, busca-se ampliar o debate em 

relação à discriminação feita em relação à identidade de gênero, assim como à 

orientação sexual no meio de trabalho, para que a pessoa seja tratada de forma 

igualitária, sem distinção ou discriminação na relação de trabalho, tal como dispõe o 

artigo 7º, inciso XXX da nossa Constituição Federal.  

 A proteção desses indivíduos no âmbito de trabalho também vem sendo 

garantida pela lei nº. 9.029/95, em seus artigos 1º e 4º, que têm como objetivo coibir 

a prática de atos discriminatórios, bem como o eventual rompimento da relação 

trabalhista. A importância dessas proteções deriva do fato de que o ambiente de 

trabalho é considerado um dos locais onde o ser humano busca a máxima 

efetivação da sua dignidade, e, se não houver essa efetivação, resta prejudicada 

uma quantidade infinita de direitos e garantias constitucionais. 
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1. DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS NA RELAÇÃO DE 

TRABALHO 

 

 O ser humano encontra-se em constante evolução e o ordenamento jurídico 

necessita acompanhar essas mudanças. Os direitos fundamentais decorrem da 

própria natureza humana e podem ser considerados uma construção histórica. Por 

vezes, no âmbito internacional, esses mesmos direitos são denominados de direitos 

humanos, mas, ainda que haja nomenclaturas diferentes, é possível definir esses 

direitos como aqueles básicos a qualquer pessoa. Baseando-se nas transformações 

decorrentes dessa evolução, o autor Noberto Bobbio descreve, com primazia, a 

evolução desses direitos ao longo da história: 

 

Os direitos do homem, por mais fundamentais que sejam, são direitos 
históricos, ou seja, nascidos em certas circunstâncias, caracterizadas por 
lutas em defesa de novas liberdades contra velhos poderes, e nascidos de 
modo gradual, não todos de uma vez e nem de uma vez por todas. (...) o 
que parece fundamental numa época histórica e numa determinada 

civilização não é fundamental em outras épocas e em outras culturas. 3 

 

 No âmbito nacional, a Constituição Federal de 1988 traz, em seu texto, os 

direitos e garantias fundamentais, entre eles, o Direito ao Trabalho. Já em seu 

preâmbulo, institui sua intenção de assegurar, aos indivíduos, o direito à igualdade e 

à promoção do bem-estar de todos, tendo como propósito assegurar a dignidade da 

pessoa humana. Esses princípios objetivam a promoção de um Estado Democrático 

de Direito que proporcione, aos seus indivíduos, igualdade de oportunidades, como 

dispõe o artigo 3º, inciso IV, da Constituição Federal: “sem preconceitos de origem, 

raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação” 4.  

 Ainda no âmbito constitucional, é importante ressaltar o artigo 6º, que 

estabelece o trabalho como um Direito Social, atribuindo-lhe, dessa maneira, caráter 

social, ou seja, este pode ser entendido como uma ferramenta que edifica o 

indivíduo, para tanto, o trabalho exerce função social e não existe apenas como 

                                                           
3 BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos, 7ª Ed. Rio de Janeiro: Editora Campus, 1992. p. 5-19.  
4 BRASIL. Constituição Federal, 1988.  Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>.  Acessado em: 28 de agosto de 
2017. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
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forma de gerar recursos financeiros, mas também produzir meios para que o 

indivíduo alcance a dignidade humana.  

 

A Constituição da República, em seu artigo 1º, III, dispõe que a República 
Federativa do Brasil, se constitui em Estado Democrático de Direito e tem 
como fundamentos, a dignidade da pessoa humana. Portanto, conclui-se 
que não é possível que um contrato cumpra a sua função social, sem que o 
mesmo na sua consecução assegure a dignidade da pessoa humana. 5  

 

 Logo em seguida, no artigo 7º e seus incisos, podem-se  encontrar algumas 

vedações quanto à  discriminação, diferenciação ou distinção, seja por sexo, raça, 

idade, cor, estado civil ou ainda por ser portador de deficiência.  

 Ao que diz respeito às relações de trabalho e aos princípios norteadores, é 

indispensável o papel da Organização Internacional do Trabalho, OIT, que é 

responsável pela criação de convenções e recomendações realizadas no âmbito 

internacional aos países que dela fazem parte, tendo como intuito assegurar que o 

trabalho seja uma forma de o homem edificar sua dignidade. Em 1998, a 

Conferência Internacional do Trabalho adere à  Declaração dos Direitos e Princípios 

Fundamentais no Trabalho, que reafirma o compromisso em aplicar tais direitos nas 

relações de trabalho, e, entre os compromissos firmados, encontra-se o da 

eliminação da discriminação. Assim como a OIT 100, que traz não apenas o 

conceito de discriminação, mas o comprometimento em promover “a igualdade de 

oportunidade e de tratamento em matéria de emprego e profissão, com objetivo de 

eliminar toda discriminação”. 6  

 

 

1.1. DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS 

 

 Princípios, quando se busca no dicionário a origem dessa palavra, é 

encontrada a definição de o começo de algo; o que ocorre ou existe primeiro que os 

                                                           
5SILVA. Leda Maria Messias da. O Cumprimento da função social do contrato no tocante ao meio 
ambiente do trabalho. Disponível em: 
http://www.publicadireito.com.br/conpedi/manaus/arquivos/anais/bh/leda_maria_messias_da_silva.pdf 
Acessado em 02 de setembro de 2017.  
6 HISTÓRIA DA OIT. Disponível em: <http://www.ilo.org/brasilia/conheca-a-oit/hist%C3%B3ria/lang--
pt/index.htm>. Acessado em 08 de Setembro de 2017.  

http://www.publicadireito.com.br/conpedi/manaus/arquivos/anais/bh/leda_maria_messias_da_silva.pdf
http://www.ilo.org/brasilia/conheca-a-oit/hist%C3%B3ria/lang--pt/index.htm
http://www.ilo.org/brasilia/conheca-a-oit/hist%C3%B3ria/lang--pt/index.htm
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demais; o que fundamenta ou pode ser usado para embasar alguma coisa. 

Fundamental, por sua vez, significa básico, essencial, necessário, é um adjetivo que 

faz referência àquilo que serve de base. Da forma mais simples possível, definem-se 

os princípios fundamentais como os direitos mais essenciais e necessários dos 

seres humanos e nos quais também se encontram os alicerces utilizados pelo 

ordenamento jurídico brasileiro na hora de delimitar e embasar suas principais 

normas.   

 O indivíduo traz, consigo, uma série de valores que permitem sua evolução, e 

os direitos fundamentais, em sua maioria, fazem parte desses valores e garantem, 

àquele, a oportunidade de prosperar e se desenvolver de forma plena. Como bem 

ressalta Laert Mantovani Junior, “os direitos fundamentais são indispensáveis para 

garantir ao indivíduo o mínimo necessário para seu pleno desenvolvimento”. 7  

 Tanto o princípio da igualdade quanto o da liberdade são antigos, e, da 

perspectiva dos direitos humanos, são direitos de primeira geração, entretanto 

ambos continuam permeando os pensamentos e servindo de base para o Direito 

Contemporâneo, como delineia Sidney Guerra: “Os princípios são alicerces sobre os 

quais toda a estrutura do ordenamento se erige [...] são construídos historicamente e 

pouco a pouco introduzidos na consciência jurídica de um povo”. 8  

Um dos documentos mais importantes acerca dos direitos fundamentais dos seres 

humanos, sem sombra de dúvidas, é a Declaração Universal de Direitos Humanos:  

 

A Declaração Universal de 1948 objetiva delinear uma ordem pública 
mundial fundada no respeito à dignidade da pessoa humana, ao consagrar 
valores básicos universais. Desde seu preâmbulo, é afirmada a dignidade 
inerente a toda pessoa humana, titular de direitos iguais e inalienáveis. 9 

 

 É válido ressaltar que os direitos fundamentais não podem ser entendidos 

como absolutos, o que significa dizer que, ainda que básicos, esses direitos podem 

ser relativizados, desde que estejam dentro dos parâmetros da razoabilidade e da 

proporcionalidade. Nesse sentido, há a Jurisprudência do STF:   

 

                                                           
7 JUNIOR MANTOVANI, Laert. O Direito constitucional a intimidade e a vida privada do empregado e 
o poder diretivo do empregador. São Paulo: Editora LTr, 2013. p. 41. 
8 GUERRA, Sidney. Direitos Humanos na ordem jurídica internacional e reflexos na ordem 
constitucional brasileira. 2ª Ed. São Paulo: Editora Atlas, 2014. p.194. 
9 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 14ª Edição. São 
Paulo: Editora Saraiva, 2013. p. 210. 
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OS DIREITOS E GARANTIAS INDIVIDUAIS NÃO TÊM CARÁTER 
ABSOLUTO. 
Não há, no sistema constitucional brasileiro, direitos ou garantias que se 
revistam de caráter absoluto, mesmo porque razões de relevante interesse 
público ou exigências derivadas do princípio de convivência das liberdades 
legitimam, ainda que excepcionalmente, a adoção, por parte dos órgãos 
estatais, de medidas restritivas das prerrogativas individuais ou coletivas, 
desde que respeitados os termos estabelecidos pela própria Constituição. O 
estatuto constitucional das liberdades públicas, ao delinear o regime jurídico 
a que estas estão sujeitas - e considerado o substrato ético que as informa - 
permite que sobre elas incidam limitações de ordem jurídica, destinadas, de 
um lado, a proteger a integridade do interesse social e, de outro, a 
assegurar a coexistência harmoniosa das liberdades, pois nenhum direito 
ou garantia pode ser exercido em detrimento da ordem pública ou com 
desrespeito aos direitos e garantias de terceiros. STF, Pleno, RMS 
23.452/RJ, Relator Ministro Celso de Mello, DJ de 12.05.2000.10 

 

 O princípio da igualdade encontra-se reconhecido como direito e garantia, no 

art. 5º, caput da Constituição Federal: “Todos são iguais perante a lei, sem distinção 

de qualquer natureza”. 11 Também denominado de princípio da isonomia, recai sobre 

uma antiga frase, muito utilizada no meio jurídico: "Dar tratamento isonômico às 

partes significa tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na exata 

medida de suas desigualdades”.12 Tal citação pressupõe que, dessa forma, seja 

garantido o tratamento igualitário entre os indivíduos, ainda que estes, entre si, 

tenham suas próprias singularidades. Nesse sentido, são vedadas a discriminação, 

a diferenciação arbitrária, devendo os indivíduos serem respeitados nas suas 

particularidades. Contudo é sabido que se vive em uma sociedade em que 

prevalecem as desigualdades, e é dever do Estado regularizar determinadas ações 

a fim de combater essas desigualdades e garantir o bem-estar social dos seus 

indivíduos. Quando a isso, há um posicionamento do autor Estêvão Mallet: 

 

Daí a importância do princípio da igualdade e, ao mesmo tempo, a repulsa 
provocada pela discriminação. Afinal, o que é a discriminação senão a 
desigualdade arbitrária, inaceitável e injustificável? Nada mais do que isso. 
Discriminação supõe desigualdade. Não qualquer desigualdade, como será 
visto mais adiante, mas a desigualdade ilegítima, intolerável diante das 

                                                           
10 BRASIL. Supremo Tribunal Federal, RMS 23.452/RJ, Relator Ministro Celso de Mello, DJ de 
12.05.2000 Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/visualizarEmenta.asp?s1=000020700&base=baseAcordao
s>. Acessado em: 08 de Setembro de 2017. 
11 BRASIL. Constituição Federal 1988.  Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acessado em: 09 de Setembro 
de 2017. 
12JUNIOR NERY, Nelson.  Princípios do Processo Civil na Constituição Federal. 5ª. Ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais,1999. 

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/visualizarEmenta.asp?s1=000020700&base=baseAcordaos
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/visualizarEmenta.asp?s1=000020700&base=baseAcordaos
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
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circunstâncias dos padrões então vigentes. Por isso que, se a justiça se 
relaciona com a igualdade e a igualdade repele a discriminação, a 
discriminação é também a negação da justiça. 13  

 
 O princípio da liberdade é um dos pilares do Estado Democrático de Direito, 

sendo um dos preceitos norteadores do nosso ordenamento e que encontra amparo 

no preâmbulo da Constituição: 

 

Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional 
Constituinte para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o 
exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-
estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de 
uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na 
harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a 
solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, 
a seguinte CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. 14 

 

 Portanto, deve-se ter em mente que todos têm o direito de viver como bem 

entendem, desde que isso não prejudique o direito do outro; tal liberdade se 

estende, inclusive, ao que diz respeito à  sexualidade da pessoa. Quando se fala do 

âmbito trabalhista, deve-se entender que a sexualidade não deve ser fator de 

avaliação, nem deve interferir no critério de julgamento do empregador. Dispõe 

ainda o artigo 5º, inciso XLI, que “a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos 

direitos e liberdades fundamentais”. 

 Diante disso, é inegável o caráter de essencialidade que a Constituição 

atribuiu ao trabalho, sendo de suma importância a aplicação dos direitos 

fundamentais nesses vínculos de trabalho. Não por menos, o artigo 7º da nossa 

Magna Carta traz um extenso conjunto de direitos reservados a salvaguardar a 

relação de trabalho.  

 

 

 

                                                           
13 MALLET, Estêvão. Igualdade, discriminação e direito do trabalho. Brasília: Revista do TST., vol. 76, 
n.3, p.17. Disponível em: 
<https://juslaboris.tst.jus.br/bitstream/handle/1939/18077/001_mallet.pdf?sequence=4>. Acessado em 
14 de Setembro de 2017.  
14  BRASIL. Constituição Federal 1988.  Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acessado em: 20 de setembro 
de 2017. 

https://juslaboris.tst.jus.br/bitstream/handle/1939/18077/001_mallet.pdf?sequence=4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
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1.2.  PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 

 

 O princípio da dignidade da pessoa humana é uma construção histórica e 

uma conquista do reconhecimento da valoração social que o indivíduo tem, é fato 

que a dignidade é um tema amplo, complexo, e que não se encontra, com facilidade, 

uma definição que expresse toda a sua abrangência, isso porque a dignidade, de 

que tanto se fala, envolve a honra, liberdade, moral, entre tantos outros valores. 

Diante das sábias palavras, de Ingo Wolfgang pode-se definir a dignidade da pessoa 

humana como 

 

Qualidade intrínseca e distintiva reconhecida a cada ser humano, que o faz 
merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da 
comunidade, implicando, nesse 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 lhe garantir as condições 
existenciais mínimas para uma vida saudável. 15  

 

 É inegável a atenção que passou a se dar a tal principio, após a 2ª Guerra 

Mundial, isso porque foram cometidas tamanhas atrocidades contra a humanidade, 

foram desrespeitados e esquecidos tantos direitos, que se marcou,  de forma 

profunda, a forma com a qual se encara e lida  com os direitos inerentes às pessoas. 

Com o advento da Declaração Internacional de Direitos Humanos, de 1948, passou-

se a ter uma noção mais clara do que exatamente consistia essa tão falada 

dignidade. Em seu preâmbulo, existe a garantia da importância desse preceito a fim 

de salvaguardar a efetividade dos direitos fundamentais: “o reconhecimento da 

dignidade inerente a todos os membros da família humana e de seus direitos iguais 

e inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo”. 16 

 No âmbito nacional, a Constituição Federal de 1988 trouxe, no seu artigo 1º, a 

dignidade da pessoa humana como um dos pilares de sustentação do Estado 

Democrático de Direito, muitos artigos da Constituição visam proteger direitos 

fundamentais, muito disso por conta de que os anos que a antecedem, sendo esses 

anos justamente os da ditadura militar, período em que houve negação dos valores 

                                                           
15 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais. 6ª Ed. Porto 
Alegra: Livraria do Advogado, 2008, p. 37. 
16 DECLARAÇÃO UNIVERSAL DE DIREITOS HUMANOS, ONU 1948. Disponível em: 
<http://www.onu.org.br/img/2014/09/DUDH.pdf>. Acessado em: 27 de Setembro de 2017 

http://www.onu.org.br/img/2014/09/DUDH.pdf
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relativos à pessoa, bem como das garantias fundamentais que foram esquecidas por 

esse regime, ofendendo profundamente a dignidade da pessoa humana.. 

 Ainda que a humanidade tenha passado por penosos períodos em que se 

abandonou e menosprezou uma gama extensa de direitos, entre eles, o do debate 

em questão, é importante ressaltar que se entende que todos os seres humanos 

nascem dotados dessa dignidade, portanto, todas as pessoas são meritórias de 

respeito e igualdade perante a sociedade na qual estão inclusas.  

 

A dignidade é uma qualidade intrínseca a pessoa humana, que não pode 
ser afastada de quem quer que seja. Não se pode cogitar, por exemplo, que 
uma determinada pessoa esteja despida dessa qualidade, ainda que seja 
uma pessoa considerada repugnante pela sociedade na qual esteja 
inserida. Isso porque, como visto, a dignidade é inerente à própria pessoa, 
em que não pese não observar a prática de comportamentos que sejam 
considerados dignos a todos. 17  

 

 Diante disso, entende-se como um dos objetivos do Estado garantir que seus 

indivíduos evoluam e cresçam, de forma plena e eficaz, ou seja, é dever do Estado 

proporcionar condições que promovam e protejam a dignidade, dessa forma, essa 

proteção é estendida também nas relações trabalhistas, não podendo o Estado 

permanecer inerte frente a questões como discriminação, assédio e qualquer outro 

tipo de conduta degradante, que venham a ferir o que se considera digno, uma vez 

que não há nenhum valor que se sobreponha ao da pessoa humana. O autor Silvio 

Romero entende que “Os direitos e garantias fundamentais instituídos no art. 5º da 

Constituição Federal têm como fonte ética a dignidade da pessoa humana, como 

forma de proteção e desenvolvimento da pessoa”. 18 

 

 

2. DA DISCRIMINAÇÃO 

 

 Nesse contexto, primeiro se faz necessário entender o significado por trás de 

tal palavra, para que dessa forma seja possível dar continuidade ao debate acerca 

desse tema, e, como o presente trabalho visa se posicionar diante da discriminação 

                                                           
17 GUERRA, Sidney. Direitos Humanos na ordem jurídica internacional e reflexos na ordem 
constitucional brasileira, 2ª edição. São Paulo: Editora Atlas, 2014. p. 206. 
18 BELTRÃO, Silvio Romero. Direitos da personalidade: de acordo com o novo Código Civil. São 
Paulo: Editora Atlas, 2005. p.23 
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nas relações de trabalho, faz-se pertinente utilizar a definição acerca desse tema 

presente na OIT 111 sobre discriminação em matéria de emprego e profissão, que 

diz: 

 

Artigo 1º. [...] o termo "discriminação" compreende:  
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 oportunidades ou de tratamento em 
matéria de emprego ou profissão. 19 

 

 Toda e qualquer forma de discriminação fere diretamente o princípio da 

igualdade, portanto, pode-se considerar que tais atos são enjeitados juridicamente, 

salientando-se, ainda, os prejuízos causados àqueles que sofrem com esses 

tratamentos desiguais. Ainda que tão opostas, a igualdade e a discriminação, ao que 

parece, de certa forma, andam juntas, isso porque, para que haja a máxima 

efetivação e promoção da igualdade, é preciso erradicar a discriminação, uma vez 

que não há espaço para uma enquanto a outra prevalece. Por meio das palavras de 

Flávia Piovesan pode-se demonstrar o seguinte: 

 

[...] a igualdade e a discriminação pairam sob o binômio inclusão-exclusão. 
Enquanto a igualdade pressupõe formas de inclusão social, a discriminação 
implica a violenta exclusão e intolerância à diferença e diversidade. Assim a 
proibição da exclusão, não resulta automaticamente na inclusão. 20  

 

 O artigo 1º, inciso I, da Declaração Universal de Direitos Humanos, 

exemplifica, com primor, esse crescimento, de forma isonômica, e a ressalva feita 

quanto às capacidades de cada um, sendo assim, não se pode ceifar a liberdade do 

outro, tomando-se por base as suas individualidades:  

 

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, idioma, religião, opinião política ou de outra natureza, 

                                                           
19 BRASIL. Decreto nº. 62.150, de 19 de Janeiro de 1968. Convenção sobre discriminação em 
matéria de emprego e profissão. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1950-
1969/d62150.htm> Acessado em: 02 de Outubro de 2017. 
20 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 14ª Edição. São 
Paulo: Editora Saraiva, 2013. p. 268.- 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1950-1969/d62150.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1950-1969/d62150.htm
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origem nacional ou social, riqueza, nascimento, ou qualquer outra condição. 
21 

 

 Diante disso, faz-se plausível afirmar que as medidas de combate à  

discriminação são de grande relevância para o desenvolvimento dos indivíduos de 

uma sociedade, sendo válido lembrar que esse compromisso de combate à  

discriminação foi assumido pelo Estado brasileiro em convenções perante a 

comunidade internacional. Dito isso, é preciso também entender que tanto a 

eliminação da discriminação quanto a efetivação da igualdade estão, de certo modo, 

interligadas. Como já dito anteriormente, cabe, ao Estado, não apenas colocar em 

prática medidas que coíbam condutas discriminatórias, mas também oportunizar, 

aos seus indivíduos, formas para que estes possam desenvolver-se de forma digna 

e igualitária, a fim de resguardar seus direitos. A Constituição é bem clara quando 

dispõe em seu artigo 4º, inciso IV, que é um dos objetivos fundamentais do Estado 

“promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 

quaisquer outras formas de discriminação”. 22 

 

 

2.1. DA DISCRIMINAÇÃO NAS RELAÇÕES TRABALHISTAS 

 

Na seara trabalhista, as alterações realizadas na Consolidação das Leis do 

Trabalho – CLT – é a legislação mais atual, que entra em vigor no final deste ano, 

2017, e traz algumas disposições acerca do tema em questão, com a inclusão do 

artigo 510-B, que prevê “assegurar tratamento justo e imparcial aos empregados, 

impedindo qualquer forma de discriminação por motivo de sexo, idade, religião, 

opinião política ou atuação sindical”. 23  

 A Constituição Federal, no capítulo destinado aos Direitos Sociais, traz uma 

grande gama de direitos a serem aplicados às relações trabalhistas, visando, dessa 

forma, proteger os destinatários da lei contra possíveis desigualdades, e tem um rol 

                                                           
21 DECLARAÇÃO UNIVERSAL DE DIREITOS HUMANOS, ONU 1948. Disponível em: 
<http://www.onu.org.br/img/2014/09/DUDH.pdf>. Acessado em: 05 de Outubro de 2017. 
22 BRASIL. Constituição Federal 1988.  Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acessado em: 05 de Outubro de 
2017. 
23 BRASIL. Lei Nº. 13.467, de 13 de Julho de 2017. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/L13467.htm>. Acessado em: 05 de 
Outubro de 2017. 

http://www.onu.org.br/img/2014/09/DUDH.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/L13467.htm
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relativamente amplo quanto ao assunto discriminação. Sobre isso, destaca-se o 

seguinte artigo: 

 

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que 
visem à melhoria de sua condição social: XXX - proibição de diferença de 
salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de 
sexo, idade, cor ou estado civil. 24 

 

 As relações trabalhistas também encontram embasamento nas orientações 

proferidas pela Organização Internacional do Trabalho. Acerca desse tema, pode-se 

citar a Convenção para a eliminação de todas as formas de discriminação contra a 

mulher, promulgada pelo decreto nº. 4.377/2002, no qual, logo no início, no artigo 1º, 

já se tem a definição dada pela Convenção quanto ao que se entende por 

"discriminação contra a mulher significará toda a distinção, exclusão ou restrição 

baseada no sexo”. 25  

 A Convenção trata, em sua redação, de uma gama extensa de proteções que 

englobam as mais diversas áreas da vida em sociedade da mulher e obviamente, 

entre elas, há a vedação da discriminação na seara trabalhista, como dispõe o 

seguinte artigo: 

 
Artigo 11: Os Estados Partes adotarão todas as medidas apropriadas para 
eliminar a discriminação contra a mulher na esfera do emprego a fim de 
assegurar, em condições de igualdade entre homens e mulheres, os 
mesmos direitos, em particular: a) O direito ao trabalho como direito 
inalienável de todo ser humano b) O direito às mesmas oportunidades de 
emprego, inclusive a aplicação dos mesmos critérios de seleção em 
questões de emprego; c) O direito de escolher livremente profissão e 
emprego, o direito à promoção e à estabilidade no emprego e a todos os 
benefícios e outras condições de serviço, e o direito ao acesso à formação e 
à atualização profissionais, incluindo aprendizagem, formação profissional 
superior e treinamento periódico; d) O direito a igual remuneração, inclusive 
benefícios, e igualdade de tratamento relativa a um trabalho de igual valor, 
assim como igualdade de tratamento com respeito à avaliação da qualidade 
do trabalho; e) O direito à seguridade social, em particular em casos de 
aposentadoria, desemprego, doença, invalidez, velhice ou outra 
incapacidade para trabalhar, bem como o direito de férias pagas; f) O direito 

                                                           
24 BRASIL. Constituição Federal 1988.  Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>.  Acessado em: 07 de Outubro de 
2017. 
25 BRASIL. Decreto Nº. 4.377, de 13 de Setembro de 2002.  Convenção sobre a Eliminação de Todas 
as Formas de Discriminação contra a Mulher. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/d4377.htm>. Acessado em: 08 de Outubro de 
2017. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/d4377.htm
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à proteção da saúde e à segurança nas condições de trabalho, inclusive a 
salvaguarda da função de reprodução. 26 

 
 Faz-se pertinente destacar o posicionamento do autor José Cláudio Monteiro 

de Brito Filho, que, no tocante a esse assunto, diz o seguinte: “Discriminar em 

matéria de trabalho, dessa feita, é negar ao trabalhador a igualdade necessária que 

ele deve ter em matéria de aquisição e manutenção de emprego, pela criação de 

desigualdades entre as pessoas”. 27  

 

 

2.2. DIREITO À  NÃO DISCRIMINAÇÃO 

 

 Os atos discriminatórios, por si só, são reprováveis, independentemente a 

quem eles se destinam. Ainda que a discriminação entre mulheres e homossexuais 

ocorra de formas distintas, ambos encontram amparo tanto na legislação quando na 

jurisprudência.  Como já dito anteriormente, a garantia ao princípio da liberdade está 

diretamente ligada à garantia de desenvolvimento pleno. Sendo o ambiente laboral 

um dos meios para esse desenvolvimento, é inadmissível que atos discriminatórios 

sobreponham-se a princípios e garantias fundamentais.  

 

 O fundamental direito do trabalhador de respeito à sua dignidade e de 
direitos da personalidade abrange o direito a não ser discriminado quando 
se trata de acesso ou manutenção no emprego, sendo certo que o 
empregador ou superior hierárquico, quando destinam contra o empregado 
a agressão ou perseguição psicológica, atinge a dignidade e direitos da 
personalidade do empregado (vida, saúde, intimidade, igualdade,honra, 
etc.) com claro intento discriminatório [...]. 28 

 

 O presente trabalho tem enfoque na discriminação, mais especificamente 

aquela que decorre por conta do gênero e da orientação sexual. Em matéria 

divulgada em 14 de junho de 2017, pela Organização Internacional do Trabalho, em 

seu site, há a seguinte informação: “No Brasil, a OIT estima que a taxa de 

                                                           
26 BRASIL. Decreto Nº. 4.377, de 13 de Setembro de 2002.  Convenção sobre a Eliminação de Todas 
as Formas de Discriminação contra a Mulher. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/d4377.htm>. Acessado em: 08 de Outubro de 
2017. 
27 BRITO FILHO. José Cláudio Monteiro de. Discriminação no Trabalho. São Paulo: Editora LTr, 2002. 
p. 43. 
28 ALKIMIN. Maria Aparecida. Assédio Moral na relação de trabalho. 3ª Edição.. Curitiba: Editora: 
Jaruá, 2013. p. 75. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/d4377.htm
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participação feminina no mercado de trabalho em 2017 seja de 56% – uma diferença 

de 22,1 pontos percentuais em comparação com a participação masculina, estimada 

em 78,2%”. 29 

 Esses números são decorrências de extensas formas de discriminação que 

se identificam em nosso país, nesse caso, é evidente a discriminação em 

decorrência do gênero feminino, mas é sempre válido lembrar que, nos casos das 

mulheres, outros fatores se unem à  questão do gênero e influenciam nesses atos 

discriminatórios, como, por exemplo, a cor, a idade, ter filhos, entre outros.  

 É importante lembrar que todo e qualquer tipo de fobia relacionado à 

orientação sexual do ser humano é uma forma de preconceito, sua existência gera 

discriminação e essa discriminação produz barreiras que impedem os indivíduos de 

aproveitar oportunidades valiosas e enriquecedoras para sua vida e evolução. Nesse 

sentido, é importante observar um dado divulgado em uma matéria publicada pelo 

site da ONU-Brasil, em 27 de setembro de 2017, que diz o seguinte: “dos 193 

Estados-membros da ONU, apenas 67 têm alguma medida para proibir a 

discriminação baseada em orientação sexual no ambiente de trabalho”. 30 O teor 

dessa informação é de suma importância, uma vez que mostra que ainda falta 

engajamento do próprio Estado para coibir os atos de discriminação. 

 Ao indivíduo é atribuída  uma série de características intrínsecas que definem 

sua personalidade e o distinguem dos demais. Essas características, muitas vezes, 

dizem respeito à  sua vida privada, como é o que caso da sexualidade. Nesse caso, 

a pessoa com a qual o outro se relaciona de nada interfere no trabalho e na 

capacidade dela para exercê-lo, portanto, utilizar-se dela para o quer que seja não é 

aceitável. Dessa forma, cria-se uma desigualdade inexistente, uma vez que tal fato 

em nada diferencia o outro em relação às suas capacidades laborativas.  

 Como já dito anteriormente, o Brasil é signatário de diversos tratados 

internacionais e em mais de um deles o Estado assume o compromisso de garantir o 

                                                           
 
29OIT – Organização Mundial do Trabalho. Matéria: OIT: DESIGUALDADES DE GÊNERO 
CONTINUAM GRANDES NO MERCADO DE TRABALHO GLOBAL. Disponível em: 
<http://www.ilo.org/brasilia/noticias/WCMS_558360/lang--pt/index.htm>. Acessado em: 09 de Outubro 
de 2017. 
30 ONUBR. Nações Unidas no Brasil. Matéria: ONU lança diretrizes para empresas respeitarem 
direitos das pessoas LGBTI. Disponível em: <https://nacoesunidas.org/onu-lanca-diretrizes-para-
empresas-respeitarem-direitos-das-pessoas-lgbti/>. Acessado em 09 de Outubro de 2017. 

http://www.ilo.org/brasilia/noticias/WCMS_558360/lang--pt/index.htm
https://nacoesunidas.org/onu-lanca-diretrizes-para-empresas-respeitarem-direitos-das-pessoas-lgbti/
https://nacoesunidas.org/onu-lanca-diretrizes-para-empresas-respeitarem-direitos-das-pessoas-lgbti/
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exercício do direito ao trabalho, sem que haja qualquer tipo de discriminação, como 

é o caso da Declaração Sociolaboral do Mercosul, de 1998, que diz em seu artigo 4º: 

 

ARTIGO 4° 
Não discriminação 
1. Os Estados Partes comprometem-se a garantir, conforme a legislação 
vigente e práticas nacionais, a igualdade efetiva de direitos, o tratamento e 
as oportunidades no emprego e na ocupação, sem distinção ou exclusão 
por motivo de sexo, etnia, raça, cor, ascendência nacional, nacionalidade, 
orientação sexual, identidade de gênero, idade, credo, opinião e atividade 
política e sindical, ideologia, posição econômica ou qualquer outra condição 
social, familiar ou pessoal. 
2. Todo trabalhador perceberá igual salário por trabalho de igual valor, em 
conformidade com as disposições legais vigentes em cada Estado Parte. 
3. 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.31 

 

 O esforço para se combater as condutas discriminatórias abarca uma série de 

recursos, ações, políticas públicas e conscientização de empregado e empregador 

quanto ao que representam tais atos e de que forma eles ofendem os princípios 

fundamentais do Estado e outras inúmeras normas nacionais e internacionais. 

 

 

3. DOS DANOS DECORRENTES DA DISCRIMINAÇÃO 

 

 O ambiente laboral é um local particularmente propício para a ocorrência de 

atos discriminatórios, afinal, nela existe, em sua maioria, a subordinação de um 

indivíduo a outrem; “a atitude discriminatória é a forma encontrada mais eficiente 

para marginalizar ou excluir a vítima da organização do trabalho”. 32  

 As leis existem para regular a vida em sociedade, para dar um 

direcionamento aos indivíduos, sendo certo que atitudes ilícitas que contrariam o 

ordenamento jurídico geram consequências, no caso em questão, em que se fala de 

atos discriminatórios, entende-se que deva haver uma responsabilidade civil e 

                                                           
31 DECLARAÇÃO SOCIOLABORAL DO MERCOSUL. Disponível em: http://www.itamaraty.gov.br/pt-
BR/notas-a-imprensa/10519-declaracao-sociolaboral-do-mercosul-de-2015-i-reuniao-negociadora-
brasilia-17-de-julho-de-2015>.  Acessado em 11 de Outubro de 2017. 
32 ALKIMIN. Maria Aparecida. Assédio Moral na relação de trabalho. 3ª Edição.. Curitiba: Editora: 
Jaruá, 2013. p 75. 

http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/10519-declaracao-sociolaboral-do-mercosul-de-2015-i-reuniao-negociadora-brasilia-17-de-julho-de-2015
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/10519-declaracao-sociolaboral-do-mercosul-de-2015-i-reuniao-negociadora-brasilia-17-de-julho-de-2015
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/10519-declaracao-sociolaboral-do-mercosul-de-2015-i-reuniao-negociadora-brasilia-17-de-julho-de-2015
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patrimonial da parte coatora, e, para tanto, o Código Civil trouxe, em seu texto, o 

fundamento jurídico da reparação de dano: 

 

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 
imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 
exclusivamente moral, comete ato ilícito. 
 
Art. 187. 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.33 

 

 Nesse mesmo sentido, a Carta Magna também apresentou sanções a 

respeito disso, e, em seu Artigo 5º, inciso XLI, dispõe que “a lei punirá qualquer 

discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais” 34. Quanto a isso, é 

irrefutável que a discriminação insulta os direitos fundamentais do indivíduo, uma 

vez que essas condutas atentam contra a moral, saúde psicológica, liberdade, vida 

privada e principalmente a dignidade daquele ao qual se direcionam. Portanto, 

considera-se cabível a responsabilização do causador de tais ofensas no âmbito 

jurídico.  

 

Voltados esses direitos para o trabalhador, tem-se que, na atualidade, ele 
não é mais um simples operário que oferece o seu labor sem qualquer 
proteção quanto a sua dignidade e seus direitos ligados a personalidade. Ao 
contrário, quando passa a condição de trabalhador, a sua dignidade e seus 
direitos personalíssimos são protegidos pela ordem jurídica ante a 
possibilidade de uma reparação pelo ofensor em caso de lesão a tão 
sagrados direitos. 35  

 

 Os direitos violados por meio dessas atitudes incluem a integridade psíquica, 

a liberdade, a honra, o direito à  igualdade, o direito à  intimidade pessoal, pois “os 

direitos aludidos estão intimamente ligados ao homem e por essa razão são titulados 

de direitos da personalidade, os quais, uma vez violados, comportam a devida 

reparação pelo ofensor”. 36 

 

                                                           
33 BRASIL. Código Civil, Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm>. Acessado em 12 de Outubro de 2017.  
34  BRASIL. Constituição Federal 1988.  Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>.  Acessado em: 12 de Outubro de 
2017. 
35 FERRARI, Irany; MARTINS, Melchíades Rodrigues. Dano Moral, Múltiplos aspectos nas relações 
de trabalho. 4ª Ed. São Paulo: Editora LTr, 2011. p. 17. 
36 FERRARI, Irany; MARTINS, Melchíades Rodrigues. Dano Moral, Múltiplos aspectos nas relações 
de trabalho. 4ª Ed. São Paulo: Editora LTr, 2011. p.235. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
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3.1. DO DEVER DE INDENIZAR 

 

 É preciso entender do que exatamente se trata o dano moral, para que, a 

partir desse ponto, seja possível tipificá-lo dentro das relações trabalhistas, no que 

concerne à discriminação. Para tanto, a definição dada, com primor, pelo autor 

Yussef Said Cahali é  

 

Tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe 
gravemente os valores fundamentais inerentes a sua personalidade ou 
reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha 
de principio, como dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, 
evidenciando-se na dor na angustia, no sofrimento, na tristeza pela 
ausência de um ente querido falecido, no desprestígio, na desconsideração 
social, no descrédito a reputação, na humilhação pública, no devassamento 
da privacidade, no desequilíbrio da normalidade psíquica, nos traumatismos 
emocionais, na depressão ou no desgaste psicológico, nas situações de 
constrangimento moral. 37 

 
 A Constituição Federal assegura, em seu artigo 5º, inciso X, 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”. 38 Como já dito anteriormente o Código Civil também garantiu o direito à 

indenização por danos lesivos à  moral do indivíduo:  

 

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, 
fica obrigado a repará-lo. 
Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente 
de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade 
normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, 
risco para os direitos de outrem. 39 

 
 Com base nisso, cumpre destacar o artigo. 4º, da lei nº. 9.029/95, que garante 

a possibilidade de reintegração de valores decorrentes do ato discriminatório.  

 
Art. 4o  O rompimento da relação de trabalho por ato discriminatório, nos 
moldes desta Lei, além do direito à reparação pelo dano moral, faculta ao 
empregado optar entre: 
I - a reintegração com ressarcimento integral de todo o período de 
afastamento, mediante pagamento das remunerações devidas, corrigidas 

                                                           
37 CAHALI, Yussef Said. Dano Moral. 2ª Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998. p. 20. 
38 BRASIL. Constituição Federal 1988.  Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acessado em: 13 de Outubro de 
2017. 
39 BRASIL. Código Civil, Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm>. Acessado em 13 de Outubro de 2017. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm#art186
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm


22 
 

 

 

monetariamente e acrescidas de juros legais; (Redação dada pela Lei nº 
13.146, de 2015)  
II - a percepção, em dobro, da remuneração do período de afastamento, 
corrigida monetariamente e acrescida dos juros legais. 40 

 

 Ante a relação de poder existente entre as partes em uma relação trabalhista, 

entende-se que há uma parte de autoridade sobre a outra, quanto a isso, há um 

poder diretório que deve ser utilizado com parcimônia, a fim de não se cometer 

práticas que atentem contra a moral, honra e dignidade dos trabalhadores. O 

emprego errôneo de tal poder, para valer-se de atos discriminatórios, é passível de 

penalidades jurídicas, uma vez que viola os direitos contidos na Magna Carta e em 

todo o ordenamento jurídico brasileiro.  

 

A verdade é que a importância dos poderes diretivo e disciplinar reside na 
possibilidade de o empregador poder exercitá-los nos limites da 
razoabilidade, ou seja, no aproveitamento adequado das atividades do 
trabalhador em prol do empreendimento empresarial e respeitando-o como 
pessoa humana, já que a dignidade da pessoa humana constitui um dos 
princípios maiores do Estado Democrático de Direito. 41  

 

 A vítima de práticas discriminatórias está sujeita aos inúmeros impactos, que 

podem e devem ser reparados por meio de medidas jurídicas, isso porque a 

indenização tem, por vezes, o caráter de compensar o dano causado, já que, na 

maioria das situações, alguns danos se fazem irreversíveis ou irreparáveis. O dano 

moral ao qual se refere este trabalho deve ser devidamente comprovado para que 

haja a possibilidade de reparação, por parte do ofensor ao ofendido. Quando a isso, 

o autor Clayton Reis afirma: 

 
A ideia da indenização dos danos não patrimoniais indica ser preciso que a 
satisfação do lesionada tenha como pressuposto, alcançar um sentido de 
plenitude. Portanto, todo e qualquer prejuízo decorre de ação lesiva aos 
legítimos interesses de outrem, assegura ao lesionado o direito efetivo de 
ressarcimento. 42 

 

                                                           
40 BRASIL. Lei Nº. 9.029, de 13 de Abril de 1995. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9029.HTM>. Acessado em 13 de Outubro de 2017. 
41 FERRARI, Irany; MARTINS, Melchíades Rodrigues. Dano Moral, Múltiplos aspectos nas relações 
de trabalho. 4ª Ed. São Paulo: Editora LTr, 2011. p.637. 
42 REIS, Clayton. Os novos rumos da indenização do dano moral. Rio de Janeiro: Forense, 2002. P. 
148;. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm#art107
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm#art107
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.029-1995?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9029.HTM
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 Cumpre destacar que, nesse sentido, os tribunais têm interpretado a ofensa 

dos direitos fundamentais e trabalhistas e proferido suas decisões, preservando o 

direito à liberdade, à vida privada e, acima de tudo, à dignidade da pessoa humana: 

 
DANOS MORAIS - DISCRIMINAÇÃO - ORIENTAÇÃO SEXUAL - Aquele 
que, com base na orientação sexual do trabalhador, faz comentário de 
cunho discriminatório e pejorativo, pratica ato ilícito absolutamente 
incompatível com o critério de respeito que deve pautar as relações sociais, 
mormente as relações de trabalho. O trabalho identifica e posiciona o 
indivíduo em seu meio social e, entre os sujeitos dessa relação, impõe-se a 
observância do direito à dignidade, à honra, à imagem e à vida privada - 
todos constitucionalmente assegurados, a teor dos artigos 1o, inciso III, e 
5o, inciso X, da CR/88. 
(TRT-3 - RO: 00466201000503000 0000466-24.2010.5.03.0005, Relator: 
Paulo Roberto de Castro, Setima Turma, Data de Publicação: 
19/10/2010,18/10/2010. DEJT. Página 149. Boletim: Não.)43 

 
 Os tribunais têm acatado a questão da indenização por dano moral, frente ao 

reconhecimento da conduta ilícita e dos prejuízos causados por conta de ofensas 

aos direitos da pessoa. As práticas discriminatórias têm um teor de dano psicológico 

intenso, causam angústia e sofrimento, não sendo vistas, pela jurisprudência, como 

meros dissabores, mas, sim, como algo que gera danos graves e preocupantes. A 

seguinte decisão justamente destaca o teor negativo dessas ações.  

 
TRT-PR-01-07-2011 DANO MORAL. DISCRIMINAÇÃO POR 
ORIENTAÇÃO SEXUAL. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA 
DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA IGUALDADE E DA LIBERDADE 
(SEXUAL). A vedação à discriminação por orientação sexual no contrato de 
trabalho fundamenta-se na ordem constitucional que, além de erigir a 
dignidade da pessoa humana e o valor social do trabalho entre os 
fundamentos da República Federativa do Brasil (art. 1º, III e IV), impõe 
como objetivo primeiro a promoção do bem de todos, sem preconceito de 
origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação 
(art. 3º, IV). A teor do art. 5º da Constituição Federal, que inicia o título II 
referente aos direitos e garantias fundamentais, estabeleceu-se a igualdade 
de todos perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, demonstrando 
claramente a repulsa à prática de atos discriminatórios pelo constituinte 
originário. Assim, a eleição da orientação sexual como critério de 
diferenciação na relação empregatícia é discriminatória, porquanto não 
guarda qualquer referência com o contrato de trabalho, trata-se, em 
verdade, de distinção a partir de característica pessoal, o que afronta o 
princípio da igualdade. Não aceitar a possibilidade de orientação sexual é 
negar a natureza humana e violar princípios constitucionais de igualdade e 
promoção do bem de todos sem qualquer preconceito que leve à 
discriminação. O preconceito que gera a discriminação dos homossexuais, 

                                                           
43 BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. Recurso Ordinário Trabalhista: RO 

00466201000503000 0000466-24.2010.5.03.0005. Disponível em: <https://trt-
3.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/124320978/recurso-ordinario-trabalhista-ro-466201000503000-0000466-
2420105030005>. Acessado em 13 de Outubro de 2017. 

BRASIL.  

https://trt-3.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/124320978/recurso-ordinario-trabalhista-ro-466201000503000-0000466-2420105030005
https://trt-3.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/124320978/recurso-ordinario-trabalhista-ro-466201000503000-0000466-2420105030005
https://trt-3.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/124320978/recurso-ordinario-trabalhista-ro-466201000503000-0000466-2420105030005
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não permitindo a inclusão social, é a negação da aceitação das diferenças. 
Este é o desafio para a concepção atual do Direito do Trabalho efetivar o 
princípio da proteção ao meio ambiente do trabalho, mormente a tutela da 
personalidade do trabalhador em face dos danos ambientais, materiais e 
morais decorrentes dos abusos perpetrados pelo empregador ante a opção 
sexual de seus empregados. (TST - AIRR - 74240-53.2002.5.02.0019, 
Relator Ministro: Walmir Oliveira da Costa. Data de Julgamento: 09/02/2011, 
1ª Turma, Data de Publicação: 18/02/2011).44  

 
 O papel das decisões proferidas pelo ordenamento jurídico brasileiro é de 

extrema relevância, isso porque é por meio delas que ocorre a efetivação da 

proteção dos direitos tutelados e também se coíbem atitudes futuras quanto a esse 

assunto. No que se refere a esse tema, o autor Clayton Reis se posiciona da 

seguinte maneira: 

 
A punição do ofensor através da reparação do dano sempre exerce no 
curso da civilização, um valioso papel de restauração do dano sofrido pela 
vítima e exemplar em face da função educativa para refrear os impulsos 
antissociais dos ofensores. 45 

 
 O combate a essas práticas discriminatórias deve se iniciar por meio de ações 

que envolvem a adoção de normas eficazes, da aplicabilidade pelo ordenamento, 

bem como por meio de medidas sociais e políticas que objetivem o combate à 

discriminação e incentivem a aplicabilidade plena do princípio da igualdade. Cabe ao 

Estado reprimir essas condutas, atribuindo-lhes sanções em todas as áreas 

possíveis, como a civil, trabalhista e penal, a fim de não permitir a reincidência 

desses atos.   

 

No âmbito da relação de trabalho, o ato ilícito lesivo à moral ou patrimônio 
material da vítima, além de gerar a responsabilidade trabalhista, também 
incide na responsabilidade civil que implica o dever de indenizar o mal 
causado pela conduta antijurídica. 46  

 

O trabalho é fundamental para o indivíduo e para seu crescimento social e 

econômico, além disso, é uma importante peça para a efetivação de vários direitos e 

garantias, portanto, as sanções decorrentes de atos que violem esses direitos são 

                                                           
44 BRASIL, Tribunal Regional do Trabalho, 4ª Região. Disponível em: https://trt-
9.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/19947910/69522009872903-pr-6952-2009-872-9-0-3-trt-9>. 
Acessado em 13 de Outubro de 2017. 

45 REIS, Clayton. Dano Moral. 5 Ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2010. p. 95. 
46 CAHALI, Yussef Said. Dano Moral. 2ª Edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998. p. 465. 

https://trt-9.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/19947910/69522009872903-pr-6952-2009-872-9-0-3-trt-9
https://trt-9.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/19947910/69522009872903-pr-6952-2009-872-9-0-3-trt-9
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de extrema importância, a punição se torna um meio de coibir tais práticas, e o dever 

de indenizar age como forma de se minimizar os danos decorrentes desses atos. 
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CONCLUSÃO 

 
 A atual pesquisa objetivou um estudo, de forma concisa, quanto aos direitos 

fundamentais, em especial a dignidade da pessoa humana e o princípio da 

igualdade. Buscou-se observar desde tratados e orientações internacionais, até as 

normas internas, bem como a Constituição Federal, para que, assim, fosse possível 

examinar, ainda que de forma breve, a aplicabilidade e reflexos dessas normas nas 

relações trabalhistas.  

 No decorrer deste estudo, constatou-se que o trabalho tem função social na 

sociedade, tendo papel indispensável na efetivação da dignidade do homem e nos 

aspectos da vida deste. Para que tais efeitos fossem concretizados de forma plena, 

considerou-se o papel indispensável do Estado em proporcionar meios para se 

assegurar o desenvolvimento dos seus indivíduos e garantir que a vida privada, 

liberdade, honra e dignidade destes fossem preservadas. Os meios aos quais o 

texto se refere dizem respeito a ações afirmativas que combatam as práticas 

discriminatórias, essas ações incluem também a obrigação do Estado de editar 

normas que vedem esses atos. Essas sanções podem ocorrer nos meios trabalhista, 

civil e, dependendo de alguns casos, atingirem, inclusive, a esfera penal. Ainda mais 

importante que reprimir essas práticas, é necessário que o Estado possibilite, aos 

seus indivíduos, meios para serem inseridos na sociedade sem que suas 

particularidades sejam utilizadas para fins discriminatórios 

 É preciso dar visibilidade e voz para essas pessoas e oportunizar formas de 

integração social, visando-se à eficácia e concretização destas, de maneira irrestrita.  

 Espera-se que o Poder Legislativo edite normas referentes, especificamente, 

a  tal assunto, para que, dessa maneira, tais condutas sejam reprimidas e tenham 

base em condenações razoáveis. Essa necessidade também é uma forma de se 

garantir que os preceitos estipulados pela Constituição sejam, acima de tudo, 

respeitados, certificando, assim, que realmente todos os indivídulos tenham sua 

liberdade e dignidade respeitada de forma plena.  

 Atualmente, a jurisprudência já tem aberto precedentes para a possibilidade 

de pleitear, junto ao Judiciário, o ressarcimento decorrente de atos lesivos ao 

trabalhador, que decorrem de práticas discriminatórias, como observado 

anteriormente, nas decisões proferidas pelos tribunais. Esses atos causam danos 
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profundos àqueles que sofrem por tais situações e, ainda que o conceito de danos 

morais tenha ampla discussão, é possível afirmar que esses danos trazem 

consideradas consequências e prejudicam, de forma significativa, a pessoa, sem 

falar que violam incontáveis princípios que são base do nosso Estado de Direito.  

Para tanto, faz-se extremamente relevante a observação do Estado quanto à 

aplicabilidade, de forma razoável, das normas já existentes em nosso ordenamento.    

 Busca-se também que esse determinado assunto passe a ser tutelado por 

normas ainda mais específicas, uma vez que tais discussões, levadas ao Judiciário, 

são muitas vezes tratadas no âmbito civil, apesar de ser possível perceber uma 

crescente de ações no ordenamento jurídico da seara trabalhista. É  esperado que a 

apreciação do Judiciário nas demandas relacionadas a atos discriminatórios não 

fiquem sujeitas apenas ao dano moral, mas também se deseja que a esfera penal 

passe a  tutelar e tipificar tais condutas discriminatórias como práticas sujeitas a  

sanções.  
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