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RESUMO 

 

Na busca pela supressão de diferenças econômicas regionais, supranacionais e internacionais, 

os Países, ainda que partes integrantes de tratados e convenções internacionais, em sua grande 

maioria, deixam de observar os aspectos sociais dos acordos, desrespeitando, assim, e como 

recorte do estudo, padrões mínimos laborais, dentre os quais se destacam os relativos à 

proibição de práticas discriminatórias no labor. Objetivando a prevenção e o combate das 

discriminações no trabalho no Brasil, e sendo certa a necessidade da concreta inserção do País 

no quadro de integrações econômicas supranacionais e internacionais, procura-se demonstrar 

a urgência da promoção e incrementação de políticas públicas no cenário brasileiro, desde que 

convergentes e harmonizadas aos ditames de regimes internacionais como a Organização 

Internacional do Trabalho (OIT) e a Organização Mundial do Comércio (OMC) – regimes que 

devem ser, por sua vez, robustecidos com a possibilidade de exigência de cumprimento de 

cláusulas sociais constantes dos aludidos tratados e convenções internacionais –, e que, assim, 

impulsionem os direitos humanos fundamentais no labor, como os direitos ao próprio trabalho 

digno, decente, e à igualdade e não discriminação, e auxiliem o fortalecimento da sociedade 

civil, promovendo-se o bem de todos e se permitindo a retomada do desenvolvimento 

econômico e social do Estado brasileiro.    

 

Palavras-chaves: direitos humanos fundamentais, direito do trabalho, princípio da não 

discriminação, regimes internacionais, políticas públicas. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

In the search for the suppression of regional, supranational and international economic 

differences, Countries, yet integral parts of international treaties and conventions, mostly, fail 

to observe the social aspects of the agreements, disregarding, thereby, and as clipping of the 

study, minimum standards for labor, among which stand out those relating to the prohibition 

of discriminatory practices in labor. Aiming to prevent and combat discrimination at labor in 

Brazil, and being certain the need to concrete integration of the Country in the context of 

supranational and international economic integration, sought to demonstrate the urgency of 

promoting and scaling up of public policies in the Brazilian scenario, since convergent and 

harmonized to the dictates of international regimes such as the International Labour 

Organization (ILO) and the World Trade Organization (WTO) – regimes that should be, in 

turn, strengthened against the possibility of requiring compliance with social clauses 

contained in the alluded international treaties and conventions – and, thus, boost the 

fundamental human rights in the labor, as the rights to own dignified labor, decent labor, and 

to equality and non-discrimination, and assist the strengthening of civil society, promoting the 

good of all and allowing the resumption of the economic and social development of Brazilian 

State. 

 

Keywords: fundamental human rights, labor law, non-discrimination principle, international 

regimes, public policies. 
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INTRODUÇÃO 

 

 O nosso País está sob a égide da Constituição da República Federativa do Brasil de 

1988 (CF/88), a qual em seu artigo 3.º e incisos, traz como objetivos fundamentais deste 

Estado Soberano: a construção de uma sociedade livre, justa e solidária; a garantia do 

desenvolvimento nacional; a erradicação da pobreza e da marginalização e a redução das 

desigualdades sociais e regionais; e, a promoção do bem de todos, sem preconceitos de 

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

 Movidos, assim, e há tempos, por tais metas, o desenrolar desta pesquisa se faz 

empolgante, no sentido da perquirição de soluções aos problemas subjacentes aos aludidos 

fins, especialmente, e como recorte do estudo, no tocante às discriminações no trabalho no 

contexto brasileiro. Visamos à prevenção e ao combate das práticas discriminatórias no labor 

no Brasil. 

 Por certo que a problemática concernente às discriminações nas relações de trabalho, 

apesar de focada, não se isola das questões que também impedem o atingimento dos demais 

objetivos apontados. A dificuldade das práticas discriminatórias nas relações laborais não se 

afasta, evidentemente, da matéria relacionada ao desenvolvimento sócio-econômico do Estado 

brasileiro. 

 Tratando-se das discriminações no trabalho, vêm à tona os assuntos vinculados: às 

desigualdades e às disparidades na distribuição de renda; à exclusão social; à globalização e à 

frustração imediata de seus objetivos; à primordialidade de universalização dos direitos 

humanos fundamentais, principalmente no trabalho, como os direitos ao labor digno, decente, 

e à igualdade e não discriminação; à imprescindibilidade de garantia do mesmo trabalho 

adequado, suficiente; ao terrorismo, com a “venda” da força de trabalho de uma maneira 

capitalisticamente subprodutiva, sob condições miseráveis; à imigração, com as preocupações 

com as práticas discriminatórias com base na nacionalidade e as alterações, derivadas 

daquela, nos mercados de trabalho; dentre outros também de suma relevância. 

 Igualmente, a investigação de resoluções às referidas discriminações impõe o exame, 

dentre outras, das necessidades: de integrações econômicas supranacionais e internacionais; 

de limitação das autonomias nacionais; de mitigação das soberanias políticas; de 
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robustecimento de regimes internacionais, como a Organização Internacional do Trabalho 

(OIT) e a Organização Mundial do Comércio (OMC); de fortalecimento da sociedade civil, 

respeitando-se o cidadão na perspectiva ampla do termo (com o devido conceito de 

solidariedade e os sensos de responsabilidade e cidadania); de ampliação dos espaços 

democráticos nas decisões político-estatais e nos resultados do processo econômico 

(internalizando-se os centros de decisão econômica, ainda que por interveniência estatal) 

como uma forma de reversão da concentração de renda, impedindo ou, pelo menos, 

dificultando o processo desenfreado de disparidades sociais e regionais; de adoção e de 

incrementação de políticas governamentais; de criação de empregos e de geração de renda; 

enfim, de tudo o que possa também propiciar um equilíbrio no desenvolvimento econômico e 

social do nosso País. 

 Vislumbramos, assim, e sempre com o foco no Brasil, a necessidade da concretização 

de sua inserção no quadro de integrações econômicas supranacionais e internacionais voltadas 

ao afastamento de diferenças econômicas entre Estados Soberanos envolvidos em pactos 

(bilaterais, supranacionais e internacionais), mas não se olvidando do aspecto social – o 

desenvolvimento econômico do nosso País deve ser conjunto ao social, proibindo-se e se 

superando, dentre outros obstáculos, o das discriminações no labor. 

 Verificamos, então, a conveniência da análise de experiências tidas na América Latina 

e, principalmente, no Brasil, destacadamente no âmbito do Mercado Comum do Sul 

(MERCOSUL), quanto a uniões fundadas ou não em ordens de regimes internacionais. 

 Nessa vertente, partimos à abordagem da premência de integrações entre as Nações e 

limitações de suas soberanias – matéria última que ainda se apresenta extremamente tensa, 

particularmente no mercado de trabalho, e justamente quando do dever de incrementação dos 

direitos humanos fundamentais nas relações laborais, assim reconhecidos internacionalmente 

pela Declaração da OIT sobre os Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho de 1998. 

 Relevantes foram e são as experiências e os resultados, ainda que em sua maioria 

somente comerciais, obtidos com as integrações econômicas supranacionais e internacionais 

efetivadas na América Latina e, com destaque, quanto ao Brasil, ressaltando-se, sem dúvida 

qualquer, o MERCOSUL e as consequências desta união para cada um dos Países dela 

integrantes, dentre os quais o nosso Estado brasileiro. 
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 O mais importante, todavia, e no enfrentamento dos pontos aludidos, é o 

despontamento das matérias relativas à observância da inevitabilidade de enrijecimento de 

regimes internacionais, bem como à efetividade da articulação de políticas públicas também 

como formas de obstaculização das práticas discriminatórias no trabalho no Brasil. 

 Deve haver a determinação de que Países, como no caso brasileiro, signatários de 

tratados e convenções internacionais que, em especial, contenham disposições destinadas à 

vedação das mencionadas discriminações no labor, sejam responsáveis por sua incrementação 

em âmbito nacional. 

 Imperioso notar, assim, a necessidade de fortalecimento de regimes internacionais não 

só para a exigência de observância do aspecto social nos acordos bilaterais, supranacionais e 

internacionais – o qual deveria estar presente em todos os pactos firmados entre Estados 

Soberanos –, mas, também, para a compulsão de sua promoção e incrementação por meio de 

políticas nacionais. Ainda que predominantemente comerciais, aos referidos acordos, e por 

orientação de regimes internacionais, deve-se fazer inserir a denominada “cláusula social”. 

 As diversidades históricas, políticas, sócio-econômicas e jurídicas – a heterogeneidade 

e os desequilíbrios – na América Latina, sobretudo entre os Estados Partes do MERCOSUL; 

os reflexos da globalização e dos acordos de integração e livre comércio, no curso da 

limitação das autonomias nacionais e da mitigação das soberanias políticas; os deslocamentos 

geográficos derivados de imigrações por motivos laborais, modificando-se os mercados de 

trabalho e se aumentando os labores informais; as gerais e acentuadas alterações nos quadros 

econômicos; e, o próprio problema das discriminações no trabalho (inclusive também 

proveniente dos demais fatores indicados), dentre outras causas conduzem ao necessário 

estudo da articulação de políticas públicas, incentivadas e tornadas obrigatórias ante o 

enrijecimento de regimes internacionais, para uma padronização laboral. 

 Na sociedade latino-americana, como um todo, e em especial a partir de 2008, quando 

da Declaração da OIT sobre a Justiça Social para uma Globalização Equitativa e do Pacto 

Global para o Emprego (respectivamente dos anos de 2008 e 2009), intensificou-se a 

preocupação com o estabelecimento e respeito a padrões mínimos laborais, salientando-se a 

aflição quanto às práticas discriminatórias nas relações de trabalho. 

 Progressos já ocorreram no caminho da inibição das discriminações no trabalho na 

América Latina e, como enfoque, no Brasil, mas não se deram de forma isonômica, nem entre 
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as Nações, nem entre as unidades destas. E isto, é claro, sem mencionar-se o surgimento de 

novas práticas discriminatórias – o destaque, assim, aos fatores de discriminações nas relações 

laborais se faz marcante. 

 Dentre, portanto, a vasta gama de conteúdos anunciados, significativa é a procura por 

soluções das discriminações no trabalho no Brasil mediante a ingerência de regimes 

internacionais fortalecidos e o fomento e imposição de políticas públicas convergentes 

internacionalmente e harmonizadas a padrões regionais e global (para a promoção e 

incrementação de uma padronização mínima laboral) – políticas tais que se tornam, assim, 

basilares para a concretização de integrações supranacionais e internacionais, rumo à 

perseguição pela eliminação de diferenças econômicas e sociais entre os Estados Soberanos 

pactuantes, sobressaindo-se o Estado brasileiro. 

 Essencialmente quanto ao nosso País, a procura pela supressão de diferenças 

econômicas e sociais internacionalmente deve encorajar a valorização do trabalho digno, 

decente, adequado, suficiente, e o resguardo e respeito aos direitos humanos fundamentais no 

labor, como o direito à igualdade e não discriminação. 

 O estímulo e a obrigatoriedade, nessa linha, às políticas nacionais nas relações 

trabalhistas, e para a obstrução das discriminações no labor, devem, ao que nos parece, 

ocorrer por intermédio da verificação e exigência de cláusulas sociais previstas por regimes 

internacionais e insertas nos acordos bilaterais, supranacionais e internacionais dos quais o 

Brasil também seja parte, demonstrando-se a importância do fortalecimento daqueles na 

orientação de uma governança global sustentada pela ideia do “contrato social”. 

 Objetivando, assim, a prevenção e o combate das práticas discriminatórias no trabalho 

em nosso País, pretendemos a análise, como sugestão de resolução à temática apresentada, e 

sem o intento de esgotarmos a matéria, mas sim de instigarmos o estudioso à continuidade da 

pesquisa, das ordenações de regimes internacionais no sentido da estipulação de padrões 

mínimos laborais, especialmente na direção da igualdade e não discriminação nas relações 

trabalhistas, a serem observados e promovidos por meio da efetiva articulação de políticas 

públicas. 
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CAPÍTULO 1 

TRABALHO COMO CONDIÇÃO DA VIDA HUMANA EM SOCIEDADE 

 

 A busca da prevenção e combate das práticas discriminatórias no labor no Brasil leva, 

em um primeiro momento, à discussão do trabalho digno, decente, adequado, suficiente como 

condição da vida humana em sociedade. Para tanto, e seu devido resguardo frente às 

discriminações possíveis, verifica-se a utilidade da contextualização do labor e sua 

compreensão como direito humano fundamental. 

  

1.1. Contextualização do Trabalho 

 

O labor deve ser entendido como um traço característico da espécie humana. “O 

trabalho é um denominador comum e uma condição de tôda vida humana em sociedade”
1
. 

Atividade específica do ser humano, o trabalho é inerente à vida humana social e desta 

inseparável
2
. Tanto assim que a interação entre o homem e o meio ambiente, mais ou menos 

natural, parece também explicar a evolução das estruturas sociais. 

O labor, como um fenômeno humano global, expressa a transformação da natureza 

pelo homem
3
. É, portanto, o resultado da relação do ser humano com a natureza, e mais, do 

homem com o próprio homem. 

A transformação da natureza é orientada para uma finalidade. Há o seu domínio pelo 

homem e a assimilação da matéria (primeiro objeto, e, depois, produto) para servir às 

necessidades humanas. Por isto, o trabalho não pode ser considerado em si como fim, pois ele 

comporta uma finalidade. 

                                                 
1
 FRIEDMANN, Georges; NAVILLE, Pierre. Tratado de sociologia do trabalho. Vol. I. Trad. de Octavio 

Mendes Cajado. São Paulo: Editora Cultrix (Editora da Universidade de São Paulo), 1962. p. 19. 
2
 Idem, ibidem. p. 26.  

3
 Idem, ibidem. p. 20. Georges Friedmann, em suas lições, ressalta que “(...) ninguém analisou mais 

vigorosamente do que Marx a relação entre o homem e a natureza na atividade de trabalho. Por essência, através 

da técnica, o trabalho é a transformação, pelo homem, da natureza que, por sua vez, reage sôbre o homem, 

modificando-o”. 
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Igualmente, o labor não pode ser analisado de forma destacada. Lembrando-se sempre 

da unidade do saber, e jamais da sua fragmentação, o estudo inerente ao trabalho não pode 

ocorrer isoladamente, em separado de outros conceitos e ciências, e especialmente:  

“(...) da História, da Sociologia e da Etnografia, sem referência à variedade 

de suas formas concretas segundo as sociedades, as culturas, as civilizações, 

sem reflexão suficiente sôbre a maneira pela qual o trabalho é vivido e 

sentido pelos que o efetuam”
4
. 

 A despeito de não se ingressar, nesta pesquisa, nos conteúdos históricos, sociológicos
5
 

e etnográficos, outras correlações, e ainda com base nos ensinamentos, em sua maioria, de 

Georges Friedmann, se mostram de extrema relevância para a contextualização do trabalho. 

 

1.1.1. Trabalho e ação 

 

 O trabalho difere da atividade humana em geral.  

 Em sentido amplo, a atividade humana se expressa em uma ação (comissiva ou 

omissiva), podendo ter como característica da subjetividade implícita a coação. 

 O trabalho não se confunde com a ação genericamente compreendida. Ação, lato 

sensu, é liberdade. Se nesta ação, contudo, se fizer presente o elemento específico da coação, 

sentido pelo trabalhador, o labor restará identificado e não se confundirá com as demais 

atividades humanas. 

                                                 
4
 FRIEDMANN, Georges; NAVILLE, Pierre. Ob. cit. pp. 22-23. 

5
 Relativamente aos conteúdos sociológicos, importante destacar que a Sociologia científica trata, 

precipuamente, dos fatos sociais de caráter moral, religioso, político, econômico e jurídico. Frente, contudo, aos 

diversos grupos que os homens formam entre si pelas atividades de trabalho desenvolvidas (reforçando-se, 

assim, os fatos sociais de caráter político e econômico), destaca-se a Sociologia do Trabalho. Esta, dentre outras 

ciências, agrega fatores às relações do trabalho com a ação, a alienação, as necessidades, o não trabalho, a 

coação, a liberdade, auxiliando na contextualização do labor. Não se atendo somente a pesquisas e manifestações 

vinculadas a valor e objeto, a Sociologia do Trabalho deve ser apontada também como o estudo da relatividade 

das atividades coletivas de trabalho, por diferenças culturais, étnicas, ecológicas, demográficas, dentre outras. E 

a abordagem das coletividades de trabalho, a organização deste labor (com redes de funções, tarefas definidas, 

divisão laboral e sistematização de atividades ou forças pessoais, conscientemente coordenadas) e a estruturação 

de um sistema estável e coordenado de relações e funções, passíveis de estudo pela Sociologia do Trabalho, 

reconduzem a matéria à Sociologia das Relações Humanas – a qual, ligada às atividades de trabalho, enfatiza 

este como uma condição da vida humana em sociedade.  
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“O trabalho é ação quando se alimenta de uma disciplina livremente aceita, 

como, às vezes, a do artista que realiza uma obra de fôlego, sem ser premido 

pela necessidade.  

(...) o trabalho só é ação quando exprime as tendências profundas da 

personalidade e a ajuda a realizar-se. 

(...) 

A subjetividade vivida por ocasião das atividades de trabalho vai desde os 

estados de insatisfação, de tristeza e mesmo de depressão, de neurose, até 

estados de auto-realização, de satisfação, de desafôgo e, em casos extremos 

(raros), de alegria”
6
. 

 A subjetividade presente nas relações de trabalho tem sua variação em conformidade 

com os contextos sociais e culturais – observação esta bastante relevante para o presente 

estudo, o qual, voltado ao Brasil, expõe a heterogeneidade e os desequilíbrios, derivados das 

distinções políticas, sócio-econômicas, culturais e jurídicas entre as unidades federativas e o 

próprio Estado brasileiro frente aos demais Países da América Latina, como empecilhos à 

prevenção e ao combate das discriminações no labor no País.  

 

1.1.2. Exploração e alienação 

 

 Seguindo-se, assim, na contextualização do trabalho, tarefas alienadas indicam um 

adestramento e não uma aprendizagem do executante. Somente o labor não alienado aproveita 

condições favoráveis ao trabalhador dos pontos de vista técnico, fisiológico e psicológico – e, 

ainda assim, se por condições sócio-econômicas, o trabalhador tiver a convicção de que há 

uma exploração de suas atividades, o trabalho poderá sim ser tido como alienado. 

 “Todo e qualquer trabalho mal escolhido, inadaptado ao indivíduo, acarreta para êste 

efeitos nocivos. Todo trabalho sentido como algo estranho pelo seu executante, no sentido 

próprio do têrmo, é um trabalho „alienado‟”
7
. 

 Se não observadas as condições de labor à pessoa, por certo a tarefa dela será 

identificada como alienada, e “(...) o trabalho alienado pode acarretar a degradação e a 

                                                 
6
 FRIEDMANN, Georges; NAVILLE, Pierre. Ob. cit. p. 23. 

7
 Idem, ibidem. p. 24.  
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alteração da personalidade”
8
 – a falta de padrões mínimos laborais pode, assim, também gerar 

o trabalho alienado. 

 Sob os pontos de vista técnico, fisiológico e psicológico, as lições de Georges 

Friedmann prosseguem sendo valiosas.  

 Quanto ao aspecto técnico: 

“Topamos aqui com o conceito de „pôsto de trabalho‟. (...) Notemos que o 

pôsto de trabalho está mais ou menos adaptado ao operador (ou ao fiscal) da 

máquina. Implica, portanto, em sua noção, problemas de adaptação 

fisiológica e psicológica (...)”
9
. 

 O aspecto fisiológico diz respeito à constituição física. E, especificamente quanto ao 

labor, refere-se ao grau de adaptação do homem ao seu “posto de trabalho” e meio físico. 

 Relativamente ao aspecto psicológico, a vinculação deste se faz à constituição moral – 

esta também explicitada e exemplificada por Georges Friedmann: 

“As interações da atividade de trabalho e da personalidade, (...), são 

múltiplas e aqui se manifestam a cada passo: por exemplo, as aptidões 

condicionam (ou deveriam condicionar) a escolha que Paulo fêz do seu 

emprêgo. Inversamente, o trabalho de Paulo, o conjunto das condições 

práticas em que se efetua todos os dias na oficina, reagem sôbre as suas 

tendências, as suas atitudes intelectuais e morais, os seus graus de 

consciência e de satisfação profissionais, as suas opiniões, as suas 

motivações, em suma, sôbre tôda a sua personalidade. 

(...) 

Por outro lado, as reações mentais de Paulo à atividade de trabalho, as 

oportunidades de promoção e realização que ela lhe oferece – ou lhe recusa – 

não modelam sòmente o comportamento durante as horas que passa no 

interior da oficina, mas influem também no seu comportamento fora do 

trabalho: por exemplo, a sua atitude em relação à própria família, às suas 

relações sociais (camaradas, amigos), a escolha das suas ocupações, o 

conteúdo dos seus lazeres. Um estudo verdadeiramente total dos fenômenos 

de trabalho subentende necessàriamente o estudo dos fenômenos de não 

trabalho; uns e outros se encontram em relações de causalidade recíproca: 

(...)”
10

. 

 No concernente às condições sociais e econômicas, duas são as realidades a serem 

observadas – a realidade sociologicamente considerada e a realidade econômica: 

                                                 
8
 FRIEDMANN, Georges; NAVILLE, Pierre. Ob. cit. p. 25. 

9
 Idem, ibidem. pp. 25-26.  

10
 Idem, ibidem. p. 27.  
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“Relativa e variável, a atitude do torneiro Paulo para com a sua emprêsa 

considerada globalmente, reage, (...), sôbre a sua maneira de realizar as 

tarefas que lhe incumbem, sôbre a sua atitude de produtor. Esta depende, 

entre outras, da estrutura da emprêsa como unidade econômica e, 

particularmente, do modo como é gerida. Trata-se, acaso, de uma emprêsa de 

tipo capitalista tradicional, criada e desenvolvida por uma família, com 

espírito „social‟ ou „paternalista‟? Trata-se, porventura, de uma grande 

companhia, em forma de sociedade anônima, de cuja direção estão 

encarregados administradores e técnicos, empregados superiores a serviço da 

Firma? Uma emprêsa nacionalizada? Nela se introduziu a participação nos 

lucros, gratificações coletivas em função da produtividade? Qual é o sistema 

de salários que preside à remuneração de Paulo? Êle compreende o seu 

mecanismo, aceita-o? Considera-se mais ou menos frustrado, „explorado‟? A 

consciência profissional do nosso operário, a liberação do seu potencial 

técnico (manifestada, em primeiro lugar, por sugestões capazes de melhorar 

o pôsto de trabalho, a qualidade ou a quantidade da produção), o seu espírito 

„cooperativo‟, as suas boas relações com os funcionários da oficina, o nível 

da sua produtividade individual, tudo isso depende, diversamente segundo as 

circunstâncias, mas de maneira sempre sensível, das condições econômicas 

que acabamos de evocar, e outras da mesma ordem”
11

. 

 O homem, assim, em suas atividades não pode ser nem se sentir explorado. O trabalho 

não pode levar a pessoa à alienação.  

 O ser humano, dentro da temática, não pode, assim, ser ou se sentir discriminado – por 

isto mesmo, buscando a prevenção e o combate das discriminações no trabalho no Brasil, não 

podem ser deixadas de lado as realidades sociais e econômicas. 

 As diferenças econômicas entre os Países, e nestes, internamente, devem sim buscar 

ser suprimidas, não podendo, todavia, serem esquecidos os aspectos sociais nesses processos.  

 

1.1.3. Trabalho e necessidades 

 

 Oriunda da realidade econômica, e influenciável, certamente, pelas variáveis 

psicológicas e sociais, a relação do trabalho com a categoria necessidade (categoria 

econômica) é patente. E isto sem serem mencionadas as categorias valor, troca, mercado e 

consumo, com as quais também mantém vínculos o labor. 

 Na categoria econômica, as necessidades fundamentais do trabalhador hão de ser 

verificadas, bem como o seu contraponto, qual seja o do consumo ostensivo. 

                                                 
11

 FRIEDMANN, Georges; NAVILLE, Pierre. Ob. cit. p. 27. 
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 As tendências ao consumo se desenvolvem mais depressa do que os meios 

econômicos para satisfazê-las. Os efeitos do consumo guiam, assim, ao ideal da melhora da 

produtividade para o aumento da quantidade de bens produzidos e salários – como restam, 

contudo, os padrões mínimos laborais à pessoa? O liame trabalho-salário é representado de 

que modo no mundo jurídico? 

 O trabalhador precisa ter vontade de trabalhar melhor, de aprimorar a qualidade e a 

quantidade do seu trabalho. E, para tanto, deve também ser ele estimulado, com, por exemplo, 

salário adequado a sua satisfação e bem-estar. O labor, então, deve satisfazer às necessidades 

do trabalhador (não se considerando, por correto, um quadro de consumo descabido). 

 

1.1.4. Trabalho e não trabalho 

 

 O trabalho não pode ser privado ao trabalhador, pois, mesmo que em situações não 

desejáveis de não trabalho (desemprego, invalidez física, aposentadoria, dentre outras 

situações exemplificativas), a ausência de tarefas pode trazer prejuízos à estruturação da 

personalidade e ao equilíbrio psíquico da pessoa. 

 O não trabalho não forçoso pode gerar, assim, danos praticamente irreparáveis ao 

trabalhador – o que se dizer, portanto, do não trabalho forçoso, como o que ocorre, por 

exemplo, quando das discriminações e isolamento do trabalhador por seu próprio empregador 

ou por seu grupo de trabalho (sobre o qual também é responsável o empregador, haja vista a 

necessidade de preservação do meio ambiente do trabalho)? Não podem ser permitidas as 

discriminações no labor em seu sentido negativo. 

 

1.1.5. Trabalho e coação 

 

 A ação, genericamente compreendida, exprime uma liberdade. Tal ação somente será 

identificada como trabalho se presente a coação como elemento específico. 
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 A coação, bem entendida nesse contexto, portanto, significa uma compulsão. Sendo 

que esta pode ser interna, denotando, como um ideal, a vocação do trabalhador para o serviço 

em prol da sociedade, ou externa, refletindo a força física, a persuasão moral ou mesmo a 

coação econômica (com a relação entre a necessidade e o consumo ostensivo). 

 No âmbito da prevenção e combate das práticas discriminatórias no labor, correto é 

que deve haver o incentivo (a coação) ao trabalho, observados, todavia, não só os aspectos 

econômicos na relação, mas, e essencialmente, os sociais. 

 

1.1.6. Trabalho e liberdade 

 

 Somente o trabalho pode conduzir o homem do estado de servidão à condição de 

pessoa humana digna
12

. E isto não significa que no âmbito laboral todas as atividades devam 

ser permitidas ou incentivadas, e indiscriminadamente, a todas as pessoas – o labor deve ser 

digno, decente, adequado, suficiente, e conduzir à valorização do ser humano. Caso assim não 

ocorra, pode então o trabalho justificar abusos, como a atividade penosa à mulher, a 

exploração do labor infantil, dentre outras atrocidades? Pode o trabalho respaldar somente os 

avanços econômicos, não se observando as necessidades sociais?  

 A passagem da coação econômica à liberdade do trabalhador está atrelada ao próprio 

trabalho. Como ocorre no mundo jurídico a vinculação trabalho-salário ou normas 

trabalhistas-comércio?  

                                                 
12

 Sobre o assunto, Sheila Santos lembra que, “Desde os tempos remotos da civilização humana, até os dias 

actuais, o conceito da palavra trabalho tem sido acrescentado com novos valores. Na idade média, o trabalho foi 

considerado algo desprezível e inferior sendo reservado aos escravos e servos. A palavra trabalho, na sua origem 

etimológica, significa „tripalium‟ (instrumento composto por três paus ou varas cruzadas, usado para prender 

animais e também como instrumento de tortura – que exprime a noção de trabalho e o sacrifício que a realização 

do mesmo implica). Com a evolução da civilização humana os conceitos foram sendo alterados e o trabalho 

fonte de tortura, sacrifício e maldição, passou a ter carácter de realização pessoal e social, elevando o trabalho 

como meio de dignificar a pessoa humana. Entender o termo trabalho e o que ele representa para o homem em 

sua condição humana, pressupõe ir para além em designá-lo como uma espécie qualquer de acção e de esforço 

comum” (SANTOS, Sheila. Factor humano – o trabalho e dignidade da pessoa humana: uma análise a partir 

dos sistemas de organização do trabalho. Lisboa/Portugal: Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da 

Empresa. 2009. Disponível em: <http://www.ospelicanos.org/files/COL_TA-SS-Factor_Humano.pdf>. Acesso 

em: 05.Jan.2013). No ambiente laboral, portanto, não se pode permitir que se retroaja às conceituações iniciais 

do trabalho. 
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 Procurando o respaldo à assertiva (e respostas às indagações), Georges Friedmann, 

todavia, apresenta duas dificuldades, uma intrínseca e outra extrínseca ao trabalho. A 

dificuldade intrínseca ao labor está relacionada a sua humanização por meio “(...) do 

reconhecimento das condições técnicas, fisiológicas, psicológicas, econômicas e sociais que 

permitem, graças à adaptação recíproca entre o pôsto de trabalho e o trabalhador, um máximo 

de interêsse e satisfação”
13

. 

 Já a dificuldade extrínseca ao labor está voltada a “(...) como assegurar, mercê da 

duração do trabalho, a expressão e o desenvolvimento da personalidade, durante o tempo livre 

(...)”
14

. A mera redução da duração do trabalho não cria, portanto, a liberdade, somente a 

supõe.  

 O trabalho, assim, não é mera ação, fazendo-se imprescindível o elemento coação; o 

labor não pode permitir que o homem seja ou se sinta explorado e alienado; o trabalho deve 

engrandecer o ser humano e suprir suas necessidades dentro de um panorama econômico não 

ostensivo, desenfreado; a pessoa não pode ser privada da atividade laboral; a diminuição da 

duração do labor somente supõe a liberdade, mas não a gera; o trabalho dignifica a pessoa 

humana, conduzindo-a, assim, à liberdade e igualdade dentro de qualquer Estado Democrático 

de Direito – o respeito aos padrões mínimos laborais deve ser observado (o homem tem 

direito ao trabalho, bem como à igualdade e não discriminação). 

 A valorização do labor e do ser humano como titular de direitos (humanos) 

fundamentais (tais quais os aludidos direitos ao trabalho e à igualdade e não discriminação) é 

basilar à segurança de sua condição de cidadão no grupo social.  

 O trabalho, assim, deve permitir ao homem que ele viva em sociedade, sendo tratado 

com respeito e dignidade e exercendo sua cidadania. 

 

1.2. Trabalho: Direito Humano Fundamental 

 

 O labor deve ser conhecido como um direito humano fundamental. 

                                                 
13

 FRIEDMANN, Georges; NAVILLE, Pierre. Ob. cit. p. 35. 
14

 Idem, ibidem. p. 35. 
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 Assim como o homem não pode ser arrastado à condição de escravo, adestrado, 

alienado pelo trabalho que exerce, tampouco pode ele ser privado de suas atividades. 

Valorizar a pessoa, como titular de direitos (humanos) fundamentais, significa também 

garantir a ela o labor. 

 Contextualizado nos moldes expressos, o trabalho deve, então, ser assegurado ao 

homem como um direito humano fundamental. 

 Dessarte, primordiais são as considerações relativas aos direitos humanos 

fundamentais e, neste plano, aos direitos sociais. 

 

1.2.1. Direitos humanos fundamentais 

 

1.2.1.1. Terminologia, conceituação e características 

 

 O ser humano, desde os primórdios, sempre buscou por soluções as suas necessidades. 

E quanto aos seus anseios sociais, não poderia ocorrer de forma distinta – o homem 

constantemente procurou e pede por direitos que tragam respostas a seus desejos sociais. 

 No intuito da limitação normativa (jurídica) aos poderes do Estado – especialmente 

quanto ao seu poder econômico –, eclodiram os chamados “direitos fundamentais”. 

 Tais direitos, assim concebidos (inclusive terminologicamente), pois positivados em 

instrumentos de ordem constitucional, circunscreveram e determinam a atuação estatal, 

traçando parâmetros essenciais ao ordenamento jurídico interno. 

 A expansão dos mencionados “direitos fundamentais” – o desenvolvimento de suas 

dimensões –, todavia, ultrapassou fronteiras internas, partindo ao ordenamento jurídico 

internacional. 

 Assim é que, nas lições de Guilherme Guimarães Feliciano, já se referindo aos 

aludidos “direitos fundamentais” como “direitos humanos fundamentais”, tem-se o quanto 

segue: 
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“Em matéria de direitos humanos, o mais importante documento jurídico 

produzido pelo Homem provavelmente seja mesmo a Declaração Universal 

dos Direitos do Homem (Paris, 1948), aprovada pela Assembléia Geral das 

Nações Unidas em 10/12/1948 (...). 

Não é fácil defini-los, (...). Em geral, toda definição torna-se tautológica: 

(...). 

(...) 

No plano histórico, a consolidação da teoria geral dos direitos humanos 

deve-se a uma mudança progressiva de perspectivas no plano jurídico-

político. 

(...) 

Sendo históricos, não há como se encontrar um fundamento absoluto para os 

direitos humanos. Derivam da concepção ética de seu tempo. 

(...) 

Nessa esteira, os direitos humanos estratificaram-se em três ou quatro 

gerações de direitos (ou dimensões, como querem alguns, já que o conceito 

de „geração‟ poderia sugerir a obsolescência ou superação das gerações mais 

„antigas‟). Seguem abaixo. 

- Os direitos humanos de primeira geração são basicamente aqueles 

consagrados na Declaração de 1948, i.e., os direitos civis e políticos 

(relacionados ao valor liberdade). (...) 

- Os direitos humanos de segunda geração são os direitos sociais, 

econômicos e culturais. (...) 

- Os direitos humanos de terceira geração (...). (...) estão ligados ao valor da 

fraternidade (= solidariedade), completando o tríduo axiológico da 

Revolução Francesa de 1789. (...) 

- Os direitos humanos de quarta geração resultariam da globalização da 

Economia e dos direitos fundamentais, bem como da universalização desses 

últimos no plano institucional, com vistas à (re)fundação do Estado Social e 

à composição de uma trincheira de direitos antagônicos à globalização 

neoliberal”
15

. 

 Buscando, igualmente, demonstrar a evolução das dimensões dos direitos apontados – 

também já como “direitos humanos fundamentais” –, Jorge Cavalcanti Boucinhas Filho 

ensina que: 

                                                 
15

 FELICIANO, Guilherme Guimarães. Tutela processual dos direitos humanos nas relações de trabalho. 

Caderno de Doutrina e Jurisprudência da Ematra XV, v. 1, n. 6, nov./dez., 2005. pp. 200-202. Para Guilherme 

Guimarães Feliciano ainda “(...) há uma nova geração de direitos humanos fundamentais que se prenuncia com 

as novas titularidades que já se esboçam a jusante, especialmente em matéria de „direitos intergeracionais‟ (= 

direitos das futuras gerações). Poderiam ser esses os direitos de quarta geração (como, e.g., o direito das futuras 

gerações à preservação do genoma humano fundamental). Ou, (...), conviria admitir o evolver de uma quinta 

geração (dimensão) de direitos fundamentais”.  
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“Os direitos humanos de primeira dimensão, tais quais os consagrados na 

Declaração de Virgínia e na Declaração Francesa de 1789, caracterizam-se 

por encontrarem alicerce na clara demarcação entre Estado e não-Estado, 

fundada no contratualismo de inspiração individualista. (...) O titular do 

direito individual o é em relação a todos os demais indivíduos. 

(...), os chamados direitos humanos de segunda dimensão, tais quais o direito 

ao trabalho, à saúde, à educação, (...) têm como sujeito passivo o Estado 

porque, na interação entre governantes e governados, foi a coletividade 

quem assumiu a responsabilidade de atendê-los. 

(...) 

Os direitos reconhecidos como do homem na sua singularidade – sejam eles 

os de primeira ou de segunda dimensão – têm uma titularidade inequívoca: o 

indivíduo. Entretanto, na passagem de uma titularidade individual para uma 

coletiva, que caracteriza os direitos de terceira e quarta dimensões, podem 

surgir dilemas no relacionamento entre o indivíduo e a coletividade que 

exacerbam a contradição em vez de afirmar a complementaridade do todo e 

da parte. 

(...) os chamados direitos fundamentais de terceira dimensão, chamados de 

direitos de solidariedade ou fraternidade, (...). (...) caracterizam-se e 

distinguem-se dos demais porque seus titulares não são indivíduos ou grupos 

específicos de pessoas. (...) 

(...) uma quarta dimensão de direitos, (está) relacionada com os efeitos da 

evolução da pesquisa científica e biológica (...)”
16

. 

 Já havia e há, portanto, e até mesmo frente à referida expansão, uma dificuldade em se 

conceituar os direitos em apreço, nesta pesquisa tratados como “direitos humanos 

fundamentais” – complicação tal intimamente ligada à evolução da sociedade (nas 

perspectivas histórica e social de desenvolvimento). 

  Nessa direção, Noberto Bobbio, aponta para quatro obstáculos à conceituação dos 

direitos em verificação: também tratados como “direitos do homem”, esta expressão se 

apresenta desprovida de conteúdo (e quando algum conteúdo é sugerido, normalmente a ele 

são introduzidos termos avaliativos a critério de intérpretes); tais direitos sempre se alteraram 

e se modificam frente à evolução histórica, a qual, por sua vez, faz irromper as necessidades e 

os interesses sociais (não há, assim, como conferir um fundamento absoluto a tais direitos 
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 BOUCINHAS FILHO, Jorge Cavalcanti. Discriminação por sobrequalificação. São Paulo: Editora LTr, 2009. 

pp. 25-27. Justificando-se a titularidade exposta quanto aos direitos de segunda dimensão, imperioso já notar que 

estes surgiram no século XX, após a Primeira Grande Guerra, dirigindo-se a certas relações sociais, nas quais a 

desigualdade se acentuava por fatores econômicos, físicos ou de qualquer natureza, mas ainda tendo como 

sujeitos os indivíduos. Estes sujeitos, todavia, não foram mais tratados dentro de uma individualidade abstrata e 

absoluta, mas sim no âmbito de uma categoria social em concreto. Observa-se, deste modo, que, mesmo nas 

relações sociais, os valores individuais são assim gerados e mantidos, recebendo o efetivo respaldo estatal. Ainda 

que tratados coletivamente, os direitos são compreendidos como individuais. 



27 
 

relativos); os direitos em questão são heterogêneos (diversos e, por vezes, conflitantes entre 

si); e, dentro da heterogeneidade indicada, há direitos que denotam liberdades, em 

contraposição aos que exprimem poderes
17

.  

 Quanto à terminologia, em específico, relevante notar, por vezes, o uso indistinto das 

expressões “direitos fundamentais”, “direitos do homem”, “direitos humanos” e “direitos 

humanos fundamentais”. 

 A despeito da utilização, neste estudo, e como o referido, da expressão “direitos 

humanos fundamentais” – em lugar, meramente, de “direitos fundamentais” – (até mesmo 

pela diversidade terminológica apresentada pela própria CF/88 quanto aos mencionados 

direitos), necessário se faz o apontamento de lições distintas e que delimitam, em realce, os 

“direitos fundamentais” e os “direitos humanos”. 

 Vladimir Brega Filho aponta que o “direito fundamental” “é o mínimo necessário para 

a existência da vida humana”
18

. 

 Frisando-se os ensinamentos de Ingo Wolfgang Sarlet, tem-se que: 

“(...) o termo „direitos fundamentais‟ se aplica para aqueles direitos do ser 

humano reconhecidos e positivados na esfera do direito constitucional 

positivo de determinado Estado, ao passo que a expressão „direitos humanos‟ 

guardaria relação com os documentos de direito internacional, por referir-se 

àquelas posições jurídicas que se reconhecem ao ser humano como tal, 

independente de sua vinculação com determinada ordem constitucional, e 

que, portanto, aspiram à validade universal, para todos os povos e tempos, de 

tal sorte que se revelam um inequívoco caráter supranacional 

(internacional)”
19

.  

 Os “direitos fundamentais”, assim, seriam os relacionados ao ordenamento jurídico 

interno, expressos por normas positivadas, e os “direitos humanos” à esfera supranacional ou 

internacional. 

“(...), a principal diferença entre as expressões é a de que direitos 

fundamentais são os direitos do homem juridicamente positivados, ao passo 

que os direitos humanos têm relação com uma esfera maior de atuação, a 

esfera internacional, onde é indiferente a vinculação do indivíduo a este ou 

                                                 
17

 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Editora Campus, 1992. pp. 16 e 21. 
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 BREGA FILHO, Vladimir. Direitos fundamentais na Constituição de 1988: conteúdo jurídico das expressões. 

São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2002. p. 66 
19

 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 8ª ed. Porto Alegre: Editora Livraria do 

Advogado, 2007. p. 36.   
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àquele sistema jurídico, mas sua própria existência humana já se mostra 

suficiente para que tenha seus direitos reconhecidos”
20

. 

 Adotando também o critério relativo à positivação dos “direitos fundamentais”, José 

Afonso da Silva utiliza, para a indicação destes, a nomenclatura “direitos fundamentais do 

homem”, a qual: 

“(...) além de referir-se a princípios que resumem a concepção do mundo e 

informam a ideologia política de cada ordenamento jurídico, é reservada 

para designar, no nível do direito positivo, aquelas prerrogativas e 

instituições que ele preconiza em garantias de uma convivência digna, livre e 

igual de todas as pessoas”
21

. 

 Seguindo o mesmo raciocínio, Adriano dos Santos Iurconvite, descreve que: 

“Os direitos fundamentais surgiram com a necessidade de proteger o homem 

do poder estatal, a partir dos ideais advindos do Iluminismo dos séculos 

XVII e XVIII, mais particularmente com as concepções das constituições 

escritas. 

Logo, a teoria dos direitos fundamentais, como conhecemos hoje, é o 

resultado de uma lenta e profunda transformação das instituições políticas e 

das concepções jurídicas. 

A luta contra o poder absoluto dos soberanos, o reconhecimento de direitos 

naturais inerentes ao homem, (...) constituíram os elementos essenciais que 

vieram a desenvolver as idéias concretizadas na Declaração de Virgínia de 

1777 e na Declaração de Direitos do Homem, proclamada pela Revolução 

Francesa em 1789. 

As evoluções do direito e, principalmente, a influência dos problemas 

sociais, contribuíram grandemente para a dilatação daqueles velhos 

preceitos, conquistas dos movimentos do século XVIII, (...). 

Frisa-se, que além da função de proteger o homem de eventuais 

arbitrariedades cometidas pelo Poder Público, os direitos fundamentais 

também se prestam a compelir o Estado a tomar um conjunto de medidas 

que impliquem melhorias nas condições sociais dos cidadãos. 

(...), os direitos fundamentais devem ser vistos como a categoria instituída 

com o objetivo de proteção aos direitos à dignidade, à liberdade, à 

propriedade e à igualdade de todos os seres humanos. A expressão 

fundamental demonstra que tais direitos são imprescindíveis à condição 

humana e ao convívio social”
22

. 
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 IURCONVITE, Adriano dos Santos. As ações afirmativas como instrumento de concretização dos princípios 

da dignidade da pessoa humana e da igualdade. Disponível em: <http://www.ambito-

juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=2843>. Acesso em: 27.Fev.2013. 
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 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 20ª ed. São Paulo: Editora Malheiros, 2001. 

p. 178. 
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 IURCONVITE, Adriano dos Santos. Ob. cit. Disponível em: <http://www.ambito-

juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=2843>. Acesso em: 27.Fev.2013. 
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 E José Joaquim Gomes Canotilho ensina, ainda, que os:  

“Direitos do homem são direitos válidos para todos os povos e em todos os 

tempos (dimensão jusnaturalista-universalista); Direitos fundamentais são os 

direitos do homem, jurídico-institucionalmente garantidos e limitados 

espácio-temporalmente”
23

. 

 Nada obstante os entendimentos em sentido contrário, importante observar que, ainda 

que tidos como especificamente “fundamentais”, estes direitos do ser humano coincidem, em 

objetivos e desenvolvimento, com os identificados “direitos humanos”
24

. Daí a adoção da 

expressão “direitos humanos fundamentais”. 

“Os direitos humanos fundamentais parecem ser (...) um tema da moda, mas 

não um (...) modismo. Durante o período da ditadura militar os movimentos 

populares lutavam pela defesa da vida, da liberdade de opinião e pelos 

direitos políticos. Os conservadores diziam que quem lutava pelos direitos 

humanos eram „comunistas‟ e queriam subverter a ordem. 

Com o fim do socialismo real e da „ameaça dos comunistas‟, esses mesmos 

conservadores, que sempre foram contra o respeito e a dignidade das 

pessoas, (...) andam dizendo que quem defende os direitos humanos faz para 

defender „bandidos e criminosos‟, pobres e excluídos. 

(...)  

Fazendo uma síntese (...), os direitos humanos são aqueles valores éticos, 

morais e políticos, considerados por uma determinada sociedade, em uma 

determinada época, como os mais importantes para que, sendo eles 

respeitados, estejam assim asseguradas as condições mínimas que irão 

permitir uma existência com dignidade, liberdade e igualdade para qualquer 

pessoa, em qualquer lugar do mundo onde se encontre. 

(...), o fundamento desses direitos, a sua razão de ser está na própria 

viabilidade da existência do ser humano, uma existência assegurada em 

todas as suas dimensões, garantida através do oferecimento de condições 

essenciais e inerentes à pessoa, tais como a vida, a liberdade de expressão, o 

trabalho, a saúde, a alimentação, a moradia, a educação e ao meio ambiente 

preservado, condições perseguidas na história à base de muita luta e sangue, 

e sem as quais o ser humano não poderia e não pode ser reconhecido 

enquanto sujeito de direito”
25

. 
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 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da Constituição. Coimbra: Editora 

Almedina, 1998. p. 359.  
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 Fábio Konder Comparato aponta que “são os direitos humanos reconhecidos como tal pelas autoridades, às 
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 Direitos humanos fundamentais. Disponível em: < 
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 Sem prejuízo da discussão terminológica, mister, contudo, atinar que a procura por um 

conceito de direitos humanos fundamentais sempre esteve atrelada a sua defesa ou garantia de 

efetividade
26

. Destarte a importância das análises ligadas à internacionalização e à 

regionalização dos direitos em comento. 

 Antes, porém, e ainda no propósito da conceituação dos direitos humanos 

fundamentais, essencial já é destacar que estes se encontram elencados na Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, de 1948, que os fundamenta, indicando seu objeto e alcance. 

 Os direitos humanos fundamentais, assim, gozam de elevada posição na hierarquia de 

normas do ordenamento jurídico, como um todo, possuindo características que aumentam o 

seu poder e âmbito de atuação, notadamente: historicidade, imprescritibilidade, 

inalienabilidade, irrenunciabilidade, inviolabilidade, universalidade, efetividade, 

interdependência e complementaridade. 

 Nessa orientação, os direitos humanos fundamentais são históricos, mas 

imprescritíveis, uma vez que não se perdem pelo decurso de lapso temporal; são inalienáveis, 

não podendo ser transferidos, nem a título gratuito, nem oneroso; são irrenunciáveis, não 

podendo ser rejeitados; são invioláveis, sendo impossível o seu desrespeito, seja por 

determinações infraconstitucionais, seja por atos de autoridades públicas (e tudo sob pena de 

responsabilidades administrativa, civil e/ou criminal); são universais, pois abrangem todos os 

indivíduos; devem ser efetivados pela atuação estatal incentivadora e coercitiva; e, devem ser 

observados de modo interdependente e, portanto, complementar
27

. 
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 A transformação do conceito de direitos humanos fundamentais ocorre por suas dimensões, e nestas pelas 

garantias àqueles. “Os Direitos Fundamentais clássicos eram satisfeitos por meio de uma mera omissão do 

Estado. Com o desenvolvimento da sociedade, entretanto, tal conceito não mais bastou para o cumprimento das 

exigências supervenientes. Surgiram direitos que passaram a exigir uma atitude positiva por parte do Estado, o 

que atribui aos seus titulares (...) dois tipos de prerrogativas: liberdade e poder”. PFAFFENSELLER, Michelli. 

Teoria dos direitos fundamentais. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/revista/Rev_85/artigos/MichelliPfaffenseller_rev85.htm>. Acesso em: 
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 E todos os Estados Soberanos, assim, têm o dever, a despeito de seus sistemas 

políticos, econômicos e culturais, de fomentar e resguardar os direitos humanos fundamentais.  

 Ocorre que, a bem da verdade, e tal como também se verifica quanto ao Brasil, esses 

Estados Soberanos são justamente os maiores responsáveis pelas violações praticadas contra 

os mencionados direitos.  

 Daí, então, a imprescindibilidade da universalização desses direitos humanos 

fundamentais – dentre os quais, e como foco da pesquisa, destacam-se os direitos ao trabalho 

e à igualdade e não discriminação –, de modo que, efetivamente, se sobreponham aos demais. 

As circunstâncias políticas, sócio-econômicas e culturais de um País não podem justificar as 

lesões e a falta de observância dos aludidos direitos. 

 

1.2.1.2. Internacionalização dos direitos humanos fundamentais 

 

 Positivados em Cartas Constitucionais, os direitos humanos fundamentais 

determinaram, então, a rigidez e a supremacia constitucional que hodiernamente imperam em 

Estados de Direito. Tais direitos, todavia, e nos termos já referidos, passaram a se expandir. 

 Antes resguardados somente no âmbito dos ordenamentos jurídicos internos, os 

direitos humanos fundamentais, pelo seu desenvolvimento, necessitaram ser protegidos 

internacionalmente. 

 Inicialmente, o Direito Internacional se resumia a regular as relações entre Estados 

Soberanos, na seara estritamente governamental
28

.  

 A internacionalização dos direitos humanos fundamentais, e segundo Flávia Piovesan, 

se desenvolveu somente a partir do pós-guerra: 

“A era Hitler foi marcada pela lógica da destruição e da descartabilidade da 

pessoa humana (...). O legado do nazismo foi o aparato estatal, na condição 

de principal delinqüente, a condicionar a titularidade de direitos à pertinência 

a determinada raça – a raça pura ariana. Isto é, se para a concepção 

jusnaturalista a condição de sujeito de direitos tinha como requisito único e 
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exclusivo a qualidade de ser humano, o legado da barbárie o substitui pela 

pertinência a determinada raça, negando a determinados grupos a 

titularidade de direitos básicos”
29

. 

 Limites, então, precisaram ser determinados à atuação estatal, no sentido de que 

Estados Soberanos observassem os chamados direitos humanos fundamentais. 

 Se a Segunda Guerra Mundial marcou, portanto, a ruptura com os direitos humanos 

fundamentais, o período que a sucedeu significou a reconstrução destes
30

. 

 Assim, uma ação internacional mais eficaz passou a ser perseguida para a proteção dos 

mencionados direitos. 

 Em 1945, também para o fim indicado, foram criadas as Nações Unidas. E dentre seus 

objetivos, ressalta-se o exposto no artigo 1.º da Carta da Organização das Nações Unidas: 

“Art. 1º Os propósitos das Nações Unidas são: 

(...) 

3. conseguir uma cooperação internacional para resolver os problemas 

internacionais de caráter econômico, social, cultural ou humanitário, e para 

promover e estimular o respeito aos direitos humanos e às liberdades 

fundamentais para todos, sem distinção de raça, sexo, língua ou religião”. 

 Para Flávia Piovesan: 

“A Carta das Nações Unidas de 1945 consolida, assim, o movimento de 

internacionalização dos direitos humanos, a partir do consenso de Estados 

que elevam a promoção desses direitos a propósito e finalidade das Nações 

Unidas. Definitivamente, a relação de um Estado com seus nacionais passa a 

ser uma problemática internacional, objeto de instituições internacionais e do 

Direito Internacional”
31

. 

 E vindo a ser contemplada como o ponto máximo do processo de restabelecimento dos 

direitos humanos fundamentais, servindo de inspiração para as futuras estruturações referentes 
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 PIOVESAN, Flávia. Ob. cit. pp. 17-18. 
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ao tema, em 10 de dezembro de 1948 foi aprovada a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos
32

. 

 Considerando-se o contexto histórico do pós-guerra, urgia a reconstrução dos direitos 

humanos fundamentais, na orientação de serem reconhecidos novos direitos, liberdades e 

poderes. Imperiosos se faziam o resguardo à dignidade do ser humano, a restauração da 

igualdade e o senso de cidadania.  

 Nessa vertente, pensados, em um primeiro momento, como direitos naturais 

universais, os direitos em análise foram, aos poucos, sendo levados a efeito. Posteriormente, 

então, os direitos humanos fundamentais foram positivados, vindo a ser respeitados nos 

ordenamentos jurídicos internos. E, finalmente, afirmaram-se como direitos universais 

positivos, evidenciando-se, justamente nesta fase, a Declaração de 1948.  

 Sendo assim, a confirmação dos direitos humanos fundamentais ocorreu de modo 

universal, uma vez que os destinatários das normas contidas na aludida Declaração não eram 

mais os cidadãos de um ou outro Estado em particular, mas todos os seres humanos, e de 

maneira positiva, uma vez que se tornou possível a proteção dos direitos em apreço (mesmo 

diante de eventual violação destes pelo próprio Estado que os reconheceu). 

 Atente-se que o encaminhamento à universalização dos direitos humanos 

fundamentais permite, e desde já, a antecipação da discussão atinente à igualdade e não 

discriminação no trabalho, trazendo, na realidade, os primeiros indícios do que se denominou 

de “discriminações positivas”. 

 Interligando-se com o caráter universal dos direitos humanos fundamentais – e sendo 

tal característica totalmente vinculada aos direitos de liberdade –, a multiplicação deles 

proporcionou a afirmação dos direitos políticos e sociais, aos quais, todavia, a universalidade 

se apresenta de forma mitigada. 

 Nessa linha, e tratando-se da igualdade e não discriminação, a mencionada 

universalidade que se aplica à identificação e desfrute dos direitos humanos fundamentais 

relativos à liberdade não cabe aos direitos políticos nem sociais – nos âmbitos destes últimos 
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direitos (políticos e sociais), a igualdade (e não discriminação) ainda é tratada de modo 

somente formal, restando à margem da necessária concretude. 

 Quanto aos direitos sociais, especificamente, não se poderia nem se pode deixar de 

levar em conta as peculiaridades de uma pessoa para outra, ou de uma pessoa para um grupo 

de pessoas, ou, ainda, de um grupo de pessoas para outro – imprescindíveis são as distinções 

nesse rumo. A universalidade aplicada de forma abrandada aos direitos sociais indica a 

necessidade de se fazerem sim diferenciações entre os seres humanos, até mesmo para que 

todos tenham seus direitos e garantias preservados ante às especificidades existentes. 

 É de se ponderar, portanto, que sejam feitas separações, em determinadas (e 

justificadas) circunstâncias, entre as pessoas, para que estas tenham a possibilidade de 

satisfazer suas necessidades, fazer valer os seus direitos, especialmente os sociais, participar 

do mercado de trabalho, realizar atividades de acordo com suas capacidades, prover o seu 

sustento e de seus dependentes, enfim, de ser respeitadas como cidadãs – é o princípio da 

igualdade sendo de fato aplicado, indicando o tratamento igualitário entre os iguais e desigual 

entre os que são diferentes, nas medidas das distinções que se apresentem. 

 Assinalados, assim, os itens relativos à universalização e à efetivação dos direitos 

humanos fundamentais (direitos simultaneamente universais e positivos), bem como à 

multiplicação destes, destaca-se também o próprio conteúdo das normas integrantes da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, que reforçam as características citadas 

e, consequentemente, a forma como evoluíram os direitos em verificação. 

 Nesse propósito, e trazendo em seu bojo, exclusivamente, normas de caráter 

substantivo, a influência da Declaração de 1948 sobre novos modelos jurídicos concernentes 

aos direitos do ser humano, e daquela provenientes, em nada foi obstaculizada. Mesmo 

abarcando somente disposições substantivas, a Declaração referida embasou documentos que 

já vieram reunindo normas também instrumentais
33

.  
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 Assim, frente à forma como se originaram e se encaminharam os direitos humanos 

fundamentais, e trazendo à pauta a ideia do inevitável reconhecimento universal de um 

ordenamento jurídico uniforme (para o resguardo dos direitos em observação), Flávia 

Piovesan frisa que, após a Declaração de 1948, apesar da formação de um sistema global de 

proteção dos direitos em debate, a Ciência Política tratou: 

“(...) apenas de transpor e adaptar ao Direito Internacional a evolução que no 

Direito Interno já se dera, no início do século, do Estado-Polícia para o 

Estado-Providência. Mas foi o suficiente para o Direito Internacional 

abandonar a fase clássica, como o Direito da Paz e da Guerra, para passar à 

era nova ou moderna da sua evolução, como Direito Internacional da 

Cooperação e da Solidariedade”
34

.  

 Os direitos humanos fundamentais, nessa tônica, devem prosseguir sendo 

universalizados, partindo-se do reconhecimento dos direitos do cidadão de cada Estado para a 

afirmação dos direitos do cidadão do mundo. 

 

1.2.1.3. Regionalização dos direitos humanos fundamentais 

 

 O processo de universalização dos direitos humanos fundamentais trouxe à tona, 

assim, a questão atinente ao modo como tal circunstância influenciaria (e influencia) nas 

soberanias estatais, ou seja, até que ponto poderiam (e devem) ser reduzidas as forças 

soberanas para possíveis interferências externas em prol daqueles direitos.  

 Já era, sem dúvida qualquer, o início de uma transformação mundial, em que todos os 

Estados Soberanos, independentemente de seus poderes ou posições, se deparavam (e se 

deparam) com a real necessidade do reconhecimento dos direitos humanos fundamentais. 

 Frente à universalização apontada, fortaleceu-se, pois, a ideia de proteção dos direitos 

humanos fundamentais no âmbito internacional, não mais se restringindo aqueles à 

competência exclusiva nacional, de cada Estado Soberano. E deste modo, ante à nova 

concepção que tais direitos passaram a ter, Flávia Piovesan evidencia as duas consequências 

tidas como de maior relevância neste setor, quais sejam: 
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“1.ª) a revisão da noção tradicional de soberania absoluta do Estado, que 

passa a sofrer um processo de relativização, na medida em que são admitidas 

intervenções no plano nacional em prol da proteção dos direitos humanos; 

isto é, permitem-se formas de monitoramento e responsabilização 

internacional, quando os direitos humanos forem violados; 2.ª) a 

cristalização da idéia de que o indivíduo deve ter direitos protegidos na 

esfera internacional, na condição de sujeito de direito”
35

. 

 O indicado processo de internacionalização dos direitos em tela propiciou, portanto, a 

formação de um verdadeiro sistema normativo internacional de defesa dos direitos humanos 

fundamentais. 

 Com o advento da Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, tem início o 

que se chamou de Direito Internacional dos Direitos Humanos, vindo este a abarcar relevantes 

tratados e convenções internacionais provenientes da Organização das Nações Unidas (ONU) 

e dos sistemas “regionais” europeu, africano e interamericano, no sentido do abrigo aos 

direitos em verificação. 

 Baseados nos valores e princípios decorrentes da Declaração de 1948, os sistemas 

global e regional formaram, no contexto internacional, um universo instrumental de resguardo 

dos direitos humanos fundamentais
36

. 

 O sistema normativo global de amparo dos direitos humanos fundamentais é formado 

no âmbito das Nações Unidas, sendo composto por instrumentos de abrangência geral e 

específica – coexistem, assim, dois “subsistemas”, se é que assim se permite dizer, quais 

sejam: o geral, concernente a qualquer pessoa na concepção abstrata e mais abrangente do 

termo; e, o especial, no qual se tem a especificação do sujeito de direito. Nos dizeres de Flávia 

Piovesan, este último subsistema é aquele em que o “sujeito passa a ser visto em sua 

especificidade e concreticidade (ex: protege-se a criança, os grupos minoritários, os grupos 

vulneráveis, as mulheres...)”
37

. 

 Vindo a complementar o sistema normativo global, há o sistema regional de proteção 

dos direitos humanos fundamentais, sendo este também composto por “subsistemas” 

provenientes da Europa, da África e da América. 
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 Sendo certo que cada subsistema regional possui um aparato jurídico peculiar, quanto 

ao americano (ou melhor, interamericano), em particular e haja vista o foco desta pesquisa, o 

principal instrumento de sustento dos direitos humanos fundamentais é a Convenção 

Americana sobre Direitos Humanos, de 1969 – Pacto de San José da Costa Rica –, que 

estabelece a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Interamericana. 

 Sendo (ou devendo ser), então, os sistemas global e regional interdependentes e, 

assim, complementares, as normas de resguardo dos direitos humanos fundamentais devem 

ser convergentes – e mais, respaldadas pelo princípio da primazia da pessoa humana. 

“O propósito da coexistência de distintos instrumentos jurídicos – garantindo 

os mesmos direitos – é, pois, no sentido de ampliar e fortalecer a proteção 

dos direitos humanos. O que importa é o grau de eficácia da proteção, e, por 

isso, deve ser aplicada a norma que no caso concreto melhor proteja a 

vítima. Ao adotar a primazia da pessoa humana, esses sistemas se 

complementam, interagindo com o sistema nacional de proteção, a fim de 

proporcionar a maior efetividade possível na tutela e promoção de direitos 

fundamentais”
38

. 

 No que tange ao aludido princípio, a primazia do ser humano: 

“(...) há de prevalecer e orientar a interpretação e aplicação da normatividade 

de direitos humanos, ficando afastados princípios interpretativos tradicionais 

(...). A interpretação a ser adotada no campo do Direito dos Direitos 

Humanos é a interpretação axiológica e teleológica, que conduza sempre à 

prevalência da norma que melhor e mais eficazmente proteja a dignidade 

humana”
39

.  

 Assim, a sistemática internacional de guarda dos direitos humanos fundamentais se 

perfaz em uma garantia adicional aos mesmos direitos.  

 Quando um Estado Soberano aceita as normas internacionais de resguardo aos 

mencionados direitos, consequentemente consente no controle e fiscalização por parte da 

comunidade internacional no que diz respeito à observância e cumprimento das determinações 

normativas diante de violações aos direitos humanos fundamentais – e tudo com base no 

princípio da primazia da pessoa humana, pois, somente se o ordenamento jurídico interno se 

mostrar insuficiente ou desprovido de normas para a solução de um problema de lesão ou 

ameaça de dano a direitos humanos fundamentais, aplicar-se-á a norma internacional que é, 

portanto, suplementar. 
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 Observe-se, assim, e desde já, que os Estados não deixam de ser soberanos – suas 

soberanias são tão apenas abrandadas (as soberanias internacional e nacional devem, pois, se 

auxiliar mutuamente). 

 

1.2.1.4. Direitos humanos fundamentais e o ordenamento jurídico brasileiro 

 

 O Brasil, desde a Constituição de 1934, influenciada esta pela Constituição de 

Weimar, já demonstrava a preocupação com a questão relativa aos direitos humanos 

fundamentais – à época, ao rol de direitos compreendidos como humanos fundamentais se 

acresceram os direitos econômicos e sociais. Entretanto, somente quando da promulgação da 

CF/88 (identificada como “Constituição Cidadã”), o Estado brasileiro definitivamente se 

inseriu no contexto de proteção internacional dos aludidos direitos. 

 Como afirma Antonio Augusto Cançado Trindade: 

“(...) já nos primórdios da fase legislativa de elaboração dos instrumentos 

internacionais de proteção dos direitos humanos, e mesmo antes deles, se 

formara no Brasil uma corrente de pensamento entre jusnaturalistas aos 

quais corresponderam, em diferentes graus, contribuições para iniciativas de 

outrora do governo brasileiro, no sentido de que a noção de soberania, em 

sua acepção absoluta, mostrava-se inadequada ao plano das relações 

internacionais, devendo ceder terreno à noção de solidariedade”
40

.  

 Por certo que ocorreram momentos de instabilidade no Brasil quanto à “prática” do 

Direito Internacional, e especialmente durante a fase da ditadura militar. Neste período, 

encontrando-se o País abarcado pelo autoritarismo, a posição defensiva era a adotada no plano 

internacional
41

. 

 A internacionalização dos direitos humanos fundamentais no Estado brasileiro se 

fortaleceu ao longo do processo de democratização do País: 

“(...) aceitando expressamente a legitimidade das preocupações 

internacionais e dispondo-se a um diálogo com as instâncias internacionais 

sobre o cumprimento conferido pelo país às obrigações internacionalmente 

assumidas”
42

. 
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 E com a chegada da CF/88, como exposto, tornou-se efetiva a participação do Brasil 

no movimento de universalização dos citados direitos, vindo o Estado brasileiro a ratificar
43

 

os principais acordos internacionais referentes ao tema. 

 Regendo-se, em suas relações internacionais, pelos princípios elencados no artigo 4.º 

da CF/88, destacando-se dentre estes o da prevalência dos direitos humanos fundamentais, o 

Brasil, visando à proteção e garantia tanto destes direitos como dos demais previstos pelo 

ordenamento jurídico nacional, reconheceu a possibilidade da adoção de normas previstas em 

tratados e convenções internacionais (especialmente os relativos à matéria em discussão) dos 

quais seja o País parte integrante. 

 Sendo assim, e tornando possível a aplicação do princípio da primazia da pessoa 

humana, vasto é o rol de normas internacionais relativas aos direitos humanos fundamentais 

ratificadas pelo Brasil, podendo-se destacar as seguintes: Pacto Internacional dos Direitos 

Civis e Políticos, de 1992; Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, 

de 1992; Convenção para a Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio, de 1951; 

Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de Discriminação Racial, de 1968; 

Convenção Americana sobre Direitos Humanos – Pacto de San José da Costa Rica –, de 

1969
44

; Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de Discriminação contra a Mulher, 
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de 1984; Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura, de 1989; Convenção 

contra a Tortura e outros Tratamentos Cruéis, Desumanos ou Degradantes, de 1989; 

Convenção sobre os Direitos da Criança, de 1990; Convenção Interamericana para Prevenir, 

Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, de 1995; Protocolo à Convenção Americana 

referente à Abolição da Pena de Morte, de 1996; Protocolo à Convenção Americana referente 

aos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais – Protocolo de San Salvador –, de 1996; dentre 

outros documentos também relevantes. 

 Inserindo-se, cada vez mais, no contexto internacional de proteção dos direitos 

humanos fundamentais, o Estado brasileiro buscou e deve ainda perseguir a adoção de normas 

provenientes de tratados e convenções internacionais que versem justamente sobre aqueles 

direitos por meio da ratificação dos referidos acordos, e da observância e cumprimento de 

suas exigências, a fim de que o ordenamento jurídico interno, por vezes deficiente ou 

lacunoso, possa salvaguardar por completo os direitos do ser humano, visando-se sempre à 

preservação da dignidade humana, da liberdade e da igualdade e não discriminação entre os 

cidadãos.  

 Seguindo-se tal linha de raciocínio, podendo ser definidos, de modo geral, como 

direitos que implicam a dignidade da pessoa humana sob os aspectos político, econômico, 

social e cultural, preexistindo a todos os demais direitos e garantias, levando-se à liberdade e à 

igualdade dentro de qualquer Estado Democrático de Direito, os direitos humanos 

fundamentais têm a sua relevância ainda mais majorada quando do desenvolvimento de um 

estudo como o atual, referente à discriminação no trabalho e à busca da erradicação desta ou, 

ao menos, da minimização de seus efeitos, no sentido da preservação dos cidadãos, 

entendidos e respeitados estes em nível mundial.  

 Somente obedecendo-se ao princípio da primazia da pessoa humana, respeitando-se as 

normas de proteção dos direitos do ser humano e criando-se novos documentos atinentes ao 

mesmo tema quando forem necessários ante a evolução da sociedade e consequente 

imperiosidade de resguardo de novas liberdades e poderes originais, juntamente com a 

conscientização das pessoas no sentido de não se conformarem com as injustiças sociais, 

reverenciar-se-ão a dignidade, a liberdade e a igualdade e não discriminação entre as pessoas. 
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1.2.2. Dignidade da pessoa humana, liberdade e igualdade 

 

 Sendo o trabalho um direito humano fundamental que acarreta ao homem um 

tratamento apropriado, relevante é o estudo quanto à dignidade da pessoa humana. 

 Quanto ao Estado brasileiro, dentre os princípios elevados a fundamentos da 

República Federativa do Brasil se ressalta o da dignidade da pessoa humana, deste modo 

previsto no artigo 1.º, inciso III, da CF/88. 

 Construído pela história, o princípio da dignidade da pessoa humana visa proteger a 

existência do ser humano. 

 Eduardo Carlos Bianca Bittar ensina que o princípio em apreço: 

“(...) é a expressão de amplo alcance, que reúne em seu bojo todo o espectro 

dos direitos humanos (que são tratados no âmbito privado como direitos da 

personalidade), que se esparge por diversas dimensões alcançando: relações 

de consumo; prestações de serviços essenciais pelo Estado; cumprimento de 

políticas públicas; atendimento de necessidades sociais; construção da 

justiça social; política legislativa; moralidade administrativa; políticas 

econômicas e de destruição de recursos; políticas previdenciárias; políticas 

educacionais; políticas urbanas e rurais; políticas penitenciárias”
45

.  

 Constitui-se a dignidade humana em um valor supremo a ser utilizado como critério 

unificador dos direitos humanos fundamentais. 

 Nas lições de Edilson Pereira de Farias: 

“O princípio constitucional da dignidade da pessoa humana refere-se às 

exigências básicas do ser humano no sentido de que ao homem concreto 

sejam oferecidos os recursos de que dispõe a sociedade para a mantença de 

uma existência digna, bem como propiciadas as condições indispensáveis 

para o desenvolvimento de suas potencialidades. Assim, o princípio em 

causa protege várias dimensões da realidade humana (...)”
46

. 

 Como “(...) base da vida em sociedade e dos Direitos Humanos”
47

, para Ingo 

Wolfgang Sarlet a dignidade ainda é: 

                                                 
45

 BITTAR, Eduardo Carlos Bianca. O direito na pós-modernidade. Rio de Janeiro: Editora Forense 

Universitária, 2005. pp. 303-304.  
46

 FARIAS, Edilson Pereira de. Colisão de direitos: a honra, a intimidade, a vida privada e a imagem versus a 

liberdade de expressão e informação. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1996. p. 47.  
47

 BRITO FILHO, José Claudio Monteiro de. Trabalho com redução do homem à condição análoga à de 

escravo e dignidade da pessoa humana. Disponível em: < 



42 
 

“(...) a qualidade intrínseca e distintiva reconhecida em cada ser humano que 

o faz merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da 

comunidade, implicando, neste sentido, um complexo de direitos e deveres 

fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de 

cunho degradante e desumano, como venham a lhe garantir as condições 

existenciais mínimas para uma vida saudável, além de propiciar e promover 

sua participação ativa e co-responsável nos destinos da própria existência e 

da vida em comunhão com os demais seres humanos”
48

. 

 Assim, o princípio da dignidade da pessoa humana não pode ser violado, 

especialmente no que concerne ao direito ao trabalho.  

 Certo é que, “(...) no desempenho das 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”
49

. 

 No mesmo curso, são os ensinamentos de Patrícia Tuma Martins Bertolin: 

“O princípio da dignidade humana consiste da busca da humanização do 

trabalho, considerando o trabalhador como ser humano e não como 

mercadoria ou „fator da produção‟. De acordo com o princípio da dignidade 

humana, toda mudança que se introduza no trabalho, por qualquer razão que 

seja, e principalmente se ela ocorrer em benefício do capital, deve considerar 

o trabalhador em sua dignidade e necessidade de subsistência”
50

. 

 Como anteriormente colocado, somente o trabalho pode conduzir o homem à condição 

de pessoa humana digna – a valorização do trabalho, o acesso a este, bem como a sua 

apreciação de forma adequada guiam o ser humano à existência honrada (é primordial que se 

observem padrões mínimos laborais). 

 O trabalho decente, suficiente, implica a dignidade da pessoa humana. O trabalho 

digno, adequado, leva ao respeito ao homem – devendo este, assim, ser compreendido e 

tratado como finalidade principal do Estado Democrático de Direito, e não como meio de sua 

atividade. 

 O labor, como direito humano fundamental, deve ser assim incrementado, pois 

somente ele conduz o homem à vida digna em sociedade. 
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 Se os direitos humanos fundamentais e a dignidade humana levam a pessoa à 

liberdade e à igualdade em qualquer Estado Democrático de Direito, tal qual o Brasil, 

relevante é também o estudo destes princípios, sobretudo pelo tema da pesquisa em progresso. 

 Consequência da extinção dos privilégios concedidos à nobreza e ao clero, e tida como 

um dos ideais da Revolução Francesa, a igualdade se fundamenta na premissa de que todos 

devem ser tratados de forma igual perante a lei, não podendo ela sugerir benefícios a uns em 

detrimento de outros. 

 Corroborando a assertiva, Christiani Marques
51

 ensina que a igualdade adveio do 

movimento liberal francês, que, por sua vez, preconizou não mais, ou pouco mais, que a 

abolição das regalias pessoais e o desejo de igualdade material entre os homens na sociedade. 

Assim, ainda sem conteúdo concreto, a referida concepção de igualdade entre as pessoas se 

originou quando da aludida supressão das prerrogativas da nobreza e do clero, não 

alcançando, todavia, o aspecto social (a igualdade social). 

 Representando, assim, e em um primeiro momento, a conquista da liberdade política 

capitalista, o princípio da igualdade se erigiu em seu aspecto formal, dispondo que todos são 

iguais perante a lei. 

 A igualdade em sentido formal remeteu e se refere, então, à primeira dimensão de 

direitos humanos fundamentais. E tal visão formal, adotada pela CF/88 em seu artigo 5.º, 

caput – segundo o qual deve-se conferir tratamento igual a todas as pessoas, não sendo 

admitidas distinções entre estas –, trouxe e traz em seu âmago a necessidade de se vedar ao 

Estado toda e qualquer forma de abordagem discriminatória, na acepção negativa do termo
52

. 

 Diante, contudo, da evolução social, a igualdade, na definição unicamente formal, se 

revelou insuficiente quando da busca de soluções às desigualdades existentes e vindouras, 

especialmente no âmbito do trabalho. 

 Sendo assim, aos Estados Democráticos de Direito se impôs a atuação na direção da 

promoção da igualdade real, fática, concreta, efetiva, ou, ainda, material, representando esta a 

concessão de oportunidades iguais aos homens, por meio da interpretação, da integração e da 
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aplicação de normas e da incrementação de políticas públicas direcionadas às especificidades 

das pessoas e dos grupos menos favorecidos, compensando-se as eventuais disparidades de 

fato decorrentes do processo histórico e da sedimentação cultural. 

 A igualdade, assim, e de modo material, determinou e estabelece que todos são iguais 

perante a lei, não bastando, todavia, somente esta afirmação – a igualdade deve ocorrer 

também por meio daquela norma. 

 Exprimindo a igualdade em sentido material a segunda dimensão de direitos humanos 

fundamentais, revelou e reflete ela a procura do tratamento igualitário, principalmente no que 

concerne à vida econômica e social. 

 Veja-se, assim, que a noção de igualdade material vinculou-se e se liga, em especial, 

ao campo de desenvolvimento dos direitos sociais – com o advento destes direitos sociais, 

expressaram-se e se mostram estes como indicadores do amadurecimento da ideia de 

liberdade por meio do Estado, ensejando-se, assim, a própria igualdade também por 

intermédio do último (traduzindo-se como um “fazer” do Estado, os direitos sociais 

conduziram e continuam ensejando a afirmação da igualdade material). 

 Frente à igualdade material, sustenta-se que, além da vedação da própria prática 

discriminatória, o Estado deve, visando ao bem-estar social, buscar promover a paridade de 

oportunidades, precipuamente no âmbito do trabalho, mediante a aplicação efetiva de normas, 

incentivos a projetos de iniciativa particular e, essencialmente, o fomento às políticas públicas 

voltadas justamente ao estabelecimento de padrões mínimos laborais e que se preocupem com 

as particularidades das pessoas, compensando-se as desigualdades já existentes e se 

objetivando o impedimento de novas condutas distintivas – a preocupação, e em destaque, 

com a efetividade de políticas públicas no sentido do impulso à igualdade real entre as 

pessoas, principalmente no trabalho, e para este estudo, é permanente. 

 Almejando, enfim, a concretização da dignidade da pessoa humana, a igualdade 

elevada à princípio “(...) se apresenta como diretriz para a correta compreensão e 

interpretação de todas as demais normas”
53

. 
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 Estando a igualdade indissoluvelmente associada à democracia e, consequentemente, à 

própria noção de Estado Democrático de Direito, o respectivo princípio sempre esteve 

presente nas Constituições, ainda que de forma implícita. 

 O princípio em questão, assim, “é considerado o conjunto de bens e direitos aos quais 

todas as pessoas têm que ter acesso em condições mínimas de igualdade”
54

. 

 Proclamado, já em 1919, pela Constituição da OIT, no Brasil, a despeito da 

Constituição de 1934 – a qual, como o já mencionado, à época trouxe a necessidade de 

cuidado dos direitos humanos fundamentais (aos quais se acrescentaram os direitos 

econômicos e sociais) –, somente quando da promulgação da CF/88, a igualdade, 

umbilicalmente ligada à não discriminação, se firmou como um postulado fundamental, 

incentivando, inclusive, as chamadas “discriminações positivas” ou “ações afirmativas”. 

“(...) igualdade (ou isonomia), (...) leva a ter que conceder a todo trabalhador 

a mesma vantagem que percebe um companheiro que execute trabalho 

equivalente ou do mesmo valor. (...) 

A „versão moderna‟ da igualdade é a não discriminação, consagrada nos 

mais importantes documentos internacionais e tratada pelo art. 3º, inciso IV, 

da Constituição Brasileira de 1988 como um Princípio Fundamental: (...)”
55

. 

 Isso, por certo, sem se olvidar da prescrição também constante da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, de 1948 – nesta Declaração, já determinava o seu artigo 1.º 

que: “(...) todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Dotados 

de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade 

(...)”. 

 Igualmente, no artigo 2.º da mesma Declaração de 1948, tem-se que: 

“(...) todos os seres humanos podem invocar os direitos e as liberdades 

proclamados na presente Declaração, sem distinção alguma, nomeadamente 

de raça, de cor, de sexo, de língua, de religião, de opinião política ou outra, 

de origem nacional ou social, de fortuna, de nascimento ou de qualquer outra 

situação”. 

 O princípio da igualdade (e não discriminação), tendo assim se firmado na CF/88, e 

conforme o entendimento de Arnaldo Süssekind
56

, reflete-se no trabalho, e nos incisos XXX, 
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XXXI e XXXII, do artigo 7.º, da Carta Constitucional – referido princípio vislumbra a 

efetividade da igualdade entre os homens, sobretudo no âmbito das relações trabalhistas
57

. 

 A valorização da pessoa e do trabalho digno, decente (como um direito humano 

fundamental) que a ela deve ser conferido, funda-se, então, nos princípios da dignidade da 

pessoa humana, da liberdade e da igualdade e não discriminação – não se esquecendo, 

contudo, dos demais princípios fundamentais no trabalho, assim previstos pela OIT. 

 

1.2.2.1. Princípios e direitos humanos fundamentais no labor na Organização 

Internacional do Trabalho (OIT) 

 

 Os direitos humanos fundamentais nas relações laborais foram, destacando-se o 

trabalho em si, assim reconhecidos internacionalmente pela Declaração da OIT sobre os 

Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho de 1998. 

 Não se podendo isolar referidos direitos humanos fundamentais de seus princípios, 

importante se faz a verificação destes em conformidade com a indicada Declaração. 

 Reafirmando universalmente o compromisso de seus Estados Membros, e da 

comunidade internacional em geral, de respeitar, promover e aplicar de boa-fé os princípios e 

direitos fundamentais no trabalho, a Declaração da OIT de 1998 assim trouxe suas 

considerações e primeiros dispositivos: 

“Considerando que a criação da OIT procede da convicção de que a justiça 

social é essencial para garantir uma paz universal e permanente; 

Considerando que o crescimento econômico é essencial, mas insuficiente, 

para assegurar a eqüidade, o progresso social e a erradicação da pobreza, o 

que confirma a necessidade de que a OIT promova políticas sociais sólidas, a 

justiça e instituições democráticas; 

Considerando, portanto, que a OIT deve hoje, mais do que nunca, mobilizar 

o conjunto de seus meios de ação normativa, de cooperação técnica e de 

investigação em todos os âmbitos de sua competência, e em particular no 

âmbito do emprego, a formação profissional e as condições de trabalho, a 

fim de que no âmbito de uma estratégia global de desenvolvimento 
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econômico e social, as políticas econômicas e sociais se reforcem 

mutuamente com vistas à criação de um desenvolvimento sustentável de 

ampla base; 

Considerando que a OIT deveria prestar especial atenção aos problemas de 

pessoas com necessidades sociais especiais, em particular os desempregados 

e os trabalhadores migrantes, mobilizar e estimular os esforços nacionais, 

regionais e internacionais encaminhados à solução de seus problemas, e 

promover políticas eficazes destinadas à criação de emprego; 

Considerando que, com o objetivo de manter o vínculo entre progresso 

social e crescimento econômico, a garantia dos princípios e direitos 

fundamentais no trabalho reveste uma importância e um significado 

especiais ao assegurar aos próprios interessados a possibilidade de 

reivindicar livremente e em igualdade de oportunidades uma participação 

justa nas riquezas a cuja criação têm contribuído, assim como a de 

desenvolver plenamente seu potencial humano; 

Considerando que a OIT é a organização internacional com mandato 

constitucional e o órgão competente para estabelecer Normas Internacionais 

do Trabalho e ocupar-se das mesmas, e que goza de apoio e reconhecimento 

universais na promoção dos direitos fundamentais no trabalho como 

expressão de seus princípios constitucionais; 

Considerando que numa situação de crescente interdependência econômica 

urge reafirmar a permanência dos princípios e direitos fundamentais inscritos 

na Constituição da Organização, assim como promover sua aplicação 

universal; 

A Conferência Internacional do Trabalho, 

1. Lembra: 

a) que no momento de incorporar-se livremente à OIT, todos os Membros 

aceitaram os princípios e direitos enunciados em sua Constituição e na 

Declaração de Filadélfia, e se comprometeram a esforçar-se por alcançar os 

objetivos gerais da Organização na medida de suas possibilidades e 

atendendo a suas condições específicas; 

b) que esses princípios e direitos têm sido expressados e desenvolvidos sob a 

forma de direitos e obrigações específicos em convenções que foram 

reconhecidas como fundamentais dentro e fora da Organização. 

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 
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d) a eliminação da discriminação em matéria de emprego e ocupação”
58

. 

 Aplicando-se a todos os Estados Membros da OIT, a referida Declaração remete à 

observância das convenções fundamentais correspondentes aos princípios elencados (ainda 

que nem todos os Estados Soberanos tenham ratificado os aludidos documentos), quais sejam: 

Convenção nº. 29, sobre o Trabalho Forçado; Convenção nº. 87, sobre a Liberdade Sindical; 

Convenção nº. 98, sobre o Direito de Sindicalização e Negociação Coletiva; Convenção nº. 

100, sobre a Igualdade de Remuneração; Convenção nº. 105, sobre a Abolição do Trabalho 

Forçado; Convenção nº. 111, sobre a Discriminação no Emprego; Convenção nº. 138, sobre a 

Idade Mínima para o Trabalho; e, Convenção nº. 182, sobre as Piores Formas de Trabalho 

Infantil
59

. 

 Quanto à Declaração de 1998, Patrícia Tuma Martins Bertolin lembra que esta resta 

sujeita a um procedimento de supervisão, tendo um controle diferenciado. 

“Ao contrário do modelo regular de controle exercido no tocante às demais 

convenções, no caso da Declaração ora em análise, são os Estados que não 

ratificaram alguma das normas internacionais que devem enviar anualmente 

um relatório esclarecendo questões de ordem formal – a incompatibilidade 

da convenção com o ordenamento jurídico interno – e questões de fato, 

relativas à observância daquele princípio no país. A cada ano, o Diretor 

Geral da OIT divulga um relatório global sobre um direito específico, 

retratando a observância daquele princípio em todo o mundo e ressaltando os 

casos mais graves de violações ou recorrentes”
60

. 

 Em complemento, reforçando o mencionado controle (também, ainda que 

indiretamente, aos princípios e direitos humanos fundamentais no trabalho) e a imperiosidade 

da observância e efetividade dos mesmos princípios e direitos humanos fundamentais no 

labor, destaca-se a parte inicial do Relatório VI proveniente da Conferência Internacional do 

Trabalho, em sua 101.ª Sessão, de 2012, o qual, pela primeira vez, tratou de todos os 

princípios (das quatro categorias de princípios e direitos humanos fundamentais no trabalho) 

previstos na Declaração da OIT de 1998: 

“(...) 
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1. Enquanto Organização movida pelos valores do tripartismo, dedicada à 

promoção da justiça social, a OIT, ao longo da sua história, reconheceu e 

agiu de acordo com a responsabilidade de defender e fazer avançar os 

princípios e direitos no trabalho. 

2. Entre o extenso corpus de direitos no trabalho definido pelas normas da 

OIT, a liberdade sindical e o reconhecimento efetivo da negociação coletiva, 

a eliminação de todas as formas de trabalho forçado ou obrigatório, a 

abolição efetiva do trabalho infantil e a eliminação da discriminação no 

emprego e na profissão são reconhecidos pela OIT e pela comunidade 

internacional como princípios e direitos fundamentais no trabalho. Estas 

quatro categorias de princípios e direitos informam a Constituição da OIT. A 

Declaração de Filadélfia de 1944, anexa à Constituição da OIT, teve, 

relativamente a esta questão, um papel crucial ao sublinhar que todos os 

seres humanos, qualquer que seja a sua raça, a sua crença ou o seu sexo, têm 

o direito de efetuar o seu progresso material e o seu desenvolvimento 

espiritual em liberdade e com dignidade, com segurança económica e com 

oportunidades iguais. 

(...) 

13. O reconhecimento mundial das quatro categorias de princípios e direitos 

fundamentais no trabalho foi o resultado de um longo processo, que ganhou 

velocidade nos anos de 1990. Nesse tempo, sobre o pano de fundo da 

aceleração da globalização e da liberalização do comércio no contexto do 

Uruguai Round (GATT), foi proposto que o respeito de determinadas 

normas internacionais do trabalho fosse uma condição prévia à participação 

no sistema de comércio multilateral, então em plena evolução. O debate 

internacional sobre esta proposta foi vigoroso e controverso. Na perspectiva 

da OIT e do seu mandato, o que estava em jogo era como combinar 

crescimento económico com progresso social e definir as condições em que 

era „possível habilitar as pessoas envolvidas a usufruir de uma repartição 

justa dos benefícios resultantes da liberalização do comércio internacional, 

cada país concebendo à sua maneira o conteúdo da proteção social mais 

apropriado‟ à sua situação nacional. (...) Quatro categorias de princípios e 

direitos fundamentais no trabalho foram identificadas como constituindo 

estas condições. (...) Uma questão relacionada com esta matéria foi a de 

saber como é que a OIT podia assegurar que estes princípios e direitos eram 

universalmente aplicados, mesmo na ausência de ratificação das 

correspondentes Convenções. 

(...) 

15. Os princípios e direitos fundamentais no trabalho estão inseridos na 

Constituição da OIT. (...) Como foi enfatizado nos trabalhos preparatórios da 

Declaração de 1998, „os direitos fundamentais não são fundamentais porque 

a Declaração o afirma; a Declaração afirma que são fundamentais porque o 

são‟. (...) Estes princípios e direitos são definidos como fundamentais, não 

para estabelecer hierarquias, nem por menosprezo em relação a outras 

normas internacionais do trabalho. Antes pelo contrário, como está 

mencionado na Declaração sobre Justiça Social, os princípios e direitos 

fundamentais no trabalho são instrumentais na promoção das normas 

internacionais do trabalho em geral e um meio chave para alcançar todos os 

objetivos constitucionais da Organização. (...) 
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(...) 

18. Porque os princípios e direitos fundamentais no trabalho são direitos 

humanos próprios dos trabalhadores e dos empregadores, a sua realização 

constitui um fim em si mesmo. Cabe, por inerência, à OIT a 

responsabilidade de lutar por um mundo onde não haja trabalho infantil, nem 

discriminação e onde todos sejam livres de organizar e defender os seus 

interesses. (...)”
61

.  

 Não obstante tais considerações extraídas do Relatório VI, da referida Conferência 

Internacional do Trabalho, certo é que a Declaração da OIT de 1998 até o momento não conta 

com um instrumento que imponha o cumprimento dos princípios e direitos nela elencados – 

mesmo com a obrigatoriedade trazida pelo Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais e pelo Protocolo à Convenção Americana referente aos Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais (Protocolo de San Salvador), no sentido de deverem os 

Estados Partes daquele Pacto de 1992 e da Organização dos Estados Americanos (OEA) 

apresentar relatórios periódicos acerca das medidas progressivas que tiverem adotado para 

assegurar o devido respeito aos princípios e direitos apontados. 

“Como se esclarece no Anexo da Declaração, a natureza desse procedimento 

de controle é estritamente promocional, permitindo a identificação das áreas 

nas quais a assistência da OIT, por meio de atividades de cooperação 

técnica, pode se revelar importante na implementação dos direitos 

fundamentais”
62

. 

 Trazendo, assim, em seu texto direitos trabalhistas essenciais, compreendidos como 

direitos humanos fundamentais no labor, a Declaração da OIT sobre os Princípios e Direitos 

Fundamentais no Trabalho, bem como as Convenções da mesma Organização, ainda carecem 

de mecanismos que lhes deem efetividade, concretização. 

“Reconhecendo a importância destes direitos e princípios fundamentais, a 

OIT adotou a declaração, a qual impõe uma obrigação para os estados-

membros em respeitá-la de boa-fé e de acordo com sua Constituição. O 

desenvolvimento deste rol de direitos implica que esforços especiais sejam 

efetivados para garantir que estes e outros direitos reconhecidos nas 

convenções sejam aplicados pelos países-membros. Tradicionalmente, a OIT 

tem tido papel fundamental na elaboração destas convenções, porém, sua 

atuação tem sido menos efetiva na sua execução. Na prática, a adoção da 
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Declaração não assegura, automaticamente, que todos os estados-membros 

vão respeitar suas disposições. A OIT, na verdade, carece de mecanismo 

efetivo para exigir o cumprimento, pelos seus membros, das suas 

convenções ou da Declaração. 

Neste sentido, embora o conceito de direitos ou padrões fundamentais no 

trabalho tenha obtido um consenso, ainda existe um considerável debate em 

relação à aplicação e execução destes direitos e quais os mecanismos mais 

apropriados para tanto. A OIT, como visto, através da Declaração de 1998 

estabeleceu um mecanismo de promoção ou seguimento e, basicamente, sua 

atividade está ligada à orientação, assistência técnica e programas de 

implementação da Declaração. O cumprimento é, no fundo, voluntário, 

inexistindo sanções em caso de violações. Logo, há necessidade de se 

discutir qual o melhor caminho e qual o órgão apropriado para que tais 

direitos fundamentais, quando implementados através de políticas nacionais, 

sejam, efetivamente, cumpridos”
63

. 

 E um dos mecanismos que podem conferir execução no cumprimento dos direitos 

humanos fundamentais no trabalho é a adoção de cláusulas sociais nos acordos de comércio 

bilaterais, supranacionais e internacionais. 

“O conteúdo desta cláusula pode consistir dos direitos reconhecidos pela 

Organização Internacional do Trabalho, através da Declaração de 1998. A 

imposição desta cláusula social, estaria vinculada a acordos de comércio 

internacional e sob os auspícios da WTO, que imporia sanções comerciais 

aos países que a violassem. Muita crítica se fez contra esta proposta e é por 

esta razão que o tema saiu da esfera de debates dentro da WTO e passou para 

a OIT, culminando com a Declaração de 1998. Há uma grande preocupação, 

nos países menos desenvolvidos, que uma medida como esta poderia 

implicar em protecionismo, em relação aos países desenvolvidos”
64

. 

 Na América Latina, e especialmente no Brasil, no intuito da convergência e 

harmonização de políticas públicas para a promoção e incrementação dos direitos humanos 

fundamentais no trabalho, tais quais os direitos ao labor decente e à igualdade e não 
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discriminação, a despeito das preocupações inerentes à adoção de cláusulas sociais em 

integrações supranacionais e internacionais (como as questões relativas a um protecionismo), 

essas se mostram imprescindíveis ao desenvolvimento social frente ao crescimento 

econômico global.  

 A busca pela efetiva eliminação das diferenças econômicas entre os Estados 

Soberanos, dentre os quais o Estado brasileiro, envolvidos em acordos de integração e livre 

comércio, deve ser acompanhada pela evolução social. 

 O crescimento econômico deve ocorrer amparado pela igualdade social. 

 Sem ingressar, ainda, nessa esfera do estudo relacionada à articulação efetiva de 

políticas públicas, e adotando-se como referência a própria Declaração da OIT de 1998, 

marcante é, sem dúvida qualquer, a existência de um cabedal de normas internacionais (as 

quais trazem reflexos em ordenações nacionais, como a brasileira), contendo os aludidos 

princípios e direitos, que, por sua vez, confirmam ser o trabalho um direito humano 

fundamental que, como tal, deve ser garantido. 

 O trabalho decente, compreendido como um direito humano fundamental, não pode 

ser lesionado nem ameaçado de violação. Ao contrário, deve ser o labor protegido e 

impulsionado – deve-se conferir efetividade aos princípios e direitos humanos fundamentais 

no trabalho. 

 

1.2.3. Direitos sociais 

 

 Ante o exposto, e também à luz do que preceituam as normas internacionais de 

proteção aos direitos humanos fundamentais, caminha-se, então, ao estudo especificado dos 

direitos sociais, imperiosos no ramo trabalhista, contexto este em que, de modo focado, serão 

analisadas as condutas discriminatórias vinculadas ao homem nas relações de labor. 

 Para a compreensão dos direitos sociais, mister lembrar o modo como se 

desenvolveram tais direitos. 
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 O processo histórico evolutivo foi, sem dúvida alguma, o responsável pela 

transformação do absolutismo em humanismo e, ao mesmo tempo, explicativo deste 

fenômeno. Já na Idade Média, preocupados em limitar o poder do Monarca, os barões se 

fizeram reconhecer por intermédio da Magna Carta de 1215, na Inglaterra, passando a exercer 

influências na forma, regime e sistema de governo postos em prática. Seguindo a mesma 

linha, no século XVIII, eclodiram as Revoluções Americana e Francesa. Assim, vieram as 

Declarações de Virgínia
65

, em 1776, e dos Direitos do Homem e do Cidadão, em 1789. 

Contudo, foi após a Segunda Grande Guerra que a preocupação com os direitos do ser 

humano tomou uma dimensão mundial, tendo-se, então, a edição, em 1948, da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos. Reafirmando-se, portanto, o já mencionado, acompanhando 

a instauração de sistemas de governo representativos, em detrimento do poder concentrado 

dos governantes, a afirmação dos direitos humanos fundamentais no interior de cada novo 

Estado em ascensão, bem como no contexto internacional, fez-se notar. Reconhecidos pelas 

Constituições respectivas das citadas estruturas estatais modernas, aqueles direitos, em 

momento posterior, foram positivados em favor da pessoa humana, sendo, então, 

denominados de direitos humanos fundamentais. 

 Não tendo se procedido de modo diferente com relação à realidade brasileira, dentre 

os direitos humanos fundamentais, observando-se a classificação destes com base na ordem 

cronológica de seu reconhecimento constitucional, ressaltaram-se os de segunda dimensão, 

quais sejam, os direitos econômicos, sociais e culturais. 

 Os direitos humanos fundamentais de segunda dimensão emanaram e vêm da 

concepção teórica do bem-estar social pela atuação estatal. 

 Note-se que, nas Constituições mais modernas, os direitos humanos fundamentais de 

segunda dimensão se subdividem justamente em: direitos econômicos; direitos sociais; e, 

direitos culturais – a segunda dimensão, assim, gerou direitos que obrigaram e impõem a 

intervenção estatal para que sejam asseguradas condições básicas de saúde, educação, 
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habitação, transporte, lazer, trabalho, dentre outros, e por meio de políticas públicas (com 

“ações afirmativas” que sejam eficientes e inclusivas)
66

. 

 Especificamente quanto aos direitos sociais, essenciais ao âmbito do trabalho, 

frisando-se também, e mais uma vez, o momento histórico de reconhecimento deles, tem-se 

que estes se originaram das lutas de classes de trabalhadores já em uma segunda etapa do 

capitalismo, quando do aprofundamento do vínculo entre o trabalho e o capital. 

 Representando um “fazer” por parte da entidade estatal, os direitos sociais, quando de 

seu surgimento, expressaram a busca da igualdade por meio do Estado, portanto não só no 

sentido formal do princípio indicado, mas, também, no seu aspecto material. E tal ideia de 

igualdade por meio do Estado, apesar de já bastante desenvolvida, continua como uma meta a 

ser alcançada, principalmente no que se refere ao progresso da vida econômica e social. 

Caracterizaram-se, assim, os direitos sociais por exigirem estes prestações estatais positivas 

que assegurassem e resguardem a todos a igualdade de oportunidades. 

 Visando-se à prevenção e ao combate às desigualdades ainda presentes sobretudo no 

âmbito das relações trabalhistas, os direitos ora em apreço urgem ser concretizados, sendo isto 

possível somente mediante o respeito e a própria efetivação do princípio da igualdade. 

Assegurando-se a igualdade de fato entre os homens, garantir-se-á a existência digna destes 

dentro de um verdadeiro Estado Democrático de Direito – refletindo-se como um “fazer” por 

parte do Estado, e tal como o mencionado, os direitos sociais atuam visando à igualdade 

fática, material, entre as pessoas, por intermédio de decisões estatais no sentido da realização 

de normas, de incentivos a medidas de iniciativa particular e, principalmente, do fomento a 

políticas públicas atentas às especificidades dos hipossuficientes, compensando-se, destarte, 

eventuais desvantagens impostas historicamente aos homens. 

 Volvendo ao processo histórico de afirmação dos direitos em estudo, com o 

surgimento do capitalismo, e em um segundo momento, o aumento da produção, a miséria 

tornou-se a principal inimiga da ordem social, fazendo com que se iniciassem, em todo 
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mundo, conflitos decorrentes da dicotomia existente entre a falência do trabalho e a evolução 

do capital. O homem, trabalhador, passou a ser visto como elemento hipossuficiente do 

Estado e ganhou a proteção deste  mediante o reconhecimento dos direitos sociais. 

 O que se verifica, portanto, é que, assim como em relação a outros direitos 

reconhecidos pela CF/88, os direitos sociais se firmaram de modo a serem tidos como 

humanos fundamentais, por meio do desenvolvimento da sociedade. Conforme o momento 

histórico, surgiram situações carentes de determinadas garantias e, destas necessidades, 

originaram-se novos direitos a serem assegurados, ou seja, emergiram outros poderes. 

Interessante notar, neste segmento, que o aumento de poderes conduz à maior quantidade de 

direitos sociais e, consequentemente, à diminuição das liberdades em relação às decisões 

estatais. 

 Em especial quanto ao direito ao trabalho, ainda neste contexto de desenvolvimento 

social e surgimento de novos poderes, aquele nasceu com a Revolução Industrial, mostrando-

se estreitamente vinculado a sua consecução. Neste sentido, nos dizeres de Norberto Bobbio, 

“foi algo óbvio que, na sociedade dos países da primeira revolução industrial, quando 

entraram em cena os movimentos operários, o direito do trabalho tivesse sido elevado a 

direito fundamental”
67

. Valorizado o trabalho, concomitantemente se majorou o mérito dos 

direitos sociais como um todo. 

 Sendo assim, o que se pode destacar, novamente, é a questão da ligação entre a 

afirmação dos direitos da pessoa humana, ressaltando-se aqui os direitos sociais, e a 

transformação da sociedade. Corroborando tal afirmação, o autor mencionado ainda compara 

a modificação estatal ocorrida ao longo dos tempos com a luta pelo reconhecimento dos 

direitos humanos fundamentais, apontando o seguinte:  

“(...) nasce o Estado moderno: primeiro liberal, no qual os indivíduos que 

reivindicam o poder soberano são apenas uma parte da sociedade; depois 

democrático, no qual são potencialmente todos a fazer tal reivindicação; e, 

finalmente, social, no qual os indivíduos, todos transformados em soberanos 

sem distinções de classe, reivindicam – além dos direitos de liberdade – 

também os direitos sociais, que são igualmente direitos do indivíduo (...)”
68

. 

 Ressaltando-se como ponto culminante da apontada evolução histórica da sociedade 

na busca da efetivação dos direitos humanos fundamentais, e como o já indicado, na 
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Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, encontram-se os primeiros traços sobre 

tais direitos sociais, mais precisamente no artigo 22 daquela. O referido artigo, nesta linha, 

dispõe que: 

“(...) todo homem, como membro da sociedade, tem direito à segurança 

social e à realização, pelo esforço nacional, pela cooperação internacional e 

de acordo com a organização e recursos de cada Estado, dos direitos 

econômicos, sociais e culturais indispensáveis à sua dignidade e ao livre 

desenvolvimento da sua personalidade”. 

 Influenciados pela Declaração de 1948, os institutos mais modernos também atinentes 

aos direitos humanos fundamentais, por sua vez, seguiram o mesmo posicionamento a 

respeito do reconhecimento e da garantia dos direitos sociais. Note-se, neste rumo, que: 

“(...) as declarações recentes dos direitos do homem compreendem, além dos 

direitos individuais tradicionais, que consistem em liberdades, também os 

chamados direitos sociais, que consistem em poderes. Os primeiros exigem 

da parte de outros (aqui incluídos os órgãos públicos) obrigações puramente 

negativas, que implicam a abstenção de determinados comportamentos; os 

segundos só podem ser realizados se for imposto a outros (incluídos aqui os 

órgãos públicos) um certo número de obrigações positivas”
69

.  

 Daí serem os direitos sociais insertos no conceito de “ação positiva” do Estado, 

utilizando-se a ideia de intervenção estatal.  

 Situados no âmbito dos direitos humanos fundamentais, na medida em que os direitos 

sociais foram elevados à categoria constitucional, posto serem os valores vinculados ao labor 

e à livre iniciativa alicerces do Estado Democrático de Direito, consubstanciados no artigo 1.º 

da CF/88, e a erradicação da pobreza, da marginalização e a redução das desigualdades entre 

as pessoas, em níveis nacional e regionais, objetivos da República Federativa do Brasil, nos 

termos do inciso III, do artigo 3.º da Carta Constitucional, o homem passou a ser visto como 

um indivíduo dotado de proteção. Mais do que isto, o Estado passou a enxergar a pessoa 

como elemento propulsor da economia e, como tal, merecedor de garantias mínimas que lhe 

assegurassem maior valorização, liberdade e igualdade por meio da entidade estatal.  

 Nesta vertente, reconhecidos constitucionalmente, os direitos sociais expressaram o 

amadurecimento do próprio princípio da igualdade. Visando-se à igualdade não somente 

perante a lei, mas também por meio desta, reforçou-se a proibição quanto às discriminações 

praticadas sem qualquer justificação plausível, bem como incentivou-se a incrementação de 

certas medidas, sobretudo, de políticas públicas, tendentes a reconhecer as peculiaridades das 
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pessoas ou dos grupos menos favorecidos, aplicáveis a todos os setores sociais, inclusive, e 

em específico, ao campo de desenvolvimento das relações trabalhistas.  

 Observe-se, mais uma vez, que os direitos sociais não se referem apenas aos homens 

trabalhadores, sendo atinentes a todos indistintamente, uma vez que dizem respeito à saúde, 

ao lazer, à seguridade social, à previdência, à infância, aos desamparados, à educação, à 

cultura, ao esporte, à moradia, além do trabalho. Contudo, tem-se nesta última esfera o 

enfoque da atual pesquisa, discutindo-se a condição da pessoa trabalhadora e a proibição de 

práticas discriminatórias (negativas) nas relações jurídicas que a envolvem, ou seja, distinções 

não permitidas pela CF/88.  

 Reforça-se, nesse segmento, a ideia de que, no campo dos direitos sociais, para que 

estes possam ser concretizados, ou seja, devidamente aplicados aos casos concretos, a 

igualdade entre as pessoas deve ser levada a efeito. E, neste setor, a não discriminação torna-

se imperiosa. Não podem ser admitidas, portanto, as práticas discriminatórias entre as pessoas 

que venham a desequilibrar a igualdade de oportunidades de satisfação de direitos essenciais, 

em especial dos que se refletem no contexto das relações trabalhistas. Sempre se observando, 

todavia, que as condutas ora condenáveis, são as baseadas em motivos não justificáveis, 

chamados também de meras “suspeitas”. As denominadas “discriminações positivas”, a seu 

turno, são possíveis, pois fundamentadas em razões justas e objetivos legítimos. Estes últimos 

comportamentos, além de não serem considerados como inconstitucionais, ao contrário, vêm 

robustecer a igualdade tão almejada. 

 Prevenindo-se e se combatendo as discriminações, tomadas em seu sentido negativo, 

pejorativo, asseguram-se os direitos em enfoque – direitos estes que, quando 

institucionalizados, modificaram a própria noção de Justiça. 

 O conteúdo advindo do surgimento dos direitos sociais como novos poderes, trouxe 

alterações normativas, estruturais, procedimentais e de estratégias hermenêuticas, acabando, 

assim, por ampliar o ordenamento jurídico enraizado em pilares unitários de valores e 

princípios, firmando-se uma concepção social e comunitária, eminentemente sociológica. 

 Sem prejuízo dos pontos que perfazem a personificação dos direitos sociais, como um 

todo, implícitos nas considerações já realizadas acerca da matéria atinente aos direitos 

humanos fundamentais em geral, uma de suas principais características está, justamente, na 

impossibilidade de se individualizarem, ou mesmo medirem seus valores e princípios, 



58 
 

tratando-se, assim, de direitos incomensuráveis, aliados à perspectiva de setor, grupo, 

coletividade. Sua origem se encontra, sem dúvida alguma, também na seguridade social, na 

responsabilidade civil, bem como nos conflitos surgidos com os acidentes de trabalho, 

ramificando-se, principalmente nos tempos modernos, ao desenvolvimento do Direito das 

Obrigações, Direito do Consumidor, Direito Agrário, Direito Urbanístico, Direito Ambiental, 

Direito Administrativo, e se inovando, quando da exigência para a figura estatal de uma 

posição de maior interveniência e efetividade. Mais que retirar do Estado o papel de 

espectador, obrigaram-no a um manto ativo de incrementação, no sentido da feitura de 

normas, incentivos a projetos de iniciativa privada e políticas públicas, visando-se à 

compensação de possíveis desigualdades entre as pessoas (firmadas ao longo do processo 

evolutivo da sociedade) e, consequentemente, ao bem-estar social.   

 No que tange às normas sociais, detalhadamente, libertaram-se estas do conteúdo de 

regras gerais e abstratas, desprendendo-se da estrita legalidade, para se tornarem verdadeiros 

critérios eminentemente procedimentais, partindo-se de situações concretas, visualizadas por 

entes coletivos até então não defendidos pelo sistema lógico-formal do direito aplicável. As 

normas de ordem social passaram a ser vistas em uma órbita posterior, em um segundo 

momento, depois de efetivamente conjugada determinada situação à qual aquelas se 

aplicariam. 

 Assim, confirma-se, diante do exposto, também quanto aos direitos sociais, a sua 

natureza de direitos históricos do homem, surgindo estes em certo momento da evolução do 

ser humano, bem como das relações por este estabelecidas, conforme as necessidades do 

período correspondente. Abertos e sensíveis às contínuas pressões do meio social, os direitos 

sociais, definidos como direitos coletivos, trazem uma noção de Justiça material, 

compensatória, distributiva e niveladora, com critérios de ponderação e balanceamento, 

dotados de hermenêutica ligada à sociologia do julgamento e da normalidade como referência 

limite, possuindo característica de remédios amplos, os quais envolvem continuamente os 

Tribunais. 

 Enfim, são os direitos sociais garantidores de uma sociedade justa e igualitária, 

tratando-se aqui da igualdade proposta no princípio postular do Estado Democrático de 

Direito. Assim, respeitando o princípio da igualdade, os citados direitos sociais são os que 

asseguram a própria dignidade da pessoa humana. Não sendo os referidos direitos observados, 
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infringir-se-á a igualdade necessária nas relações jurídicas de trabalho e, ato contínuo, abalada 

restará a própria estrutura estatal.  

 Os direitos humanos fundamentais, dentre os quais se destaca o trabalho, implicam, 

nesta ordem, a dignidade da pessoa humana sob os aspectos político, sócio-econômico e 

cultural, preexistindo, e como o já citado, a todos os demais direitos e garantias, e guiando à 

liberdade e à igualdade em qualquer Estado Democrático de Direito
70

. 

A CF/88, em seu artigo 6.º, identifica o labor como um direito social e, assim, um 

direito humano fundamental
71

. 
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 Se o acervo de normas internacionais concernentes a princípios e direitos humanos 

fundamentais no labor traz, como o aduzido, reflexos a ordenamentos jurídicos internos, 

diferente não poderia ser em relação ao Brasil – a ordenação brasileira reconhece os direitos 

humanos fundamentais laborais, destacando-se, nesta pesquisa, os direitos ao trabalho e à 

igualdade e não discriminação. 

 Realçando o direito ao trabalho, a CF/88 o valoriza para a organização social e, ao 

mesmo tempo, o concebe no caminho de sua concretização e seu fortalecimento. 

 A CF/88 estipula um encadeamento de normas que permite a hierarquização 

axiológica do direito ao trabalho em elevada posição, tanto para a organização social, quanto 

para o Estado e ordem econômica. Igualmente, e sem prejuízo das normas gerais, 

determinações específicas existem a concretizar o aludido direito e, assim, a fortalecê-lo
72

. 

 Nesse caminho, imperiosos são, e nos termos estudados, a contextualização do 

trabalho e o seu reconhecimento como direito humano fundamental, o qual impulsiona a 

dignidade da pessoa humana e conduz (por meio desta dignidade) à liberdade e à igualdade e 

não discriminação. 

 O trabalho deve ser engrandecido – e não qualquer labor, mas sim o reconhecido como 

adequado, suficiente, pelos regimes internacionais, ressaltando-se a OIT. 

 Imprescindível é a retomada e reconstrução das bases do direito ao trabalho, 

especialmente para a sua contextualização. 
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 Veja-se que, mesmo sendo as lições de Georges Friedmann datadas de 1962, os 

apontamentos traçados ainda se mostram bastante “modernos” à contextualização do labor. 

 O trabalho deve ser entendido em sua multidimensionalidade vital, como um aspecto 

subjetivo do homem “criador”, uma fonte de valor, uma necessidade e um meio essencial de 

participação societária
73

. 

 E a tais dimensões do labor faz referência a CF/88 ao lhe atribuir a força jurídica de 

um valor social vinculado à dignidade humana, à liberdade e à igualdade sócio-econômica – 

ou seja, “(...) „a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre 

iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça 

social, (...)‟”
74

. 

 À relação trabalho-salário ou normas trabalhistas-comércio a intervenção jurídica é, 

portanto, indispensável.
 

“Vê-se logo que se trata de valores em tensão e mesmo contradição, haja 

vista que o trabalho, sob o regime capitalista de livre iniciativa, encontra-se 

sob a constante pressão da tendência de maximização da rentabilidade e da 

lógica da mercadoria, que subvertem a dignidade humana em dignidade do 

capital. (...) Por isso, a „ordem econômica‟ na Constituição não significa o 

reconhecimento de uma ordem fática das relações atualmente existentes no 

mercado, mas sim uma ordem jurídico-econômica, que, ao mesmo tempo 

que reconhece essa ordem fática, impõe uma intervenção normativa que a 

tensiona (...), contra-arrestando sua tendência natural de absolutizar-se como 

esfera autorregulada. (...) Trata-se de intervenção indispensável, seja no 

sentido funcional de preservar o mercado de suas tendências autodestrutivas, 

seja, na contracorrente, para apoiar espaços de realização da dignidade 

humana no interior dessa ordem. E a larga distância entre a ordem jurídico 

econômica da Constituição e a ordem de fato do mercado, que se divisa ao 

simples lançar do olhar pela janela, dimensiona a maior necessidade de 

intervenção jurídica – com todas as limitações dessa intervenção – para que 

se promova a valorização do trabalho e da dignidade no seio dessa 

sociedade
75

. 

 Daí, e sem prejuízo do apresentado, cuidar a CF/88 de princípios normativos da ordem 

econômica e de valorização e proteção ao trabalho em diversos dispositivos, tais quais o 

artigo 170, incisos III, VII e VIII, artigo 3.º, incisos I e III, artigo 5.º, inciso XIII, e artigos 7.º 
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a 11. Isto sem se mencionar o artigo 10 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 

(ADCT).  

 Pertinente, portanto, é o reforço à necessidade da referida valorização do trabalho 

como direito humano fundamental – e mais, devida é a valorização social do trabalho face à 

livre iniciativa. 

“Se existe tensão entre esses valores e ainda que, do ponto de vista do 

sistema constitucional, um não deva ser realizado com sacrifício do outro, é 

a livre iniciativa que deve se adaptar aos limites que lhe impõe a preservação 

da dignidade do trabalho vivo. 

Se esse contexto normativo é amplamente favorável em termos de fortalecer 

o direito ao trabalho, na medida em que este é corroborado por um vasto 

leque de razões normativas decorrentes do próprio texto constitucional (...), 

ele traz o inconveniente risco de diluição do nosso direito fundamental em 

inúmeros princípios e direitos parcelares, de forma tal que se acabe 

negligenciado a sua normatividade autônoma. De fato, é o que se verifica 

diante do substancial silêncio da doutrina e jurisprudência pátrias em termos 

de desenvolvimento dogmático do direito ao trabalho, sobretudo se 

comparado com outros direitos fundamentais sociais, como os direitos à 

saúde e à educação. Espera-se que essa lacuna seja suprida o quanto antes”
76

. 

 Mister, assim, o fomento à promoção e incrementação dos direitos laborais no Brasil, 

principalmente em se considerando as determinações de regimes internacionais. 

 Indiscutível é a imperiosidade da observação das normas internas e da adoção de 

medidas concretas para a realização do trabalho devidamente contextualizado e reconhecido 

como um direito humano fundamental. 

 O Estado brasileiro deve aplicar efetivamente as normas que visem ao 

desenvolvimento social dentro do contexto econômico. 

 O fortalecimento, assim, de regimes internacionais, para que estes possam conferir 

materialidade aos princípios e direitos humanos fundamentais, como os direitos ao trabalho e 

à igualdade e não discriminação, admitidos em documentos internacionais como a Declaração 

da OIT de 1998, é primordial ao reconhecimento do labor no contexto da justiça social. 

 Se os documentos internacionais não tiverem efetividade, os princípios e direitos 

humanos fundamentais no trabalho neles elencados também daquela carecerão – o que, por 

certo, reforçará tantas injustiças sociais tais quais as discriminações nas relações laborais. 
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 Somente a edificação do trabalho decente e a oportunidade de acesso a este, sem 

quaisquer restrições ou discriminações, podem conferir à pessoa sua integração na sociedade, 

sendo ela respeitada em sua dignidade e cidadania. 

 O labor, contextualizado e elevado a direito humano fundamental, deve, assim, ser 

reconhecido, tratado, valorizado e garantido, pois somente ele pode guiar o homem a uma 

vida digna em sociedade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 
 

CAPÍTULO 2 

DISCRIMINAÇÕES NO TRABALHO 

 

 Patente é a necessidade de enriquecimento e proteção ao trabalho digno, decente, e à 

pessoa trabalhadora, devendo-se, assim, e focando-se o tema eleito para a pesquisa, prevenir e 

combater as discriminações que podem ferir e ofendem as relações laborais – práticas tais 

ainda hodiernamente constantes e multifacetadas. 

 O labor adequado, suficiente deve possibilitar ao ser humano que ele viva em 

sociedade, sendo zelado com respeito e dignidade e realizando sua cidadania. 

 O homem não pode ser explorado, arrastado à condição de escravo, nem levado ao 

adestramento, à alienação na realização do trabalho. Tampouco, pode ele ficar sem labor. 

 A valorização da pessoa trabalhadora, ser humano titular de direitos humanos 

fundamentais, é crucial à garantia de sua posição de cidadã na sociedade – cidadania 

entendida não como um status, mas sim um direito também proveniente dos princípios da 

dignidade da pessoa humana, da liberdade e da igualdade (e não discriminação) a serem 

notados em qualquer Estado Democrático de Direito. 

 Deve haver a compulsão, no sentido positivo e não exploratório do elemento coação, 

da pessoa humana ao labor. 

  O trabalho, como condição da vida humana em sociedade, deve, assim, caminhar 

respaldado por princípios e demais direitos humanos fundamentais, dentre os quais o de 

igualdade e não discriminação. 

 Nesse sentido, contextualizado e firmado como um direito humano fundamental, o 

labor deve ser fomentado, não se permitindo que práticas discriminatórias venham a feri-lo. 

 As discriminações no trabalho devem, pois, ser pesquisadas para que, devidamente 

conhecidas, haja a chance real de serem prevenidas e combatidas, principalmente no 

panorama brasileiro. 
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2.1. Estereótipos, Estigmas, Preconceitos e Discriminações 

 

 Antes mesmo da verificação do conceito de discriminações no trabalho, imperiosa se 

faz a análise das definições atinentes aos estereótipos, aos estigmas, aos preconceitos e às 

práticas discriminatórias em sentido geral. 

 Observando-se as lições de Christiani Marques
77

, ressalta a autora que, o Ministério do 

Trabalho e Emprego (MTE), conjuntamente com o Ministério da Justiça, mediante o 

Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH) e a OIT, editou a obra “Brasil, gênero e 

raça: todos pela igualdade de oportunidades”, trazendo, além das definições de preconceito e 

discriminação, também o conceito relativo ao que vem a ser o estereótipo.  

 Sendo assim, o estereótipo, nos termos do referido estudo, é equiparado a um 

“carimbo”, ou seja, implica em uma marca feita a membros de um determinado grupo, como 

se estes tivessem meramente um “atributo” (em sentido negativo), deixando-se de lado as 

verdadeiras qualidades inerentes àquelas pessoas e avaliando-as conforme o “símbolo” que 

lhes fora conferido. 

 Segundo a referida autora, o estereótipo é a rejeição por parte de um indivíduo ao seu 

outro igual, tendo em vista justamente o “atributo” a este empregado – restando a pessoa, 

portanto, estigmatizada. 

 O estereótipo é, assim, um “rótulo” conferido a classificar certa(s) pessoa(s) ou 

grupo(s) de pessoas. 

 Nessa orientação, a relação entre o mencionado “atributo” e o estereótipo se reflete no 

estigma. 

 A sociedade determina, pois, como “devem” ser as pessoas – institui-se um padrão a 

ser seguido, tornando-se aquele “dever” algo natural ou normal. Aquele que fugir, portanto, à 

naturalidade ou normalidade será considerado como um “estranho”. 
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 No discurso sociológico, o estigma é conceituado, quase sempre, com base nos 

ensinamentos de Erving Goffman. Tratando o autor do estigma e da identidade social, aponta 

ele, já no início de sua obra, que: 

“Os gregos, que tinham bastante conhecimento de recursos visuais, criaram 

o termo estigma para se referirem a sinais corporais com os quais se 

procurava evidenciar alguma coisa de extraordinário ou mau sobre o status 

moral de quem os apresentava. Os sinais eram feitos com cortes ou fogo no 

corpo e avisavam que o portador era um escravo, um criminoso ou traidor, 

uma pessoa marcada, ritualmente poluída, que devia ser evitada; 

especialmente em lugares públicos. Mais tarde, na Era Cristã, dois níveis de 

metáfora foram acrescentados ao termo: o primeiro deles referia-se a sinais 

corporais de graça divina que tomavam a forma de flores em erupção sobre a 

pele; o segundo, uma alusão médica a essa alusão religiosa, referia-se a 

sinais corporais de distúrbio físico.  

Atualmente, o termo é amplamente usado de maneira um tanto semelhante 

ao sentido literal original, porém é mais aplicado à própria desgraça do que à 

sua evidência corporal. Além disso, houve alterações nos tipos de desgraças 

que causam preocupação”
78

.  

 Relacionado também a sinais, marcas existentes nas pessoas, o estigma, mais 

modernamente, possui um conceito amplo, tendo-se como estigmatizante qualquer 

característica individual (deformações físicas, desvios de caráter, sinais identificadores de 

uma nação, raça, religião, dentre outros) que não se coadune com o quadro de expectativas 

sociais – as sociedades, então, definem as características tidas como naturais, normais, 

comuns do ser humano, e quem a estas não segue é tido como um ser discrepante, diferente, 

na acepção negativa do termo. 

 Vale destacar que a característica distintiva, e aqui estigmatizante, não precisa ser 

necessariamente física ou visível, basta que haja uma identidade social real da pessoa que 

traga um “atributo” que frustre às expectativas da sociedade – ou seja, há uma identidade 

social virtual com a qual não se “conforma” a identidade social real do indivíduo. 

 A estigmatização de certa(s) pessoa(s) ou grupo(s) de pessoas é, sem dúvida qualquer, 

um fenômeno social que, no campo das relações poder/dominação, produz e acaba por 

reproduzir desigualdades (um acesso diferencial aos bens materiais e simbólicos disponíveis 

em determinada sociedade).   
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 Aponte-se, assim, e desde já, que o processo social jamais pode ou poderá deixar de 

ser observado.  

 Quanto aos preconceitos e às discriminações hão de se levadas em consideração as 

relações sociais, o panorama social – e dentro dessas relações, considerável é a indagação 

quanto à vinculação que se estabelece entre os “estigmatizados” e os tidos como “normais” (a 

diferenciação, por certo, é feita). 

 Buscando-se, assim, definir a discriminação, o conceito que a esta mais se relaciona é 

o concernente ao preconceito. 

 O preconceito é entendido como a noção antecipada a respeito de algo e sem 

fundamento razoável para tal, ou seja, é uma opinião formada sem reflexão. 

 Recorrendo-se, mais uma vez, aos conceitos expostos na produção “Brasil, gênero e 

raça: todos pela igualdade de oportunidades”, define esta o preconceito como uma 

indisposição, um julgamento prévio, negativo que se faz de pessoas estigmatizadas por 

estereótipos.  

 Procurando ainda definir o preconceito, e na mesma vertente das conceituações 

apresentadas, Maria Helena Diniz indica ser aquele uma:  

“Atitude condicionada emocionalmente, baseada em opinião, determinando 

simpatia ou antipatia para com pessoas ou grupos sociais. (...) Nas 

linguagens comum e jurídica em geral, pode ter o sentido de (...) opinião 

formada antes de obter conhecimentos adequados; (...) opinião desfavorável 

concebida antecipadamente, sem razão, independente de experiência”
79

. 

 Dalmo de Abreu Dallari, a seu turno, e também em igual posição, destaca que: 

“Do ponto de vista de sua origem, de sua etimologia, a palavra preconceito 

significa prejulgamento, ou seja, ter idéia firmada sobre alguma coisa que 

ainda não conhece, ter uma conclusão antes de qualquer análise imparcial e 

cuidadosa. Na prática, a palavra preconceito foi consagrada como um 

prejulgamento negativo a respeito de uma pessoa ou de alguma coisa”
80

. 

 Apresentadas, assim, as concepções acima, conclui-se que o preconceito é, de fato, o 

ato praticado pelo homem, individualizado, no sentido de se antecipar a um conceito sem a 
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devida ponderação, ou seja, sem que se verifiquem os elementos necessários a um julgamento 

imparcial referente a alguém ou a um grupo de pessoas, ou, ainda, a alguma coisa. 

 No tocante, e em específico, ao preconceito relativo à pessoa, Christiani Marques 

aponta que “Somos violentos quando desconhecemos a diversidade que existe na natureza 

humana”
81

. Assim, reage o homem ao “novo”, ao “desconhecido”, mediante uma conduta 

preconceituosa, fazendo suprimir a variedade de espécies que convivem na sociedade. 

 Tal circunstância, compreendida como uma expressão teratológica do comportamento 

humano, é uma prática que atinge o homem desde o início dos tempos. Daí ser o preconceito 

considerado não somente um fenômeno social, mas também psicológico. 

 Extraem-se do meio social várias formas de comportamentos humanos, ou seja, 

inúmeros modos de percepções das pessoas frente a situações oferecidas pela vida em 

sociedade, e tais atitudes, por sua vez, influenciam as condutas dos homens, podendo estas 

culminar em atos negativos, como a formação de um conceito acerca de um caso sem a devida 

contemplação, perfazendo-se, portanto, em prática preconceituosa.  

 Seguindo-se esta linha de raciocínio, é o entendimento da autora acima referida 

quando afirma que: 

“O preconceito está arraigado no inconsciente popular. (...) consiste em 

prévio julgamento mediante generalização ou mistificação, sem distinguir as 

dimensões do indivíduo ou grupo social. As qualidades são enxergadas no 

aspecto negativo, o que, por conseqüência, leva à estigmatização do grupo 

excluído. (...) O preconceito tem arraigado em si uma predisposição hostil 

em face do outro ser humano. (...) Uma atitude preconceituosa é desprovida 

de racionalidade, tolerância e compreensão, e impede a formação de juízos 

próprios, porque decorre da falta de informações; causa efeitos perante a 

sociedade, pois os seres humanos que convivem nela não vivem sozinhos, 

necessitam de um ambiente solidário e de respeito (...)”
82

.  

 Circunscrito, conforme exposto, o campo de análise a respeito do preconceito, a 

despeito de sua importância para a compreensão do tema central do presente estudo, inerente 

às discriminações no trabalho, destaca-se que aquele não pode ser considerado como um 

instituto jurídico de pesquisa, pois, mesmo denotando uma conduta humana negativa, não 

produz, por si só, efeitos no âmbito do Direito. Apesar de ser o preconceito considerado como 
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um comportamento reprovável, ele não atinge os direitos subjetivos, próprios das pessoas, 

exceto quando se apresenta em sua forma exteriorizada, ou seja no molde da discriminação. 

 Adentrando-se, assim, ao contexto das discriminações propriamente ditas, tem-se que 

a prática discriminatória é entendida como a exteriorização do preconceito. Compreende-se a 

discriminação como o preconceito em sua forma ativa
83

. 

 Sendo a discriminação o ato de diferenciar, discernir, separar, refletindo o campo de 

atuação de tal prática condenável, tem-se a definição apresentada no mesmo trabalho “Brasil, 

gênero e raça: todos pela igualdade de oportunidades”, já referido, no sentido de ser aquela a 

conduta, ação ou omissão, que viola os direitos das pessoas com base em critérios 

injustificados e injustos, tais como a raça, o gênero, a idade, a opção religiosa, dentre outros. 

 Nesse caminho, confirma-se que somente a prática de atos discriminatórios produz 

efeitos na órbita jurídica – condutas aquelas reprovadas pelo ordenamento jurídico, ferem elas 

um dos postulados básicos do Direito atinente à igualdade, uma vez que, ao estabelecer 

diferenças, nega a máxima de que todos os homens são iguais, não obstante apresentem 

peculiaridades. 

 Assim como observado quando das considerações relativas ao preconceito, a 

discriminação se apresenta, também, como um comportamento teratológico e intrínseco ao ser 

humano.  

 Como em um círculo vicioso, da convivência em sociedade advêm incontáveis 

comportamentos humanos que exercem influências em outras (e futuras) condutas de mesma 

ordem, resultando estas, por vezes, em práticas discriminatórias que, a seu turno, por certo, 

interferem nas atitudes das pessoas frente a diversas situações, sejam estas já estigmatizadas 

ou simplesmente inusitadas.   

 Verificando-se, assim, a importância da análise concernente ao meio social do qual 

provêm as possíveis discriminações, e até para melhor caracterização e compreensão do tema, 

possível é o aprofundamento do estudo, recorrendo-se à averiguação de outras disciplinas 

relativas ao assunto em apreço, tais como a História, a Sociologia do Direito, a Psicologia 

Social, a Filosofia do Direito e, sobretudo, a própria Teoria Geral do Direito, também 

chamada, mais recentemente, de Teoria Geral do Ordenamento Jurídico. 
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 Não sendo, todavia, o objetivo da presente pesquisa a averiguação detalhada de todas 

as referidas matérias, destacam-se somente algumas considerações relacionadas à Teoria 

Geral do Ordenamento Jurídico, base de todo sistema jurídico. 

 A Teoria Geral do Ordenamento Jurídico visa à determinação de estruturas lógicas da 

experiência jurídica e sua aplicabilidade a casos concretos, como os que envolvem a prática 

de condutas discriminatórias que venham a atingir a igualdade que se deve observar entre os 

homens na sociedade. 

 Tal disciplina objetiva, portanto, a análise quanto à forma de estruturação do Direito e 

seu âmbito funcional. E é justamente esta conjugação a base do estudo – é preciso que se 

verifiquem os contextos sociais, seus valores e as práticas discriminatórias realizadas, bem 

como o modo pelo qual devem ser e já são estas prevenidas e combatidas, buscando-se, como 

consequência, a adoção de medidas mais eficazes que venham a erradicar ou, ao menos, 

minimizar as discriminações ainda existentes nos dias atuais. 

 Diante da observação de fatos concretos, que são acontecimentos em um dado 

momento da história em que já há valores preestabelecidos, criam-se novas concepções 

axiológicas e normas aplicáveis ao meio social em que se vive. E isto, mais uma vez, efetiva-

se, tomando-se como base a dinâmica proveniente da Teoria Geral do Ordenamento Jurídico. 

 A mesma matéria permite que se criem seus próprios princípios gerais, sendo estes de 

origem empírica, cabíveis no caso concreto. Entretanto, aqueles mesmos princípios se acham 

condicionados a circunstâncias morais, éticas, lógicas, históricas e culturais, passíveis de 

análise somente por meio da Filosofia do Direito. Daí, também, não poder ser a Teoria Geral 

do Ordenamento Jurídico estudada de maneira isolada, independentemente da Filosofia do 

Direito – esta disciplina, por sua vez, questiona os fundamentos lógicos da Ciência do Direito 

e seus métodos de pesquisa, sendo que tal matéria se eleva à Teoria Geral do Ordenamento 

Jurídico, pois as normas não devem ser estudadas em apartado, mas sim de maneira 

estruturada, formando princípios e conceitos gerais uniformes, consoante já apontado.  

 Assim, deve haver o conhecimento de direitos interdisciplinares, para que se realize a 

unidade do saber e não a sua fragmentação.  
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 Orientando-se pelos princípios citados, o Direito deve realizar valores que tenham por 

fim a pessoa humana e a dignidade desta, uma vez que ela antecede o próprio Direito 

Positivo. 

 E nesse sentido, sob tais orientações, encaminha-se o estudo referente às 

discriminações.  

 Ante as experiências realizadas pela observação das condutas dos homens em certo 

momento da evolução histórica, verificados os valores reinantes no(s) período(s), busca-se a 

compreensão dos variados comportamentos humanos frente à diversidade de espécies que 

convivem no âmbito social. E tal procedimento deve ser seguido, visando-se, sempre, à 

eliminação ou diminuição dos efeitos das práticas discriminatórias e objetivando-se, em 

consequência, a preservação dos direitos e garantias da pessoa humana.  

 Conceituada a discriminação, visto ser esta a forma exteriorizada do preconceito e, 

portanto, com este não se confundindo, sabendo-se ser o último um comportamento inerente 

ao ser humano, mesmo com a evolução da sociedade não se verificou a dissipação daquela 

conduta condenável. 

 Legitimada pelo preconceito e, ao mesmo tempo, criadora deste, a discriminação 

estabelece uma desigualdade entre as pessoas colocando em risco valores fundamentais, tais 

como a dignidade e a igualdade entre os homens, sendo eles elevados a princípios 

provenientes da conceituação dos direitos humanos fundamentais e orientadores do Estado 

Democrático de Direito. 

 Assim sendo, especificamente quanto à realidade brasileira, a despeito de todo o 

avanço da sociedade a partir da CF/88, com o reconhecimento efetivo dos direitos humanos 

fundamentais e a abertura às ingerências internacionais no sentido do resguardo daqueles, 

inclusive na busca de impedir as discriminações, verifica-se que, ainda hodiernamente, 

existem os preconceitos e, consequentemente, as práticas discriminatórias. 

 Nesse desiderato, por ser o assunto extremamente abrangente, e objetivando-se não 

perder de vista a linha de pensamento traçada para o desenvolvimento da presente pesquisa, 

restringe-se o estudo concernente às discriminações ao âmbito das relações laborais. 
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2.2. Discriminações no Trabalho 

 

2.2.1. Princípio da não discriminação 

 

 Os princípios, em geral, conduzem as condutas humanas e permitem que estas sejam 

reconhecidas como atos legítimos ou ilegítimos. Assim sendo, dada sua relevância, eles se 

mostram imprescindíveis ao desenvolvimento de uma pesquisa como a presente, concernente 

às discriminações nas relações trabalhistas, principalmente no que se refere à dignidade da 

pessoa humana e à igualdade entre os homens. 

 Buscando conceituar os princípios, Luiz Alberto David Araújo e Vidal Serrano Nunes 

Júnior
84

 apontam aqueles como as normas mestras existentes dentro do sistema positivo. 

 Arnaldo Süssekind
85

, por sua vez, define os princípios como sendo os: 

“(...) enunciados genéricos, explicitados ou deduzidos do ordenamento 

jurídico pertinente, destinados a iluminar tanto o legislador, ao elaborar as 

leis dos respectivos sistemas, como o intérprete, ao aplicar as normas ou 

sanar omissões”.  

 Ainda quanto à conceituação dos princípios, Christiani Marques
86

, ressalta serem 

estes:  

“(...) as idéias centrais de um sistema, ao qual dão sentido lógico, 

harmonioso, racional, permitindo a compreensão de seu modo de organizar-

se. Tomando como exemplo de sistema certa guarnição militar, composta de 

soldados, suboficiais e oficiais, com facilidade descobrimos a idéia geral que 

explica seu funcionamento: „os subordinados devem cumprir as 

determinações dos superiores‟. Sem captar essa idéia, é totalmente 

impossível entender o que se passa dentro da guarnição, a maneira como 

funciona. De nada adiante conhecer os nomes das várias categorias de 

militares envolvidos, a atividade diária de cada um deles, os veículos que 

usam, seu horário de trabalho, etc., se não tivermos ciência do princípio que 

organiza todos esses elementos. Assim, podemos enunciar o „princípio da 

hierarquia‟ para descrever, de modo sintético, o sistema de „guarnição 

militar‟”. 
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 Assim definidos, os princípios “veiculam valores, constituem a alma para a formação 

de uma sociedade, concedem o sentido dinâmico das normas jurídicas, e estabelecem 

condições socioeconômicas e sociais para alcance de todos”
87

. 

 Analisados de modo geral, no que se refere à realidade brasileira, e em especial quanto 

aos princípios fundamentais tidos como a base de todo ordenamento jurídico nacional, a 

CF/88 elenca aqueles em seu artigo 1.º e respectivos incisos.  

 Conforme já indicado em momento anterior, constituem-se como princípios 

fundamentais da República Federativa do Brasil a soberania, a cidadania, a dignidade da 

pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. 

 Além, todavia, dos princípios acima citados, e até mesmo para o devido resguardo 

daqueles, outros postulados existem, vindo estes também a orientar o ordenamento jurídico 

brasileiro. 

  Nesse sentido, dentre os princípios fundamentais mencionados, ressaltando-se os 

concernentes à própria dignidade da pessoa humana e à cidadania, e buscando assegurá-los, 

destaca-se a igualdade entre as pessoas, elevada esta também à condição de princípio.   

 No que tange, especificamente, ao princípio da igualdade, e nos termos já apontados, 

observando-se o artigo 5.º da CF/88, no caput do referido dispositivo é a todos imposta a 

necessidade do reconhecimento quanto à paridade entre os homens. Estando em primeiro 

lugar no rol de direitos e garantias individuais (como direitos humanos fundamentais), 

reforça-se a ideia de que a igualdade rege os seres humanos, assegurando, assim, a equidade 

em inúmeros aspectos sociais e possibilitando o exercício da dignidade e cidadania, já 

referidas. 

 Igualmente, o princípio em comento é consagrado não só no contexto do artigo 5.º da 

CF/88, mas também em outros dispositivos encontrados na mesma Carta Constitucional, tais 

como os já mencionados incisos XXX, XXXI e XXXII, do artigo 7.º. 

 Ressaltando-se, então, e segundo já aferido, como um dos essenciais princípios 

orientadores do ordenamento jurídico nacional, a igualdade se faz imperiosa em todos os 
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âmbitos da sociedade, mas, principalmente, e não se perdendo de vista o objetivo do presente 

estudo, no contexto em que se desenvolvem as relações trabalhistas. 

 Aplicável a todos os ramos do Direito, mas, em especial, ao âmbito do trabalho, 

advindo do princípio da igualdade, já analisado, destaca-se, então, o princípio da não 

discriminação. A bem da verdade, e tal como o tratado nesta pesquisa, tem-se o princípio da 

igualdade e não discriminação. 

 O princípio da igualdade e não discriminação é também assegurado, assim, desde 

1948, quando da Declaração Universal dos Direitos Humanos.    

 Extremamente ligado ao princípio da igualdade, e a despeito de entendimentos em 

sentido contrário, Christiani Marques
88

 descreve que o postulado em discussão, como o mais 

expressivo manifesto da equivalência, é o limite ao poder de comando e autonomia do 

empregador.   

 Assim, o princípio da igualdade e não discriminação busca, na realidade, efetivar a 

paridade entre os homens, sobretudo no que tange às relações de caráter trabalhista. 

 Tomando-se sempre como base os princípios orientadores do sistema jurídico como 

um todo, especialmente o concernente à igualdade e não discriminação, visa-se à prevenção e 

ao combate das práticas discriminatórias em todos os âmbitos sociais, principalmente no qual 

se desenvolvem as relações laborais.  

 Somente procurando-se erradicar as discriminações no trabalho, fazendo-se valer a 

igualdade entre os seres humanos, estar-se-á assegurando a estes o exercício de seus direitos 

provenientes da condição de cidadãos, merecedores de uma digna existência.   

 

2.2.2. Conceito de discriminação no trabalho 

 

 Discriminar, como o já genericamente apontado, é o ato de diferenciar, distinguir, 

classificar, especificar, relacionar, discernir – diferencia-se uma pessoa de outra ou de um 

grupo de pessoas, ou, ainda, distinguem-se grupos de pessoas. 
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 Francisco Gérson Marques de Lima conceitua a discriminação como o comportamento 

praticado: 

“(...) sem pertinência lógica ou preconceituosamente, para eliminar o 

indivíduo ou o objeto analisado mediante mero raciocínio subjetivo; 

distinção feita entre pessoas ou objetos, eliminando uns em benefício de 

outros, para satisfazer anseios e idéias preconcebidas; separação através de 

tirocínio sem balizamento objetivo; discernimento feito por alguém, que leva 

o indivíduo ou objeto distinguido à situação de inferioridade, embora, antes, 

fossem uns e outros iguais ou semelhantes entre si”
89

. 

 A discriminação, segundo José Claudio Monteiro de Brito Filho: 

“(...) produz (...) a negação de um postulado básico: que os homens são 

iguais, não obstante, (...), possuam cada um suas diferenças. 

(...) 

Discriminar, (...), é atentar contra o princípio da igualdade, muito embora 

não só contra ele, como também contra o princípio da dignidade do ser 

humano, sendo estes a base dos Direitos Humanos, (...)”
90

. 

 Exteriorizando o preconceito
91

, a conceituação inerente à discriminação é aproveitada, 

também, no âmbito do trabalho. 

 Enfocando-se, assim, as relações laborais, e ainda perseguindo o conceito de 

discriminação no trabalho, tem-se que: 

“(...) Desde que a OIT foi instituída em 1919, a eliminação da discriminação 

no trabalho tem sido a pedra angular do seu mandato. A sua importância 

fundamental repercutiu-se, em 1944, na Declaração de Filadélfia, em 1998, 

na Declaração da OIT relativa aos Princípios e Direitos Fundamentais no 

Trabalho, em 2008, na Declaração da OIT sobre Justiça Social para uma 

Globalização Justa e, em 2009, no Pacto Global da OIT para o Emprego. 
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(...) A clareza deste conceito ajuda-nos a melhor compreender o problema e 

a enfrentá-lo de modo eficaz. O artigo 1.º da Convenção (Nº 111) sobre 

Discriminação (Emprego e Profissão), de 1958, define discriminação como 

„toda a distinção, exclusão ou preferência fundada na raça, cor, sexo, 

religião, opinião política, ascendência nacional ou origem social, que tenha 

por efeito destruir ou alterar a igualdade de oportunidades ou de tratamento 

em matéria de emprego ou profissão‟, e permite a inclusão de factores 

adicionais após consulta das organizações nacionais de trabalhadores e de 

empregadores. A Convenção (Nº 100) sobre Igualdade de Remuneração, de 

1951, prevê a „igualdade de remuneração de homens e mulheres por trabalho 

de igual valor.‟ 

(...) A discriminação no emprego e na profissão pode ocorrer em diferentes 

contextos e assumir inúmeras formas. Poderá estar relacionada com o 

recrutamento, a promoção, a nomeação, o despedimento, a retribuição, as 

condições de trabalho e até com o assédio.”
92 

 Discriminar no âmbito das relações trabalhistas é, então, vedar ao trabalhador a 

essencial igualdade que deve ele ter no que tange à aquisição e manutenção do emprego, 

justamente pela criação de desigualdades entre as pessoas
93

. 

 E no que se refere a sua materialização, são os apontamentos de Alessandra Benedito: 

“No caso da discriminação no trabalho ela pode se exteriorizar de formas 

diversas, efetivando-se direta ou indiretamente ou consolidando-se em ações 

positivas. 

A discriminação direta acontece quando as leis, as normas ou as políticas 

excluem ou desfavorecem claramente os indivíduos em razão de 

características como cor, etnia, nacionalidade, sexo, raça, orientação sexual, 

entre outras. 

Nesse caso a discriminação ocorre abertamente, com o sujeito ativo 

agredindo claramente o direito à igualdade e todas as normas que o 

sustentam. (...) 

Quanto à discriminação indireta, caracteriza-se por ser uma discriminação 

oculta (invisível na primeira análise). É exteriorizada por práticas sociais 

aparentemente imparciais, ou seja, que não possuem o desígnio de 

discriminar, porém podem ocasionar prejuízos e desvantagens para um 

contingente significativo de indivíduos que se insiram em grupos que 
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estejam sujeitos a exclusão, de acordo com os parâmetros de aceitação da 

sociedade. 

Nesse caso temos uma conduta velada, em que a empresa simula respeitar o 

direito de igualdade, mas, de forma encoberta, o descumpre. (...) 

Observa-se que para a caracterização da discriminação indireta não basta a 

existência de prejuízo para alguém ou para determinado grupo; é necessário 

que o motivo que tenha gerado prejuízo seja injustificado. (...)”
94

. 

 Com a mesma orientação, certo é que: 

“A discriminação é directa quando normas, práticas e políticas excluem ou 

dão preferência a certas pessoas, apenas por pertencerem a um grupo 

específico, por exemplo, como é o caso de anúncios de emprego que 

indiquem que só homens devem candidatar-se. A discriminação é indirecta 

quando normas e práticas aparentemente neutras têm um efeito 

desproporcionado e injustificado num ou mais grupos identificados. Um 

exemplo consiste em exigir que os candidatos tenham uma determinada 

altura, o que poderá excluir, de forma desproporcionada, as mulheres e os 

membros de certos grupos étnicos. A discriminação estrutural é inerente ou 

está institucionalizada nos modelos sociais, estruturas institucionais e 

construções jurídicas que reflectem e reproduzem práticas e resultados 

discriminatórios. Estes podem incluir condições diferenciadas ou inferiores 

de formação para as minorias étnicas. (...)”
95

. 

 Compreendida, então, a discriminação no trabalho, e sem prejuízo do exposto, o seu 

conceito é complementado pela explicitação relativa aos seus critérios identificadores. 

 

 

 

 

                                                 
94

 BENEDITO, Alessandra. Igualdade e diversidade no trabalho da mulher negra: superando obstáculos por 

meio do trabalho decente. (Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação stricto sensu da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie como requisito parcial para obtenção do título de Mestre em Direito 

Político e Econômico, sob a orientação da Professora Doutora Patrícia Tuma Martins Bertolin). Disponível em: < 

http://www.dominiopublico.gov.br/download/teste/arqs/cp087566.pdf>. Acesso em: 27.Abr.2013. 
95

 Igualdade no trabalho: Um desafio contínuo. Relatório do Director-Geral – Relatório Global no quadro do 

seguimento da Declaração sobre os Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho. Conferência Internacional 

do Trabalho. 100ª Sessão. 2011. Relatório I(B) Bureau Internacional do Trabalho. Genebra [(...)]. p. 1. Em 

acréscimo, Alice Monteiro de Barros ensina que a discriminação direta “(...) pressupõe um tratamento desigual 

fundado em razões proibidas, enquanto a discriminação indireta traduz um tratamento formalmente igual, mas 

que produzirá efeito diverso sobre determinados grupos” (BARROS, Alice Monteiro de. A mulher e o direito do 

trabalho. São Paulo: Editora LTr, 1995. p. 138). E Christiani Marques também complementa que: “A 

discriminação direta está relacionada com a adoção de disposições gerais que estabelecem distinções em critérios 

proibidos; a indireta, com situações, regulamentações aparentemente imperceptíveis, mas que criam 

desigualdades em relação a pessoas que têm a mesma característica” (MARQUES, Christiani. Ob. cit. p. 184). 

http://www.dominiopublico.gov.br/download/teste/arqs/cp087566.pdf


78 
 

2.2.3. Critérios Identificadores das Discriminações no Trabalho 

 

 Atentando-se à noção de discriminação no labor, repara-se que esta, em um primeiro 

momento, traz implícito em seu cerne um sentido negativo. Referida prática discriminatória, 

todavia, também apresenta uma vertente positiva, voltada, inclusive, à própria concretização 

da igualdade e não discriminação, e nos termos já mencionados (no âmbito, assim, das 

“discriminações positivas”). 

 Possível, então, e inicialmente, a análise de dois critérios vinculados às discriminações 

no trabalho: o negativo e o positivo. 

 A discriminação negativa é a que tem por finalidade criar um desfavor em face da 

pessoa ou grupo de pessoas diferenciado. Busca-se, neste rumo, a exclusão de uma pessoa ou 

de um grupo de pessoas, o qual, teoricamente, não se encaixa nos padrões estabelecidos pela 

sociedade, seja pelo fato de se encontrar envolvido por circunstâncias estigmatizadas, seja por 

se enquadrar em situações inusitadas. 

 Já no que tange à discriminação positiva, Christiani Marques descreve que: 

“A noção de justificativa participa da definição da própria não-

discriminação, de tal maneira que não existe discriminação absolutamente 

proibida. Toda discriminação significa uma falha de justificação; é 

impossível de excluir antecipadamente, se baseando no objeto de 

discriminação, na eventualidade de uma justificativa. Por outro lado, é 

permitido conceber uma limitação bastante restrita de justificativas 

suscetíveis de resultar regularmente uma discriminação. O conceito anglo-

saxônico de discriminação, adotado pela Corte de Justiça, contrariamente à 

noção francesa de igualdade, não pressupõe nada absoluto, isso porque 

denota vantagem sobre a diferença de tratamento sobre a igualdade em si. 

Não existe discriminação proibida, existe apenas a discriminação suspeita – 

sobre a raça, a religião, as crenças”
96

. 

 Ligada, assim, ao princípio da igualdade, a discriminação positiva se aproxima, em 

especial, do espírito de igualdade concreta, material. 

 Concebida nos Estados Unidos da América, e amplamente desenvolvida no próprio 

Direito norte-americano, a discriminação positiva atua no sentido de impedir que a garantia da 
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igualdade meramente formal possibilite o desenvolvimento de desigualdades estruturalmente 

firmadas pela sociedade ante a sua evolução cultural.  

 A prática discriminatória positiva ocorre justamente quando da promoção da igualdade 

real, fática, concreta, efetiva, material, mormente mediante o fomento e incrementação de 

políticas públicas – estas passíveis de serem entendidas como instrumentos de prevenção e de 

combate das discriminações no trabalho. 

 À luz, portanto, dos princípios e direitos humanos fundamentais no labor (ressaltando-

se o próprio trabalho, a dignidade da pessoa humana e a igualdade e não discriminação), e 

objetivando-se soluções a situações que impliquem desigualdades sociais, premente a 

identificação não só dos critérios já tratados, mas também dos demais que serão apresentados 

de forma articulada
97

. 

 

2.2.3.1. Discriminação com base no gênero 

 

 Frise-se, de pronto, que, apesar de tratados, muitas vezes, indiscriminadamente como 

sinônimos, “sexo” e “gênero” não se confundem. 
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Os critérios identificadores das práticas discriminatórias laborais, quando embasados em razões compreensíveis, 

não ferem o princípio da igualdade e não discriminação. “Aquilo que se há de procurar para saber se o cânone da 

igualdade sofrerá ou não ofensa em dada hipótese, não é o fator de desigualação (...), o que se tem de indagar 

para concluir se uma norma desatende a igualdade ou convive bem com ela é o seguinte: se o tratamento diverso 

outorgado a uns for „justificável‟, por existir uma „correlação lógica‟ entre o „fator de discrímen‟ tomado em 

conta e o regramento que se lhe deu, a norma ou a conduta são compatíveis com o princípio da igualdade; se, 

pelo contrário, inexistir esta relação de congruência lógica ou – o que ainda seria mais flagrante – se nem ao 

menos houvesse um fator de discrímen identificável, a norma ou a conduta serão incompatíveis com o princípio 

da igualdade” (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Princípio da isonomia: desequiparações proibidas e 

desequiparações permitidas. In: Revista Trimestral de Direito Público. São Paulo: Editora Malheiros, n.º 1, 

1993. pp. 81-82). “(...) discriminações terão de haver; as normas sempre fazem e sempre farão distinções entre 

coisas, seres, situações. Estas coisas, seres e situações sempre possuem entre si pontos comuns, os quais 

permitiriam considerá-las „iguais‟ com relação a determinados aspectos. É certo, de outro lado, que também 

sempre apresentarão „diferenças‟ em relação a outros aspectos e circunstâncias que os envolvem, fato que 

ensejaria considerá-los distintos entre si” (Idem, ibidem. p. 80). De fato, portanto, sempre existirão distinções, e 

estas se fazem necessárias até para que se dê a efetivação do princípio da igualdade. Todavia, tais diferenciações 

devem ser justificáveis, pois, caso assim não se proceda, estar-se-á diante de uma situação de prática 

discriminatória, a qual deve ser veementemente prevenida e combatida, uma vez que violada restará a igualdade 

entre as pessoas (e a própria dignidade humana). Para que a prática discriminatória no trabalho, quando não 

justificável, seja devidamente prevenida e combatida, devem ser apontados os critérios que a identificam. 
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 Falar-se em discriminação com base no “sexo”, significa “reduzir” a problemática às 

diferenças existentes entre homens e mulheres, e por um parâmetro unicamente biológico. 

Tratando-se das práticas discriminatórias com fundamento no critério identificador “gênero”, 

estar-se-á fazendo referência às distinções sociais – relevantes para as ciências sociais e 

psicologia. 

 Historicamente, explica-se, se assim se permite dizer, o uso indistinto dos termos 

“sexo” e “gênero”, uma vez que foi o feminismo, ainda que independentemente de qualquer 

base biológica, que posicionou os papéis de “gênero” como construídos socialmente. 

 Introduzido no Brasil por pesquisadoras norte-americanas, o conceito de “gênero” 

tratou de abarcar, em um primeiro momento, as origens exclusivamente sociais das 

identidades subjetivas de homens e mulheres. Todavia, o próprio feminismo demonstrou, por 

meio de estudos sociológicos e antropológicos, que as explicitações de ordem natural são 

somente uma formulação ideológica, utilizada para não só explicar, mas buscar justificar os 

comportamentos sociais de homens e mulheres na sociedade. 

 “Gênero”, portanto, é o termo correto e indicador de tudo o que é social, cultural e 

historicamente definido – e, por certo, é uma expressão mutável em seu significado, uma vez 

que acompanha o processo de desenvolvimento de interações sociais, concretas entre 

indivíduos. 

 Sendo assim, em matéria de gênero, progressos ocorreram no sentido da igualdade e 

não discriminação no trabalho em razão de tal critério. 

“Durante as últimas décadas, foram feitos progressos significativos em 

matéria de igualdade de género no trabalho. As políticas e os quadros 

legislativos nacionais melhoraram, mas subsistem desafios importantes. As 

mulheres continuam a sofrer discriminações nos empregos que lhes são 

disponibilizados, na remuneração, nas regalias e condições de trabalho e no 

acesso a cargos de decisão. Os dados recentes demonstram que há 829 

milhões de mulheres a viver em situação de pobreza em todo o mundo, ao 

passo que o número equivalente, no caso dos homens, é de 522 milhões. Os 

salários das mulheres correspondem, em média, a 70-90% dos salários dos 

homens. As diferenças salariais em função do sexo ainda existem, apesar dos 

progressos registrados na educação, e as mulheres continuam a estar 

sobrerrepresentadas em empregos de baixos salários. Uma proporção 

significativa desta diferença salarial é explicada pela segregação profissional 

e sectorial”
98

. 
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 Igualdade no trabalho: Um desafio contínuo. Relatório do Director-Geral – Relatório Global no quadro do 

seguimento da Declaração sobre os Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho. Conferência Internacional 

do Trabalho. 100ª Sessão. 2011. Relatório I(B) Bureau Internacional do Trabalho. Genebra [(...)]. p. xi. 
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 A despeito dos avanços na proteção do trabalho da mulher e a esta, ela ainda é alvo de 

discriminações no labor. 

 Mesmo com as iniciativas legislativas e as políticas públicas adotadas no sentido da 

prevenção e combate das discriminações em face da mulher no trabalho: 

“(...), as diferenças de retribuição entre homens e mulheres, a segregação 

profissional e vertical, as dificuldades em conciliar o trabalho com a vida 

familiar, a concentração desproporcionada de mulheres no trabalho a tempo 

parcial, informal e precário, o assédio sexual e a discriminação com base na 

maternidade ou no estado civil continuam a ser uma realidade. Em muitos 

casos, o acesso das mulheres a determinados empregos é limitado com base 

no seu papel reprodutivo ou no facto de continuarem a assumir a principal 

responsabilidade pelos cuidados aos filhos e a outros familiares 

dependentes”
99

. 

 A busca pela igualdade efetiva, material das mulheres no mercado de trabalho ainda é 

uma meta a ser alcançada. Mesmo com as medidas para o real ingresso das mulheres no 

âmbito das relações laborais, tal processo até então é norteado por preconceitos que permeiam 

suas vidas privadas e advêm da sociedade como um todo. 

 Focando-se o Estado brasileiro, Patrícia Tuma Martins Bertolin e Fabiana Larissa 

Kamada destacam que: 

“O trabalho das mulheres no Brasil tem sido marcado por um processo que 

mescla exclusão e „inserção excluída‟, (...). Considera-se „inserção excluída‟ 

a maior concentração das mulheres em determinados setores ou posto de 

trabalho em condições mais precárias com remunerações menores, pouco 

acesso à qualificação profissional e ao uso da tecnologia, tudo isso 

dificultando a sua ascensão e acentuando a divisão sexual do trabalho”
100

. 

 A discriminação com base no gênero possui raízes profundas, não podendo ser 

prevenida e combatida simplesmente com a observação da legislação ou a aplicação isolada 

de medidas específicas nacionais. A integração da dimensão de gênero e não discriminação 

deve ocorrer por meio da verificação da legislação e de programas e políticas nacionais 

(provocadas pelo fortalecimento de regimes jurídicos)
101

. 
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 Igualdade no trabalho: Um desafio contínuo. Relatório do Director-Geral – Relatório Global no quadro do 

seguimento da Declaração sobre os Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho. Conferência Internacional 

do Trabalho. 100ª Sessão. 2011. Relatório I(B) Bureau Internacional do Trabalho. Genebra [(...)]. pp. 21-22.  
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 BERTOLIN, Patrícia Tuma Martins; KAMADA, Fabiana Larissa. Ausentes ou invisíveis? A participação das 

mulheres nos sindicatos. Disponível em: 

<http://www.seer.ufu.br/index.php/neguem/article/download/13656/11077>. Acesso em: 08.Mai.2013.  
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  Igualdade no trabalho: Um desafio contínuo. Relatório do Director-Geral – Relatório Global no quadro do 

seguimento da Declaração sobre os Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho. Conferência Internacional 

do Trabalho. 100ª Sessão. 2011. Relatório I(B) Bureau Internacional do Trabalho. Genebra [(...)]. p. 22. 
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 Concentrando-se nas determinações internacionais, a OIT, em especial com suas 

Convenções e Recomendações relativas ao assunto em tela, busca, desde longa data, prevenir 

e combater a prática discriminatória com base no gênero. 

 Dentre as apontadas fontes formais de origem internacional que podem ser frisadas, 

destaca-se, de pronto, a Convenção n.º 100 da OIT, de 1951, referente à igualdade de 

remuneração entre homens e mulheres pelo desenvolvimento de mesma função. 

 A Convenção n.º 111 da OIT, de 1958, também pode ser ressaltada, uma vez que 

proíbe qualquer conduta que venha a estabelecer distinção calcada em raça, cor, sexo, 

religião, opinião política, ascendência nacional ou origem social. 

 Atinente à política social, a Convenção n.º 117 da OIT, de 1962, determina a proibição 

de discriminações entre as pessoas não só no que diz respeito as suas características, mas 

também no que se relaciona às condições de trabalho e à remuneração pela execução deste, 

por motivo de raça, cor, sexo, crença, filiação a uma tribo ou a um sindicato. 

 A Convenção n.º 156 da OIT, de 1981, faz referência à igualdade de oportunidades e 

tratamento entre homens e mulheres, repisando-se, assim, a condenação de condutas que 

denotem a discriminação com base no gênero
102

. 

 Como o citado, desde 1919 a OIT luta pela eliminação das discriminações no trabalho, 

englobando-se, por certo, a prevenção e o combate da prática discriminatória contra a mulher 

e o labor por esta desenvolvido – daí, novamente, a relevância da menção à Declaração de 

Filadélfia, de 1944; à Declaração da OIT sobre os Princípios e Direitos Fundamentais no 

Trabalho, de 1998; à Declaração da OIT sobre Justiça Social para uma Globalização Justa, de 

2008; e, ao Pacto Global da OIT para o Emprego, de 2009. 

 Não se restringindo a preocupação com a prática discriminatória com base no gênero à 

esfera de atuação da OIT, já em 1979, a Convenção sobre a Eliminação de todas as Formas de 

Discriminação contra a Mulher, aprovada pela ONU, trazia como preocupação precípua a 

necessidade de proteção do mercado de trabalho da mulher. 

 Aliás, antes mesmo, quando da própria Declaração Universal dos Direitos Humanos, 

de 1948, já se estabelecia a capacidade da pessoa para o desfrute das liberdades e dos direitos 
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 Importante salientar que a Convenção n.º 156 da OIT, de 1981, foi ratificada pelo Brasil, assim como as 

Convenções de números 100, 111 e 117, anteriormente mencionadas. 
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determinados pela Declaração, e sem distinção de qualquer espécie (raça, cor, sexo, língua, 

religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento 

ou diversa condição)
103

. 

 A ordenação internacional, assim, proibindo as discriminações no trabalho, sempre 

influenciou os ordenamentos nacionais e os programas e políticas governamentais. 

 No Brasil, mesmo em se considerando as determinações constitucionais e 

infraconstitucionais relativas ao assunto, certo é que, em termos de políticas públicas, ainda 

há muito a se avançar. 

 A CF/88, em seu artigo 7.º, inciso XXX, dispõe que: 

“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; (...)”.     

 Não são aceitas, portanto, as práticas que venham a estabelecer uma diferenciação 

entre as pessoas com base no gênero. 
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 Nessa orientação, certa foi a possibilidade criada pela Declaração indicada quanto ao desenvolvimento de 

demais estruturações jurídicas relativas aos direitos da pessoa humana – sem dúvida alguma, portanto, que as 

fontes formais de origem internacional citadas no item em desenvolvimento foram influenciadas pelo mesmo 

documento. A própria Convenção Americana sobre os Direitos Humanos é também exemplo do exposto. 

Assinada em San José da Costa Rica, em 1969, entrando em vigor somente em 1978, referida Convenção 

(ratificada pelo Brasil em 1992) trouxe em seu texto normas proibitivas concernentes às práticas discriminatórias 

por motivo de raça, cor, sexo, idioma, religião, opiniões políticas ou de outra natureza, origem nacional ou 

social, posição econômica, nascimento ou condição social distinta. O Pacto Internacional de Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais também se expressa de modo exemplificativo ao aludido. Relacionado mais ao 

ramo trabalhista, e também influenciado pelas diretrizes da Declaração Universal dos Direitos Humanos, o Pacto 

trouxe a preocupação com a equiparação salarial devida à realização de semelhante atividade funcional – a sua 

época, já determinava o Pacto o direito das pessoas a uma remuneração equitativa e igual pelo desenvolvimento 

de um mesmo trabalho, sem diferenciação de qualquer natureza, aplicando-se tal restrição às funções exercidas 

pela mulher em relação ao homem. Da mesma maneira que os últimos documentos apontados, incentivadas pelas 

normas de proteção aos direitos humanos fundamentais, em cujo panorama evolutivo ressalta-se a Declaração de 

1948, demais determinações provenientes do ordenamento jurídico internacional, sobretudo no segmento 

trabalhista, tiveram, cada vez mais, reforçada em seus contextos a necessidade de resguardo aos direitos ao 

trabalho e do homem trabalhador ou pretenso trabalhador. Dentre as fontes formais de origem internacional 

colacionadas, já se observa que estas majoram os critérios identificadores de discriminações no trabalho, não se 

restringindo ao baseado no gênero. Outros critérios discriminatórios são apontados, devendo ser as 

discriminações daí decorrentes também prevenidas e combatidas – tal fato robustece a questão inerente à 

preocupação para com a efetivação dos direitos humanos fundamentais (preocupação constante, haja vista os 

direitos humanos fundamentais serem históricos e, portanto, carecedores de gestão, já que se encontram sempre 

em formação). As normas internacionais de proteção aos direitos humanos fundamentais evoluíram ao longo do 

tempo e, assim, ainda prosseguem, buscando solucionar as situações em que se evidenciam as discriminações já 

conhecidas, bem como abarcar novas circunstâncias (como, por exemplo: a discriminação genética; a 

discriminação por sobrequalificação; as discriminações em matéria de emprego e ocupação que atingem 

indiretamente determinados grupos já passíveis de segregação e que, assim, poluem o meio ambiente do 

trabalho; dentre outras). 



84 
 

 Note-se que, no que concerne ao exercício de funções, estabelecendo a proibição 

quanto à discriminação com base no sexo, a CF/88 trouxe uma inovação, pois tal restrição não 

havia sido prevista em normas constitucionais anteriores
104

. 

 No âmbito infraconstitucional, evidenciando-se a Consolidação das Leis do Trabalho 

(CLT), cabível sublinhar o seu artigo 5.º, pelo qual “A todo trabalho de igual valor 

corresponderá salário igual, sem distinção de sexo”. 

 Nada obstante à legislação pátria, a discriminação com base no gênero persiste, 

principalmente no que tange a diferenças salariais. 

“Persistência das diferenças salariais de género 

(...) Um relatório apresentado à Conferência Internacional do Trabalho em 

2009 referia que, na maioria dos países, o salário das mulheres por trabalho 

de igual valor representa, em média, entre 70% e 90% do salário dos 

homens, mas não é raro encontrar diferenças muito maiores. (...) Em 2009, a 

Confederação Internacional dos Sindicatos (CIS) elaborou um relatório 

respeitante a 20 países (África do Sul, Alemanha, Argentina, Brasil, Chile, 

República da Coreia, Dinamarca, Espanha, Estados Unidos, Finlândia, 

Hungria, Índia, Itália, México, Países Baixos, Paraguai, Polónia, Reino 

Unido, Federação Russa e Suécia), que identificou uma diferença salarial 

média de 22,4% e uma diferença mediana de 20,4%”
105

. 

 Urge, tal qual se observa, o reforço às legislações nacionais, salientando-se a do 

Brasil, com a incrementação de políticas públicas que garantam efetivamente a não 

discriminação com base no gênero
106

. 

 

2.2.3.2. Discriminação com base na raça e etnia 

 

 “Raça” e “etnia”, assim como quanto aos termos “sexo” e “gênero”, muitas vezes são 

utilizadas como palavras sinônimas.  
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 Inevitável ressaltar que a inovação mencionada se dera no sentido da vedação das discriminações entre as 

pessoas nos exercícios de suas funções, e como base não somente no sexo, mas também na idade, na cor e no 

estado civil. 
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 Igualdade no trabalho: Um desafio contínuo. Relatório do Director-Geral – Relatório Global no quadro do 

seguimento da Declaração sobre os Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho. Conferência Internacional 

do Trabalho. 100ª Sessão. 2011. Relatório I(B) Bureau Internacional do Trabalho. Genebra [(...)]. p. 24.  
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 Discriminação essa também, por muitas vezes, relacionada ao estado civil. Quanto a este, recaindo a prática 

discriminatória, normalmente em primeiro lugar, sobre a mulher casada, ela, comumente, não é admitida em um 

emprego, ou deste resta excluída, argumentando o empregador justamente o risco uma futura gravidez. Tal 

justificativa, além de descabida, denota discriminação no trabalho, assim reconhecida pelo artigo 391 da CLT. 



85 
 

 “Raça” é um conceito que leva em consideração parâmetros classificatórios para 

diferentes populações de uma mesma espécie biológica, e em conformidade com suas 

características genéticas ou fenotípicas. “Etnia”, por sua vez, não compreende apenas fatores 

morfológicos insertos no contexto de “raça”, mas sim dados vinculados à cultura, religião, 

idioma, hábitos gastronômicos e de vestuário, tradições, dentre outros. 

 Não se confundindo, portanto, as expressões, relevante é notar que a luta contra as 

discriminações com base na raça e etnia ainda persiste, como no passado. 

“(...) Em 2009, a Conferência de Avaliação de Durban, realizada no 

seguimento da Conferência Mundial das Nações Unidas contra o Racismo, a 

Discriminação Racial, a Xenofobia e a Intolerância que lhes está Associada, 

de 2001, manifestou a sua preocupação com o facto de os desafios e 

obstáculos identificados na Declaração e no Programa de Acção de Durban 

necessitarem ainda de ser respondidos e ultrapassados, de modo a prevenir, 

combater e erradicar eficazmente o racismo, a discriminação racial, a 

xenofobia e intolerância com eles relacionada, e de existirem ainda muitas 

áreas onde não se registraram progressos ou onde é necessário introduzir 

mais melhorias para os atingir”
107

. 

 A discriminação com base na raça e etnia, tal como ocorre com a motivada pelo 

gênero, no intuito de ser prevenida e combatida, ainda carece de avanços, especialmente no 

atinente à incrementação de políticas públicas. 

 Verificando-se a legislação relativa à temática, tanto no plano internacional quanto nos 

âmbitos nacionais (enfatizando-se a legislação brasileira) destacam-se, dentre outras, as 

mesmas fontes normativas utilizadas na explanação da discriminação com base no gênero
108

. 

 A despeito da referida legislação, observa-se a falta de coadunação entre esta e os 

necessários programas e políticas governamentais – existentes as determinações 

internacionais e as legislações nacionais, a todas se devem conferir concretude, inclusive no 

rumo da integração internacional quanto aos padrões mínimos laborais; e, isto somente é 

possível com a incrementação de políticas públicas, as quais são previstas, mas ainda não 

exigíveis. 
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 Igualdade no trabalho: Um desafio contínuo. Relatório do Director-Geral – Relatório Global no quadro do 

seguimento da Declaração sobre os Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho. Conferência Internacional 

do Trabalho. 100ª Sessão. 2011. Relatório I(B) Bureau Internacional do Trabalho. Genebra [(...)]. p. 31.   
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 Além das normas referidas quando da análise da discriminação com base no gênero, quanto ao critério cor, 

cabível o destaque à Lei n.º 7.716/1989, atualizada pela Lei n.º 9.459/1997 e pela Lei n.º 12.288/2010, que 

condena a prática discriminatória com base na citada cor quando da admissão do trabalhador e durante o 

desenvolvimento de suas atividades.  
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2.2.3.3. Discriminação com base na nacionalidade 

 

 A discriminação com base na nacionalidade expande-se à situação dos trabalhadores 

migrantes, o que faz com que se verifiquem não somente as fontes formais de origem 

internacional e as legislações nacionais, como a brasileira, citadas até o momento, mas 

também as determinações mais modernas relativas à globalização e à busca pela justiça social. 

“(...) A discriminação com base na nacionalidade é apenas um dos aspectos 

de discriminação múltipla de que são frequentemente vítimas os 

trabalhadores migrantes. É, na verdade, difícil em muitas circunstâncias 

determinar se o tratamento discriminatório enfrentado por um trabalhador ou 

uma trabalhadora migrante é baseado exclusivamente na sua nacionalidade 

real ou presumida, na sua raça, etnia, religião ou outros motivos evidentes, 

ou a uma combinação destes factores. 

(...) Os instrumentos internacionais e regionais sobre direitos humanos 

contêm disposições anti-discriminação abertas, de resultado, cujo âmbito 

pode ser alargado com vista a banir distinções injustificadas entre pessoas 

com base na nacionalidade. (...) Por exemplo, o artigo 14.º da Convenção 

Europeia dos Direitos do Homem (CEDH), de 1950, (...) embora não inclua 

expressamente a nacionalidade nos motivos de discriminação, tem sido 

interpretado pelo Tribunal Europeu dos Direitos do Homem no sentido de 

proibir também a discriminação fundada na nacionalidade. O Tribunal tem 

decidido que a recusa de prestações de segurança social aos migrantes, 

somente por causa da sua nacionalidade estrangeira, é ilícita (...). Os desafios 

impostos pelas mudanças económicas, demográficas e tecnológicas, 

tornaram indispensável a presença de trabalhadores estrangeiros nos países 

industrializados. 

O número crescente de postos de trabalho que não podem ser preenchidos 

por trabalhadores nacionais, e factores como o envelhecimento da mão-de-

obra nacional, criam a necessidade de contratar trabalhadores migrantes. (...) 

Contudo, os trabalhadores migrantes enfrentam diversas barreiras a um 

emprego justo, que podem manifestar-se ao longo do ciclo de vida do 

emprego. 

Manifestações de discriminação no emprego 

(...) As práticas discriminatórias podem ter origem na legislação, nas 

políticas ou em medidas práticas. 

(Na) Itália, por exemplo, migrantes nacionais de países terceiros com 

residência legal têm sido impedidos de trabalhar no sector público, 

nomeadamente na área da enfermagem. (...) Em Madagáscar, uma lei de 

2008 sobre zonas francas de exportação contém disposições que prevêem 

salários mais baixos e uma cobertura mais reduzida da segurança social para 

os trabalhadores migrantes. (...) Um relatório do PNUD, elaborado em 2009, 

concluiu que, na Tailândia, as políticas sobre trabalhadores migrantes 

aprofundaram as diferenças entres estes trabalhadores e os cidadãos 
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tailandeses. O relatório refere o Decreto Provincial sobre Trabalhadores 

Migrantes, aprovado, em 2006, por Phuket e outras províncias, que proíbe a 

livre circulação e o exercício de direitos fundamentais (...) baseada 

exclusivamente na nacionalidade (...). 

(...) O Comité dos Direitos do Homem, que controla a aplicação do Pacto 

Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos (PIDCP), de 1966, 

manifestou a opinião que excluir a eleição de um trabalhador estrangeiro, em 

situação regular, para a comissão de trabalhadores de uma empresa privada, 

com fundamento no facto de ele ou ela não ser nacional do país em causa ou 

de outro país do Espaço Económico Europeu (EEE), constituía um acto 

ilícito de discriminação com base na nacionalidade, porque não existe nada 

nas funções de um membro da comissão de trabalhadores (que são, 

nomeadamente, defender os interesses dos trabalhadores e supervisionar o 

cumprimento das condições de trabalho) que não possa razoavelmente 

justificar uma distinção entre pessoas baseada exclusivamente na sua 

diferente nacionalidade. (...) 

(...) No quadro do regime de livre circulação dentro da UE, a discriminação 

baseada na nacionalidade entre cidadãos de Estados-Membros é 

expressamente proibida pelo artigo 18.º do Tratado sobre o Funcionamento 

da União Europeia. (...) Além disso, esta disposição deve, em princípio, ser 

aplicada de maneira a tornar ilegais as diferenças de tratamento 

injustificadas, fundadas na nacionalidade, aplicadas a diferentes grupos de 

cidadãos de países terceiros, considerando que abrange igualmente a parte do 

Tratado respeitante ao „Espaço de Liberdade, Segurança e Justiça‟, que se 

refere à formulação e desenvolvimento da política da UE em matéria de 

imigração e asilo. A Carta dos Direitos Fundamentais da UE, que se tornou 

legalmente vinculativa em 1 de Dezembro de 2009, contém uma disposição 

anti-discriminação aberta, de resultado, e reitera a proibição de 

discriminação com base na nacionalidade: „No âmbito de aplicação do 

Tratado que institui a Comunidade Europeia e do Tratado da União 

Europeia, e sem prejuízo das disposições especiais destes Tratados, é 

proibida toda a discriminação em razão da nacionalidade.‟ (…) 

(...) A migração está, actualmente, de um modo geral, associada ao trabalho 

e ao emprego. Segundo estimativas da OIT de 2010, existem cerca de 105,4 

milhões de migrantes economicamente activos (incluindo refugiados) a nível 

mundial, entre uma população total estimada de 214 milhões de pessoas que 

vivem fora do país onde nasceram ou de que são cidadãos. (...) Este número 

representa a maioria dos adultos em idade activa nesta população e, 

juntamente com as pessoas que estão a seu cargo, talvez 90% da população 

„migrante‟. Os desafios impostos pelas mudanças económicas, demográficas 

e tecnológicas, tornaram indispensável a presença de trabalhadores 

estrangeiros nos países industrializados.”109. 

 Da legislação internacional prima-se, portanto, pela Declaração da OIT sobre Justiça 

Social para uma Globalização Justa, de 2008, e pelo Pacto Global da OIT para o Emprego, de 

2009. 
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 Proibida tal discriminação por legislações nacionais, quanto ao Brasil, em específico, 

também repelindo a prática, a CF/88 não repetiu o que determinava a Constituição de 1946, a 

qual estabelecia a vedação em destaque (discriminação com base na nacionalidade). Todavia, 

apesar de não expressa na CF/88, a prática discriminatória com base na nacionalidade se 

encontra implicitamente condenada pelo disposto no caput do seu artigo 5.º – tal dispositivo 

estabelece a igualdade no tratamento entre brasileiros natos e naturalizados, permitindo certas 

diferenciações somente quando estabelecidas pela própria Carta Constitucional (não cabendo 

à lei criar distinções, nos termos do artigo 12, parágrafo 2.º). 

 Não obstante a legislação existente, também quanto à discriminação com base na 

nacionalidade se ressalta a indispensabilidade da incrementação de políticas nacionais na 

direção de sua prevenção e combate. 

 

2.2.3.4. Discriminação com base na religião 

 

 A diversidade religiosa existe e tem aumentado nos últimos tempos, verificando-se, 

assim, também, o crescimento da intolerância com tal critério. 

“(...) Ao longo dos últimos quatro anos, o número de mulheres e homens que 

são vítimas de discriminação religiosa parece ter aumentado. Quando existe, 

a discriminação religiosa sistémica respeita normalmente a todos os aspectos 

da vida e não apenas a profissão e o emprego. A presente secção não cobre 

estas situações, onde relativamente poucas mudanças tiveram lugar. Aquilo 

que pode ser identificado como uma tendência ao longo dos últimos quatro 

anos é o aumento da discriminação religiosa no emprego, conjugado com a 

preocupação por causa da migração de mão-de-obra, a ocorrer num contexto 

de insegurança económica e social. Pouco tem sido feito para 

enfrentar aqueles medos e atitudes discriminatórias.  

(...) Outra tendência é a do aumento geral do número de casos de 

discriminação religiosa denunciados às comissões para a igualdade. Nos 

Estados Unidos, a Comissão para a Igualdade de Oportunidades no Emprego 

(EEOC) registrou um aumento do número de queixas por discriminação 

religiosa, que passou de 2.880, em 2007, para 3.386, em 2009. (...) O número 

de queixas de discriminação religiosa apresentadas, (na) França, à Alta 

Autoridade para a Luta contra a Discriminação e a Promoção da Igualdade 

(Haute Autorité de Lutte contre lês Discriminations e pour l‟Egalité - 

HALDE) aumentou de 79, em 2007, para 303, em 2009. (...) Um estudo 

recentemente realizado pelo Ministério do Trabalho e das Pensões 

(Department for Work and Pensions) do Reino Unido mostra que os grupos 
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muçulmanos estão numa posição de desvantagem no emprego, seja qual for 

o grupo étnico a que pertencem. (...) Em 2009, o inquérito da União 

Europeia sobre Minorias e Discriminação, realizado em 14 dos seus Estados- 

Membros, revelou também uma elevada incidência da discriminação deste 

grupo da população. (...)”
110

. 

 Não fugindo ao observado, no Brasil também há a preocupação com a discriminação 

com base na religião. 

 A CF/88 prevê a liberdade de religião, estando a Igreja e o Estado oficialmente 

separados, o que garante a laicidade ao País. 

 Proibindo, assim, qualquer prática discriminatória por intolerância religiosa, além do 

Relatório Internacional de Liberdade Religiosa, de 2005, destacam-se no Brasil, a Lei n.º 

7.716, de 1989 (atualizada pela Lei n.º 9.459, de 1997
111

, e pela Lei n.º 12.288, de 2010 – que 

consideram crimes as práticas de discriminação ou preconceito contra religiões) e o “Dia 

Nacional de Combate à Intolerância Religiosa”, criado por meio da Lei n.º 11.635, de 2007. 

 Isso não significa, contudo, que essas sejam as únicas medidas previstas na legislação 

brasileira em relação à intolerância e perseguição religiosa. A punição a incitações à 

violência, como agressões ou até mesmo homicídios, por motivos religiosos ou não são 

também previstos no pátrio Código Penal (CP). 
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 No Brasil, mesmo com a imperiosidade da recuperação da laicidade do Estado, tal 

discriminação não se apresenta de forma tão isolada e contundente. 

 Agregada ao gênero, à raça e etnia, à nacionalidade, dentre outros critérios 

identificadores das discriminações, a religião também se apresenta como um fator de 

discrímen a ser prevenido e combatido. 

 Considerando-se, ainda assim, as determinações internacionais e nacionais no sentido 

da proibição da discriminação com base na religião – e abrangendo tal prática discriminatória 

todos os aspectos da vida, incluindo-se o trabalho –, certo é que também falta a incrementação 

de políticas públicas para sua prevenção e combate. 

  

2.2.3.5. Discriminação com base na opinião política 

 

 A discriminação com base na opinião política também é uma prática a ser prevenida e 

combatida mediante a interação de legislações internacional e nacionais e de políticas 

governamentais – devendo ser estas não só determinadas, mas também cobradas frente ao 

fortalecimento de regimes internacionais. 

(...) A protecção contra a discriminação com base na opinião política 

abrange, de um modo geral, as pessoas no que concerne às suas actividades 

de oposição aos princípios políticos estabelecidos ou simplesmente na 

manifestação de uma opinião diferente. 

(...) Este direito está indissociavelmente ligado à protecção da liberdade de 

expressão, que é considerada no sentido de abranger a expressão de opiniões 

políticas de modo a permitir a indivíduos e grupos influenciar as decisões 

sobre questões políticas, económicas e sociais. 

(...) O Inquérito do Milénio da Gallup International indica que a 

discriminação política é ainda uma realidade em todo o mundo, que acresce 

à intensificação da discriminação com base no sexo e na raça. A maioria das 

queixas formalmente apresentadas parece dizer respeito a fidelidades 

políticas, incluindo clientelismo, nas decisões sobre contratação e 

interrupção do emprego. Estas situações podem ocorrer em casos individuais 

ou de forma mais sistemática. 

Os casos individuais relacionados com o acesso ou cessação do emprego 

são, por vezes, difíceis de provar. Contudo, algumas leis, como é o caso da 

Lei da Selecção, de 1991, na República Checa, que ainda se encontrava em 

vigor em 2009, exigem que os candidatos preencham determinados 
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requisitos políticos para terem acesso a certos empregos e profissões na 

função pública. (...) 

(...) Em alguns partidos políticos, o apoio e a filiação estão estreitamente 

ligados à identidade étnica, linguística ou religiosa. Nestes casos, a 

discriminação fundada na opinião política pode coincidir também com a 

baseada em outros motivos. (...).  

(...) A discriminação com base na opinião política também pode estar 

associada à discriminação anti-sindical. Neste caso, os sindicalistas são 

geralmente acusados de participarem em actividades políticas inaceitáveis. O 

Comité da Liberdade Sindical (Committee on Freedom of Association - 

CFA) da OIT tem tratado vários casos em que os governos alegavam que os 

trabalhadores e os seus representantes estavam envolvidos em actividades 

políticas ilegais, quando, na verdade, estavam apenas a exercer os seus 

legítimos direitos sindicais”
112

. 

 Frise-se, assim, a importância da verificação do presente critério identificador de 

discriminações, uma vez que, diante de tais práticas, violados são os princípios e direitos 

humanos fundamentais assim reconhecidos pela OIT, notadamente os inerentes à liberdade 

sindical e negociação coletiva. 

 

2.2.3.6. Discriminação com base na origem social 

 

 A discriminação com base na origem social também é condenada pelas legislações 

internacional e nacionais, as quais devem ser reforçadas por meio da incrementação de 

políticas públicas, nos termos do já exposto quanto aos demais critérios identificadores de 

práticas discriminatórias apresentados. 

 “(...) O problema da discriminação com base na origem social surge quando 

o facto de uma pessoa pertencer a uma classe social, categoria 

socioprofissional ou casta determina ou influencia a sua situação 

profissional, quer através da negação do acesso a determinados empregos ou 

actividades quer, pelo contrário, através da nomeação dessa pessoa para 

determinados empregos. Embora, hoje em dia, este tipo de discriminação 

seja menos evidente, preconceitos e preferências baseados na origem social 

podem persistir, mesmo onde uma estratificação social rígida tenha 

desaparecido. Mesmo nas sociedades abertas, em que a mobilidade social é 

comum, continuam a verificar-se fenómenos que impedem a plena igualdade 

de oportunidades a várias categorias sociais, não obstante as medidas 

                                                 
112

 Igualdade no trabalho: Um desafio contínuo. Relatório do Director-Geral – Relatório Global no quadro do 

seguimento da Declaração sobre os Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho. Conferência Internacional 

do Trabalho. 100ª Sessão. 2011. Relatório I(B) Bureau Internacional do Trabalho. Genebra [(...)]. p. 47.  



92 
 

adoptadas com vista a aumentar a mobilidade e as oportunidades sociais. 

(...)”
113

. 

 No contexto brasileiro não é diferente, até mesmo pelos efeitos da colonização e 

adoção do capitalismo que podem levar a pessoa não só à exploração e alienação, mas 

também ao consumo desenfreado, restando à margem da proteção os padrões mínimos nas 

relações laborais. 

 

2.2.3.7. Discriminação com base no Human Immunodeficiency Virus (HIV) 

 

 Além da própria questão concernente à discriminação com base no HIV, certo é que a 

prática discriminatória em relação aos doentes também se faz patente. 

 Assim, a discriminação com base na doença, tal como se dá quanto aos demais 

critérios discriminatórios, quando não fundamentada em motivos justos e objetivos legítimos, 

é tida como prática condenável vedada pelo ordenamento jurídico internacional e pelas 

ordenações nacionais, dentre as quais se destaca a do Brasil. 

  Tal modalidade discriminatória tem se tornado cada vez mais frequente, trazendo 

constrangimentos à pessoa doente em todos os contextos sociais, sobretudo no das relações de 

trabalho.  

 Ainda atualmente, e dentre as doenças que podem ser mencionadas, tem destaque a 

vinculada ao vírus HIV – por intermédio do qual se tem a propagação da Síndrome da 

Imunodeficiência Adquirida (SIDA) ou Acquired immune deficiency syndrome (AIDS).  

(...) O Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/sida (ONUSIDA) 

estima que, em 2009, em todo o mundo cerca de 33,3 milhões de pessoas 

estavam a viver com HIV e Sida, sendo o número médio de novas infecções 

por ano de 2,6 milhões. (...) 

A maioria das pessoas em idade activa a viver com HIV (90%) exerce uma 

actividade profissional. (...) 

Marginalização das pessoas a viver com HIV e Sida 
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(...) A estigmatização e a discriminação das pessoas a viver com HIV são 

questões fundamentais de direitos humanos e desenvolvimento, que têm um 

impacto directo no local de trabalho. A discriminação com base no estatuto 

HIV, real ou presumido, pode impedir os trabalhadores de obterem emprego 

e pode privar os que têm emprego do seu meio de subsistência. A 

discriminação também dissuade as pessoas de recorrerem a medidas de 

prevenção, como os testes de HIV voluntários, bem como ao tratamento, 

cuidados e serviços de apoio necessários para impedir a propagação da 

pandemia e minimizar o seu impacto. (...)”
114

. 

 A prática discriminatória com base no HIV deve ser veementemente repreendida. 

 O fato de ser uma pessoa soropositiva não a impede quanto à realização de uma 

atividade laboral, exceto quando o trabalho – e dependendo do modo de execução deste – a 

ser realizado se dê na área da saúde. Aliás, conforme ressalta Christiani Marques: 

“Até mesmo em setores na área de saúde é permitido o exercício de qualquer 

atividade administrativa, sem exigência do exame para verificar a existência 

do vírus. Todavia, para o candidato a uma vaga diretamente na área da 

saúde, o teste do HIV é legítimo, não para excluir esse indivíduo da 

sociedade, mas porque tal exigência é feita com o caráter de proteção ao 

trabalhador, que poderá estar vulnerável a doenças infecto-contagiosas”
115

.  

 Assim, quando da existência de uma razão cabível e uma finalidade legítima 

impeditivas do labor pelo soropositivo, não restará caracterizada a conduta discriminatória. 

Não havendo, todavia, uma justificativa válida para a não contratação ou para a dispensa da 

pessoa doente, que possui condições para o desenvolvimento de uma atividade profissional, 

ter-se-á o comportamento discriminatório firmado.  

 Desse ponto, indicando a busca à prevenção e ao combate a tal modalidade de 

discriminação, Christiani Marques, mais uma vez, destaca em sua obra que:  

“Em 1988 a OIT e a OMS assinaram em conjunto texto elaborado pela 

reunião de Consulta sobre Aids no local de trabalho, no qual se afirma que a 

infecção por HIV não representa motivo para o rompimento da relação 

empregatícia, que pessoas infectadas devem ser capazes de trabalhar 

enquanto estiverem habilitadas, em termos médicos a desempenhar suas 

funções, que devem receber proteção contra a estigmatização e 

discriminação de colegas de trabalho, de sindicatos, de empregadores e 

clientes e, ainda, que não devem ser realizados exames para levantamento 

dos trabalhadores infectados. (...), em nível internacional, não existem 

padrões de aceitação obrigatória em referência explícita aos problemas 

causados por HIV/AIDS em relação ao trabalho, embora a demissão 
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discriminatória baseada no estado de saúde e incapacitação esteja proibida 

em termos gerais na legislação trabalhista”
116

. 

  A procura à eliminação da discriminação com base no HIV ainda é presente, a 

despeito das providências que já vêm sendo tomadas em tal sentido.  

 O preconceito, inerente ao comportamento humano, existe no seio da sociedade, pois a 

síndrome, além de ser uma doença que, por si só, causa uma repulsa, mesmo que indevida, 

entre as pessoas, na maioria das vezes, leva também ao questionamento das condutas dos 

doentes, sendo estes já apontados por suas atitudes, comportamentos, bem como pela 

orientação sexual de cada um (esquecendo-se aquelas que a doença pode ser transmitida e 

adquirida por outros modos que não o contato sexual, como, por exemplo, nos casos de 

transfusões sanguíneas, dentre outros).  

 Expressando-se em sua forma ativa, o preconceito passa a ser encarado como a 

discriminação – esta trazendo efeitos desastrosos na esfera do Direito, principalmente no ramo 

atinente ao trabalho. 

 Nesse setor, sem prejuízo da legislação existente e das práticas repressivas da 

discriminação com base no HIV, deve-se prosseguir na busca à prevenção e ao combate das 

condutas discriminatórias por tal critério no trabalho.  

 O fato de não haver discriminação em relação aos citados doentes é uma forma de 

protegê-los e de assegurar a estes iguais oportunidades de emprego, preservando-se, assim, a 

igualdade e não discriminação. 

 

2.2.3.8. Discriminação com base na deficiência 

 

 Podendo-se remeter à antiguidade, a discriminação com base no critério em análise e o 

consequente desrespeito à pessoa com deficiência já se refletiam na permissão da matança de 

filhos tidos como “defeituosos” por seus patriarcas, bem como, na hipótese de se livrarem da 

morte, na possibilidade de humilhação daqueles em praças públicas.  
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 O ranço discriminatório, também daí proveniente, permaneceu por muitos anos, 

adentrando, inclusive, no contexto do mundo contemporâneo – por certo sem os referidos 

traços bárbaros, mas ainda causador de efeitos drásticos (constata-se, pois, a discriminação 

com base na deficiência mesmo nos tempos modernos). 

“(...) Existem aproximadamente 650 milhões de pessoas em todo o mundo 

(cerca de 10% da população mundial) que sofrem de algum tipo de 

deficiência física, sensorial, intelectual ou mental, das quais mais de 470 

milhões se encontram em idade activa. (...) Nos Estados Unidos, um 

inquérito mensal realizado pelo Ministério do Trabalho revelou que a taxa de 

desemprego das pessoas com deficiência era de 16,2%, em comparação com 

uma taxa de 9,2% para as pessoas sem deficiência. (...) Na Suécia, em 2008, 

62% das pessoas com deficiência estavam empregadas, em comparação com 

75% de pessoas sem deficiência. (...) As diferenças nas definições e métodos 

estatísticos adoptados a nível nacional dificultam as comparações, mas esta 

disparidade no emprego parece ser um fenómeno generalizado. 

(...) As pessoas com deficiência também auferem tendencialmente salários 

mais baixos. Os dados referentes aos Estados Unidos revelam que, em 2007, 

o ganho médio anual das pessoas com deficiência em idade activa, que 

trabalhavam a tempo inteiro todo o ano, ascendia a 34.200 USD, em 

comparação com 40.700 USD para as pessoas sem deficiência. (...) 

Na República da Coreia, as pessoas com deficiência auferiam uma média de 

18.888 USD ao ano, em comparação com 28.800 USD para as pessoas sem 

deficiência. (...) 

(...) De um modo geral, as pessoas com deficiência são mais vulneráveis à 

pobreza. Segundo o Banco Mundial, cerca de 20% das pessoas em situação 

de pobreza do mundo sofrem de uma deficiência (...) e, de acordo com as 

estimativas das Nações Unidas, 80% das pessoas com deficiência nos países 

em desenvolvimento vivem na pobreza, muitas delas em zonas rurais. 

(...)”
117

. 

 Entende-se por pessoa com deficiência aquela que, em caráter permanente, sofre 

qualquer perda ou tem uma anormalidade em sua estrutura ou função psicológica, fisiológica 

ou anatômica. 

 Segundo o estabelecido pela Câmara Técnica sobre Reserva de Vagas para Pessoas 

Portadoras de Deficiência da então Coordenadoria Nacional para a Integração da Pessoa 

Portadora de Deficiência (CORDE), hoje Subsecretaria Nacional de Promoção dos Direitos da 

Pessoa com Deficiência (SNPD)
118

, as deficiências foram classificadas do seguinte modo: 
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elevada a Subsecretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SNPD). Isso aconteceu 

em 26 de junho de 2009 pela Lei 11.958 e Decreto 6.980, de 13 de outubro de 2009, sendo a Subsecretaria o 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11958.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Decreto/D6980.htm
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física, quando do comprometimento da função motora; sensorial, relativa à alteração das 

funções auditiva e visual; mental, relacionada a dificuldades cognitivas, ou seja, vinculada a 

padrões intelectuais reduzidos; e, múltiplas, quando concomitantes um ou mais tipos de 

deficiências na mesma pessoa. 

 Classificação essa ratificada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), acrescenta-

se que esta mesma Organização, em tarefa complementar, realizou a distinção da deficiência, 

tal qual definida, da incapacidade e da desvantagem: 

“Deficiência: (...) representa qualquer perda ou anormalidade de estrutura ou 

função psicológica, fisiológica ou anatômica. Incapacidade: (...) corresponde 

a qualquer redução ou falta (resultante de uma deficiência) de capacidades 

para exercer uma atividade de forma, ou dentro dos limites considerados 

normais para o ser humano. Desvantagem: (...) representa um impedimento 

sofrido por um dado indivíduo, resultante de uma deficiência ou de uma 

incapacidade, que lhe limita ou lhe impede o desempenho de uma atividade 

                                                                                                                                                         
órgão da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República (SDH/PR) responsável pela articulação e 

coordenação das políticas públicas voltadas para as pessoas com deficiência. A nova Subsecretaria ganhou mais 

importância no momento em que o Brasil ratificou a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e 

seu Protocolo Facultativo, assinados na sede da ONU, em Nova York, em 30 de março de 2007. O referido 

instrumento (a convenção) ganhou status de Emenda Constitucional, quando foi aprovado pelo Congresso 

Nacional por meio do Decreto Legislativo nº 186, de 9 de julho de 2008 e pelo Decreto do Poder Executivo nº 

6.949 de 25 de agosto de 2009 conforme o procedimento do § 3º do art. 5º da Constituição. Hoje a Convenção, 

juntamente com leis específicas, dão suporte à política nacional para a inclusão da pessoa com deficiência. A 

Subsecretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SNPD) também tem como sua 

atribuição coordenar e supervisionar o Programa Nacional de Acessibilidade e o Programa de Promoção e 

Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Esses programas pretendem estimular todos os setores, públicos 

e privados, para que as políticas e programas contemplem a promoção, a proteção e a defesa dos direitos da 

pessoa com deficiência. Cabe a Subsecretaria emitir pareceres técnicos sobre projetos de lei afetos à área, que 

estejam em tramitação no Congresso Nacional, estimular e promover a realização de audiências, consultas 

públicas e câmaras técnicas, envolvendo as pessoas com deficiência nos assuntos que as afetem diretamente e 

indiretamente. Também é responsabilidade da Subsecretaria coordenar tanto as ações de prevenção e eliminação 

de todas as formas de discriminação contra a pessoa com deficiência, buscando a prevenção e o enfrentamento 

das mais variadas formas de exploração, violência e abuso de pessoas com deficiência quanto às ações de 

promoção, garantia e defesa de tudo o que é previsto pela Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência, mediante o desenvolvimento de políticas públicas de inclusão. Através de convênios, termos de 

parceria, acordos, ajustes e congêneres, cabe à SNPD apoiar e estimular a formação, articulação e atuação da 

rede de Conselhos de Direitos das Pessoas com Deficiência nos estados e municípios. Esses mesmos convênios e 

termos de parceria financiam a realização de estudos e pesquisas sobre temas relativos à pessoa com deficiência 

para a formulação e implementação de políticas a ela destinadas, monitorando seus resultados. Realização de 

campanhas de conscientização pública, buscando promover o respeito pela autonomia, equiparação de 

oportunidades e inclusão social da pessoa com deficiência e a coordenação da produção, sistematização e difusão 

das informações relativas à pessoa com deficiência também são atribuições da nova Subsecretaria. Outra 

competência da SNPD é desenvolver articulações com instituições governamentais, não-governamentais e com 

as associações representativas de pessoas com deficiência, visando à implementação da política de promoção e 

defesa dos direitos da pessoa com deficiência; o estímulo à implantação de desenho universal e tecnologia 

assistiva requeridas pelas pessoas com deficiência na pesquisa e no desenvolvimento de produtos, serviços, 

equipamentos e instalações é função essencial da Subsecretaria. No âmbito internacional, cabe à Subsecretaria 

colaborar com as iniciativas de projetos de cooperação sul-sul e de acordos de cooperação com organismos 

internacionais no que tange à área da deficiência”. Disponível em: <http://portal.mj.gov.br/corde/>. Acesso em: 

21.Out.2010.  

http://www.mj.gov.br/corde/arquivos/doc/DECRETO%20LEGISLATIVO%20N.doc
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Decreto/D6949.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Decreto/D6949.htm
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considerada normal para esse indivíduo, considerando a idade, o sexo e os 

fatores sócio-culturais”
119

.  

 Volvendo ao fator histórico, constata-se que ante a evolução da sociedade e a 

insistente presença de atos denotando a desvalorização em geral do ser humano, nasceu a 

ânsia pela preservação e reconhecimento dos direitos humanos fundamentais, ressaltando-se 

no atual tópico, os concernentes à pessoa com deficiência.    

 O engajamento por melhores condições de vida e, via de consequência, o 

fortalecimento dos direitos humanos fundamentais, cujo ponto culminante, sem dúvida 

alguma, foi a Declaração de 1948, fizeram com que diversas iniciativas fossem tomadas em 

favor das pessoas com deficiência.  

 Tal quadro resultou, assim, nas primeiras normas de âmbito internacional, a começar 

pela Recomendação n.º 99 da OIT, de 1955, que se preocupou com a reabilitação profissional 

daquelas pessoas, estipulando métodos de incentivo, orientação e treinamento, como meios de 

proteção àquelas (ou seja, a mencionada Recomendação previu a adaptação e a readaptação 

das pessoas com deficiência ao trabalho). 

 Com o encaminhamento histórico rumo à conscientização, cada vez maior, da 

necessidade de resguardo da minoria em questão, foi aprovada pela OIT, em 1958, a 

Convenção n.º 111, já referida, que em seu bojo cuida da discriminação em matéria de 

emprego ou profissão.  

 Trazendo, assim, o conceito a ser adotado quanto à prática discriminatória também em 

relação às pessoas com deficiência, destaca-se o artigo 1.º, item 1, letra “b”, da aludida 

Convenção n.º 111, o qual dispõe que o termo discriminação denota “qualquer outra distinção, 

exclusão ou preferência que tenha por efeito destruir ou alterar a igualdade de oportunidades 

ou tratamento em matéria de emprego ou profissão (...)”. 

 Em 1971, firmou-se, pela ONU, a Declaração dos Direitos das Pessoas com Retardo 

Mental. 

  

                                                 
119

 Organização Mundial da Saúde – OMS. Classificação internacional das deficiências, incapacidades e 

desvantagens. Ministério do Emprego e da Segurança Social, Secretariado Nacional de Reabilitação. Lisboa, 

1989. 
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 No ano de 1975, pela Resolução n.º 3.447, também proveniente da Organização 

citada, realizou-se a Declaração das Pessoas Deficientes. 

 Ainda nesse caminho evolutivo, em 1981, a ONU, por meio da Resolução n.º 31/123, 

proclamou o Ano Internacional das Pessoas Deficientes, propiciando ao mundo uma crua 

realidade sobre a questão e, neste segmento, obrigando à discussão mais aprofundada e 

eficiente relativa ao tema. Tal ato abriu as portas à sociedade para o problema até então tido 

como ínfimo e colaborou, ainda mais, para o quadro de desenvolvimento protetivo das 

referidas pessoas.   

 Posteriormente, adveio, e novamente do âmbito da OIT, a Convenção n.º 159, de 

1983, que ressalta a criação, aplicação e revisão da política de Reabilitação Profissional e 

Emprego de Pessoas Portadoras de Deficiência, garantindo igualdade de oportunidades a 

todos os trabalhadores, sejam eles pessoas com deficiência ou não (tendo o Brasil a 

incorporado mediante o Decreto n.º 129, de 1991). 

  No mesmo ano, criou-se a Recomendação n.º 168, que, no intuito de suplementar a 

Convenção n.º 159, bem como a Recomendação n.º 99, de 1955, estabeleceu a participação de 

todas as pessoas no fomento de políticas específicas de reabilitação profissional. 

 Adentrando no âmbito do ordenamento jurídico brasileiro, não se deixando de 

observar as normas mais modernas em nível internacional relativas ao tema, encontram-se 

diversos dispositivos que visam à proteção das pessoas com deficiência, a começar pela 

CF/88.  

 Consoante preceitua o artigo 7.º, inciso XXXI, da CF/88, tem-se que é proibida “(...) 

qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador portador de 

deficiência; (...)”.  

 Havendo, nos tempos atuais, no ordenamento jurídico nacional disposições variadas 

que previnem e combatem a discriminação com base na deficiência, vale lembrar que, 

antigamente, somente existiam algumas normas coletivas versando sobre o assunto.  

 Não ocorrendo da mesma forma hodiernamente, conforme o ressaltado, muitas normas 

existem no sentido da proteção ante as práticas discriminatórias com base na deficiência.  
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 Quanto às normas constitucionais atinentes ao tema em apreço, outro dispositivo a ser 

mencionado é o que confere às pessoas jurídicas de direito público interno a responsabilidade 

de zelar pelo resguardo e garantia das pessoas com deficiência, qual seja, o artigo 23, inciso 

II, da CF/88, seguido pelo artigo 24, inciso XIV, da mesma Carta Constitucional, que prevê, 

por sua vez, a competência concorrente dos entes da Federação na proteção e integração 

daqueles que se encontram neste panorama de deficiência. 

 Em seguida, encontra-se o transcrito no artigo 37, inciso VIII, da CF/88, que 

estabelece a obrigatoriedade de se reservar uma cota dos cargos e empregos públicos para as 

pessoas com deficiência. 

 O artigo 203 da CF/88 apresenta dois incisos protetivos às pessoas com deficiência, 

quais sejam: o inciso IV, que assegura a assistência social aos necessitados, com a habilitação 

e reabilitação daquelas pessoas, assim como a promoção destes na integração à vida 

comunitária; e, o inciso V, que garante o pagamento de um salário-mínimo à pessoa com 

deficiência que não possa prover a sua própria subsistência (ou seja, permite uma renda 

mensal vitalícia àquela). 

 Seguindo-se ainda a CF/88, destaca-se o seu artigo 208, inciso III, o qual dispõe sobre 

a obrigação do Estado em oferecer às pessoas com deficiência um atendimento educacional 

especializado, voltado as suas necessidades. 

 Permite-se, ademais, que seja ressaltado o artigo 227, parágrafo 1.º, inciso II, da 

CF/88, que, para garantir igualdade de condições à pessoa com deficiência, assegura a esta o 

desenvolvimento de programas de prevenção e atendimento especializado, a integração social 

mediante treinamento para o trabalho, bem como o acesso aos bens e serviços coletivos, com 

a eliminação de preconceitos e obstáculos arquitetônicos. Faz-se notar, neste último 

segmento, a indispensabilidade quanto à adaptação de logradouros, edifícios e transportes 

públicos às condições da pessoa com deficiência, para que esta possa usufruir de seu direito 

de ingresso àqueles de forma equiparada aos demais.   

 Já no âmbito da legislação ordinária, encontram-se, também de forma dispersa, leis 

protetivas à pessoa com deficiência. A título de exemplificação, destacam-se algumas destas 

leis: Lei n.º 7.405, de 1985, que estipula o Símbolo Internacional de Acesso para a utilização 

por parte do grupo hipossuficiente em análise; Lei n.º 7.853, de 1989, que dispõe sobre o 

apoio e a integração às pessoas com deficiência física e institui a defesa dos interesses 
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coletivos ou difusos destas, também elencando a responsabilidade do Ministério Público 

(MP), bem como definindo crimes e dando outras providências; Lei n.º 8.069, de 1990 

[Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)], que permite ao adolescente com deficiência o 

trabalho protegido, assegurando seu treinamento e sua colocação no mercado, além do 

incentivo à criação de oficinas abrigadas; Lei n.º 8.112, de 1990, a qual protege o direito da 

pessoa com deficiência de se inscrever em concurso público para provimento de cargos que 

tenham atribuições compatíveis com a deficiência apresentada, reservando-se 20% (vinte por 

cento) das vagas àqueles; Lei n.º 8.213, de 1991, que obriga as pessoas jurídicas com mais de 

cem empregados a reservar certo percentual de cargos aos beneficiários reabilitados ou às 

pessoas com deficiência habilitadas, sob pena de multa (denominando-se tal procedimento de 

“reserva de mercado”); Lei n.º 8.899, de 1994, que concede passe livre no sistema de 

transporte coletivo interestadual à pessoa com deficiência; e, Lei n.º 9.867, de 1999, que trata 

da criação de Cooperativas Sociais formadas por pessoas com deficiência; dentre outras, em 

constante atualização. 

 E tudo isso, sem contar a legislação estadual e municipal que surgiu em decorrência da 

competência concorrente dos entes públicos determinada pela CF/88, tal como: o artigo 115, 

inciso IX, da Constituição Estadual de São Paulo; o artigo 99 da Lei Orgânica do Município 

de São Paulo; e, a Lei Complementar n.º 683, de 1992; dentre outros dispositivos. 

 Mesmo ante as normas apontadas, todavia, faz-se necessária uma regulamentação 

mais eficaz e rígida relativa às pessoas com deficiência no que concerne à prevenção e ao 

combate da discriminação praticada com base no critério em comento, aliada à 

conscientização popular no sentido do respeito às peculiaridades de cada ser humano. 

 Igualmente, portanto, além das legislações internacional e nacionais, o reforço por 

intermédio da incrementação de políticas públicas se faz imperioso. 

 

2.2.3.9. Discriminação com base na idade 

 

 A discriminação com base na idade, não fugindo às considerações já feitas quanto às 

práticas discriminatórias fulcradas no gênero, no estado civil, na raça e etnia, dentre outros, é 

vedada pelas ordenações internacional e nacionais. 
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“(...) Num cenário de adopção generalizada de medidas destinadas a 

aumentar a participação de trabalhadores de idade mais elevada no mercado 

de trabalho, nomeadamente revendo as disposições sobre idade de reforma, 

há provas de um aumento da sensibilização e de casos de discriminação 

relacionados com a idade. Durante os primeiros 13 meses de vigência da 

Regulamentação da Idade (Age Regulation) da Irlanda do Norte, a Comissão 

para a Igualdade (Equality Commission) recebeu 277 pedidos de informação 

sobre discriminação com base na idade, o que corresponde a 9% do total de 

pedidos de informação recebidos durante aquele período. (...) No Reino 

Unido, as estatísticas dos Serviços do Tribunal do Trabalho (Employment 

Tribunal Service) revelam um aumento considerável das queixas de 

discriminação com base na idade de 972, em 2006–07, para 2.949, em 2007–

08, e 3.801, em 2008–09. É possível que este aumento se deva a uma maior 

sensibilização para a discriminação com base na idade e pelos trabalhadores 

dos seus direitos. (...) (Na) França, a HALDE recebeu 599 queixas 

relacionadas com discriminação com base na idade em 2009, em 

comparação com apenas 78 em 2005. (...) Nos Estados Unidos, em 2009, 

foram instaurados 22.778 processos ao abrigo da Lei da Discriminação 

baseada na Idade no Emprego (Age Discrimination in Employment Act), em 

comparação com 16.585 em 2005. (...) Na Austrália, a Comissão para os 

Direitos Humanos recebeu 174 queixas relacionadas com a idade durante o 

período de 2009–2010, em comparação com 106 durante o período de 2005–

2006. (...) Na Bélgica, o Centro para a Igualdade de Oportunidades e a Luta 

contra o Racismo apreciou 40 casos em 2009, em comparação com 27 em 

2006. (...) 

(...) Segundo um inquérito realizado em Novembro de 2009 pela Comissão 

Europeia, 58% dos europeus consideram que a discriminação com base na 

idade é um fenómeno generalizado no seu país, em comparação com 42% 

em 2008. Existe uma clara ligação com a actual situação económica, tendo 

64% dos inquiridos afirmado que esperavam que a crise financeira agravasse 

a discriminação com base na idade no mercado de trabalho”
120

. 

 No Brasil, além dos artigos 1.º e 3.º da CF/88, o artigo 7.º da mesma Carta 

Constitucional estabelece a proibição quanto à discriminação com base na idade no âmbito de 

desenvolvimento das relações trabalhistas
121

. 

 Não obstante as vedações já existentes, imprescindíveis se mostram as políticas 

públicas a serem incrementadas também quanto ao critério em análise.  

 

 

 

                                                 
120

 Igualdade no trabalho: Um desafio contínuo. Relatório do Director-Geral – Relatório Global no quadro do 

seguimento da Declaração sobre os Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho. Conferência Internacional 

do Trabalho. 100ª Sessão. 2011. Relatório I(B) Bureau Internacional do Trabalho. Genebra [(...)]. p. 55. 
121

 Ressalte-se que, quanto à discriminação com base na idade, a CF/88 repetiu o que já determinavam as 

Constituições de 1934 e 1946.  
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2.2.3.10. Discriminação com base na orientação sexual 

 

 Prossegue também a luta contra o preconceito e a discriminação por orientação sexual. 

 Internacionalmente, a legislação vem avançando na proteção relativa ao tema. E nos 

planos nacionais, as normas protetivas também ganham destaque. 

 “(...) As violações dos direitos humanos das pessoas lésbicas, homossexuais, 

bissexuais e transexuais (LGBT) incluem violência, assédio, discriminação, 

exclusão, estigmatização e preconceitos. Isto é particularmente verdadeiro 

em países onde a homossexualidade é criminalizada. Entretanto, este grupo, 

na maioria dos países, depara‑se com barreiras no acesso ao emprego ou no 

local de trabalho. Alguns estudos identificaram a discriminação como sendo 

responsável pela diferença salarial, de 3% e 30%, entre trabalhadores 

homossexuais e heterossexuais. Um estudo realizado no Reino Unido, 

baseado em dados do Inquérito à Força de Trabalho, concluiu que os homens 

homossexuais recebiam, em média, cerca de menos 5% que os seus 

homólogos heterossexuais. (...) 

(...) Os trabalhadores LGBT com parceiros nem sempre têm direito às 

mesmas prestações que as pessoas casadas, sobretudo pelo facto de o 

casamento entre pessoas do mesmo sexo não ser reconhecido em muitos 

países do mundo. Muitas vezes, os trabalhadores LGBT não podem incluir 

os seus parceiros nos planos de seguro de saúde das empresas, nas garantias 

de licença por motivo de saúde e noutras prestações concedidas a 

trabalhadores nao‑LGBT. (...) 

Consequentemente, podem ser financeiramente penalizados, de forma 

indirecta, no local de trabalho ou na sociedade devido à sua orientação 

sexual. 

(...) A saúde e o bem‑estar dos trabalhadores LGBT que se isolam devido ao 

medo de discriminação podem ser afectados negativamente, reduzindo a sua 

produtividade no local de trabalho. As empresas que despedem trabalhadores 

devido à sua orientação sexual, real ou presumida, podem também perder 

competências e desperdiçar recursos no recrutamento e formação de novos 

trabalhadores. Os trabalhadores LGBT é mais provável que encarem o seu 

local de trabalho como um ambiente inclusivo se a gestão der prioridade à 

igualdade de tratamento e às políticas de diversidade no local de trabalho. De 

acordo com alguns dados disponíveis, a adopção de legislação eficaz no 

domínio do emprego, que contenha disposições anti-discriminação, pode dar 

aos trabalhadores LGBT a confiança necessária para apresentarem 

formalmente queixas de discriminação ou maus-tratos no local de 

trabalho”
122

. 

                                                 
122

 Igualdade no trabalho: Um desafio contínuo. Relatório do Director-Geral – Relatório Global no quadro do 

seguimento da Declaração sobre os Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho. Conferência Internacional 

do Trabalho. 100ª Sessão. 2011. Relatório I(B) Bureau Internacional do Trabalho. Genebra [(...)]. p. 57. 
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 No Brasil, a prevenção e o combate da discriminação com base na orientação sexual 

tem apresentado maiores avanços em nível estadual e municipal, em se comparando com o 

federal. 

 A CF/88, no inciso IV, do seu artigo 3.º, não inclui expressamente o termo “orientação 

sexual” como critério discriminatório a ser efetivamente prevenido e combatido.  

 A inclusão daquela expressão no dispositivo indicado foi tentada na 

própria Assembléia Nacional Constituinte, sendo a proposta derrotada em votação, em Janeiro 

de 1988, com 130 (cento e trinta) votos a favor e 317 (trezentos e dezessete) votos contra.
 

 
Posteriormente, objeto da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) n.º 67, de 1999, 

o assunto tampouco prosseguiu, haja vista o arquivamento da proposta em 2003.  

 O Supremo Tribunal Federal (STF), todavia, ao julgar o Habeas Corpus n.º 

82.706, que contestava o artigo 235 do Código Penal Militar (que criminaliza o ato libidinoso, 

homossexual ou não, em local sujeito à administração militar), decidiu que a discriminação 

com base na orientação sexual é proibida pelo atual texto do artigo 3.º, inciso IV, da CF/88 

(sem ser necessário, contudo, incluir expressamente o termo “orientação sexual” em seu 

texto).  

 Por outro lado, a punição da discriminação ou preconceito por orientação sexual foi 

objeto do Projeto de Lei (PL) n.º 5.003, de 2001, que foi aprovado pela Câmara dos 

Deputados em Novembro de 2006, tendo sido encaminhado ao Senado Federal, onde recebeu 

o número PLC 122/06, ainda em tramitação. O projeto equipara a punição do crime de 

preconceito por raça ou cor, definido na Lei n.º 7.716, de 1989, havendo quem defenda, 

todavia, sua inconstitucionalidade. O projeto enfrenta oposição organizada, especialmente por 

grupos religiosos.  

 Em âmbito estadual e municipal, há muitas leis que vedam a discriminação por 

orientação sexual (eventuais punições, contudo, não têm caráter penal, pois crime só pode ser 

definido por lei federal). Na justificativa da PEC 67/99, encontra-se uma lista de Estados e 

Municípios cujas constituições e leis orgânicas já previam, até junho de 1995, a proibição de 

discriminação por orientação sexual (como as constituições estaduais de Sergipe e Mato 

Grosso e sessenta e nove leis orgânicas municipais, dentre as quais as de São Paulo, Rio de 

Janeiro e Salvador).  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Assembleia_nacional_constituinte
http://pt.wikipedia.org/wiki/1988
http://pt.wikipedia.org/wiki/2003
http://pt.wikipedia.org/wiki/Habeas_corpus
http://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A2mara_dos_Deputados
http://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A2mara_dos_Deputados
http://pt.wikipedia.org/wiki/Senado_Federal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Crime
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sergipe
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mato_Grosso
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mato_Grosso
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Salvador_(Bahia)
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 As políticas governamentais, contudo, ainda carecem de incrementação no sentido da 

prevenção e combate da discriminação com base na orientação sexual. 

 

2.2.3.11. Discriminação com base na característica genética 

 

 A discriminação com base na característica genética se vincula, se assim se permite 

dizer, à discriminação com base na doença. 

“(...) Os progressos científicos no domínio do rastreio e mapeamento 

genético abriram as portas a um aumento dos riscos de práticas 

discriminatórias no local de trabalho baseadas em informações genéticas 

obtidas através de rastreios obrigatórios ou do acesso a informações 

genéticas confidenciais. No entanto, os testes genéticos e os antecedentes 

familiares revelam apenas a probabilidade de desenvolver uma determinada 

doença, não sendo indicativos de quaisquer capacidades e méritos actuais ou 

futuros. 

(...) O receio de discriminação genética tem repercussões relacionadas com 

trabalho e custos humanos reais. Ficou já demonstrado que as pessoas que 

mais se preocupam com estas questões são aquelas que sentem maior 

relutância em recorrer a profissionais de saúde para discutir ou realizar 

testes. Por sua vez, esta relutância significa que poderão não ter acesso a 

métodos de prevenção das doenças, tais como cirurgias preventivas ou 

adaptação da sua dieta ou do seu estilo de vida. Além disso, a ocultação de 

informações genéticas aos empregadores e às empresas de seguros pode 

distorcer os processos clínicos e prejudicar o tratamento, podendo ainda 

levar à detecção tardia de doenças terminais. (...)”.
123

 

 Carecendo de normas em nível internacional e nacionais, reforçadas por políticas 

governamentais destinadas a sua prevenção e combate, sobretudo no mercado de trabalho, a 

discriminação genética ainda prossegue de forma velada. 
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2.2.3.12. Discriminação com base no estilo de vida 

 

 A discriminação fundada no estilo de vida é um tema em debate em algumas regiões, 

que está relacionado com o emprego e a profissão, especialmente nos casos do tabagismo e da 

obesidade.  

“Os dados disponíveis são limitados e concentram-se num pequeno número 

de países. Monitorização e investigação suplementar lançarão sem dúvida 

mais luz sobre os modelos emergentes e proporcionará uma base para a 

formulação de políticas adequadas pelos governos e pelos parceiros sociais. 

Entretanto, já existe uma base de discussão sobre como conciliar as 

estratégias de saúde pública com o direito à não discriminação. 

(...) 

Discriminação com base na obesidade 

(...) Um estudo baseado em questionários de auto‑relato de 2008, publicado 

no International Journal of Obesity, concluiu que, nos Estados Unidos, a 

taxa de prevalência da discriminação presumida baseada no peso/altura das 

mulheres é próxima da taxa de prevalência da discriminação racial e, em 

alguns casos, ocorre mesmo mais frequentemente do que a discriminação 

com base na idade ou no sexo. 

Actualmente, apenas um dos Estados norte‑americanos (Michigan) proíbe a 

discriminação fundada no peso de uma pessoa. (...) Em alguns casos, a 

ausência de legislação específica neste domínio obrigou pessoas com 

excesso de peso a invocar a Lei „Americanos com Deficiências‟ para 

beneficiar de protecção jurídica. 

Um estudo realizado na Suécia, com base em candidaturas fictícias a um 

emprego, acompanhadas de uma fotografia do candidato, revelou que os 

candidatos obesos recebem menos 20% de chamadas para uma entrevista do 

que os candidatos com peso normal, uma percentagem idêntica à da minoria 

constituída por pessoas oriundas do Médio Oriente (...). 

(...) Na Europa, embora a Directiva relativa à igualdade de tratamento cobra 

apenas o sexo, a raça e a etnia, a idade, a orientação sexual, a religião ou 

crença e a deficiência como motivos de discriminação ilegal, alguns países, 

nomeadamente a Bélgica e a França, aprovaram legislação que abrange 

igualmente a aparência física. A República da Coreia também incluiu a 

„aparência‟ na sua legislação anti-discriminação. 

(...) A Lei da Igualdade de Oportunidades do Estado de Victoria, Austrália, 

revista em Abril de 2010, inclui as características físicas nos motivos de 

discriminação ilegal, estabelecendo que comete uma infracção quem tratar 

outra pessoa de forma injusta devido à sua aparência física, nomeadamente a 

sua altura, peso, forma corporal, desfiguramento, problemas de pele, 

cicatrizes ou marcas de nascimento. 
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Discriminação fundada no tabagismo 

(...) Se a obesidade é reconhecida como perigosa para a própria saúde, há 

provas bem documentadas de que fumar é também potencialmente nocivo 

para os colegas de trabalho e, como tal, em muitos países, é proibido fumar 

no local de trabalho. Contudo, alguns investigadores têm chamado a atenção 

para o que denominam como a transição de „locais de trabalho sem fumo‟ 

para „locais de trabalho sem fumadores‟, salientando o risco de 

discriminação dos fumadores. Esta questão está a ser actualmente objecto de 

debate. Aqueles que se opõem a estas políticas alegam que a dependência da 

nicotina não é uma escolha, pois os dados mostram que apenas uma pequena 

parte dos fumadores consegue efectivamente deixar de fumar (...) e que estas 

políticas podem ter simplesmente como resultado forçar os fumadores a 

mudar de emprego ou, pior ainda, empurra‑los para o desemprego, o que, 

por sua vez, prejudicaria ainda mais a sua saúde. Chamam ainda a atenção 

para o facto de estas políticas tratarem os fumadores de forma diferente dos 

seus colegas, que poderão adoptar outros comportamentos de alto risco, tais 

como o consumo de bebidas alcoólicas ou de drogas. 

(...) Existem muitos exemplos de empresas que recusam emprego a 

fumadores. As políticas adoptadas vão desde o não recrutamento de 

fumadores ao despedimento dos trabalhadores que não deixem de fumar 

dentro de um determinado prazo. Algumas empresas dão a conhecer 

abertamente as suas políticas, mencionando nos anúncios de emprego que 

apenas serão aceitas candidaturas de não fumadores. Foi identificado um 

caso extremo, em que uma empresa estabeleceu como causa de 

despedimento o consumo de tabaco fora das suas instalações e fora do 

horário de trabalho, aplicando igualmente a sua política sobre tabagismo aos 

cônjuges dos trabalhadores. (...)”
124

. 

 Tal qual os demais critérios discriminatórios, a prática apontada também necessita de 

normas internacionais e nacionais, e de políticas nacionais, que a previnam e combatam. 

 

2.3. Relevância do Direito Internacional para a Prevenção e o Combate das 

Discriminações no Trabalho 

 

 Nos termos apresentados, nota-se que as discriminações no trabalho são realmente 

constantes e multifacetadas. 

 A observância, assim, dos critérios referidos como identificadores das práticas 

discriminatórias nas relações laborais é imprescindível para a análise dos progressos e dos 
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desafios persistentes e relativos a eles – e, especialmente, para a adoção das medidas cabíveis 

à prevenção e ao combate das discriminações no labor. 

 O Direito Internacional, também nesse intuito, ganha destaque, sobretudo no seu ramo 

trabalhista – o Direito Internacional do Trabalho não se apresenta como ramificação do 

Direito do Trabalho, mas sim como um dos segmentos do Direito Internacional.  

 Tal modalidade do Direito Internacional, que é o Direito Internacional do Trabalho, 

relevante se apresenta, uma vez que somente por meio de seu estudo podem ser 

compreendidas determinadas normas internacionais concernentes ao Direito do Trabalho, em 

especial as decorrentes das Convenções e Recomendações provenientes da OIT. 

 Saliente-se, novamente, a importância do conhecimento de direitos interdisciplinares, 

pois somente desta maneira se estruturam os princípios e direitos que serão passíveis de 

aplicação a determinado caso concreto. As normas de Direito não podem ser analisadas de 

modo isolado, mas devem ser sim interpretadas em conjunto, a fim de que se realize a 

unificação do saber, e não sua repartição. 

 Pelo estudo do Direito Internacional do Trabalho, portanto, é que se formarão 

conceitos e institutos aplicáveis à órbita interna do Direito do Trabalho, e como complemento 

deste.  

 Dentre os assuntos a serem estudados na esfera do Direito Internacional do Trabalho, 

destaca-se, sem dúvida qualquer, o referente à OIT, uma vez que desta provém a maior parte 

das normas internacionais que envolvem as relações trabalhistas. 

 A OIT, quanto a sua estrutura, é composta por 3 (três) órgãos, quais sejam, a 

Conferência ou Assembléia Geral,  o Conselho de Administração e a Repartição Internacional 

do Trabalho. 

 Ressaltando-se a primeira parte integrante da OIT, a Conferência ou Assembléia Geral 

se apresenta como o órgão deliberativo daquela, sendo esta, a seu turno, constituída por 

representantes dos Estados Membros. Traçando diretrizes a serem observadas pela própria 

OIT atinentes à política social, é na Conferência ou Assembléia Geral que são elaboradas as 

Convenções e Recomendações internacionais já citadas. 



108 
 

 No que tange às Convenções, estas são normas internacionais que têm por objetivo 

determinar as regras gerais obrigatórias para os Estados que as ratificarem, passando, assim, a 

fazer parte de seus ordenamentos jurídicos internos.  

 As Recomendações, por sua vez, são normas internacionais que não se transformaram 

em Convenções ante a falta de um número suficiente de  adesões a estas, mas que, todavia, 

têm validade como meras sugestões aos Estados Soberanos, orientando, deste modo, as 

normas internas destes – ou seja, não podem ser as Recomendações ratificadas, porém 

constituem elas diretrizes acerca de determinadas matérias, em relação às quais não se tenha 

chegado a um consenso que possibilite a sua regulamentação.  

 Assim sendo, possibilitando o Direito Internacional do Trabalho o conhecimento 

quanto ao assunto referente à OIT, verifica-se que provenientes desta são inúmeras normas 

internacionais concernentes ao tema trabalhista e que, sem dúvida alguma, têm sua relevância 

ante a possibilidade de adoção delas por Estados Soberanos, passando, assim, a fazer parte 

dos ordenamentos jurídicos internos destes, como no caso do Estado brasileiro.  

 O Direito do Trabalho, no sistema jurídico do Brasil, é, assim, complementado por 

normas internacionais, provenientes de Convenções e Recomendações da OIT. Convenções 

aquelas que, quando ratificadas, ingressam no ordenamento jurídico nacional, nos moldes da 

dinâmica já apresentada neste estudo, e relativa à incorporação de tratados e convenções 

internacionais ao Direito brasileiro. 

 Mesmo tratando de diversas matérias trabalhistas, as Convenções e Recomendações da 

OIT ressaltadas durante o desenvolvimento da atual pesquisa, e para não se fugir à proposta 

desta, são as concernentes à problemática das discriminações no labor.  

 Trazendo a matéria relativa às práticas discriminatórias no trabalho, a OIT estabelece a 

proibição daquelas quando ausente uma justificativa plausível e uma finalidade legítima a tal 

– ou seja, a discriminação em seu sentido negativo é a, de fato, vedada, pois, em havendo um 

motivo, justo e legítimo, determinante da diferença de tratamento, o comportamento não será 

proibido (ao contrário, mediante a “discriminação positiva”, permitir-se-á, por certo, o alcance 

à efetividade do princípio da igualdade e não discriminação entre as pessoas trabalhadoras). 

 Aliás, a busca da igualdade e não discriminação material resta bastante clara em todas 

as Convenções da OIT. Visando-se à igualdade real entre os homens trabalhadores, objetiva-
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se a paridade de condições e oportunidades no âmbito de desenvolvimento das relações 

trabalhistas, o que, a seu turno, reflete-se no resguardo e na aplicação fática do próprio 

princípio da dignidade da pessoa humana, postulado básico de qualquer Estado Democrático 

de Direito.  

 A preocupação, portanto, por parte da OIT em se evitarem as discriminações no 

trabalho certamente gera efeitos também nos ordenamentos jurídicos internos, dentre os quais 

o do Brasil. 
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CAPÍTULO 3 

INTEGRAÇÕES ECONÔMICAS SUPRANACIONAIS E INTERNACIONAIS E 

PADRÕES MÍNIMOS LABORAIS NA AMÉRICA LATINA E NO BRASIL – A 

EXPERIÊNCIA DO MERCADO COMUM DO SUL (MERCOSUL) 

 

 O trabalho digno, decente, como condição da vida humana em sociedade deve ser 

valorizado e devidamente resguardado. 

 As discriminações nas relações laborais devem, assim, ser prevenidas e combatidas, 

uma vez que lesionam ou podem vir a lesionar o trabalho e a pessoa trabalhadora. 

 Para a prevenção e combate das práticas discriminatórias no labor, e tal como o já 

apontado, hão de ser lembradas as questões relativas ao desenvolvimento econômico de uma 

Região ou País, destacando-se, nesta pesquisa, a América Latina e, especificamente, o Brasil. 

 Falar-se em desenvolvimento econômico também remete aos temas já mencionados e 

inerentes às desigualdades sociais, às diferenças na distribuição de renda, à exclusão social, à 

frustração de expectativas com a globalização, ao terrorismo nas relações laborais, à 

imigração na busca de labor, à ampliação do mercado de trabalho informal, dentre outros que 

guiam a América Latina à preocupação com o futuro da Região e, em específico, do Brasil à 

inquietação com o rumo do País na procura pela supressão das disparidades indicadas. 

 Para que se torne possível a prevenção e combate das discriminações no trabalho no 

Brasil, imprescindível também a busca do País pela superação das distinções econômicas em 

níveis internos, supranacionais e internacionais. 

 Nessa tônica, mister a possibilidade de concretização da inserção do Brasil no quadro 

das integrações econômicas supranacionais e internacionais – integrações estas nas quais, 

todavia, e focando-se o tema em verificação, devem também ser observados os padrões 

mínimos laborais. 

 Assim, imperiosa a análise das relações comerciais supranacionais e internacionais na 

América Latina e, principalmente, no Brasil, com a identificação de objetivos comuns 

nacionais que possam trazer iniciativas também conjuntas de desenvolvimento, e a 
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investigação, na mesma conjuntura, quanto à necessidade de universalização dos direitos 

humanos fundamentais no labor, como o próprio direito ao trabalho digno, decente, e à 

igualdade e não discriminação. 

 

3.1. Integrações Econômicas Supranacionais e Internacionais e Políticas Nacionais de 

Trabalho 

 

 No escopo acima indicado, não fosse suficiente o principal impacto gerado pela 

globalização e pelos acordos de integração e livre comércio, no sentido da limitação das 

autonomias nacionais, na América Latina e, essencialmente, no Brasil ainda se observam a 

heterogeneidade e os desequilíbrios econômicos e sociais na Região e, substancialmente, no 

País, os quais conduzem a pesquisa a um patamar realmente desafiador e bastante denso. 

“A crescente integração econômica entre as nações, buscando eliminar as 

diferenças econômicas, surge como limitação desta autonomia nacional, 

verificando-se, pois, verdadeira tensão. Esta tensão é claramente sentida no 

mercado de trabalho, quando da implementação e execução de direitos 

fundamentais do trabalho, reconhecidos internacionalmente através da 

Declaração de 1998 da Organização Internacional do Trabalho”
125

. 

 Na América Latina, lamentavelmente os traços em comum entre seus Países, dentre os 

quais o Brasil, são a pobreza e a exclusão social. 

“A América Latina e o Caribe apresentam um traço unificador, a persistência 

do problema histórico da pobreza e da exclusão social. Em anos recentes, os 

países da Região adotaram, sob o influxo da globalização, políticas de ajuste 

estrutural, de abertura econômica e de reforma institucional, na tentativa de 

integrar-se à ordem econômica internacional e impulsionar o crescimento. 

Ao contrário das expectativas, esse alinhamento à economia global 

raramente se traduziu em crescimento econômico, expansão do emprego, 

melhoria das condições sociais e redução da pobreza”
126

. 
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 O que se nota, portanto, é que não basta a perseguição pela supressão de diferenças 

econômicas, dentro de uma economia globalizada, se não observados os aspectos sociais nas 

integrações econômicas supranacionais e internacionais. 

 E seguindo o recorte do estudo, ressalta-se a primordialidade da verificação de padrões 

mínimos laborais nos aludidos acordos de integração e livre comércio. 

“A centralidade da temática do trabalho deriva de suas várias e 

interdependentes dimensões no processo civilizatório: produção da cultura 

material e simbólica, distribuição dos frutos do progresso humano, 

desenvolvimento integral da pessoa, demarcação da posição de indivíduos e 

grupos em seu meio social”
127

. 

 Como, contudo, impulsionar tais padrões mínimos laborais nos mencionados acordos? 

Por meio da articulação de políticas nacionais voltadas à matéria, e desde que convergentes e 

harmonizadas às ordens de regimes internacionais – regimes estes que devem ser fortalecidos 

frente à possibilidade de exigência do cumprimento de cláusulas sociais previstas em tratados 

e convenções internacionais e que também devem estar presentes nos acordos supranacionais 

e internacionais. 

 Quanto mais convergentes e harmonizadas forem as políticas nacionais, maior a 

chance de resultados positivos e concretos na integração internacional, a qual, ainda que 

prioritariamente econômica, não deixará (ou não poderá deixar) de considerar o aspecto 

social. 

  Tal processo, nas lições de Maria Cristina Mattioli: 

“(...), representa a derrogação da autonomia nacional em face do movimento 

global, como resultado de uma regulação harmonizada e que depende de 

execução internacional, através de cláusulas sociais inseridas nos acordos de 

comércio internacional”
128

. 

 No intuito da prevenção e combate das discriminações nas relações laborais no Brasil, 

o acautelamento ao trabalho digno, decente, como direito humano fundamental, deve ser a 

base do “contrato social” a sustentar a governança nacional e mundial
129

. 

 Como balizar, todavia, a questão da derrogação das autonomias nacionais e a 

mitigação das soberanias políticas? 
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 Na medida em que se busca uma padronização internacional dos direitos que regem as 

relações laborais, não há que se falar em uma tensão concreta quanto à limitação das 

autonomias nacionais, em termos de mercado de trabalho. Já quando do estímulo à promoção 

e incrementação dos direitos humanos fundamentais no trabalho, por intermédio de políticas 

nacionais, referida tensão é sentida, especialmente pela imprescindibilidade da concretização 

de integrações econômicas supranacionais e internacionais.
130

 

 A solução, assim, restaria e resta à obrigatoriedade dos governos locais adotarem 

políticas públicas relativas ao labor convergentes e harmonizadas (ou seja, compatíveis com a 

exigência) ao mercado internacional. 

 Tal padronização, contudo, “(...) vista como outra face da integração econômica – o 

trabalho é outra variante do custo do produto, junto com o capital – (...) na visão de muitos, 

configuraria protecionismo”
131

. 

 Quanto a esse protecionismo, aliás, expõe Maria Cristina Cacciamali a visão dos 

governos de Países em desenvolvimento, assim como o Estado brasileiro, quanto à 

padronização em matéria de direito ao trabalho: 

“A expansão do comércio entre as nações insere o tema na definição de suas 

regras multilaterais na Organização Mundial do Comércio (OMC), sob a 

denominação de cláusula social. Caso determinadas normas laborais sejam 

aprovadas, obrigarão as partes a cumpri-las, sob pena de sanções legais – 

multas e suspensão de exportações. A inclusão de direitos trabalhistas nas 

relações comerciais internacionais transformou-se em proposta política que 

divide os países em uma perspectiva norte-sul. Os governos dos países 

industrializados, com o apoio do setor empresarial e dos sindicatos, lideram 

a demanda de elevar internacionalmente os padrões mínimos trabalhistas, 

defrontando-se com a resistência dos governos e empresários dos países em 

desenvolvimento. Na prática, para estes últimos, os padrões mínimos 

representam aumento dos custos do trabalho e, principalmente, uma restrição 

adicional para suas exportações, visto que qualquer denúncia de infração 

implicaria em sanções comerciais, multa e/ou paralisação temporária das 

exportações, o que restringiria o desenvolvimento de seu sistema 

comercial”
132

 

 A despeito de tais considerações, há meios de se atenuar a tensão relatada. E por isto 

mesmo a insistência na solução da adoção de políticas públicas convergentes às exigências 

internacionais. 
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 Mister se faz, assim, o estabelecimento de uma política de convergência internacional, 

respeitando-se a autonomia nacional, e, deste modo, promovendo-se a harmonização de 

padrões regionais e internacionais. As integrações econômicas, neste sentido, podem sim 

vencer os desafios quanto aos diferentes níveis de padrões e políticas internas de trabalho – é 

possível o ajuste da política nacional ao comércio internacional
133

. 

 

3.1.1. Comércio internacional, políticas nacionais e mercado de trabalho 

  

 A evolução do modo de produção capitalista, a globalização, as transformações 

tecnológicas, sociais e culturais, a redução das barreiras econômicas por intermédio de 

políticas governamentais, dentre outras transformações estreitaram a relação entre as 

economias internacional e nacionais. A redução aludida, e em destaque, colaborou, inclusive, 

para o desenvolvimento de novas formas de “concretização” de transações comerciais, 

impondo, também, uma alteração legislativa.
134

 

 Ressalta, nesse rumo, Maria Cristina Mattioli que: 

“Em especial, após a Segunda Guerra Mundial, muitos governos nacionais 

começaram a reduzir suas barreiras comerciais, tornando suas economias 

mais permeáveis. As negociações multilaterais sob os auspícios do GATT – 

General Agreement on Trade and Tariffs – desde a Rodada Kennedy na 

década de 60, a Rodada Tóquio nos anos 70 e, mais recentemente, a Rodada 

Uruguai – emergem como exemplo mais proeminente de redução de 

barreiras para o comércio internacional. 

Juntos, estes dois fatores (transformações tecnológicas, sociais e culturais e 

redução das barreiras econômicas) contribuíram para a transformação da 

economia mundial. Simultaneamente a esta realidade, outras transformações 

ocorreram na estrutura política mundial. Primeiramente, a expansão do 

nacionalismo, (...) e, posteriormente, a perda gradual da hegemonia política e 

econômica dos Estados Unidos, que cedeu lugar, entre outros, a União 

Européia, na medida em que as relações passaram a ser de multilateralismo, 

ao invés do bipolarismo existente até então, em razão da Guerra Fria, 

Estados Unidos-União Soviética. Ainda, pode-se acrescentar a 

transformação política e econômica dos países do Leste-Europeu que 

adotaram reformas com base nos princípios capitalistas ocidentais. Estes 

fatores são essenciais na análise dos dilemas das políticas nacionais posto 
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que, quanto maior a integração e uniformização de mercados, menor o poder 

de resistência dos estados nacionais”
135

. 

 Antes, portanto, claramente dissociados, os setores de políticas internacional e 

nacionais foram se aproximando: 

“(...), à medida em que as barreiras foram diminuindo e as inovações 

tecnológicas ocorrendo, as distâncias econômicas encolheram e a política 

nacional ficou mais exposta às exigências internacionais. Assim, governos 

nacionais e negociações internacionais tiveram que lidar, cada vez de forma 

mais aprofundada, com a integração de políticas. Por exemplo, se um país A 

permite que uma companhia utilize-se de trabalho forçado na produção de 

um bem e outro país B não permite, gerando este país A, um custo mais 

baixo do produto, as companhias no país A, que competem 

internacionalmente com as companhias do país B, estarão se beneficiando de 

uma prática desleal no comércio e pressionarão pela elevação dos padrões de 

trabalho”
136

. 

 E de modo diferente não poderia ocorrer com a América Latina e, primordialmente, no 

Brasil.  

 Apontando a proximidade das políticas internacional e nacionais, bem como as 

questões das transformações laborais e da informalidade do mercado de trabalho que 

conduziram a uma modificação legislativa na América Latina e, preponderantemente, no 

Brasil, Maria Cristina Cacciamali traça as seguintes considerações: 

“Na América Latina a adoção de regimes democráticos em quase todos os 

países e a ratificação dos convênios de n
os

 87 e 98 da OIT influenciam as 

reformas laborais que são implementadas na maioria dos países, a partir dos 

anos 90. As mudanças orientam-se no que se refere às relações coletivas do 

trabalho assalariado na direção de maior autonomia, e de descentralização 

das negociações. Desse modo, entre as modificações introduzidas salientam-

se: supressão de normas restritivas ao direito de associação; simplificação 

dos procedimentos burocráticos para organizar um sindicato; e ampliação do 

direito de sindicalização a categorias de trabalhadores que não tinham 

acesso, como, agricultores, funcionários públicos, trabalhadores eventuais ou 

autônomos. Nesse mesmo sentido, a maioria dos países introduz em suas 

legislações trabalhistas dispositivos com intuito de promover as negociações 

coletivas, como por exemplo: ampliação do número de itens a serem 

negociados; prevalência da convenção coletiva sobre o contrato individual; 

obrigatoriedade de negociação coletiva por meio de sindicatos; 

obrigatoriedade de contribuição aos beneficiários de uma convenção coletiva 

que não são sindicalizados; e a negociação da flexibilização de componentes 

do contrato individual de trabalho. A despeito das mudanças da legislação, 

os sindicatos na maioria dos países da América Latina possuem pouco poder 

de barganha e baixo índice de filiação. A baixa taxa de crescimento 

econômico, que vem acompanhando a liberalização do comércio, aumenta a 
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desorganização dos mercados de trabalho que pode ser caracterizada pelo 

aumento das taxas de desemprego, maior grau de informalidade e mudanças 

em suas formas de expressão (...). Em muitos países a elevada participação 

dos trabalhadores em pequenas e médias empresas e a perda da importância 

das negociações setoriais em face da descentralização favorecem a 

negociação por empresa e debilitam a organização e o poder de barganha dos 

sindicatos. A descentralização das negociações, se bem que pode favorecer o 

diálogo entre as partes e permitir alcançar de forma mais veloz a solução de 

problemas específicos do local do trabalho, aumenta ainda mais a assimetria 

do poder de barganha relativa ao empregador, em especial em uma estrutura 

de produção de pequenos e médios estabelecimentos e em um mercado de 

trabalho com elevadas taxas de desemprego. Peru e Argentina, por exemplo, 

descentralizam a negociação coletiva, e no segundo país, o governo 

promulga uma legislação específica para a pequena e média empresa, na 

qual por cláusula de contrato coletivo permite ao empregador, entre outras, 

contratar trabalhadores por tempo determinado, diminuir período de férias, 

redefinir postos, atividades e funções de trabalho. Além disso, 

acompanhando as tendências observadas nos países industrializados, embora 

com velocidade menor, as negociações e os contratos coletivos 

implementados não apenas nos setores mais dinâmicos da economia, mas 

também no segmento pequeno e médio, como na Argentina, vêm sendo um 

dos principais instrumentos para flexibilizar relações de trabalho, e reduzir 

na prática os direitos trabalhistas. Há registros de que a jornada de trabalho 

padrão, por exemplo, é substituída, em quase todos os países, por arranjos 

que consideram diferentes sistemas de compensação ¾ anualizadas ou por 

contagem mensal ou semanal, limitando-se a jornada diária em geral para 10 

horas, diminuindo a utilização das horas extras e seu sistema de remuneração 

adicional. Na Argentina, Brasil e Uruguai, as negociações coletivas 

introduzem a prática cada vez mais freqüente de compor a remuneração total 

do trabalhador pelo salário adicionado de uma parcela variável determinada 

por indicadores vinculados ao desempenho da empresa, (...). Os contratos 

individuais de trabalho, por sua vez, também são modificados por meio de 

legislações que ratificam a flexibilização das relações de trabalho e a 

redução de seu custo. (...) Os contratos por tempo determinado reduzem os 

benefícios do trabalhador com relação à seguridade social, em virtude do 

tempo descontínuo de contribuição. Além disso, em alguns países, esses 

contratos foram formulados prevendo menores contribuições por parte dos 

empregadores e diminuindo a abrangência dos direitos sociais e benefícios. 

O resultado é o estabelecimento de dois tipos de trabalhadores: aqueles com 

abrangência plena dos direitos sociais, subdivididos ainda por categorias de 

trabalhadores de acordo com regimes previdenciários especiais; e aqueles 

com abrangência limitada. Nesses termos, não restringir a utilização dessa 

modalidade de contrato para um percentual de novos empregos ou defini-los 

apenas para a fase inicial do ciclo de vida profissional, por exemplo, jovens 

ou primeiro emprego, constitui um fator adicional para a não-contribuição ao 

sistema de seguridade social e pode ter conseqüências sobre o nível de renda 

e a qualidade de vida das camadas populares, ampliando os índices de 

pobreza. As cooperativas de trabalhadores também representam uma 

expressão freqüente de subcontratação de produtos e serviços no Peru e 

Brasil, por exemplo. Essa forma de terceirização não considera os sócios de 

uma cooperativa como empregados assalariados, portanto não há regra 

jurídica explícita que caracterize o vínculo de subordinação e continuidade 

entre empregador e empregado. Dessa maneira, os trabalhadores inseridos 

nessa relação de trabalho não se encontram incorporados nem ao sistema 

sindical, nem ao da seguridade social, e não possuem algum direito 
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trabalhista, como salário mínimo da categoria profissional, proteção contra 

enfermidade ou doença profissional, férias, horas extras, entre outros. Uma 

das justificativas recorrente dos governos e representantes dos interesses 

empresariais para alterar as legislações trabalhistas nesta direção é a de 

diminuir o grau de informalidade do mercado de trabalho, incorporando 

maior número de trabalhadores ao sistema de seguridade social”
 137

. 

 Sem prejuízo, portanto, da aproximação necessária, os aspectos sociais da política 

internacional não foram efetivamente respeitados, como não o são, pela América Latina e, 

especialmente, pelo Brasil em suas políticas nacionais – fato este que, sem dúvida qualquer, 

não poderia ter deixado de trazer reflexos negativos no âmbito da legislação trabalhista, bem 

como no do mercado de trabalho (cada vez mais alijado à informalidade). 

 Como efeito, também na busca pela superação das disparidades econômicas, a 

América Latina e, principalmente, o Brasil deixaram e deixam de observar, nas integrações 

econômicas supranacionais e internacionais, os aspectos sociais previstos nos documentos 

internacionais e que deveriam constar desses acordos (acordos de integração e livre 

comércio). 

 Veja-se, então, que a promoção das referidas novas formas de “concretização” de 

transações comerciais reconduz ao debate sobre a imperiosidade do impulsionamento de 

padrões mínimos laborais por meio de políticas nacionais – políticas estas que somente podem 

ser promovidas e incrementadas por intermédio do fortalecimento de regimes internacionais, 

como a OIT e a OMC, determinando-se que os Países, dentre os quais o Estado brasileiro, 

signatários de tratados e convenções internacionais, sejam responsáveis por seu fomento em 

âmbito nacional. 

“Isto, certamente, representa a derrogação da autonomia nacional em face do 

movimento global, como resultado de uma regulação harmonizada e que 

depende de execução internacional, através, (...), de cláusulas sociais 

inseridas nos acordos de comércio internacional”
138

. 

 Por certo, assim, que, com o aprofundamento das integrações econômicas 

supranacionais e internacionais e a necessidade de suas concretizações, a promoção e 

incrementação de políticas públicas para o impulsionamento dos direitos humanos 

fundamentais no trabalho, visando-se, portanto, ao crescimento econômico e social, deve sim 
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levar em consideração a redução das autonomias nacionais e o desafio da diminuição das 

soberanias políticas
139

. 

 A tensão, nesse panorama, existe, até mesmo porque a promoção e a incrementação de 

direitos humanos fundamentais no labor ocorrem por meio de políticas nacionais que levam 

em consideração a grande variedade de normas internacionais ratificadas
140

. 

 No desenvolvimento de políticas públicas por um Estado Soberano, também pode 

ocorrer de certas consequências ultrapassarem fronteiras e afetarem outros Países. 

“Políticas de trabalho tornam-se objeto de consideração por outros países, 

em função da imigração de trabalhadores que buscam trabalho em outro 

contexto. Assim, políticas de um país podem atingir o fluxo imigratório, 

aumentando ou diminuindo o mercado de trabalho. Neste sentido, a tensão 

existente entre a pressão internacional para liberação da mão-de-obra e a 

política doméstica de proteção do mercado de trabalho nacional, pode gerar 

resultados passíveis de serem vistos como concorrência desigual. (...) 

Quando, por exemplo, governos nacionais negociam resoluções para 

questões como esta, que refletem no mercado de trabalho – (...) – o diálogo 

é, invariavelmente, polêmico, (...). 

Esta polêmica diminui a autonomia nacional, na medida em que o estado, 

individualmente, tem que cooperar com a exigência internacional do 

mercado, alterando seu regime legal, padrões e instituições, muitas vezes em 

atendimento a valores universais ou internacionais. Outras vezes, o próprio 

estado, através de seus cidadãos, pressiona para esta modificação. 

Alguns grupos concentram-se nos direitos humanos, por exemplo, e 

pressionam para a universalização de direitos trabalhistas considerados 

fundamentais e também humanos. O movimento para esta padronização é 

internacional, mas, ao mesmo tempo, políticas nacionais colidem com estes 

interesses”
141

.  

 Ainda assim, e nos termos já referidos, existe a possibilidade do ajuste das políticas 

públicas ao comércio internacional – tais políticas devem ser de convergência internacional, 

visando à harmonização de padrões regionais e globais. 

 Nos mercados de trabalho internos, certo é que os Países estabelecem os seus próprios 

padrões mínimos laborais. E tais padrões podem incluir: 

“(...) salário mínimo, restrições ao trabalho infantil, saúde ocupacional e 

segurança no trabalho, políticas não-discriminatórias em razão de gênero, 

raça, idade ou deficiência, por exemplo. (...) muitos países possuem políticas 

que facilitam o ajuste do mercado de trabalho, incluindo quem pode 
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ingressar no país (políticas de imigração) e quais os direitos que vão 

determinar o contexto do trabalhador (direitos fundamentais no trabalho). 

Muitos críticos da liberalização do comércio acreditam que seja injusto 

celebrar acordos comerciais com países que possuem padrões de trabalho 

muito inferiores ou que não exigem o cumprimento dos padrões já 

existentes”
142

. 

 Ocorre que, quando de integrações econômicas supranacionais e internacionais, 

referidos Países têm afetadas as características de seus mercados de trabalho, bem como de 

suas instituições dentro da ordem jurídica. Privilegiando o livre comércio, os Estados 

Soberanos acabam permitindo que se formatem novas formas de relações laborais, as quais, 

por sua vez, exigem uma regulamentação particular, criando, também, um novo ordenamento 

jurídico trabalhista
143

. 

 Deve-se ressalvar, contudo, que os acordos de livre comércio não obrigam 

necessariamente a harmonização de padrões laborais nacionais. Todavia, quanto maior a 

integração, mais pressão se faz à observação dos chamados direitos humanos fundamentais no 

trabalho.
144

 

 Indiscutível é que, nos acordos de integração e livre comércio, os elementos trabalho e 

comércio são indissociáveis. A vinculação trabalho-salário ou normas trabalhistas-comércio, 

ou, ainda, e mais recentemente, direitos humanos-política salarial é patente. 

“A especulação acerca da existência deste vínculo varia entre dois eixos: 

política salarial e direitos humanos. 

O sistema de regulação do comércio internacional foi desenhado para usar o 

salário como a exata medida para determinar a violação de padrões de 

trabalho, os quais, por sua vez, têm evidente impacto nos custos da 

produção. (...) 

Como se percebe, claramente, a política salarial, quer dizer, o salário, 

principal elemento das relações industriais e reflexo do modelo econômico, 

teve participação importante na vinculação do trabalho ao comércio. No 

entanto, esta orientação foi, mais recentemente, alterada, com o ingresso da 

China na OMC, onde outro aspecto da questão foi levantado: a vinculação 

também com os direitos humanos. (...) 

Assim é que, quando a China pretendeu sua inclusão no GATT/WTO, ao 

contrário do Japão, não se questionou a prática de mão-de-obra barata em 
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razão da inobservância de condições de trabalho, porém, em razão de 

violações de direitos trabalhistas fundamentais, considerados como direitos 

humanos, (...). Nesta esteira, o debate sobre como os padrões de trabalho 

devem ser entendidos no contexto do comércio, teve seu rumo alterado. O 

desenvolvimento na área de direitos humanos internacionais, (...), teve um 

papel importante na crescente ênfase dada aos direitos trabalhistas como 

direitos humanos”
145

. 

 Assim, haja vista o liame destacado, não basta a realização de uma simples análise 

econômica e política a respeito do assunto, devendo-se sim notar o âmbito de concretização 

do apontado vínculo. Como ligar efetivamente o trabalho ao salário, ou as normas trabalhistas 

ao comércio, ou, ainda, os direitos humanos fundamentais no trabalho à política salarial? 

Primordial é a verificação quanto à representação no mundo jurídico daquelas ligações. 

 Daí a importância da discussão inerente às cláusulas sociais, para a fixação de padrões 

mínimos laborais. 

 Tais cláusulas sociais são relevantes, no sentido de serem ações supranacionais e 

internacionais, a sustentarem, inclusive, a governança nacional e global, com o intuito de 

imporem sanções comerciais aos Países que descumpram os direitos humanos fundamentais 

assim internacionalmente fixados, tais como os direitos ao próprio trabalho e à igualdade e 

não discriminação.
146

 

 Restringindo-se, contudo, o âmbito de debate sobre as cláusulas sociais, a fim de que 

não se fuja ao foco da presente pesquisa, em sendo essas relevantes aos Estados Soberanos 

signatários de tratados e convenções internacionais, os quais, voltados ao comércio 

internacional, devem regular seus mercados de trabalho também por meio de políticas 

nacionais convergentes e harmonizadas aos ditames de regimes internacionais quanto à 

padronização laboral, e nos termos do já estudado, ingressa-se em definitivo na seara do que 

ocorre na América Latina e, como foco, no Brasil. 

 E tudo para que se encontrem soluções para a prevenção e combate das discriminações 

no trabalho no Estado brasileiro, o qual, superando as diferenças econômicas, desde que 

respeitados os padrões mínimos laborais, possa também suprimir as disparidades e exclusões 

sociais, não permitindo, assim, a continuidade de atrocidades como são as práticas 

discriminatórias no labor. 
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3.2. Mercado Comum do Sul (MERCOSUL) e Cláusula Social 

 

 O Mercado Comum do Sul, identificado pela sigla MERCOSUL, foi criado em 1991, 

quando Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai houveram por bem firmar o Tratado de 

Assunção, visando à incrementação de uma Região de cooperação e de integração econômica. 

Somente quando da conformação institucional do MERCOSUL é que se dera a preocupação 

com o tema social. 

“Costuma-se dizer que o Mercado Comum do Sul – MERCOSUL foi 

concebido de cima para baixo, nascendo da decisão dos Governos e, 

predominantemente, da vontade política dos Presidentes de quatro países do 

cone sul do continente americano – Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai –, 

praticamente sem a participação das respectivas sociedades civis, 

especialmente dos parceiros sociais – empresários e trabalhadores – cuja 

maioria foi surpreendida com a assinatura do Tratado de Assunção, em 26 de 

março de 1991. A falta de um maior envolvimento desses parceiros sociais e 

até mesmo de setores políticos, somada às limitadas potencialidades dos 

Países Partes, resultou em um carimbo de ceticismo sobre o 

empreendimento, que não se apagou mesmo nos melhores anos da 

experiência (...) vivida. 

(...) a própria caracterização do acordo regional como um Mercado Comum 

já anunciava uma postergação das questões mais complexas, como a livre 

movimentação de fatores e a coordenação de políticas macroeconômicas, 

(...). Chegamos à União Aduaneira e temos à frente, dentro do marco 

referencial do Tratado de Assunção, somente a escala seguinte do Mercado 

Comum, a qual não costuma adentrar na questão sociolaboral, eis que o trato 

desta não é requisito para o reconhecimento internacional. Isto ocorre por 

duas razões: a) a Organização Mundial do Comércio (OMC), a quem cabe 

institucionalmente tal reconhecimento, não tem competência constitucional 

para a regulação da matéria; b) já existe um sistema normativo multilateral 

específico, sob a égide da Organização Internacional do Trabalho (OIT) – 

que, por sua vez, não tem mandato para tratar das questões comerciais”
147

. 
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Anteriormente ao MERCOSUL, e frente ao Tratado de Montevidéu de 1980, 

houve a criação da Associação Latino-Americana de Integração, também 

conhecida pela sigla ALADI, a qual englobaria toda a Região. Diante dos 

resultados, ainda que poucos, da ALADI, e levando-se em consideração o 

modelo europeu e a tendência para a formação de blocos regionais mais 

ativos, originou-se o MERCOSUL, sendo este composto pelos seguintes 

órgãos: Conselho do Mercado Comum (CMC), constituído pelos Ministros 

de Relações Exteriores e de Economia, com a missão de condução política 

de todo o processo; Grupo do Mercado Comum (GMC), formado pelos 

representantes dos Ministérios citados e dos Bancos Centrais, como órgão 

executivo permanente; e, dez subgrupos de trabalho (SGT) auxiliares do 

GMC
148

. 

 Inicialmente, portanto, e a despeito do conteúdo do artigo 1 do Tratado de 

Assunção
149

, este não trazia o tema social como uma preocupação precípua. Nenhum dos 

órgãos do MERCOSUL estava, originariamente, destinado a tratar da temática sociolaboral 

conjuntamente com a integração econômica. 

“O Mercosul, a exemplo da experiência de formação do Mercado Comum 

Europeu e de outros blocos regionais, sustenta-se em postulados econômicos 

e comerciais e surge em um ambiente impregnado pela ideologia neoliberal, 

que proclama a supremacia dos dogmas da liberdade individual e de 

mercado, da competição, da produtividade sobre qualquer consideração de 

natureza social. 

A temática sociolaboral inscreve-se na pauta negociadora do Mercosul a 

partir da Declaração de Montevidéu (9.5.1991) dos ministros do Trabalho, 

que advertiam para a importância dos componentes sociais da integração e a 

necessidade de criação de um espaço próprio de discussão desses temas, o 

que deu origem ao SGT 11, atual SGT 10. Os movimentos sociais, reunidos 
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sobretudo na Coordenadora de Centrais Sindicais do Cone Sul (CCSCS), 

também tiveram influência decisiva na abertura de espaços de discussão da 

dimensão sociolaboral. 

É certo que outros fatores deflagrariam, cedo ou tarde, o debate sobre as 

repercussões sociais do Mercosul. (...) Assim é que distintos foros 

internacionais, como a Cúpula de Copenhague, em 1995, recalcam a 

necessidade de se instituir mecanismos de acompanhamento e avaliação dos 

componentes sociais desses processos como forma de garantir a harmonia 

entre progresso econômico e bem-estar social e o respeito aos direitos 

fundamentais dos trabalhadores mediante o cumprimento das convenções 

básicas da OIT. 

O tema da dimensão social se torna mais presente na agenda do Mercosul à 

medida que a marcha da integração repercute no mercado de trabalho e nas 

condições de vida das populações, afetando o nível e a composição do 

emprego, o sistema produtivo, a mobilidade socioespacial, a regulação 

trabalhista, as competências profissionais, a proteção social etc. Isso obriga 

os Estados Partes a uma maior coordenação de esforços para aprofundar a 

compreensão dos problemas comuns e conjugar políticas que respondam aos 

crescentes e complexos desafios da integração”
150

. 

 Inconformados com sua, praticamente, exclusão institucional, e buscando pelos 

aspectos sociolaborais da integração econômica, bem como pela criação de um órgão 

destinado ao tema social, os Ministérios do Trabalho e os parceiros sociais dos Estados 

Soberanos componentes do MERCOSUL deram origem, em 1991, a uma Declaração 

Conjunta, assinada pelos Ministros e por sindicalistas, no intuito referido. O mesmo 

movimento levou, ainda em 1991, à formação, pela Resolução n.º 11/91 do GMC, do SGT 11 

para assuntos laborais. Este Subgrupo, de formação tripartite (observando-se, assim, a adoção 

da mesma constituição que consagra a OIT), juntou-se aos demais órgãos auxiliares do GMC, 

tendo sido a primeira manifestação concreta, expressa e legítima de parceiros e áreas sociais 

dos Governos, na busca de melhoria no desenvolvimento conjunto econômico e social.
151
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 SANT‟ANA, Marcílio Ribeiro de. Ob. cit. p. 119. No que se referia às perspectivas sobre o tema social no 
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 Contemplando a dimensão social do processo de integração internacional, em 1994 é 

assinado o Protocolo de Ouro Preto. 

“Sem qualquer resultado concreto dos trabalhos do novo órgão, passam-se 

três anos até a assinatura do Protocolo de Ouro Preto (dezembro/1994), que 

reconhece o não cumprimento da meta do Mercado Comum, mas a 

realização de uma União Aduaneira, ainda que imperfeita, dando-lhe 

estruturação orgânica definitiva. Mas, é somente em 1995 que o tema laboral 

é objeto de nova disposição, através da Resolução Nº. 20/95, que reorganiza 

os subgrupos e reconstitui o Subgrupo Nº 10, agora englobando „Assuntos 

Laborais, Emprego e Seguridade Social”, com a constituição tripartite do 

extinto Subgrupo Nº 11 e uma extensa pauta temática: 1) relações 

individuais de trabalho; 2) relações coletivas de trabalho; 3) emprego; 4) 

formação profissional; 5) saúde e segurança no trabalho; 6) seguridade 

social; 7) custos laborais nos transportes terrestre e marítimo; 8) convênios 

da OIT; e 9) direitos fundamentais”
152

.     

 Somente a partir do Protocolo de Ouro Preto, o MERCOSUL passou a tratar do tema 

social em vários foros negociadores, destacando-se não só o SGT 10, mas também a Reunião 

de Ministros do Trabalho, a Comissão Sociolaboral do MERCOSUL e o Foro Consultivo 

Econômico-Social (este de representação exclusiva da sociedade civil) – foros estes 

competentes para estudar os temas sociolaborais e, assim, propor ao GMC, ou, em sendo o 

caso, ao CMC, medidas para a promoção concreta de melhoria dos padrões mínimos laborais 

e de vida dos povos da Região.
153
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 No que tange à firmação dos direitos humanos fundamentais no trabalho, tal processo, 

de pronto, passou por críticas – ou se daria a repetição do já contido nas declarações 

internacionais referendadas pelos Estados Soberanos envolvidos ou do constante nas 

constituições destes; ou, ainda, dúvidas poderiam ser apontadas quanto às repercussões 

jurídicas de dispositivos internacionais, não ratificados por um ou outro Estado Membro, ou 

às inovações nos ordenamentos jurídicos internos
154

. 

 A Declaração Sociolaboral do MERCOSUL foi, assim, realizada em meio a tais 

indagações e obstáculos. 

“A maior atenção dedicada ao tema resultou em dois produtos significativos, 

em termos dos direitos dos trabalhadores (no âmbito do MERCOSUL), a 

saber: a) a proposta de um Acordo Multilateral da Seguridade Social (1997), 

apresentada pelo novo Subgrupo, com o objetivo de equiparar o acesso à 

seguridade social para os trabalhadores e suas famílias; b) a criação de um 

centro de informações relativas a emprego, migrações de trabalhadores e 

seguridade social (...). 

(...) referido Acordo não conseguiu sua ratificação pelos Parlamentos dos 

Países Partes, o que revela a ausência de integração das visões políticas a 

respeito de um item importante dos direitos fundamentais do trabalho. Seria 

novamente no nível presidencial que tal convergência se afirmaria, com a 

                                                                                                                                                         
fundamentais do trabalho reconhecidos pelos Estados Partes e institui um mecanismo de aplicação e 

acompanhamento, a Comissão Sociolaboral do Mercosul; (b) o Acordo Multilateral de Seguridade Social do 

Mercosul e seu Regulamento Administrativo, instrumento que garante a todos os trabalhadores do Mercosul fora 

de seu país de origem os mesmos direitos à seguridade social reconhecidos aos nacionais do país em que se 

encontrem trabalhando, além de reconhecer os direitos adquiridos nos países do bloco. Tal Acordo está pendente 

de ratificação pelo Paraguai para entrar em vigor; (c) os Nomencladores nacionais, documentos que compediam 

as legislações trabalhistas e servem de base aos estudos comparados, visando à identificação das assimetrias 

legais e à aproximação, harmonização e/ou unificação normativa em ritmo e amplitude compatíveis com a 

marcha da integração; (d) o Observatório Nacional de Trabalho do Mercosul, órgão incumbido do 

monitoramento permanente do mercado de trabalho regional e da produção, sistematização e difusão de 

informações, estudos e diagnósticos para políticas e programas no campo do trabalho; (e) o Repertório de 

Recomendações Práticas sobre Formação Profissional e o Glossário de Formação Profissional, meios para 

possibilitar o desenho e a implementação de políticas e ações nacionais sobre bases metodológicas comuns; (f) 

os Planos Operativos Conjuntos de Inspeção do Trabalho, eventos que buscam aprimorar a estrutura e o 

funcionamento dos sistemas inspecionais do trabalho dos quatro países; (g) o Documento Mercosul sobre Saúde 

e Segurança no Trabalho, contendo diretrizes e orientações para o tratamento da matéria no âmbito do bloco; (h) 

a Pesquisa sobre as Condições de Trabalho no Setor de Transporte Rodoviário de Cargas no Mercosul, 

executada nos postos de fronteira dos quatro países. O SGT 11, antecessor do SGT 10, levou a cabo, com o 

apoio financeiro do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e na perspectiva do funcionamento do 

mercado integrado a partir de janeiro de 1995, a análise comparada das legislações migratórias, o estudo das 

atividades econômicas mais sensíveis à circulação de trabalhadores e o estudo dos custos trabalhistas no 

Mercosul, entre outros. (...) Comissão Sociolaboral do Mercosul A Comissão Sociolaboral é órgão tripartite, 

auxiliar do GMC, dotada de instâncias regional e nacionais, com o objetivo de acompanhar e promover a 

aplicação da Declaração Sociolaboral do Mercosul” (SANT‟ANA, Marcílio Ribeiro de. Ob. cit. pp. 120-123). 
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assinatura, na Cúpula de 1998 (Rio de Janeiro), da Declaração Sociolaboral 

do Mercosul”
155

. 

 Comprometendo-se com os direitos humanos fundamentais no trabalho, a Declaração 

Sociolaboral do MERCOSUL, datada de 18 de junho de 1998, traz em seu conteúdo, dentre 

outras considerações e dispositivos, o que ora se destaca: 

“Os Chefes de Estado dos Estados Partes do Mercado Comum do Sul, 

(...) 

Considerando, (...), que os Estados Partes apoiaram a „Declaração da OIT 

relativa a princípios e direitos fundamentais no trabalho‟ (1998), que 

reafirma o compromisso dos Membros de respeitar, promover e colocar em 

prática os direitos e obrigações expressos nas convenções reconhecidas 

como fundamentais dentre e fora da Organização; 

Considerando que os Estados Partes estão comprometidos com as 

declarações, pactos, protocolos e outros tratados que integram o patrimônio 

jurídico da Humanidade, entre os quais a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos (1948), o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos (1966), 

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

Declaração Americana de Direitos e Obrigações do Homem (1948), a Carta 

Interamericana de Garantias Sociais (1948), a Carta da Organização dos 

Estados Americanos – OEA (1948), a Convenção Americana de Direitos 

Humanos sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (1988); 

(...) 

Considerando que os Ministros do Trabalho do MERCOSUR têm 

manifestado, em suas reuniões, que a integração regional não pode confinar-

se à esfera comercial e econômica, mas deve abranger a temática social, 

tanto no que diz respeito à adequação dos marcos regulatórios trabalhistas às 

novas realidades configuradas por essa mesma integração e pelo processo de 

globalização da economia, quanto ao reconhecimento de um patamar 

mínimo de direitos dos trabalhadores no âmbito do MERCOSUR, 

correspondente às convenções fundamentais da OIT; 

(...) 

Adotam os seguintes princípios e direitos na área do trabalho, que passam a 

constituir a „declaração sócio-laboral do MERCOSUR‟, sem prejuízo de 

outros que a prática nacional ou internacional dos Estados Partes tenha 

instaurado ou venha a instaurar: 

Direitos Individuais 

ARTIGO 1º 

Não discriminação 
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1.- Todo trabalhador tem garantida a igualdade efetiva de direitos, 

tratamento e oportunidades no emprego e ocupação, sem distinção ou 

exclusão por motivo de raça, origem nacional, cor, sexo ou orientação 

sexual, idade, credo, opinião política ou sindical, ideologia, posição 

econômica ou qualquer outra condição social ou familiar, em conformidade 

com as disposições legais vigentes. 

2.- 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. 

ARTIGO 2º 

Promoção da igualdade 

1.- As pessoas portadoras de necessidades especiais serão tratadas de forma 

digna e não discriminatória, favorecendo-se sua inserção social e no mercado 

de trabalho. 

2.- Os Estados Partes comprometem-se a adotar medidas efetivas, 

especialmente no que se refere à educação, readaptação e orientação 

profissional, à adequação dos ambientes de trabalho e ao acesso aos bens e 

serviços coletivos, a fim de assegurar que as pessoas portadoras de 

necessidades especiais tenham a possibilidade de desempenhar uma 

atividade produtiva. 

(...) 

ARTIGO 4º 

Trabalhadores Migrantes e Fronteiriços 

1.- Todo trabalhador migrante, independentemente de sua nacionalidade, tem 

direito à ajuda, informação, proteção e igualdade de direitos e condições de 

trabalho reconhecidos aos nacionais do país em que estiver exercendo suas 

atividades, em conformidade com a legislação profissional de cada país. 

2.- Os Estados Partes comprometem-se a adotar medidas tendentes ao 

estabelecimento de normas e procedimentos comuns relativos à circulação 

dos trabalhadores nas zonas de fronteira e a levar a cabo as ações necessárias 

para melhorar as oportunidades de emprego e as condições de trabalho e de 

vida destes trabalhadores. 

(...)  

Direitos Coletivos 

(...) 

ARTIGO 9º 

Liberdade Sindical 
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1. Os trabalhadores deverão gozar de adequada proteção contra todo ato de 

discriminação tendente a menoscabar a liberdade sindical com relação a seu 

emprego. 

2. Deverá garantir-se: 

a) a liberdade de filiação, de não filiação e desfiliação, sem que isto 

comprometa o ingresso em um emprego ou sua continuidade no mesmo; 

b) evitar demissões ou prejuízos a um trabalhador por causa de sua filiação 

sindical ou de sua participação em atividades sindicais; 

c) o direito de ser representado sindicalmente, de acordo com a legislação, 

acordos e convenções coletivos de trabalho em vigor nos Estados Partes. 

(...) 

ARTIGO 25º 

Os Estados Partes ressaltam que esta Declaração e seu mecanismo de 

seguimento não poderão ser invocados nem utilizados para outros fins que 

não os neles previstos, vedada, em particular, sua aplicação a questões 

comerciais, econômicas e financeiras”
156

. 

 Contendo em seu artigo 25 a discutida cláusula social, a Declaração em apreço 

representou um avanço na tentativa de proteção aos direitos humanos fundamentais no 

trabalho no processo de integração na América Latina. 

 Referido intento, contudo, restou e resta frustrado. 

 A despeito dos direitos elencados na Declaração Sociolaboral do MERCOSUL – 

destacando-se para este estudo os concernentes à proibição de práticas discriminatórias – e da 

aludida cláusula social, tais dados não foram suficientes a fomentar e, até mesmo, obrigar os 

Estados Partes à adoção de políticas públicas para sua incrementação e, consequentemente, 

para a promoção dos direitos humanos fundamentais no trabalho. A imprescindível 

padronização laboral deixou e ainda deixa de ser observada. 

 O avanço trazido pela Declaração acima ficou, assim, restrito ao plano conceitual, 

justamente pela falta de poder vinculatório de suas disposições. O documento se mostra 

excessivamente extenso, principalmente diante da Declaração da OIT, e, desta maneira, muito 

distante da realidade socioeconômica da Região, marcada por uma agressiva heterogeneidade 

– o que leva à perda ou imprecisão do foco e da escala de prioridades da união, 

obstaculizando-se a materialização dos objetivos desta dentro da realidade referida. 
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Igualmente, a falta de definição cristalina das obrigações dos Estados Partes também impede a 

concretização dos princípios e direitos expostos na Declaração Sociolaboral do 

MERCOSUL.
157

 

 Em sendo assim, mesmo diante da Declaração em observância, não houve a esperada e 

imperiosa promoção e incrementação dos direitos humanos fundamentais no trabalho na 

América Latina e, precipuamente, no Brasil, no contexto do MERCOSUL. 

 Como o verificado, a Declaração foi um marco institucional, no sentido da previsão da 

necessidade de resguardo ao trabalho e às relações laborais em níveis nacionais e 

supranacional, observando-se, ao mesmo tempo, os ditames da OIT, especialmente quanto aos 

princípios e direitos humanos fundamentais no labor. Todavia, a dificuldades específicas 

existentes se somam aos problemas próprios de qualquer integração regional: não há, de fato, 

clareza institucional; não há foco, justamente pela amplitude do documento e complexidade 

dos temas; não há caráter vinculatório à cláusula social (não há como exigir o cumprimento 

das disposições contidas na mencionada Declaração Sociolaboral do MERCOSUL); não há 

órgãos capacitados, técnica e economicamente, à promoção e controle do determinado pela 

mesma Declaração; não há a participação da sociedade civil nos órgãos decisórios; a Região é 

bastante extensa e, portanto, extremamente heterogênea; as dificuldades macroeconômicas 

são generalizadas na Região; há paralelismo nas matrizes produtivas, o que somente dificulta 

da complementaridade econômica; os Países Partes tampouco se voltam à união (até mesmo 

pelas frustrações elencadas), preferindo, de forma evidente ou não, partir a acordos bilaterais 

ou regionais com outros Blocos.
158

 

 E diante dos pontos anotados, o incentivo, quando não a obrigatoriedade, da 

articulação de políticas nacionais voltadas à promoção e incrementação dos aludidos direitos 

humanos fundamentais no trabalho não ocorreu como o esperado. 

 Voltando-se às discriminações no labor, estas ainda carecem de medidas de combate e 

de prevenção efetivas. 
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 O foco prossegue sendo a supressão das diferenças econômicas entre os Países na 

Região ou frente a outros Blocos. A cláusula social prevista nos regimes internacionais e 

expressa na Declaração Sociolaboral do MERCOSUL resta ainda inaplicável, não havendo, 

no plano jurídico, como se vincular concretamente o trabalho ao salário, as normas 

trabalhistas ao comércio, os direitos humanos fundamentais no trabalho à política salarial. 

 Urge a exigência de cláusula social, com o fortalecimento de regimes internacionais 

para tal, para que se fixem efetivamente os padrões mínimos laborais no processo de 

integração econômica supranacional – cláusula social que, por sua vez, conduza à obrigação 

pelos Estados Partes, como o Brasil, à articulação de políticas públicas voltadas à finalidade 

exposta. 

 Para a promoção e incrementação dos direitos humanos fundamentais no trabalho na 

América Latina e, em especial, no Brasil – visando-se à prevenção e ao combate das 

discriminações nas relações laborais no Estado brasileiro –, mister o robustecimento de 

regimes internacionais, como a OIT e a OMC, para a adoção de políticas públicas
159

, 

permitindo-se assim o desenvolvimento econômico e social da Região e País. 

                                                 
159

 Aliás, a respeito de políticas públicas e seu desenvolvimento, Marcílio Ribeiro de Sant‟Ana destaca a 

importância destes como compilações de informações e bases para a efetivação da integração econômica 

desejada. Tratando, assim, de políticas públicas de trabalho nas “memórias nacionais”, expõe ele o quanto segue: 

“As memórias nacionais são importantes repositórios de informações sobre a situação das políticas públicas de 

trabalho e fundamento para a análise comparada e harmonização dessas políticas nos Estados Partes. O tema do 

emprego, dada sua função estratégica, atravessa todos os temas tratados pelas memórias, mas é o alvo específico 

daquela relativa ao art. 14 (da Declaração Sociolaboral do MERCOSUL), Fomento do emprego, (...). A isso se 

soma o art. 15, (...). O relatório consolidado sobre o art. 14 menciona as dificuldades da análise comparada da 

situação do emprego nos quatro países, em função das diferenças formais entre as memórias e da insuficiência de 

elementos que possibilitem o exame da efetiva aplicação do dispositivo da Declaração. Dada a centralidade do 

emprego para a Região, o relatório sublinha a necessidade da adoção de metodologias comuns e de informações 

mais precisas e comparáveis. A análise das memórias destaca, em síntese, os seguintes aspectos: a) Aspectos 

normativos: (...). b) Rede institucional (instituições envolvidas): (...). c) Crise econômica e reflexos sobre o 

emprego: (...). (...) d) Emprego: (...). (...) e) Políticas ativas e passivas: o relatório sublinha o que seriam as 

principais características das políticas ativas e passivas nos países do Mercosul, a saber: i) Há uma 

multiplicidade de programas de emprego para vários grupos destinatários, como jovens, trabalhadores rurais, 

mulheres, desempregados, etc. O Brasil destaca-se pelo forte apoio a pequenos empreendimentos, individuais, 

familiares ou cooperativas, assim como a setores com alta capacidade de geração de empregos. Não há na 

Região políticas ativas de emprego sistemáticas e gerais, mas planos e programas parciais, com graus variados 

de coordenação ou centralização pelo Estado, como no caso da intermediação e da formação profissional. Entre 

as políticas e programas atenuadores dos efeitos indesejáveis, sobressai o seguro-desemprego, com distintas 

escalas de cobertura. (...) ii) Os programas de capacitação profissional combinam elementos teóricos e práticos. 

Orientam-se tanto pelo princípio da universalidade, quanto da focalização de grupos específicos, como jovens, 

mulheres, trabalhadores rurais, pessoas portadoras de necessidades especiais, trabalhadores do setor informal, 

portadores de HIV/Aids, pequenos empreendedores etc. iii) Intermediação de mão-de-obra. No Brasil, essa 

função apresenta um alto grau de coordenação entre as várias esferas envolvidas – Ministério do Trabalho e 

Emprego, Unidades da Federação, centrais sindicais e agências de emprego – (...). iv) Graus de cobertura: as 

políticas e programas ativos e passivos de emprego variam, em termos de alcance, de país a país, conforme a 

natureza das ações e os grupos sociais atendidos. v) Financiamento das políticas de emprego. (...) O principal 

efeito da análise das memórias nacionais sobre o art. 14, Fomento do emprego, da Declaração foi a Resolução 
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 Assim, e por conseguinte, a concretização da visada integração econômica 

supranacional também resta ainda prejudicada. 

 A promoção e a incrementação de padrões mínimos laborais a impulsionar a 

concretização da pretendida integração, ainda não se deu
160

. 

 Por certo, então, que a Declaração Sociolaboral do MERCOSUL teve uma 

contundente representação simbólica e foi considerada como um referencial relativamente ao 

diálogo social e à cooperação entre os Países Membros do Mercado Comum. 

 Hodiernamente, fazendo parte do MERCOSUL Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai, 

Venezuela e Bolívia (este País em processo de adesão), prosseguem tais Estados Soberanos 

compartilhando de uma comunhão de valores, a qual: 

“(...) encontra expressão em suas sociedades democráticas, pluralistas, 

defensoras das liberdades fundamentais, dos direitos humanos, da proteção 

do meio ambiente e o desenvolvimento sustentável, bem como seu 

compromisso com a consolidação da democracia, a segurança jurídica, o 

combate à pobreza e o desenvolvimento econômico e social com 

equidade”
161

.   

 Afere-se, assim, que, mesmo diante dos problemas expostos, o compromisso do 

MERCOSUL com os direitos humanos fundamentais no trabalho ainda é patente, e nos 

moldes de sua Declaração Sociolaboral. 

 

                                                                                                                                                         
GMC nº 11/03, adotada em 12 de junho de 2003, em Assunção. O ato toma por base as constatações da 

Comissão sobre o agravamento do desemprego e a deterioração das condições de trabalho na Região, com o 

consequente aumento dos desequilíbrios sociais e regionais, e reafirma a vinculação entre o processo de 

integração e a promoção do emprego. (...) Além das iniciativas de harmonização de políticas trabalhistas 

inspiradas pelo ideal integracionista, há diversas outras de caráter bilateral, a exemplo do Instituto Social 

Argentino-Brasileiro. Sua origem encontra-se no mandato dos presidentes Lula e Duhalde, em comunicado 

conjunto de 14 de janeiro de 2003, aos titulares das pastas da área social para que constituíssem o „Instituto de 

Coordenação de Políticas Sociais‟ para a formulação de programa de cooperação bilateral no curto prazo. (...)” 

(SANT‟ANA, Marcílio Ribeiro de. Ob. cit. pp. 125-130). 
160

 Lembrando-se, aqui, que, no plano hemisférico, representado pela Conferência Interamericana de Ministros 

do Trabalho (CIMT) da Organização dos Estados Americanos (OEA), também se intentou a harmonização de 

políticas públicas no trabalho. “A Conferência Interamericana é o órgão central do Sistema Interamericano do 

Trabalho. Tem, entre outras finalidades, a de estabelecer políticas sociais e trabalhistas; avaliar a situação e os 

progressos dos Estados membros nesse campo; fortalecer os mecanismos de colaboração técnica entre 

ministérios do Trabalho e destes com os organismos regionais e internacionais; promover a participação dos 

setores sociais no desenvolvimento sociolaboral” (Idem, ibidem. p. 130).  
161

 Disponível em: 

<http://www.mercosur.int/t_generic.jsp?contentid=4002&site=1&channel=secretaria&seccion=3>. Acesso em: 

23.Mar.2013. 
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3.3. Princípios e Direitos Humanos Fundamentais no Trabalho na América Latina e, 

especificamente, no Brasil 

 

 Apreciando-se, nesse quadro, a experiência auferida com o MERCOSUL, e havendo a 

necessidade de robustecimento do tratamento das questões sociolaborais no processo de 

integrações econômicas supranacionais e internacionais, certa é a urgência do fortalecimento 

de regimes internacionais, como a OIT e a OMC, para a determinação de que Países 

signatários de acordos supranacionais (como o próprio MERCOSUL) e internacionais, sejam 

responsáveis por sua incrementação no âmbito nacional – somente o enrijecimento de regimes 

internacionais, nos termos do exposto, pode conduzir ao desenvolvimento de políticas 

governamentais no trabalho – imprescindível se faz a articulação de políticas públicas para a 

promoção e incrementação dos princípios e direitos humanos fundamentais no trabalho, como 

os direitos ao próprio trabalho digno, decente, e à igualdade e não discriminação. 

 Na América Latina, e focando-se o Brasil, assim, e especialmente diante dos desafios 

trazidos pela globalização, a grande preocupação resta a cargo da execução dos referidos 

princípios e direitos humanos fundamentais no trabalho – principalmente, e como o foco da 

pesquisa, pela necessidade de prevenção e combate da discriminação nas relações laborais no 

Estado brasileiro. 

 Traçando um paralelo entre os direitos humanos fundamentais no trabalho e os 

desafios da globalização, Maria Cristina Mattioli ensina que: 

“(...), enquanto a economia cresce internacionalmente, integrando mercados, 

a regulação do mercado de trabalho continua, largamente, sendo elaborada 

em níveis nacionais. As instituições do trabalho ainda são produzidas e 

controladas por autoridades nacionais, mesmo que se atenda às orientações 

da Organização Internacional do Trabalho, cuja cooperação é voluntária. 

Neste sentido, pode-se dizer que não há uma legislação internacional do 

trabalho, no sentido estrito, isto é, elaborada e com autoridade para execução 

de suas disposições em termos globais. 

Apesar desta soberania legal, as nações não são autônomas em termos de 

escolha da política de trabalho. A crescente mobilidade do capital e do 

produto no mercado impõe restrições a esta escolha política. Neste sentido, 

como a adoção de direitos fundamentais impõe, muitas vezes, um custo, os 

governos relutam em pressionar por padrões mais elevados. Assim, a 

abertura da economia nacional e a intensa competitividade entre os países, 

provoca este debate acerca da implementação de direitos fundamentais no 

trabalho através de políticas públicas nacionais. Na verdade, a grande 
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disparidade entre os custos do trabalho entre os países impulsionam para a 

eliminação de práticas consideradas injustas no comércio e que poderiam 

provocar o dumping social, através do descumprimento de direitos 

fundamentais no trabalho. Neste sentido, com o aumento do comércio 

internacional e do investimento estrangeiro direto, a vantagem comparativa 

de alguns países têm diminuído, e o custo do trabalho passa a ser um 

elemento a mais na redução do custo do produto, de tal sorte que a mão-de-

obra barata possa ser um grande atrativo. Logo a disparidade no custo do 

trabalho aumenta a controvérsia internacional”
162

. 

 A articulação de políticas governamentais destinadas à promoção e incrementação dos 

princípios e direitos humanos fundamentais no trabalho pode, portanto, ser solucionada com a 

cooperação dos regimes internacionais – apesar de aparente, não há que se falar em conflito 

nesta seara. O problema surge, então, diante da necessidade de um mecanismo apropriado 

para a execução e eficácia dos direitos referidos.
163

 

 A sugestão, assim, resta à adoção das já ressaltadas cláusulas sociais em acordos de 

comércio supranacionais e internacionais. 

 A “introdução de cláusulas sociais em acordos de comércio internacional – bilaterais 

ou multilaterais – é um mecanismo eficaz e que garante o efetivo cumprimento e observância 

dos direitos fundamentais no trabalho”
164

. 

                                                 
162

 MATTIOLI, Maria Cristina. Ob. cit. pp. 135-136. Na mesma direção, Maria Cristina Cacciamali observa que: 

“O ambiente econômico contemporâneo, (...), configura um tipo de mercado de trabalho no qual um dos traços 

marcantes é o aumento da insegurança laboral, (...). Essa insegurança deriva tanto do menor ritmo de 

crescimento econômico e conseqüente menor criação de oportunidades de emprego, como das mudanças 

institucionais implementadas para atender às necessidades da flexibilidade laboral, e aquelas originárias das 

mudanças tecnológicas e da reestruturação produtiva, como, por exemplo, aumento do desemprego, mudança no 

conteúdo das ocupações e maior necessidade de manter a empregabilidade, entre outras. Assim, o 

aprofundamento do processo de internacionalização das economias, e das próprias sociedades, latino-americanas 

decorrente da maior liberalização comercial, induz um conjunto de desafios, nos campos da política trabalhista e 

da política social, para promover o progresso social e a distribuição de renda paulatinamente ao aumento da 

riqueza” (CACCIAMALI, Maria Cristina. Ob cit. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-

88392002000200008&script=sci_arttext>. Acesso em: 11.Mar.2013). 
163

 Idem, ibidem. p. 136. 
164

 Idem, ibidem. p. 137. Maria Cristina Mattioli, ainda sobre o assunto, esclarece que, a despeito do reforço à 

adoção de cláusulas sociais para a solução da patente problemática, outros mecanismos podem ser usados: 

“Richard Freeman analisa o comportamento do consumidor no momento da escolha de um produto e sugere que 

este seja o referencial para tais mecanismos. Assim, no âmbito doméstico, dois mecanismos estariam 

disponíveis: a legislação e o selo social, que funcionaria como um Certificado de Qualidade, atestando que o 

produto foi elaborado em consonância com os direitos fundamentais. (...) Favorável à colocação dos direitos 

fundamentais no corpo da OMC, subordinados à cláusula social (social dumping clause) e sujeitos ao seu 

mecanismo de solução de conflitos, Alejandro Portes sustenta que um passo fundamental para a implementação 

efetiva destes direitos, seria transferir a sanção para as empresas, ao invés de aplicá-las aos governos, que, em 

decorrência, teriam reduzidos os incentivos para atrair investimentos estrangeiros com base na inobservância de 

direitos mínimos. Transferir o ônus para as empresas seria uma forma de diminuir o debate entre países 

industrializados e países menos desenvolvidos. Além desta medida, o autor sugere a adoção de uma outra 

política para fortalecimento do trabalho de acordo com o modelo atual de desenvolvimento: a promoção de 

pequenas e independentes empresas”. 
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 Se no âmbito do MERCOSUL ainda não se deu a execução e eficácia dos padrões 

mínimos laborais, ao menos a sua Declaração Sociolaboral, em termos já expostos, foi 

representativa e um referencial no sentido do diálogo social e da cooperação entre os Estados 

Soberanos pertencentes àquele Mercado Comum. 

 Inclusos ao MERCOSUL Venezuela e Bolívia (ainda que este País em processo de 

adesão), certo é que os Países Membros do mesmo Mercado Comum ainda compartilham de 

uma comunhão de valores e estão compromissados com os princípios e direitos humanos 

fundamentais no trabalho. 

 Ressaltando-se, desde a Declaração Sociolaboral do MERCOSUL, o Protocolo de 

Olivos de 2002, o Fundo para a Convergência Estrutural do MERCOSUL de 2004, o 

Protocolo Constitutivo do Parlamento do MERCOSUL de 2005, o Protocolo de Adesão da 

Venezuela de 2006, o Protocolo de Montevidéu de 2011 e o Protocolo de Adesão da Bolívia 

de 2012, todos representativos de certa efetividade sociolaboral frente à aludida comunhão de 

valores, em sentido geral, entre os Estados Membros do MERCOSUL, especificamente 

quanto à preocupação com os direitos humanos fundamentais no trabalho, e, principalmente, 

no intuito do respeito e da segurança ao direito de igualdade e não discriminação, destacam-se 

os seguintes documentos: a Resolução sobre a Incorporação da Perspectiva de Gênero no 

Âmbito do MERCOSUL (MERCOSUL/GMC/RES. Nº 84/00), a Recomendação sobre 

Gênero e HIV-AIDS (MERCOSUL/CMC/REC. Nº 05/08), a Comissão de Representantes 

Permanentes do MERCOSUL (Cartilha do Cidadão do MERCOSUL) de 2010, a Declaração 

Especial dos Presidentes dos Estados Partes do MERCOSUL e Estados Associados sobre 

Migração de 2010, bem como o projeto da Secretaria-Geral da Presidência da 

República/MRE/Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome intitulado como 

“MERCOSUL Social e Participativo – Construindo o MERCOSUL dos Povos com 

Democracia e Cidadania”, de maio de 2010. 

 Na Resolução sobre a Incorporação da Perspectiva de Gênero no Âmbito do 

MERCOSUL (MERCOSUL/GMC/RES. Nº 84/00) a nota marcante resta à inclusão da 

perspectiva de gênero como elemento essencial para a eliminação das disparidades e da 

discriminação contra a mulher na Região
165

. 

                                                 
165

 Disponível em: <http://www.mercosur.int/t_ligaenmarco.jsp?contentid=514&site=1&channel=secretaria>. 

Acesso em: 23.Mar.2013. Dispõe o artigo 1 da Resolução que o GMC resolve: “Art. 1 – Instruir aos diferentes 

foros do MERCOSUL dentro de seus respectivos mandatos e competências, a incorporar a perspectiva de gênero 

no planejamento, elaboração, implementação e avaliação de suas atividades, políticas e programas, a fim de 

http://www.mercosur.int/t_ligaenmarco.jsp?contentid=514&site=1&channel=secretaria
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 A Recomendação sobre Gênero e HIV-AIDS (MERCOSUL/CMC/REC. Nº 05/08) 

indica a inclusão, nas políticas educacionais e de saúde, da prevenção, do tratamento e da não 

discriminação de pessoas que convivem com o HIV-AIDS, a partir de uma perspectiva de 

gênero
166

. 

 A Comissão de Representantes Permanentes do MERCOSUL (Cartilha do Cidadão do 

MERCOSUL) de 2010, indo além em suas disposições, traz, dentre outros temas, os da: 

“(...)  

Não discriminação: o 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, mediante a legislação e práticas trabalhistas, a igualdade de 

tratamento e oportunidades entre mulheres e homens. Em particular, 

comprometem-se a realizar ações destinadas a eliminar a discriminação no 

que tange aos grupos em situação desvantajosa no mercado de trabalho, 

especialmente em relação a pessoas portadoras de necessidades especiais. 

(...) 

Seguridade Social: Os trabalhadores do MERCOSUL têm direito à 

seguridade social, nos níveis e condições previstos nas respectivas 

legislações nacionais. (...), evitando a discriminação decorrente da origem 

nacional dos beneficiários. 

(...)”
167

. 

 Igualmente, na mesma Cartilha do Cidadão do MERCOSUL de 2010, são feitas 

referências relevantes à Declaração Universal dos Direitos Humanos, bem como trazidas 

diretrizes para a igualdade de gênero em políticas públicas para a agricultura familiar:  

“(...) 

Declaração sobre Direitos Humanos dos Presidentes do MERCOSUL e 

Estados Associados. Montevidéu, 9 de dezembro de 2005. Em vésperas do 

57º Aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos, os 

Presidentes do MERCOSUL e os Estados Associados declararam a plena 

vigência dos princípios e valores que sustentam a Declaração, e a 

necessidade de velar pelo respeito dos direitos e as liberdades fundamentais 

                                                                                                                                                         
permitir a análise de seu impacto sobre as mulheres, com a finalidade de garantir a igualdade e eqüidade entre os 

gêneros, (...)”. 
166

 Disponível em: <http://www.mercosur.int/t_ligaenmarco.jsp?contentid=1473&site=1&channel=secretaria>. 

Acesso em: 23.Mar.2013. 
167

 Disponível em: <http://www.mercosur.int/innovaportal/file/2432/1/cartilla_ciudadano_por.pdf>. pp. 111 e 

113. Acesso em: 23.Mar.2013. 

http://www.mercosur.int/t_ligaenmarco.jsp?contentid=1473&site=1&channel=secretaria
http://www.mercosur.int/innovaportal/file/2432/1/cartilla_ciudadano_por.pdf
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de todos sem discriminação por motivo de raça, cor, sexo, idioma, religião, 

opinião política ou de outra índole. Igualmente, reafirmaram o compromisso 

com o respeito, proteção e promoção dos Direitos Humanos, com base nos 

princípios da universalidade, indivisibilidade e interdependência dos direitos 

civis, políticos, econômicos, sociais e culturais, comprometendo-se a aplicar 

as políticas públicas tendentes a assegurar seus efetivo exercício, e 

destacaram a importância de desenvolver novos enfoques sobre os direitos 

humanos, como o direito à verdade promovendo a luta contra a impunidade 

em todas suas expressões. (...) 

Diretrizes para a igualdade de Gênero em Políticas Públicas para a 

Agricultura Familiar. Recomendação CMC Nº 06/08: Recomenda-se aos 

Estados Partes utilizar a transversalidade de gênero, novo conceito referido à 

não discriminação da mulher, como ferramenta de ação para a integração das 

políticas em matéria de Agricultura Familiar”
168

.  

 A Declaração Especial dos Presidentes dos Estados Partes do MERCOSUL e Estados 

Associados sobre Migração de 2010 reitera a firme condenação e repúdio, por parte destes, a 

todo ato de racismo, discriminação e xenofobia
169

. 

 Do projeto da Secretaria-Geral da Presidência da República/MRE/Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome intitulado como “MERCOSUL Social e 

Participativo – Construindo o MERCOSUL dos Povos com Democracia e Cidadania”, de 

maio de 2010, extraem-se, dentre outros assuntos, os que seguem: 

“Cúpula Social do MERCOSUL, 

Salvador (BA), 16 de Dezembro de 2008 

„Reafirmamos o direito à educação como um direito humano universal, um 

bem público e um dever dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos. 

Nesse sentido, consideramos: 

(...) 

Que a oferta da educação no Mercosul e América Latina deve estar 

fundamentada nos direitos humanos, superando todas as formas de 

discriminação; (...). 

(...) 

                                                 
168

 Disponível em: <http://www.mercosur.int/innovaportal/file/2432/1/cartilla_ciudadano_por.pdf>. pp. 116 e 

119. Acesso em: 23.Mar.2013. 
169

 Disponível em: 

<https://www.mercosur.int/innovaportal/file/2810/1/Declaracao_Migracoes.doc+declara%C3%A7%C3%A3o+e

special+dos+presidentes+dos+estados+partes+do+mercosul+e+estados+associados+sobre+migra%C3%A7%C3

%B5es&hl=pt-BR&gl=br&pid=bl&srcid=ADGEESjovncDlYTdDV0NjrSpWj_f-

t6fPssbdp8RijO_hlv_2BUUer0xMir13J8k9OomHHAeHZ2dWIJKsTfKhG7GVB0yyA7vjRZR5Psz7vCUVIPW

9Xm_3HyD7BwmewQVihHupL9iZ1Cj&sig=AHIEtbR1CAprEAo4OtFUP2SPIGyK-gAPVQ>. Acesso em: 

23.Mar.2013.  

http://www.mercosur.int/innovaportal/file/2432/1/cartilla_ciudadano_por.pdf
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A Promoção dos Direitos Humanos no MERCOSUL 

Governos e sociedades trabalham para fortalecer os direitos humanos 

A Reunião de Altas Autoridades de Direitos Humanos (RAADH), como é 

chamada a instância que trata das questões dos direitos humanos no 

Mercosul, foi criada em 2005 e (...) é constituída por quatro comissões 

permanentes (Iniciativa Niñ@sur; Memória, Verdade e Justiça; 

Discriminação, Racismo e Xenofobia; Educação e Cultura em Direitos 

Humanos) e quatro Grupos de Trabalho (Indicadores de Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais; Direitos dos Idosos; Orientação Sexual e 

Identidade de Gênero; e Direitos das Pessoas com Deficiência). (...) 

Instituto de políticas públicas 

Com o objetivo de apoiar as instituições nacionais que se dedicam à 

elaboração de políticas públicas em direitos humanos, foi proposta a criação, 

em julho de 2008, do Instituto de Políticas Públicas de Direitos Humanos do 

Mercosul (IPPDH), com sede em Buenos Aires. O Instituto complementa as 

iniciativas em prol do fortalecimento do Estado de Direito na região e tem 

como funções a harmonização normativa entre os Estados Partes em matéria 

de promoção e proteção dos direitos humanos, a assistência técnica e 

capacitação de funcionários governamentais e a realização de estudos e 

pesquisas sobre o tema. 

(...) 

Orientação sexual 

O combate a toda forma de discriminação constitui prioridade da Reunião de 

Altas Autoridades de Direitos Humanos. Os debates sobre orientação sexual 

e identidade de gênero que vêm sendo realizados pelo órgão buscam 

articular uma posição comum dos Estados Partes e Associados no Conselho 

de Direitos Humanos da ONU e em outros fóruns internacionais. Erradicar a 

discriminação por orientação sexual nos países do Mercosul demanda ações 

permanentes de longo prazo. Por iniciativa da RAADH vem sendo discutido 

com organizações da sociedade civil dos Estados Partes, o lançamento de 

uma campanha regional contra a homofobia. 

(...) 

Igualdade racial 

O Grupo de Trabalho sobre Racismo, Discriminação Racial e Xenofobia da 

Reunião de Altas Autoridades de Direitos Humanos do Mercosul tem atuado 

em parceria com a Secretaria Especial de Políticas de Promoção da 

Igualdade Racial do Brasil (Seppir), com o objetivo de erradicar a 

discriminação racial no Bloco. 

As ações desenvolvidas nesta área estão de acordo com as orientações 

contidas no Anteprojeto de Convenção Interamericana contra o Racismo e 

Toda Forma de Discriminação e Intolerância. Elas também refletem acordos 

firmados na Conferência Regional das Américas sobre os Avanços e 

Desafios do Plano de Ação Contra o Racismo, Discriminação Racial, 
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Xenofobia e Intolerâncias Correlatas, realizada em julho de 2006 em Brasília 

(DF). 

Objetivos do Grupo de Trabalho: 

(...) Trabalhar junto à Associação Latino-Americana de Integração (Aladi) e 

à Organização dos Estados Americanos (OEA) para a aprovação de uma 

convenção interamericana contra o racismo, a xenofobia e todas as formas 

de intolerância e discriminação; (...). 

(...) 

Em 2010 (...) previstas a continuidade de iniciativas como a discussão de 

critérios comuns sobre raça e etnia na aplicação dos censos nacionais, o 

estudo de indicadores de igualdade racial e o debate sobre a discriminação 

dos povos indígenas”
170

. 

 Verifica-se, assim, que, de fato, há o compromisso, por parte dos Estados Soberanos 

integrantes do MERCOSUL, com os princípios e direitos humanos fundamentais no trabalho, 

restando, contudo, àqueles a execução e efetividade do acordado por meio de políticas 

governamentais. Sem a articulação de políticas públicas para a promoção e incrementação de 

padrões mínimos laborais, obstaculizada resta a concretização do processo de integração do 

mesmo MERCOSUL – processo este que abrange praticamente toda a América Latina e que 

traz em seus acordos, em maior ou menor grau, a preocupação com o tema sociolaboral
171

. 

 O problema que se apresenta, como em um círculo vicioso, padece de solução – e sem 

o fortalecimento de regimes internacionais, como a OIT e a OMC, com a determinação de que 

Países signatários de acordos internacionais e supranacionais, como o MERCOSUL, sejam 

responsáveis por sua incrementação em âmbito nacional (derrogando-se a autonomia nacional 

em prol da integração), a situação permanecerá truncada. 

 Essencial é a harmonização da regulação sobre os direitos humanos fundamentais no 

trabalho, dependente de execução internacional por meio de cláusulas sociais inseridas nos 

acordos de comércio supranacionais e internacionais.  

                                                 
170

 Disponível em: <https://www.sepm.gov.br/Articulacao/articulacao-internacional/mercosul/livro-mercosul-

social-participativo.pdf+mercosul+social+e+participativo+construindo+o+mercosul+dos+povos&hl=pt-

BR&gl=br&pid=bl&srcid=ADGEESiesYoZYnpRx2buTHt1G0bzmn0zIT8P-

Ty2T1cBSh5NrDI3yUnHfxvOs8dzsnfI4rxQXeBovRwMkVYD53MoVKuhJhPk1TW4q1mxGyVpyJ0cb2W-

u7X9KkKIGPjXoJMeQite4O5W&sig=AHIEtbQr5MfRGvigNRW8ilerhcUIH0pkNw>. pp. 46 e 92-95. Acesso 

em: 23.Mar.2013. 
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 No processo de integração do MERCOSUL, fala-se na abrangência de toda a América Latina, pois, em seus 

acordos, nos quais se discute a questão relativa aos direitos humanos fundamentais no trabalho (destacando-se o 

direito à igualdade e não discriminação), verificam-se não somente tratativas entre seus Estados Partes. 

Exemplificando a assertiva, são os seguintes acordos: Comunidade Andina de Nações (CAN) ou Pacto Andino; 

Comunidade e Mercado Comum do Caribe (CARICOM); Sistema de Integração Centro-Americana (SICA); 

Tratado de Livre Comércio Canadá-Chile; e, Acordo de Livre Comércio das Américas (ALCA).  
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 Mister a diminuição da autonomia nacional, a mitigação da soberania política dos 

Estados, para o crescimento econômico e social, tanto no plano interno quanto no 

internacional. 

 

3.4. Equidade, Desenvolvimento Humano e Políticas Sociais 

 

 Como se confere nas lições de Maria Cristina Cacciamali, os Países da América 

Latina, especialmente os integrantes do MERCOSUL, ainda mostram índices de 

desenvolvimento humano insatisfatórios, tendo como pontos em comum a pobreza e a 

exclusão social, dada a desigualdade na distribuição de renda
172

. 

 Além da efetivação do já previsto nos ordenamentos jurídicos internos
173

: 

“Atingir melhor desempenho social requer – além de manter adequado 

ambiente macroeconômico para buscar o desenvolvimento sustentável – 

políticas sociais persistentes com base na definição de prioridades nacionais 

e implementadas de acordo com critérios retirados de programas sociais 

bem-sucedidos em diferentes países, que se citará a seguir: 

- coordenação para evitar duplicação de esforços e desperdício de recursos; 
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 CACCIAMALI, Maria Cristina. Ob cit. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-

88392002000200008&script=sci_arttext>. Acesso em: 11.Mar.2013. 
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 Considerando a legislação de cada País originariamente integrante do MERCOSUL, há de se destacar, quanto 

à promoção e à incrementação dos direitos humanos fundamentais no trabalho, especialmente os relativos ao 

direito à igualdade e não discriminação, a necessidade de se dar efetividade ao já previsto internamente. Nas 

Constituições dos Estados Soberanos inicialmente integrantes do MERCOSUL (Argentina, Brasil, Paraguai e 

Uruguai), ressaltam-se as seguintes disposições: “Argentina (...) No que se refere ao princípio da não 

discriminação em virtude de gênero, tem-se a obrigatoriedade de igual remuneração por igual tarefa, consistindo 

na aplicação específica do direito à igualdade, que está consagrado no art. 16 da Constituição Argentina. (...) 

Brasil (...) A Constituição brasileira de 1988 adveio ao cenário jurídico após um período de regime autoritário, 

como corolário da democratização do país, como se depreende de seu preâmbulo. Pelo contexto histórico de seu 

surgimento, os constituintes preocuparam-se em nela inserir vários direitos, (...). Em relação à discriminação em 

matéria de emprego e ocupação, a Constituição brasileira prevê a „proteção do mercado de trabalho da mulher, 

mediante incentivos específicos, nos termos da lei‟ (...), e proíbe não só a existência de „diferença de salários, de 

exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil‟ (...), como também 

de „qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência‟ 

(...). Paraguai (...) No que se refere à Declaração da OIT, a Constituição do Paraguai (...), repele toda e qualquer 

forma de discriminação ao trabalhador (...). Uruguai (...) A Constituição uruguaia abandonou a tradição legal de 

garantismo das constituições latino-americanas no que se refere às questões laborais. (...) Em relação à 

Declaração da OIT, a Constituição do Uruguai prevê um tratamento especial para o trabalho da mulher e infantil 

(...)”. SILVA, Claudio Santos da. A Declaração da OIT dos princípios e direitos fundamentais no trabalho e as 

constituições dos países do MERCOSUL: análise comparativa com vista a uma harmonização legislativa. 

Brasília: Rev. Jur. v. 8. n. 83. fev./mar. 2007. p. 89. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/revista/rev_83/artigos/PDF/Claudio_rev83.pdf>. Acesso em: 

17.Mar.2013.  
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- boa focalização; 

- de forma descentralizada e local; 

- envolvimento de atores locais e maior interação entre diferentes atores e 

parceiros sociais; 

- concentração dos recursos nas atividades fins, minimizando despesas 

administrativas; 

- contar com monitoramento e avaliação de seu impacto e efetividade, bem 

como dependendo do tipo de política, como por exemplo microcrédito, 

sustentabilidade; 

- ademais, as ações que utilizam metodologia com abordagens integrais 

mostram resultados superiores (...). 

Essa orientação fortalece os atores sociais e aprofunda o processo 

democrático por meio da promoção ou da criação do diálogo social. Nesse 

sentido, desde 1990, vários governos de países da América Latina, no qual se 

destaca o Brasil, esboçam e paulatinamente consolidam um novo desenho de 

política social e trabalhista: descentralizam as ações, inserem a participação 

de organizações da sociedade civil e articulam órgãos e fundos públicos. Os 

espaços de diálogo social, no Brasil, foram institucionalizados nos diferentes 

campos da política social, como, por exemplo, saúde, educação, infância e 

adolescência, trabalho e assistência social, e nos diferentes níveis de 

governo. Os mecanismos de organização dos interesses da comunidade, sua 

representatividade, as condições efetivas de trabalho dessas comissões e a 

adoção de políticas integradas mostram-se ainda incipientes, reduzindo a 

formulação, a transparência e o controle das ações em muitos municípios e 

Estados; contudo, resultados positivos, inseridos no novo desenho 

institucional podem ser observados, em especial na contenção dos índices de 

pobreza, mortalidade infantil, trabalho infantil, bem como, cobertura do 

sistema escolar público e promoção da capacitação profissional”
174

. 

 As problemáticas destacadas, dentre outros temas relevantes à América Latina, e tal 

qual o já relatado, se relacionam, assim, à necessidade de articulação de políticas nacionais 

para a promoção e incrementação dos direitos humanos fundamentais no trabalho, respaldadas 

pelo robustecimento dos regimes internacionais e fortalecimento da sociedade civil, com as 

consequentes limitações da autonomia nacional, da soberania política e do poder econômico 

dos Estados Soberanos, com ênfase ao Brasil. 
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 CACCIAMALI, Maria Cristina. Ob. cit. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-

88392002000200008&script=sci_arttext>. Acesso em: 11.Mar.2013. 
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CAPÍTULO 4 

PREVENÇÃO E COMBATE DAS DISCRIMINAÇÕES NO TRABALHO NO 

BRASIL: POLÍTICAS PÚBLICAS E FORTALECIMENTO DA SOCIEDADE CIVIL 

 

 Examinados alguns dos critérios identificadores de discriminações no trabalho – e 

sendo certas a existência e a possibilidade de criação de outros fatores de discrímen –, claro 

resta o motivo da preocupação que perdura até os dias de hoje quanto àquelas práticas, e 

consequentemente, no que tange aos resguardos do próprio trabalho, da dignidade da pessoa 

humana e da igualdade e não discriminação no labor. 

 As condutas discriminatórias nas relações laborais atingem os princípios e os direitos 

humanos fundamentais, assim também considerados pela OIT. 

 As discriminações no trabalho devem, então, ser prevenidas e combatidas – e a sua 

prevenção e o seu combate se mostram como desafios constantes, tanto no âmbito 

internacional, quanto no panorama interno. 

 

4.1. Formas de Prevenção e de Combate das Discriminações no Trabalho no Direito 

Brasileiro: Aplicação de Normas Proibitivas pela Via Jurisdicional  

 

 Diante da observação dos critérios identificadores de práticas discriminatórias no 

labor, e analisando-se o mundo contemporâneo, nota-se que, apesar de todo o 

desenvolvimento social e das vitórias no que concerne a sua prevenção e combate, as 

discriminações no trabalho ainda persistem – e não somente por fatores culturais, 

educacionais, políticos, sócio-econômicos, dentre outros, mas também pela falta de 

concretização da igualdade e não discriminação nas relações laborais. 

 As normas preventivas e de combate às discriminações no trabalho existem, devendo 

sim ser efetivadas. 
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 Relativamente ao Brasil, o ordenamento jurídico traz normas morais e incriminadoras 

contra as práticas discriminatórias no labor. 

 Internamente, na busca da reprimenda dos atos discriminatórios no trabalho, podem 

ser citados dois modelos básicos que, apesar de terem efeitos e aplicação distintos, são 

voltados ao mesmo ideal, a igualdade de oportunidades em matéria de labor a todos.  

 O primeiro, chamado de “modelo repressor”, apresenta-se como o conjunto de normas 

voltadas à condenação de todas e quaisquer condutas discriminatórias, enfatizando-se aquelas 

que incriminam tais comportamentos por intermédio de sanções penais, civis e, por vezes, 

trabalhistas.  

 O segundo, e mais importante, frente ao desenvolvimento deste estudo, é o 

denominado de “discriminação positiva” ou “ação afirmativa”, que implica as medidas sociais 

que visam acabar com as desigualdades de fato e alcançar a igualdade material – é a 

efetivação das atividades do Estado em prol dos menos favorecidos, a fim de que se possam 

igualar os tratamentos entre as pessoas. 

 Note-se que, no contexto das “discriminações positivas” ou “ações afirmativas”, 

encontram-se resquícios do “modelo repressor”. Os dois exemplos, todavia, não se 

confundem – por não pressupor a inserção dos discriminados, nem oferecer às pessoas a 

possibilidade para que isto ocorra, este último meio de prevenção e combate às práticas 

discriminatórias ainda não é considerado eficaz na realidade mundial. 

 Relevantes são, assim, e como se busca demonstrar nesta pesquisa, o incentivo e, até 

mesmo, a obrigatoriedade de políticas públicas para a promoção e incrementação no Estado 

brasileiro dos direitos humanos fundamentais, especialmente na seara do trabalho – políticas 

tais convergentes internacionalmente (com as determinações de regimes internacionais) e 

harmonizadas a padrões regionais e global, principalmente para o fomento a uma 

padronização mínima laboral. Enquanto assim não se proceder, a prestação jurisdicional para 

a solução de conflitos que envolvam discriminações continuará a parecer a via mais adequada. 

 A bem da verdade, contudo, a cultura e a falta de credibilidade nos demais meios de 

solução de conflitos, transforma, aparentemente, a prestação jurisdicional no meio mais eficaz 

quando o assunto é a prática de condutas discriminatórias, essencialmente no trabalho – o 
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problema que se enfrenta, todavia, é o descrédito das pessoas em relação a tal medida, posto 

ser morosa e cansativa. 

 Dentre os principais entraves que se vêem no processo trabalhista, assim como nos 

demais processos de qualquer jurisdição, encontra-se o desequilíbrio entre as partes. O 

procedimento que se desenrola é menos oneroso e traz algumas vantagens à parte 

hipersuficiente da relação, qual seja, o empregador.  

 Nas lições de José Cláudio Monteiro de Brito Filho, é: 

“(...) certo que a „cultura da beligerância‟, típica de parte do empresariado – 

de parte das entidades sindicais profissionais, também, às vezes –, que 

vislumbra vantagens que podem ser obtidas na verdade formal que se apura 

em juízo, dificulta essa busca por outros meios”
 175

.  

 Além do fato de conseguir um acordo de valores com o trabalhador, normalmente por 

um numerário menor do que o devido, o empregador tem ainda a possibilidade de não ver 

serem provados os direitos reclamados. Fora isto, quando há lesão em massa, tem-se a 

possibilidade de que nem todas as reclamações sejam levadas a juízo, o que favorece, mais 

uma vez, o empregador. Ademais, este ainda conta com o medo que paralisa o empregado de 

procurar a Justiça e perder sua única fonte de renda, qual seja o emprego que possui. 

 Na tentativa de burlar os benefícios trazidos pela atuação judicial a apenas uma das 

partes e tornar o processo trabalhista mais acessível ao trabalhador, novamente José Claudio 

Monteiro de Brito Filho sugere duas medidas, quais sejam, as ações de massa e a inversão do 

ônus da prova
176

. 

 As ações de massa são aquelas de cunho coletivo colocadas à disposição das pessoas, 

no caso, dos trabalhadores, para a defesa de seus direitos. 

 Tendo características próprias, trazem as referidas ações diversas vantagens não 

somente aos trabalhadores que vierem a intentá-las, mas também ao Estado. Aos primeiros 

porque dão a chance de, em uma única demanda, processarem-se todas as lesões. E isto gera a 

segurança das relações jurídicas, visto que será dada uma única sentença, chegando-se, assim, 

a apenas uma solução. Em relação ao Estado, as ações citadas minimizam o dispêndio da 

máquina judiciária. 
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 BRITO FILHO, José Claudio Monteiro de. Discriminação no (...). Ob. cit. p. 70. 
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 Idem, ibidem. p. 71. 
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 No campo individual, as ações apontadas também propiciam outro benefício ao sujeito 

ativo, qual seja a facilidade na produção de provas, tentando-se chegar ainda mais perto da 

verdade real. 

 Buscando tratar dos conflitos jurídicos, ou seja das colisões de interesses, baseadas nas 

condutas de uma ou de ambas as partes, que ferem o ordenamento jurídico já existente, são 

exemplos de ações coletivas: a Ação Civil Pública; a Ação Civil Coletiva; a Ação Anulatória; 

a Reclamação Trabalhista; e, a Ação de Cumprimento. 

 A Ação Civil Pública se encontra na Lei n.º 7.347, de 1985. Voltada exclusivamente 

para a defesa de interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, busca a mencionada 

ação a reparação à situação anterior, seja em dinheiro, como também em obrigações. 

 A Ação Civil Coletiva, prevista na Lei n.º 8.078, de 1990 – Código de Defesa do 

Consumidor (CDC) –, objetiva a reparação de danos conferindo, todavia, proteção somente 

aos interesses individuais homogêneos. 

 A seu turno, a Ação Anulatória de cláusulas convencionais, que permite a declaração 

de nulidade de termo de acordo de caráter normativo que seja prejudicial à parte 

hipossuficiente, está prevista no inciso IV, do artigo 83, da Lei Complementar n.º 75, de 1993.  

 A Reclamação Trabalhista, por sua vez, é o mesmo instrumento utilizado nos conflitos 

individuais, porém visando à defesa de interesses coletivos e individuais homogêneos, e, por 

vezes, indiretamente, até de difusos, de certa categoria. 

 A Ação de Cumprimento, por fim, é passível de ser utilizada somente pelo sindicato e 

para exigir o cumprimento de cláusula relativa a salário determinada em sentença normativa, 

em favor de seus associados.  

 Aliás, mencionando-se a figura do sindicato, no âmbito geral das ações coletivas é 

necessário ressaltar que a legitimidade para tais medidas está nas mãos do Ministério Público 

do Trabalho (MPT) e das entidades sindicais, de acordo com o artigo 8.º, inciso III, da CF/88. 

 No campo dos conflitos econômicos, a título de complementação, visto serem estes a 

contraposição de interesses que, ao contrário dos conflitos jurídicos, objetivam a criação de 

direito relacionado às condições de trabalho, e não a sua mera aplicação, tem-se como meio 

de solução o dissídio coletivo, previsto no § 2.°, do artigo 114, da CF/88 e nos artigos 856 a 
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875 da CLT, sendo regulado pela Instrução Normativa n.º 4, de 1993, do Tribunal Superior do 

Trabalho (TST). 

 O dissídio coletivo, ora em destaque, decorre da competência normativa da Justiça do 

Trabalho, ou seja, dos poderes que esta sustenta e que a permitem criar novas condições 

relacionadas ao trabalho por intermédio de decisões terminativas. 

 Embora deva ser utilizado como meio de proteção e erradicação de práticas 

discriminatórias, a forma de solução de conflitos indicada é criticada, pois impede o emprego 

de outros meios de composição de litígios e mitiga uma das saídas contra os abusos 

enfrentados pelos empregados, qual seja a greve. Ademais, os sindicatos que o empregam 

normalmente não têm capacidade para movimentar todas as categorias que representam, 

motivos pelos quais resta empobrecida a figura da entidade representativa.  

 As ações coletivas e o dissídio acima citado, com todos os “defeitos” que ainda se 

apresentam, são apontados como os “remédios” contra a prática das discriminações, com a 

devida salvaguarda dos direitos da pessoa individualizada, não se permitindo que haja 

perseguição a determinado sujeito da relação trabalhista, como acontece em uma contenda 

individual. 

 Aliás, é no âmbito individual que se encontra a segunda proposta de medida de 

obstaculização a vantagens processuais que, por sua vez, podem encerrar a desigualdade das 

partes. Tal sugestão se perfaz na inversão do ônus da prova. 

 A prova, como elemento mostrador dos fatos e, por consequência, garantidora da 

Justiça no processo, é exemplo forte do grau de desigualdade que pode desencadear-se ante as 

vantagens processuais mencionadas. Quase sempre a oportunidade de apresentação ou 

produção de provas está nas mãos do empregador, não só por sua situação econômica, como 

também porque tem sob seu controle o poder do trabalho. Partindo-se deste ponto, torna-se 

clara a dificuldade de se cumprir, por parte do trabalhador, o que ressalta o artigo 818 da CLT 

(“A prova das alegações incumbe à parte que as fizer”). 

 Justamente, pelo motivo exposto, estabeleceu-se uma discussão doutrinária sobre a 

aplicação do dispositivo transcrito. Por não permitir a equiparação às partes na produção da 

prova, deve-se aplicar o artigo 333 do Código de Processo Civil (CPC), também referente ao 

ônus da prova, para complementar o artigo 818, da CLT, posição esta, atente-se, ainda 
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majoritária jurisprudencialmente. Há quem entenda, porém, pelo inverso, alegando, para tal, 

que a CLT não é omissa e que o artigo trabalhista é passível de ampliação – este é o 

posicionamento, por exemplo, de José Claudio Monteiro de Brito Filho, entendendo que “não 

há por que aplicar o artigo 333, do CPC, uma vez que existe disposição expressa na CLT a 

respeito, o que desautoriza a aplicação subsidiária”
177

. E completa o mesmo autor, que: 

“(...) não parece que o art. 818 da CLT tenha elasticidade suficiente para ser 

interpretado, sempre, em favor do empregado, sob pena de se gerar inversão 

do desequilíbrio existente entre empregado e empregador que leve ao ponto 

de ser impossível ao último demonstrar a veracidade de suas negativas aos 

fatos narrados pelo trabalhador (...)”
178

. 

 Ainda que se adote, portanto, o sistema da distribuição igualitária ou o da transferência 

integral do ônus da prova para o empregador, não se está dissipada a desigualdade posta. A 

solução apontada pelo autor referido é no sentido do fortalecimento das presunções jurídicas, 

obrigando-se à geração de provas contundentes e à aplicação do artigo 6.º, inciso VIII, do 

CDC. Nos termos deste dispositivo, para que melhor se compreenda o posicionamento em 

exposição, tem-se que, quanto à parte em desvantagem deve-se proceder à: 

“(...) facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras 

ordinárias de experiências; (...)”.   

 Conforme o citado autor, portanto, mesmo quando presente somente uma das 

circunstâncias que devam ser analisadas pelo juiz, no caso concreto, qual seja a 

verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte, deve-se proceder à inversão do 

ônus da prova. Contudo, ressalte-se, que tal entendimento encontra-se em contradição para 

com a doutrina majoritária. O CDC aponta para a aplicação da norma em discussão no 

processo civil. Não se fala na utilização do dispositivo transcrito no âmbito trabalhista, pois, 

conforme já afirmado, há norma específica de Direito do Trabalho versando sobre o assunto, 

mas deficiente.  

 O que é proposto, enfim, é a edição de norma similar à estabelecida no inciso VIII, do 

artigo. 6.º, do CDC, fazendo-se valer a real possibilidade de contestação de cada parte no 

processo do trabalho, retirando das mãos do empregador o controle da produção de provas, 

respeitando-se o artigo 818 da CLT e o direito ao contraditório e ampla defesa. 
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 A despeito da relevância da proposta ora apontada e que visa à proteção da pessoa 

trabalhadora ante a prática de condutas discriminatórias, entende-se ser desnecessária a edição 

de norma equivalente à prevista no CDC para que se possibilite a inversão do ônus da prova. 

Seguindo-se a corrente jurisprudencial dominante, já se entende pela aplicação subsidiária do 

CPC, quanto a seu artigo 333, no âmbito trabalhista, visando-se à complementação do artigo 

818 da CLT. Assim, não há necessidade de utilização da norma consumerista, nem mesmo a 

criação de dispositivo idêntico aplicável ao Direito do Trabalho. Basta que sejam 

concretizadas as normas já existentes, de maneira a igualar o tratamento entre as partes em 

litígio. 

 Realizadas as considerações relativas às ações de massa e à inversão do ônus da prova, 

como meios para uma atuação judicial que proporcione o tratamento igualitário entre as partes 

em confronto, permite-se, mais uma vez, que sejam apontadas algumas normas de cunho 

trabalhista proibitivas das discriminações, enfatizando-se o contexto de desenvolvimento do 

presente estudo, as quais devem ser levadas a efeito, quando possível, por meio dos comandos 

da via jurisdicional, nos termos expostos. 

 Trazendo normas a serem cumpridas, destacam-se, portanto, a CF/88, a legislação 

ordinária nacional, valendo-se, principalmente, das normas elencadas na CLT, e a legislação 

internacional, cuja adoção de tratados e ratificação de convenções faz com que normas 

internacionais passem a complementar o ordenamento jurídico interno.  

 Buscando-se a efetivação das referidas normas, sem dúvida alguma se ressalta a via 

jurisdicional, que, por mais morosa e exaustiva que se apresente, ainda se mostra como o 

principal instrumento de realização da Justiça. 

 Assim sendo, muito se pode apresentar quanto à legislação concernente à proibição 

das práticas discriminatórias. 

 No plano interno, podem ser apontados, ainda que reiterados alguns dispositivos: o 

inciso IV, do artigo 3.º; o caput do artigo 5.º; os incisos XX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIV, 

do artigo 7.º; o inciso II, do artigo 23; o inciso VIII, do artigo 37; os incisos IV e V, do artigo 

203; o inciso III, do artigo 208; e, o artigo 227, § 1.º, inciso II; todos da CF/88, dentre outros 

esparsos.  
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 Além das normas acima, destacam-se, também a título de exemplificação, alguns dos 

artigos da CLT, quais sejam: o parágrafo único do artigo 3.º; o artigo 5.º; o artigo 6.º; o artigo 

373-A; o artigo 391; e, o artigo 461.   

 Ainda na órbita nacional, destacam-se algumas leis infraconstitucionais, também 

exemplificativas. Assim, verificam-se as seguintes leis: a de n.º 5.473/68; a de n.º 7.353/85; a 

de n.º 7.405/85; a de n.º 7.716/89; a de n.º 7.853/89; a de n.º 8.069/90; a de n.º 8.112/90; a de 

n.º 8.213/91; a de n.º 8.899/94; a de n.º 9.029/95; e, a de n.º 9.86799, dentre outras. 

 Entre as leis acima indicadas, observando-se, novamente, e com mais afinco algumas 

daquelas, verifica-se que a Lei n.º 7.716, de 1989, define os crimes resultantes de 

discriminações por motivo de raça ou cor, protegendo, ainda, as etnias, a religião e a 

procedência nacional; a Lei n.º 9.029, de 1995, por sua vez, proíbe a exigência de atestados de 

gravidez e esterilização, e outras práticas discriminatórias para efeitos de admissão ou de 

permanência da relação jurídica de trabalho, e dá outras providências, de âmbito penal e 

trabalhista, pois estipula o comportamento discriminatório como ilícito e estabelece, na 

relação de emprego, o rompimento do contrato; a Lei n.º 8.213, de 1991, dispõe sobre os 

Planos de Benefícios da Previdência Social e estipula o sistema de cotas nas empresas para as 

pessoas com deficiência, de aumento progressivo, dependendo do número de empregados.  

 Aponte-se, ainda, e de maneira específica, que a Lei n.º 7.716, de 1989, considera 

crime impedir ou obstar o acesso a cargo na administração pública e nas concessionárias de 

serviços públicos, negar ou obstar emprego em empresa privada e praticar, induzir ou incitar a 

discriminação ou preconceito por motivo de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, 

posicionamentos estes relacionados diretamente ao trabalho. 

 A Lei n.º 9.029, de 1995, por sua vez, e por força do seu artigo 1.º, não protege apenas 

a mulher, mas veda qualquer ato que impeça ou importe rompimento da relação de emprego 

em razão de sexo, origem, raça, cor, estado civil, situação familiar ou idade. Confere, ainda, 

ao empregado discriminado a escolha entre voltar ao emprego ou ser indenizado, contando, 

porém, naquele caso, com um novo contrato de trabalho e com o recebimento dos direitos de 

natureza pecuniária, todavia perdendo a contagem do tempo de serviço. 

 A respeito da Lei n.º 8.213, de 1991, ressalta-se que esta abandona o caráter 

puramente repressor das demais leis para defender a chamada “política de proteção de 

grupos”, levando em consideração o indivíduo dentro de um determinado agrupamento para 
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restabelecer o equilíbrio naqueles. Impulsiona um tratamento específico a um grupo singular 

na busca de proceder à igualdade de oportunidades e retirá-lo do ato de discrímen. Juntamente 

com este caráter inovador de repressão e atitude, encontra-se a Lei n.º 9.799, de 1999, que 

inseriu o art. 373A
 
da CLT que, por sua vez, mais que reprimir as práticas discriminatórias, 

trouxe elementos de inserção das pessoas no mercado de trabalho com a estipulação da 

igualdade de gênero e a estimulação do exercício de atividades pela mulher. 

 No âmbito internacional, conforme já analisado, além da Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, de 1948, há as Convenções n.º 100, de 1951, referente ao salário igual para 

trabalho de idêntico valor entre homem e mulher, estipulando-se, assim, uma remuneração 

equiparada a ambos os gêneros por labor de mesma valia, trazendo apenas os critérios a serem 

utilizados para a análise de tal situação; a de n.º 111, de 1958, sobre discriminação em matéria 

de emprego e ocupação; e, a de n.º 159, de 1983, relativa à reabilitação profissional e emprego 

de pessoas com deficiências, dentre outras, todas editadas pela OIT. 

 Quanto a Convenção n.º 111, de 1951, é imperioso frisar que esta regula as 

discriminações de forma genérica, proibindo-as em todas as suas formas e por qualquer razão. 

Contudo, de seu conteúdo, pode-se retirar a possibilidade de cada Ente Soberano estabelecer o 

que se chama de “discriminação às avessas” que, por sua vez, trata-se de “ações afirmativas”.  

Vale ressaltar, entretanto, que, para muitos doutrinadores, como José Claudio Monteiro de 

Brito Filho
179

, a expressão “discriminação às avessas” é mal empregada. Segundo o citado 

autor a referida expressão é tida como equivocada, principalmente quando utilizada em sua 

forma pejorativa. Daí a preferência pela denominação “ações afirmativas”, pois esta traz em 

seu bojo uma concepção um pouco mais positiva. 

 Ainda na esfera internacional, destacam-se a Declaração sobre a Eliminação de todas 

as Formas de Discriminação Racial, de 1963; a Convenção sobre a Eliminação de todas as 

Formas de Discriminação Racial, de 1965; a Declaração sobre a Eliminação da Discriminação 

contra a Mulher, de 1967; a Convenção sobre a Eliminação de todas as Formas de 

Discriminação contra a Mulher, de 1979; e, a Declaração sobre a Eliminação de todas as 

Formas de Intolerância e Discriminação fundadas na Religião e nas Convicções, de 198; todas 

da ONU, e dentre outras de igual relevância. 
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 Deve-se ressaltar, também, o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais, de 1966, já defendendo este que os direitos trazidos seriam exercidos sem 

discriminações quaisquer, por motivo de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou 

de outra natureza, origem nacional ou social, situação econômica, nascimento, ou qualquer 

outra condição. Tal Pacto foi, também, ratificado pelo Brasil, passando a ter vigência a partir 

de 1992. 

 E, finalmente, apenas a título de complementação, na mesma matéria internacional, 

outros instrumentos detentores de normas aplicáveis ao combate às discriminações podem ser 

citados, destacando-se assim: as Convenções n.º 3, n.º 103, n.º 117, n.º 156 e as 

Recomendações n.º 99 e n.º 168, todas provenientes da OIT; a Convenção Americana sobre 

os Direitos Humanos, 1969 (“Pacto de San José da Costa Rica”); a Declaração dos Direitos 

das Pessoas com Retardo Mental, 1971; a Declaração das Pessoas Deficientes, de 1975; e, a 

Convenção Interamericana de Proteção aos Direitos da Mulher; dentre diversos documentos 

jurídicos não menos importantes.  

 Apontadas algumas normas, ainda que de forma repetida, e provenientes tanto do 

Direito interno quanto do internacional, ressalta-se o caráter suplementar deste, 

complementando, quando não inovando, o ordenamento jurídico nacional, na hipótese deste 

não oferecer solução devida a um caso concreto no qual se tenha violado um direito inerente 

ao ser humano, fazendo-se valer, desta forma, o sentido da prevalência dos direitos humanos 

fundamentais. 

 E, obedecendo ao princípio da primazia da pessoa humana, prossegue caminhando o 

mundo contemporâneo no sentido de uma maior evolução das normas relacionadas ao 

combate às discriminações, a despeito das já existentes, em todos os setores da sociedade, 

sobretudo no campo do trabalho. Visando-se à igualdade material entre os homens, 

principalmente neste contexto das relações trabalhistas, busca o Brasil, como Estado 

Democrático de Direito, a aplicação efetiva normas protetivas dos direitos das pessoas, bem 

como a incrementação de seu ordenamento jurídico, por intermédio de novas leis, incentivos a 

iniciativas particulares também voltadas à preservação dos direitos humanos fundamentais, e 

políticas públicas, objetivando-se sempre condições dignas de sobrevivência dos seres 

humanos.   
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 Além da aplicação das normas, já presentes no ordenamento jurídico brasileiro, por 

intermédio da via jurisdicional, ressaltam-se, portanto, as “ações positivas” também como 

modalidades de combate às práticas discriminatórias, conforme já referido em oportunidade 

passada. 

 

4.2. Políticas Públicas para a Erradicação das Discriminações no Trabalho no Brasil 

 

 Diante do apresentado, certo é que as políticas públicas devem ser também 

fundamentadas no fortalecimento da sociedade civil, limitando-se as autonomias nacionais, as 

soberanias políticas e o poder econômico dos Estados Soberanos, com destaque ao Brasil. 

 E frente a tal assertiva, necessária se fez a análise relativa ao senso de cidadania e suas 

implicações – somente se entendido e devidamente absorvido o senso de cidadania, este 

poderá guiar ao almejado robustecimento institucional. 

 Além do enrijecimento da sociedade civil, as mesmas políticas nacionais devem ser 

alicerçadas no fortalecimento de regimes internacionais – tal condição, portanto, poderá 

conduzir ao desenvolvimento de políticas governamentais, cuja articulação se faz imperiosa 

nos cenários internos, assim como o brasileiro, inclusive para a inserção dos Estados 

Soberanos (sempre se ressaltando o Brasil) no panorama internacional. 

 No âmbito das relações laborais, então, não poderia ocorrer de forma distinta. 

 O fomento e até mesmo a obrigatoriedade à adoção de políticas públicas para a 

promoção e incrementação dos direitos humanos fundamentais no trabalho (como o direito ao 

próprio labor e à igualdade e não discriminação) estão fundados nos aludidos fortalecimentos 

de regimes internacionais e da sociedade civil. 

 Pretendendo, assim, o Estado brasileiro a valorização do trabalho digno, decente, e do 

próprio homem trabalhador, e, neste rumo, a promoção e incrementação dos direitos humanos 

fundamentais no labor, com a prevenção e combate das discriminações nas relações laborais, 

a análise concernente às políticas nacionais se faz indispensável – e importante, nos termos do 
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já analisado, para a possibilidade de inserção do País no quadro da integração econômica 

internacional. 

 

4.2.1. Conceituação de políticas públicas 

 

 Verificando-se os critérios identificadores das discriminações no trabalho, possível foi 

notar a existência de práticas discriminatórias negativas e positivas. 

 Concentrando-se nas “discriminações positivas”, estas se coadunam à igualdade 

material (igualdade e não discriminação). 

 Objetivam as “discriminações positivas” o impedimento à garantia da igualdade 

meramente formal, que venha a possibilitar o desenvolvimento de desigualdades 

estruturalmente firmadas pela sociedade, frente a sua evolução cultural. 

 As “discriminações positivas”, assim, ocorrem na busca da promoção da igualdade 

material e, sobretudo, quando da adoção e incrementação de políticas públicas – daí a 

compreensão de serem estas tratadas como instrumentos de prevenção e combate das práticas 

discriminatórias também no trabalho. 

 Ligadas, portanto, ao princípio da igualdade em sua vertente material, as políticas 

públicas, segundo Maria Paula Dallari Bucci, “(...) são programas de ação governamental 

visando ordenar os meios à disposição do Estado e as atividades privadas, para a realização de 

objetivos socialmente relevantes e politicamente determinados”
180

. 

 Derivando dessa definição, destacam-se como elementos de estruturação das mesmas 

políticas públicas: a ação coordenação, destinada à verificação das categorias de validade e de 

eficácia jurídica daquelas medidas – ressaltando-se, também, a dimensão de sua eficácia 

social (a efetividade das medidas)
181

; o processo, vinculado à sequência de atos tendentes a 
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um fim (procedimento agregado ao elemento contraditório – associação à abordagem jurídica 

da dimensão participativa); e, o programa, voltado à individualização das unidades de ação 

administrativa, sempre relacionadas aos pretensos resultados (programas de ação). 

 Pode-se dizer, assim, que as aludidas políticas públicas implicam na atuação de vários 

agentes – públicos, ainda que por meio de “corpos intermediários”; privados; e, da própria 

sociedade civil – envolvidos na concretização dos direitos sociais e em toda gama de 

intervenções do Estado Soberano sobre o âmbito privado (jamais representando tal ato uma 

forma de retrocesso intervencionista). 

 Ao lado das normas destinadas à repressão de todas e quaisquer formas de 

discriminações, com a imposição de sanções somente penais, penais e trabalhistas, apenas 

trabalhistas, civis e demais administrativas, as políticas públicas atuam de forma 

complementar, preenchendo tais espaços normativos e concretizando os princípios e as regras, 

com determinados objetivos – dentre estes, o da prevenção e combate das práticas 

discriminatórias no trabalho, com a geração de empregos e renda:  

“Caberia, então, encontrar lugar (ou melhorar os seus contornos) para uma 

categoria jurídico-formal, situada provavelmente abaixo das normas 

constitucionais e acima ou ao lado das infraconstitucionais. Por esse 

raciocínio, as políticas públicas corresponderiam, no plano jurídico, a 

diretrizes, normas de um tipo especial, na medida em que romperiam as 

amarras dos atributos de generalidade e abstração – que extremam as normas 

dos atos jurídicos, esses sempre concretos –, para dispor sobre matérias 

contingentes. (...)”
182

. 

 Assim sendo: 

“(...) As políticas públicas não são, portanto, categoria definida e instituída 

pelo direito, mas arranjos complexos, típicos da atividade político-

administrativa, que a ciência do direito deve estar apta a descrever, 

compreender e analisar, de modo a integrar à atividade política os valores e 

métodos próprios do universo jurídico”
183

. 

 Cristalino é, portanto, que devem os governos representativos, tal como o brasileiro, 

promover a articulação de políticas públicas, assim entendidas sob os parâmetros conceituais 

apresentados, que visem à promoção e incrementação dos direitos humanos fundamentais, 
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especialmente no trabalho – tais como o próprio direito ao labor e à igualdade e não 

discriminação
184

. 

                                                 
184

 Os princípios e direitos humanos fundamentais no trabalho devem ser incrementados por políticas públicas, 

tal como definidas, incentivadas e até mesmo impostas pelo fortalecimento de regimes internacionais, como a 

OIT, cujas determinações devem ser obedecidas pelos Estados Soberanos que dela façam parte, como é o caso 

brasileiro. “(...) Porque os princípios e direitos fundamentais no trabalho são direitos humanos próprios dos 

trabalhadores e dos empregadores, a sua realização constitui um fim em si mesmo. Cabe, por inerência, à OIT a 

responsabilidade de lutar por um mundo onde não haja trabalho infantil, nem discriminação e onde todos sejam 

livres de organizar e defender os seus interesses. Mas a Declaração sobre Justiça Social também enfatiza que os 

princípios e direitos fundamentais no trabalho são condições habilitadoras para a plena realização de todos os 

objetivos estratégicos da OIT e que estes objetivos são indissociáveis, interdependentes e reforçam-se 

mutuamente. O preâmbulo da Declaração de 1998 destaca os aspetos chave da natureza habilitadora dos 

princípios e direitos fundamentais no trabalho: „a fim de manter a ligação do progresso social ao crescimento 

económico, a garantia dos princípios e dos direitos fundamentais no trabalho tem uma importância e um 

significado especiais, por possibilitar que os próprios interessados reivindiquem livremente e com oportunidades 

iguais a sua justa participação nas riquezas que contribuíram para criar e que realizem plenamente o seu 

potencial humano.‟ (...) A realização dos princípios e direitos fundamentais no trabalho, para além de ser um fim 

em si mesmo, é por conseguinte um meio para promover todos os objetivos da OIT. (...) Há muito tempo que a 

OIT atribui particular importância à liberdade sindical e ao reconhecimento efetivo do direito de negociação 

coletiva. Como foi destacado no Exame de Conjunto realizado, (...), pela CEACR sobre as oito Convenções 

fundamentais, a liberdade sindical e a negociação coletiva são vitais para habilitar os empregadores e 

trabalhadores „a definir regras na área das condições de trabalho, incluindo salários, a fazer valer as suas 

reivindicações de âmbito mais geral e a conciliar os seus respetivos interesses‟. (...) A liberdade sindical é 

também importante para assegurar a efetiva aplicação da legislação laboral, visto que organizações de 

empregadores e de trabalhadores fortes e independentes agem como guardiões („cães de guarda‟) do respeito 

pela legislação laboral na prática e dão uma importante contribuição para a eficácia da inspeção do trabalho. A 

existência de um diálogo social profícuo entre parceiros independentes proporciona um contributo fundamental 

para a elaboração de políticas económicas e sociais, incluindo as no domínio do emprego e da proteção social, 

que tomem em conta os interesses e as necessidades de todos os intervenientes na economia. (...) Enquanto 

violações graves da dignidade humana e da autonomia pessoal, o trabalho forçado, a discriminação e o trabalho 

infantil contribuem para o persistente ciclo de pobreza. O trabalho infantil pode ter consequências graves no 

nível da educação, da saúde e do desenvolvimento das suas vítimas. (...) Os efeitos nocivos do trabalho infantil 

prejudicam as oportunidades dos jovens adultos de fazerem a transição para o trabalho digno e conduzirão, mais 

tarde, na sua vida, a que tenham um emprego de baixa qualidade, a baixos salários, à vulnerabilidade social e à 

marginalização. Do mesmo modo, as vítimas de trabalho forçado e de discriminação enfrentam grandes 

dificuldades no acesso a oportunidades justas de emprego e no desenvolvimento das suas competências 

profissionais. Estão em situação muito difícil para fazer valer os seus direitos no trabalho e defrontam grandes 

obstáculos para se fazerem representar coletivamente nos processos de diálogo social. Em resultado destas 

múltiplas exclusões, que acarretam custos econômicos significativos para as sociedades em causa, é seriamente 

prejudicada a realização dos objetivos estratégicos da OIT relativos ao emprego, à proteção social e ao diálogo 

social. (...) A violação de uma das categorias dos princípios e direitos fundamentais no trabalho tem portanto um 

impacto adverso no respeito e realização das outras. É o que acontece, em particular, quando os trabalhadores 

não podem exercer a liberdade sindical e participar na negociação coletiva. Se não tiverem uma voz colectiva, 

não estarão em posição de procurar uma solução para remediar as causas profundas da sua vulnerabilidade. As 

situações de trabalho forçado, discriminação e trabalho infantil raramente são resolvidas através da ação 

individual. E vice-versa, estas situações provocam um grande desempoderamento e constituem grandes barreiras 

ao exercício da liberdade sindical. (...) A emergência do conceito de trabalho digno conduziu ao reconhecimento 

da importância dos princípios e direitos fundamentais no trabalho para a realização de todos os objetivos 

estratégicos da OIT e do seu impacto coletivo para alcançar a justiça social no contexto da globalização. A 

Declaração sobre Justiça Social enfatiza a necessidade de promover os princípios e direitos fundamentais no 

trabalho como parte da estratégia global e integrada da OIT para o trabalho digno. (...) A complementaridade 

entre os princípios e direitos fundamentais no trabalho, enquanto „direitos e condições necessárias‟, e a estratégia 

integrada para o trabalho digno sustentam, por consequência, a aplicação efetiva do mandato da OIT e o avanço 

do progresso social. (...) Neste sentido, embora a realização dos princípios e direitos fundamentais no trabalho 

não seja em si mesma suficiente para assegurar o progresso social universal, é um pré-requisito indispensável”. 

Relatório VI Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho: Do compromisso à ação Debate recorrente no 

quadro da Declaração da OIT sobre Justiça Social para uma Globalização Justa e do seguimento da 
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4.2.2. Considerações sobre a organização do Brasil na execução de políticas públicas, 

suas finalidades e o controle social 

 

 As políticas públicas estão sempre sujeitas às normas definidas pelo ordenamento 

jurídico interno, tal como ocorre no Brasil, devendo promover e incrementar os direitos 

humanos fundamentais, principalmente, e como objeto do estudo, no trabalho. 

 Nas lições de Fernando Aith: 

“Considera-se política pública a atividade estatal de elaboração, 

planejamento, execução e financiamento de ações voltadas à consolidação 

do Estado Democrático de Direito e à promoção e proteção dos direitos 

humanos”
185

. 

 Sob tal perspectiva, complementa o autor: 

“Como atividade que é, a política pública pressupõe um sujeito ativo 

principal, titular prioritário na elaboração, planejamento, execução e 

financiamento de políticas públicas. O sujeito ativo das políticas públicas, 

sob esse prisma, é sempre o Estado, seja através da Administração Direta, 

seja através da Administração Indireta (autarquias, empresas públicas, 

sociedades de economia mista ou fundações), ou seja, ainda, através dos 

demais poderes estatais constituídos (Legislativo e Judiciário). A atuação do 

Estado é essencial e indispensável na elaboração e no planejamento das 

políticas públicas. É o Estado, através dos seus Poderes constituídos, que 

tem a competência constitucional para dar o impulso oficial do que se 

convencionou chamar de políticas públicas. O próprio termo políticas 

públicas pressupõe a participação estatal”
186

. 

 Ocorre, assim, e tal qual o destacado, que se tem admitido, cada vez mais, a 

participação da sociedade civil (fortalecida e sobre bases democráticas) na articulação de 

políticas públicas, desde a sua formulação até o seu financiamento
187

. 

                                                                                                                                                         
Declaração da OIT sobre os Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho. Sexto item da ordem de trabalhos 

Bureau Internacional do Trabalho, Genebra (...).  
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 AITH, Fernando. Políticas públicas de Estado e de governo: instrumentos de consolidação do Estado 

Democrático de Direito e de promoção e proteção dos direitos humanos. In: BUCCI, Maria Paula Dallari (org.). 

Políticas públicas – reflexões sobre o conceito jurídico. São Paulo: Editora Saraiva, 2006. p. 232. 
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 Idem, ibidem. p. 233. 
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 A preocupação com o desenvolvimento econômico e social por certo tem conduzido à maior participação da 

sociedade civil na articulação de políticas nacionais. “Ligando o desenvolvimento económico e social (...) A 

investigação económica tem confirmado com dados empíricos que o trabalho forçado, o trabalho infantil e a 

discriminação são os maiores obstáculos ao desenvolvimento económico e contribuem para a persistência da 

pobreza. Por exemplo, um estudo do IPEC-OIT, de 2004, demonstrou que os benefícios económicos da 

eliminação do trabalho infantil seriam cerca de sete vezes mais elevados do que os custos necessários para a sua 

eliminação. (...) No mesmo sentido, o Banco Mundial tem repetidamente enfatizado que a discriminação de 

género impede o desenvolvimento económico. (...) Além disso, resultados da investigação convergente da OIT e 
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 Com essa perspectiva, mister a compreensão dos limites à participação privada e ao 

Estado brasileiro na realização de políticas nacionais. 

 Para tanto, todavia, fundamental a distinção entre política de Estado e política de 

governo. E, neste intuito, três critérios diferenciadores podem ser observados, e quanto: aos 

objetivos da política pública; à forma de elaboração, planejamento e execução da política 

pública; e, ao modo de financiamento da política pública. 

 Quanto aos seus objetivos: 

“Quando a política pública tiver como objetivos a consolidação institucional 

da organização política do Estado, a consolidação do Estado Democrático de 

Direito e a garantia da soberania nacional e da ordem pública, ela poderá ser 

considerada política de Estado. (...) uma política é de Estado quando voltada 

                                                                                                                                                         
da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) têm destacado que a aplicação dos 

princípios e direitos fundamentais no trabalho contribuem para uma distribuição mais equilibrada do rendimento 

e para a redução de desigualdades excessivas, preparando, assim, o caminho para o crescimento económico 

sustentável. (...) No entanto, por vezes, são apresentados argumentos no sentido de que o respeito pelos 

princípios e direitos fundamentais no trabalho pode, especialmente no curto prazo, constituir um obstáculo para a 

eficiência económica e a competitividade. Estas controvérsias surgiram predominantemente em relação à 

liberdade sindical e à negociação coletiva. A OIT, em conjunto com outras organizações internacionais, tem 

posto em causa esta suposição e sublinhado a importância de ultrapassar as abordagens excessivamente 

centradas nos custos do trabalho. Com efeito, um crescimento económico sustentável, que gere um progresso 

social duradouro, depende de forma decisiva de uma série de fatores. Só através da inclusão de uma análise dos 

benefícios económicos da estabilidade e da legitimidade sociais, do desenvolvimento do capital humano, dos 

efeitos da distribuição do rendimento e da melhoria da produtividade e do desempenho da empresa, que 

decorrem do exercício dos princípios e direitos fundamentais no trabalho, é que pode ser obtida uma avaliação 

mais precisa. Ainda que benefícios a curto prazo possam resultar para aqueles que querem e aceitam agir 

contrariamente à Declaração de 2008 para obter vantagens competitivas de violações dos princípios e direitos 

fundamentais no trabalho, a evidência mostra que tais abordagens, para além de serem contrárias aos 

compromissos decorrentes de ser membro da OIT, a longo prazo não beneficiam nem as empresas nem as 

sociedades. A liberdade sindical e o direito de negociação coletiva – através do incremento da estabilidade 

política e social – conduzem a resultados económicos positivos de longo prazo. (...) Por exemplo, os níveis de 

investimento direto estrangeiro tendem a ser positivamente influenciados pelo respeito pelos princípios e direitos 

fundamentais no trabalho, contrariando as alegadas vantagens do nivelamento por baixo. (...) Estes debates 

assumem, sem dúvida, uma nova forma, à luz da atual crise financeira e económica. Numa série de países, 

fortemente afetados por problemas de dívida pública e de competitividade, as reformas estruturais são 

direcionadas para os mecanismos de negociação coletiva com o objetivo de eliminar aquilo que tem sido visto, 

por alguns sectores, como rigidez do mercado de trabalho. Contrariamente, em alguns países, mecanismos bem 

coordenados de negociação coletiva têm contribuido para mitigar os efeitos da crise e acelerar a recuperação. A 

crise, que ocorreu depois de décadas de incremento da desigualdade, tem também servido para trazer à luz o 

papel dos princípios e direitos fundamentais no trabalho no reforço da relação entre ganhos de produtividade e 

rendimento do trabalho, o que constitui a chave para o crescimento económico sustentável. (...) Quer a OIT quer 

o Fundo Monetário Internacional (FMI) têm destacado a necessidade de um equilíbrio na distribuição dos ganhos 

de produtividade para assegurar um nível suficiente da procura agregada, sem a qual o crescimento económico 

mundial e o emprego agregado não atingirão os níveis anteriores à crise. (...) A este respeito, de acordo com 

investigação recente da OIT, mais esforços para realizar os princípios e direitos fundamentais no trabalho podem 

reequilibrar significativamente a distribuição dos rendimentos, proporcionando assim o estímulo que a economia 

mundial precisa, e que os orçamentos públicos não são capazes de fornecer nas circunstâncias atuais”. Relatório 

VI Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho: Do compromisso à ação Debate recorrente no quadro da 

Declaração da OIT sobre Justiça Social para uma Globalização Justa e do seguimento da Declaração da OIT 

sobre os Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho. Sexto item da ordem de trabalhos Bureau 

Internacional do Trabalho, Genebra (...).  
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a estruturar o Estado para que este tenha as condições mínimas para a 

execução de políticas de promoção e proteção dos direitos humanos. 

Quando, de outro lado, os objetivos das políticas públicas forem o de 

promover ações pontuais de proteção e promoção aos direitos humanos 

específicos expressos em nossa Carta, pode-se falar em política de 

governo”
188

.  

 Relativamente à forma de elaboração, planejamento e execução da política pública, as 

políticas de Estado são exclusivamente exercidas pelo governo, enquanto que as políticas de 

governo podem vir a ser transferidas a terceiros (por meio de delegação ou de terceirização) 

ou sofrer quebra de continuidade quando de sua execução. 

 Considerando-se o modo de financiamento da política pública, as políticas de Estado 

são, única e exclusivamente, financiadas com recursos públicos, provenientes dos tributos por 

aquele arrecadados; já as políticas de governo podem ser financiadas com recursos privados, 

porém sempre mediante regulação estatal. 

 Assim, e nos termos expostos, necessário o controle das políticas de Estado e daquelas 

de governo. 

 Tanto umas quanto outras devem sempre ser articuladas em conformidade com os 

princípios que regem a Administração Pública, sendo direcionadas ao cumprimento dos 

objetivos estabelecidos pela CF/88 (controle social), destacando-se, entre estes, pelo foco da 

pesquisa, o bem de todos sem quaisquer práticas discriminatórias no trabalho. 

 Igualmente, correto é notar que também é permitido o controle jurisdicional sobre uma 

política pública – até mesmo pelo ordenado no artigo 5.º, inciso XXXV, da CF/88 (controle 

que se coloca sob o prisma da “reserva do possível”). 

 Em sendo assim, e especificamente quanto aos direitos sociais, sabido é que estes têm 

custos e que pode haver concorrência por seu atendimento – daí a possibilidade de seleção de 

prioridades, a qual pode, até mesmo, trazer efeitos indesejados, como, dentre outros, o de 

deslocamento ou desorganização de seu próprio processo e reserva de meios, cerne da 

construção de qualquer política nacional. 

 Nesses moldes, e aplicando-se ao Estado brasileiro: 

“(...) no contexto das Constituições do Estado Social, que incorporaram em 

seu catálogo um extenso rol de direitos sociais, o grande desafio é conter os 
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158 
 

abusos causados pela inércia estatal no cumprimento do dever de realizar 

prestações positivas. Estas prestações nada mais são do que as políticas 

públicas objeto dos direitos sociais reconhecidos constitucionalmente. Em 

outras palavras, o controle de atuação do Estado não mais está adstrito à 

exigibilidade de uma conduta negativa e ao respeito aos parâmetros 

legalmente estabelecidos (não invadir a esfera de liberdade do indivíduo, 

senão expressamente autorizado em lei), mas deve estar voltado ao 

cumprimento dos objetivos e programas de ação governamentais 

constitucionalmente delineados (como os direitos sociais à educação, à 

saúde, ao trabalho, dentre outros previstos no art. 6º da CF/88). (...)”
189

.  

 A combinação das relações que se permitem estabelecer entre a Política, a Economia, 

a Sociedade e o Direito se destacam, portanto, e sobretudo, nesse horizonte, enfatizando-se, 

todavia, as esferas política e jurídica: 

“A confluência entre a política e o direito, nesse aspecto, dá-se num campo 

em que é mais nítida a participação de cada uma das linguagens. À política 

compete vislumbrar o modelo, contemplar os interesses em questão, 

arbitrando conflitos, de acordo com a distribuição do poder, além de 

equacionar a questão do tempo, distribuindo as expectativas de resultados 

entre curto, médio e longo prazos.  

Ao direito cabe conferir expressão formal e vinculativa a esse propósito, 

transformando-o em leis, normas de execução, dispositivos fiscais, enfim, 

conformando o conjunto institucional por meio do qual opera a política e se 

realiza seu plano de ação”
190

. 

 

4.2.3. Políticas públicas consolidadas como perspectivas da reprovação efetiva das 

discriminações no trabalho no Brasil 

 

 As políticas nacionais, assim, e nos termos apresentados, observando-se o 

ordenamento jurídico brasileiro, as finalidades daquelas e o controle social (e ainda jurídico) 

que lhes cabe, podem ser também compreendidas como instrumentos de prevenção e combate 

das práticas discriminatórias em sentido geral e, especificamente, dado o tema eleito para o 

presente estudo, no trabalho, e no Brasil. 

 Chamadas, também, de “discriminações positivas”/“ações afirmativas”/“prestações 

positivas”, as políticas públicas, como o analisado, indicam a concretização dos direitos da 
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 DUARTE, Clarice Seixas. Direito público subjetivo e políticas educacionais. In: BUCCI, Maria Paula Dallari 

(org.). Políticas públicas – reflexões sobre o conceito jurídico. São Paulo: Editora Saraiva, 2006. pp. 269-270.  
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pessoa humana, principalmente dos direitos sociais, buscando-se a efetivação da tão desejada 

igualdade material entre os homens.  

 Deve-se lembrar, aliás, que a noção de igualdade material teve o seu desenvolvimento 

favorecido com a institucionalização dos direitos sociais, que, ao seu turno, refletindo um 

“fazer” do Estado, foram intitulados também como “ações positivas estatais”. 

  Sendo assim, vinculadas ao âmbito de progresso das relações trabalhistas, o sentido de 

“ações positivas” surgiu nos Estados Unidos da América, em 1963, como o modelo 

relacionado à prevenção e combate das discriminações já arraigadas historicamente na 

sociedade.  

 Expandindo seus campos de atuação, as “ações positivas” foram adequadas pela 

Comunidade Europeia a sua realidade, quando da legislação firmada entre os anos de 1975 e 

1979. Posteriormente, ainda no mesmo sentido, em 1990, e em 1991, surgiram as “ações 

afirmativas” para o fomento da igualdade fática de oportunidades de trabalho na Suécia (com 

a Lei n.º 443/91), na Bélgica (com a Real Ordem de 1990) e na Itália (com a Lei n.º 

125/91)
191

. 

 Conceituando as “ações positivas”, Alice Monteiro de Barros
192

 ensina que estas são 

programas que visam à igualdade material de oportunidades, transformando o princípio 

igualitário quanto a sua função, ou seja, deixando de ser esta estática para passar à condição 

ativa, e assim efetiva. 

 Ainda quanto à definição das ações ora em apreço, Christiani Marques indica que a: 

“(...) ação afirmativa é, então, uma forma jurídica para se superar o 

isolamento ou a diminuição social a que se acham sujeitas as minorias. (...) 

Por ela revela-se não apenas um marco equivocado da discriminação havida 

no passado em relação a determinados grupos sociais, mas, principalmente, 

uma transformação presente que marca um novo sinal de perspectivas 

futuras (...) reconstrói o tecido social, introduzindo propostas novas à 

convivência política, nas quais se descobrem novos caminhos para se 

igualar, na verdade do direito e não apenas na palavra da lei, o que o 

preconceito de ontem desigualou sem causa humana digna”
 193

. 
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 Assim definidas, ao lado das discriminações de sentido negativo, vedadas pelo 

ordenamento jurídico nacional, bem como pelo Direito Internacional, tem-se a noção de 

práticas “discriminatórias positivas”, ou ainda, políticas públicas, que objetivam, por meio da 

atuação do Estado, e também dos entes sindicais, dos empregadores e da própria sociedade, 

dentre outros, suprir a situação de desvantagem imposta historicamente a certos grupos de 

pessoas por diversos fatores.  

 Conceituadas conforme o acima descrito e verificados os objetivos a serem alcançados 

por intermédio daquelas, ressalta-se, ainda, que as “ações positivas”, para que, de fato, se 

tornem efetivas, exigem dos atores sociais empenho e compromisso e da sociedade a 

maturação de sua sensibilidade cultural
194

. 

 Deve o Estado, portanto, visando à concretização das normas proibitivas da 

discriminação e a consequente erradicação desta, além de não discriminar de maneira 

arbitrária, promover a igualdade material de condições e oportunidades de trabalho por 

intermédio não só das citadas normas já existentes, mas também por meio de políticas 

públicas que atentem para as especificidades dos grupos menos favorecidos, possibilitando a 

inserção destes no mercado de trabalho. 

 Em assim sendo, cabe observar que, no ordenamento jurídico nacional, a legislação 

voltada à igualdade e não discriminação, ou seja, protetiva dos direitos humanos fundamentais 

no trabalho, é também bastante vasta.  

 O desenvolvimento do sistema jurídico brasileiro ante a evolução da sociedade não 

restou estanque. Ao contrário, houve, sem dúvida alguma, um progresso neste sentido. Dentre 

outras medidas, leis foram e permanecem sendo editadas, tratados e convenções foram 

ratificados (trazendo novos direitos a serem também resguardados pela CF/88), algumas ações 

de incentivo foram tomadas no direcionamento da valorização dos direitos humanos 

fundamentais no trabalho. Contudo, o que se constata é que, a despeito da existência de 

inúmeras normas proibitivas das discriminações, tais regramentos ainda se mostram 

insuficientes à erradicação das práticas discriminatórias, com destaque às relações laborais. E 

assim o são em virtude da sua falta de efetividade. 
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 Daí, então, a imperiosidade da articulação de políticas públicas voltadas à prevenção e 

combate das discriminações no trabalho no Brasil. 

 Visando-se à realização das normas proibitivas das discriminações no labor, a título de 

exemplificação: o MTE, objetivando cumprir com os compromissos assumidos pelo Brasil, 

quando da ratificação da Convenção n.º 111 da OIT, previu, no ano de 1996, o 

desenvolvimento de ações vinculadas ao combate de comportamentos discriminatórios com 

base nos critérios de gênero e raça; no ano de 1998, também no sentido da aplicação efetiva 

das normas já existentes, a própria OIT, sem abandonar a sua atuação normativa, adotou, na 

86.ª Conferência Internacional do Trabalho, a Declaração da OIT sobre os Princípios e 

Direitos Fundamentais no Trabalho, reconhecendo a necessidade da verificação dos padrões 

mínimos laborais para o desenvolvimento de atividade profissional e firmando a igualdade de 

remuneração e a supressão de todas as formas de discriminações no emprego ou ocupação 

como direitos humanos fundamentais, dentre outros – com isto, a OIT buscou incentivar a 

realização de novas Convenções e Recomendações concernentes à proteção dos citados 

direitos (frise-se que tais direitos humanos fundamentais são de obrigatória observação por 

parte dos Estados que sejam membros da Organização, devendo de tudo fazer para que 

aqueles sejam efetivados – o que, sem dúvida alguma, só pode ser favorecido pela 

incrementação de políticas públicas); em 1999, pela Portaria n.º 772 do MTE, houve o 

incentivo à contratação da pessoa com deficiência, por meio da redução da carga tributária à 

empresa que procedesse à incorporação daquela; e, citando-se, mais uma vez, a atuação da 

OIT no sentido da promoção do bem-estar social, destacou-se o apoio por parte daquela ao 

Estado brasileiro quanto à adoção de possíveis “ações positivas” vinculadas a programas 

como os da “Segurança sócio-econômica”, do “Trabalho seguro”, das “Estratégias e técnicas 

contra a exclusão social e pobreza (STEP)”, das “Condições de trabalho”, do “HIV/AIDS no 

mundo do trabalho”, dentre outros e sem prejuízo de medidas, inclusive mais atuais
195

. 
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 Destacam-se, na atualidade, e no âmbito do MTE, os seguintes “projetos” no tocante ao prevenção e combate 

das discriminações no trabalho: Plano Interno; Programa Brasil Gênero e Raça; Comissão Tripartite Gênero e 

Raça no Trabalho; Fórum de Combate à Discriminação no Trabalho (FCDT); Núcleos Regionais (DRT); 

Eventos; Programa Gênero, Raça e Erradicação da Pobreza e a Geração de Emprego (GRPE); e, Trabalho 

Doméstico Cidadão. (Disponível em: <http://www.mte.gov.br/discriminacao/default.asp>. Acesso em: 

21.Out.2010). Já no contexto da OIT Brasil, tem-se o que segue: “DISCRIMINAÇÃO E DIVERSIDADE 

Projeto Igualdade Racial: desenvolvimento de uma política nacional para a eliminação da discriminação no 

emprego e na ocupação e promoção da igualdade racial no Brasil. Este projeto é decorrrente do compromisso do 

Brasil com o seguimento da Declaração da OIT sobre os Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho, 

adotada em 1998. De acordo com essa Declaração, todos os Estados-membros da OIT têm o compromisso de 

respeitar, promover e aplicar os princípios relativos aos direitos fundamentais: a liberdade sindical e o 

reconhecimento efetivo do direito de negociação coletiva; a eliminação de todas as formas de trabalho forçado 

ou obrigatório; a abolição efetiva do trabalho infantil; e, a eliminação de todas as formas de discriminação em 
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matéria de emprego e ocupação. Os principais instrumentos normativos que sustentam estes compromissos são 

as Convenções 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138, 182 da OIT. O projeto se desenvolve no contexto do acordo 

estabelecido entre o Governo Brasileiro e a OIT para a promoção de uma Agenda de Trabalho Decente no país, 

que contribua para o combate a pobreza, a diminuição das desigualdades sociais, a integração de políticas de 

emprego e proteção social, o respeito aos direitos fundamentais e o fortalecimento do diálogo social. O principal 

objetivo do projeto é contribuir ao fortalecimento das políticas públicas que visem a eliminação da discriminação 

racial e de gênero no mercado de trabalho brasileiro e a redução das desigualdades socioeconômicas entre 

brancos e negros, com atenção especial à situação das mulheres negras, em particular nas seguintes áreas: 1) 

Contribuir ao fortalecimento da capacidade da Secretaria Especial de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR), 

em especial no que se refere à implementação da Política Nacional de Promoção da Igualdade Racial (PNPIR) 

no que se refere ao mundo do trabalho e ao incentivar o diálogo e a colaboração entre a SEPPIR, o Ministério do 

Trabalho e Emprego (MTE), a Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, sindicatos de trabalhadores, 

organizações de empregadores e entidades do movimento negro. 2) Contribuir ao fortalecimento da capacidade 

dos Núcleos de Promoção da Igualdade de Oportunidades e Combate à Discriminação no Emprego e na 

Ocupação existentes no âmbito das Delegacias Regionais do Trabalho para: i) sensibilizar o público em geral 

para a discriminação de raça e de gênero e a necessidade de combatê-la; ii) promover medidas de ação 

afirmativa; e iii) desenvolver atividades conjuntas com grupos da sociedade civil, incluindo entidades do 

movimento negro, sindicatos de trabalhadores e organizações de empregadores. As ações a serem desenvolvidas 

pelo projeto até o final de 2005 (concentraram-se) nos seguintes eixos: Eixo 1: Desenvolvimento de um marco 

normativo relativo à promoção da igualdade racial. Eixo 2: Formulação de uma estratégia nacional de promoção 

de ações afirmativas voltadas para o mercado de trabalho. Eixo 3: Fortalecimento dos Núcleos de Promoção da 

Igualdade de Oportunidades e Combate à Discriminação no Emprego e na Ocupação, no âmbito das DRT´s. 

Eixo 4: Transversalização dos temas gênero e raça nas políticas públicas no âmbito do trabalho que promovam a 

igualdade racial e de gênero. Os parceiros principais para a implementação das ações do Projeto são: a Secretaria 

Especial de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR), a Secretaria Especial de Políticas para Mulheres (SPM), o 

Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), o Ministério Público do Trabalho (MPT), sindicatos de trabalhadores 

e organizações de empregadores e os movimentos sociais envolvidos com essas questões. Destaca-se que o ano 

de 2005 foi decretado pelo Presidente da República como ano de Promoção da Igualdade Racial. Nesse sentido 

todas as atividades previstas pelo projeto têm a finalidade de potencializar as metas e programas realizados em 

âmbito federal com o objetivo de efetivar aspectos referentes a uma política de ações afirmativas no mundo do 

trabalho. Entre as principais ações previstas para o ano de 2005 estão o Encontro Nacional sobre experiências de 

ação afirmativa no mundo do trabalho, que tem como um dos seus objetivos discutir propostas que apóiem uma 

estratégia nacional para a questão, a qual será debatida na I Conferência Nacional de Promoção de Igualdade 

Racial. (...), pretende-se publicar um estudo sobre os Núcleos de Combate à Discriminação e promoção da 

Igualdade Racial, existentes no âmbito do Ministério do Trabalho, os quais encontram-se em processo de 

reformulação de seus objetivos e metodologia e que têm contado com apoio do projeto”. (Disponível em: 

<http://www.oitbrasil.org.br/prgatv/prg_esp/discriminacao.php>. Acesso em: 21.Out.2010). E tudo isto sem 

prejuízo da discussão dos seguintes temas concernentes às discriminações: “Discriminação contra meninas deve 

acabar”, “Sobre Discriminação em matéria de Emprego e Profissão”, “Experiência dos núcleos da promoção da 

igualdade de oportunidades e combate à discriminação no emprego e na ocupação”, “Convenção 156 

Recomendação 165 sobre a igualdade de oportunidades e de tratamento para trabalhadores e trabalhadoras com 

responsabilidades familiares”, “Igualdade no trabalho : um desafio contínuo : Relatório Global no quadro do 

seguimento da Declaração sobre os Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho” (ressaltado no presente 

estudo), “Sobre Igualdade de Remuneração de Homens e Mulheres Trabalhadores por Trabalho de Igual Valor”, 

“Recomendação sobre a Igualdade de Oportunidades e de Tratamento para Homens e Mulheres Trabalhadores: 

Trabalhadores com Encargos de Família, “Direitos, empregos e seguridade social para mulheres e homens de 

idade”, “Relatório Global “Igualdade no Trabalho: um desafio contínuo”(também evidenciado nesta pesquisa), 

“Igualdade de Remuneração de Homens e Mulheres Trabalhadores por Trabalho de Igual Valor”, “Igualdade no 

trabalho: enfrentando os desafios”, “Igualdade racial: principais resultados”, “Semear de vitórias: 10 anos de 

INSPIR”, “Gênero, raça, pobreza e emprego: o programa GRPE no Brasil”, “Desigualdades raciais e de gênero 

no serviço público civil”, “Ação afirmativa para a igualdade racial: características, impactos e desafios”, “Hora 

da igualdade no trabalho, A (Relatório Global 2003)” (devidamente apontado também neste estudo), “Seminário 

Bipartite: Políticas de Emprego e Igualdade de Oportunidades”, “Trabalho, família e vida pessoal na pauta do 

governo brasileiro”, “Premiação do Selo Pró-Equidade de Gênero – 2009”, “Trabalho e Família: compartilhar é a 

melhor forma de cuidar”, “Mulher no mercado de trabalho: participação feminina cresce, mas desigualdade 

persiste”, “27 de abril Dia Nacional da Trabalhadora Doméstica”, “Tendências mundiais do emprego das 

mulheres”, dentre outros. (Disponível em: 

<http://www.oitbrasil.org.br/search/apachesolr_search/discrimina%C3%A7%C3%A3o?page=2&filters=tid%3A

5>. Acesso em: 08.Mai.2013). 
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 Assim, sem prejuízo das normas proibitivas de práticas discriminatórias no trabalho, 

dos fomentos, inclusive, à iniciativa privada para o combate àquelas e das políticas públicas já 

postas em andamento, deve-se incrementar o âmbito de atuação destas “ações afirmativas”, a 

fim de que seja alcançada a tão almejada igualdade material entre as pessoas, proporcionando-

se a estas iguais oportunidades de acesso ao mercado de trabalho, bem como condições para o 

exercício de suas atividades profissionais, observadas, de modo devido, as especificidades que 

cada uma apresente. 

 Inúmeras são as políticas hoje traçadas no encalço da humanização do trabalho, 

sempre no intuito de se fazer instituir os estudos e políticas anteriores, como também se 

prevenir futuras desigualdades.  

 No que tange à frente do sindicalismo, foram alcançados patamares até então jamais 

atingidos com as recentes alterações da legislação brasileira. Não obstante as mudanças 

institucionais ainda estejam ocorrendo, a incrementação de políticas públicas por meio de 

instrumentos reconhecidos e de âmbito global se faz presente na busca da tão almejada 

equiparação de direitos. 

 No campo do combate ao trabalho forçado há iniciativas tanto na esfera nacional como 

na internacional de conscientização e enfrentamento do trabalho escravo, dentre as quais 

merecem destaque o Relatório Global, o Plano MDA/INCRA para a Erradicação do Trabalho 

Escravo, a Lista Suja do Trabalho Escravo
196

, a Campanha Nacional de Combate ao Trabalho 

Escravo e a logomarca da OIT, a Comissão Especial criada pelo Conselho de Defesa dos 

Direitos da Pessoa Humana do Ministério da Justiça, além, é claro, do Plano Nacional para a 

Erradicação do Trabalho Escravo e da Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho 

Escravo. 

 Na esfera internacional merece destaque o Relatório Global
197

, por ser apresentado 

como diretriz mundial, servindo de alerta aos acontecimentos sociais e, especialmente, por 

sugerir, utilizando como modelo as ações já adotadas por diversos países do mundo, medidas 

mínimas de erradicação do trabalho forçado. 

                                                 
196

 Tal como ocorre com os inadimplentes, a ferramenta da Lista Suja propõe a divulgação do nome do 

empregador, além da qualificação pessoal ou da empresa, que tenham reduzido trabalhadores à condição análoga 

a de escravo, seja por falta de um ambiente mínimo de labor, seja pela infração à lei. 
197

 Os relatórios globais estudam as formas atuais de trabalho escravo e as equiparam ao ideal instituído pela 

Declaração de 1988 sobre Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho, estabelecendo assim uma espécie de 

manual consultivo sobre o tema. 
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 Dentre as mencionadas ferramentas, o Plano Nacional para a Erradicação do Trabalho 

Escravo elaborado pela Comissão Especial do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa 

Humana aparece como instrumento essencial para o enfrentamento do tema e 

institucionalização de ações e métodos com enfoque no combate ao trabalho forçado, ilegal e 

desumano. Criado em 2003, o documento estabelece uma parceria no posicionamento da 

Administração Pública e da sociedade civil no combate ao que chama de uma das mais graves 

formas de violação de direitos humanos e, por sua vez, ao Estado Democrático de Direito. 

 Ao direcionar a atuação dos órgãos públicos e demais organismos sociais de forma 

integrada, o Plano busca, na atuação permanente de todos os envolvidos, a minimização 

gradativa até se alcançar a erradicação do trabalho escravo e desumano, fortalecendo e 

fomentando o Plano Nacional de Direitos Humanos. 

 Com ações que vão desde a proibição de contratação com o Poder Público de 

empresas deflagradas por trabalho escravo à classificação como crime hediondo do crime de 

redução à condição análoga a de escravo, o Plano vem sendo considerado o maior instrumento 

de combate ao tema, ganhando adeptos e credibilidade em toda a sociedade civil. 

 Por sua vez, a Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo (CONATRE), 

que substituiu o Grupo Executivo para Erradicação do Trabalho Forçado – GERTRAF, tem 

papel salutar no campo das políticas públicas de embate ao trabalho forçado, uma vez que a 

ela cabe, por competência, acompanhar e analisar a aplicação dos Planos existentes, projetos 

de leis nacionais e cooperação na sociedade internacional, além de propagar a educação 

científica sobre o assunto.  

 No que se refere ao campo do trabalho infantil, as políticas públicas tampouco foram 

esquecidas. Já no mês de Outubro de 2013 acontece a Terceira Conferência Global sobre o 

Trabalho Infantil, tida como um dos maiores e mais amplos mecanismos de discussão e 

elaboração de políticas contra este mal que ainda assola todo o mundo. 

 As ferramentas sociais também têm sido fonte de inspiração ao segmento das políticas 

públicas contra o trabalho infantil, as quais incitam uma marcha virtual com o uso de um 

logotipo oferecido pela campanha no perfil dos usuários de facebook e twitter como 

simbologia para a criação de uma rede mundial contrária à prática. Pretende-se montar uma 

imagem final com a união de todas as pequenas marcas distribuídas aos usuários da 
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campanha, ou seja, um “catavento” como símbolo de força, liberdade e protesto. Aqui o ideal 

é a conscientização e a educação pelo fim do uso do trabalho infantil. 

 Na última Conferência Ethos, de 2013, que trouxe como discussão os negócios 

sustentáveis e responsáveis com olhar de empreendedorismo para o setor privado e para o 

Brasil em si, na qual se discutiram situações que abraçam tanto o trabalho forçado como o 

trabalho infantil, defendeu a Diretora da OIT no Brasil, que da década de 90 até os dias de 

hoje houve um considerável decréscimo no uso do trabalho de crianças e em condições 

desumanas ou perigosas
198

. Entretanto, nesta mesma oportunidade, Laís Abramo ressalta que 

os estudos internacionais da OIT revelam que o que tem sido feito em nível mundial é 

insuficiente e não alcançará a meta esperada para 2016. Tais estudos servem de estatísticas 

para a III Conferência Global sobre o Trabalho Infantil que tem início, em Outubro de 2013 

(dos dias 08 a 10 do mesmo mês), com a participação de diversos países do mundo, para a 

incrementação de novas políticas de prevenção e combate ao problema. 

 Dentre as políticas públicas de enfrentamento e embate à discriminação de gênero no 

emprego e ocupação tem-se o mais recente Plano Nacional de Políticas para as Mulheres, o 

qual, instituído por meio do Decreto n.° 7.959, de 13 de Março de 2013, para viger dentre 

2013 a 2015, tem naquela o foco primordial de concretização e proteção dos direitos 

humanos. 

 Ao cuidar de assuntos que vão desde a posição da mulher no mercado de trabalho até 

mesmo a medidas de tratamento e combate ao preconceito, racismo, violência e desigualdade 

social, a atual política nacional oriunda dos esforços da Secretaria de Políticas para as 

Mulheres, dos membros do Comitê de Monitoramento e Articulação, do Conselho Nacional 

dos Direitos da Mulher, bem como da sociedade civil em geral, por meio das chamadas 

Conferências Nacionais, tem como fim primordial a participação da mulher como sujeito 

primordial de uma sociedade cidadã. 

 A preocupação com o fomento das políticas públicas de transversalidade já existia 

com a edição dos Planos e Conferências anteriores, as quais ocorrem desde 2004. Mas, foi 

mesmo com as Orientações Estratégicas para a Consolidação de Mecanismos de Políticas para 

                                                 
198

 Segundo a Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio (PNAD) do IBGE, de 1992 a 2011 houve uma queda 

de 56% (cinquenta por cento) no uso do trabalho infantil, apesar de ainda existirem formas inaceitáveis de 

trabalho. 



166 
 

Mulheres de 2011, da Secretaria de Políticas para Mulheres da Presidência da República, que 

o assunto ganhou maior escopo. 

 Em 2012 foi ratificada a 4.ª edição do Programa Pró-Equidade de Gênero e Raça, 

objetivando assim que as empresas públicas e privadas alcancem um ambiente de trabalho 

equilibrado, com foco na erradicação de toda e quaisquer formas de discriminação com base 

no gênero ou raça, através de metas e diretrizes de combate a práticas consideradas 

discriminatórias, de conscientização interna e de ocupação de cargos condizentes ao alcance 

da dignidade humana. Como meio de incentivar as empresas no engajamento das boas 

práticas igualitárias, o Programa emiti um selo de certificação à organização que comprove o 

cumprimento de 70 % (setenta por cento) do plano de ação depositado.   

 As discriminações, ainda patentes no mundo contemporâneo, e, sobretudo, no âmbito 

de desenvolvimento das relações trabalhistas, indicam a urgência quanto à efetivação das 

normas de igualdade e não discriminação, bem como a articulação de políticas nacionais 

direcionadas à prevenção e combate daquelas práticas. 

 Urge a erradicação das discriminações no trabalho. 

 Deve-se incutir na sociedade o dever de respeito das diferenças entre as pessoas, 

aplicando-se em concreto a legislação vigente concernente ao assunto, bem como se 

proporcionando padrões mínimos laborais para que todos possam prover o seu sustento e de 

seus dependentes – somente deste modo se atingirá a pretensa igualdade material, como 

princípio orientador do Estado Democrático de Direito (com a valorização do trabalho digno, 

decente, e do próprio trabalhador, bem como com o resguardo do direito à igualdade e não 

discriminação).  

 A incrementação de políticas governamentais deve ser, assim, incentivada, quando não 

compelida aos Estados Soberanos, como o Brasil, e pelo fortalecimento de regimes 

internacionais. 
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4.3. Dignidade da Pessoa Humana e Igualdade e Não Discriminação: Senso de Cidadania 

 

 Com o objetivo de combater as práticas discriminatórias no trabalho, os Estados 

Democráticos de Direito, incluindo-se neste contexto o Estado brasileiro, têm, cada vez mais, 

adotado normas incriminadoras e morais contra aquelas. 

 No âmbito do trabalho, e jamais se esquecendo das indispensáveis normas voltadas à 

prevenção e à repressão de todas e quaisquer formas de discriminações (com a imposição de 

sanções puramente penais, penais e trabalhistas, unicamente trabalhistas, civis e demais 

administrativas), mister se faz o estudo das políticas públicas, mas, também, da cidadania. 

 A articulação de políticas nacionais e o fortalecimento institucional são fundamentais 

à promoção da diversidade e à eliminação de todas e quaisquer práticas discriminatórias no 

labor.
199

 

 

4.3.1. Cidadania na prevenção e combate das discriminações no trabalho no Brasil 

 

 A educação e a expansão do senso de cidadania (a possibilidade de uma educação 

cidadã) se mostram, ainda hoje, imprescindíveis ao fortalecimento da sociedade moldada nos 

princípios democráticos – assim, a cidadania é fundamental na prevenção e combate das 

discriminações no trabalho, para a inclusão social e a redução das desigualdades sociais. 

                                                 
199

 Como certo, no Brasil: “O Governo Federal vem desenvolvendo ações na direção da promoção de igualdade 

de oportunidades a grupos e populações socialmente excluídas, por meio da disseminação, fortalecimento 

institucional e articulação de políticas públicas que promovam a diversidade e a eliminação de todas as formas 

de discriminação. O Ministério do Trabalho e Emprego tem impulsionado ações e apoios estratégicos a estas 

políticas, com a finalidade de contribuir para a consolidação de uma política nacional integrada de inclusão 

social e redução das desigualdades sociais com geração de trabalho, emprego e renda, promoção e expansão da 

cidadania. Essas políticas são desenvolvidas por meio de diversos programas do Sistema Público de Trabalho, 

Emprego e Renda, Economia Solidária, Relações do Trabalho, Fiscalização ao cumprimento das normas de 

proteção ao trabalhador e trabalhadora e de ampliação e aperfeiçoamento da rede de combate à discriminação no 

trabalho, além do Programa Brasil Gênero e Raça que incorpora a promoção da igualdade de oportunidades no 

trabalho e o combate à discriminação, fundamentada na raça, cor, sexo, religião, opinião pública, ascendência 

nacional ou origem social, de acordo com as Convenções nº 100 e nº 111 da Organização Internacional do 

Trabalho - OIT, e outras discriminações, como idade, orientação sexual, estado de saúde, deficiência, cidadania e 

obesidade, através de ações educativas de sensibilização. O Programa está presente nas Delegacias e 

Subdelegacias Regionais do Trabalho, por meio dos Núcleos de Promoção da Igualdade de Oportunidades e de 

Combate à Discriminação, criados pela Portaria do MTE nº 604 de 01 de junho de 2000”. Disponível em: 

<http://www.mte.gov.br/discriminacao/default.asp>. Acesso em: 23.Out.2010. 
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 Apontando-se, portanto, a meta em apreço, preciosas são as análises quanto às 

dimensões da cidadania, sua evolução no Brasil e seu estabelecimento como um dos objetivos 

fundamentais do País. 

 

4.3.1.1. Dimensões da cidadania no contexto mundial 

 

 A expressão “cidadania” – do latim, civitas, “cidade” – teve seu uso linguístico, tal 

qual o hodiernamente utilizado, originado quando do início da fundamentação jurídica do 

Estado Moderno, compreendido este como a expressão do poder absoluto, perpétuo e 

incondicionado exercido pelo soberano sobre seus súditos. 

 Assim, a ideia de soberania fez brotar a “cidadania” como um instrumento de garantia 

de condições mínimas de sobrevivência à pessoa. 

 À época (quando do começo da fundamentação jurídica do Estado Moderno), a 

cidadania era pensada de forma vertical. A relação entre o soberano e seus súditos se refletia 

na vinculação entre o sujeito dotado de poder e os sujeitos obrigados a obedecer – estes, 

então, eram chamados de “cidadãos súditos”. 

 Apesar da condição submissa, os referidos cidadãos possuíam uma série de direitos 

(como os da proteção e da justiça) que viriam a limitar o exercício do poder do soberano. 

 Nessa lógica, a cidadania era tida, no século XVI, como um instrumento de unificação 

do Estado Absoluto. 

 A cidadania, contudo, não se estendia a todos os indivíduos de um Estado – somente 

eram tidos como cidadãos os indivíduos que nasciam livres e eram considerados como 

nacionais de uma esfera estatal. Excluídos, portanto, restavam os escravos, estrangeiros, 

dentre outros. 

 Os cidadãos nacionais eram assim reconhecidos por meio do critério do ius sanguinis 

– eram cidadãos os filhos de outros cidadãos, súditos livres originários do Estado. 
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 Se no século XVI a cidadania era compreendida, então, como o ponto de unificação do 

Estado Absoluto, no século XVII referido instrumento veio a firmar o mesmo Estado. 

 Com o desenvolvimento, todavia, de uma consciência histórica de desigualdade, o fato 

de habitarem em um Estado Absoluto não mais bastou aos cidadãos – seus direitos, antes 

subjetivos e somente no plano abstrato, passaram a ser buscados e conquistados. 

 Nessa linha, e destacando-se em um primeiro momento a evolução da cidadania na 

Europa centro-ocidental, despontaram os direitos civis, políticos e sociais, nesta ordem, e 

respectivamente nos séculos XVIII, XIX e XX. 

 Frente a tais alterações, novas formas de Estado foram aparecendo. 

 Em busca de uma cidadania liberal, dentro de um conceito prévio de Estado Liberal, 

as revoluções ganharam destaque na evolução histórica da sociedade, e, nesta, dos direitos 

civis, políticos e sociais. 

 A Revolução Inglesa do século XVII, iniciada em 1640 e finda em 1688, foi tida como 

a primeira revolução burguesa.  

 Por meio da experiência histórica inglesa, verificou-se que somente uma revolução 

política poderia abrir caminhos a uma revolução industrial, e não o inverso. O 

desenvolvimento nacional deveria ser a preocupação primeira, calcada no fortalecimento dos 

direitos civis e políticos dos cidadãos – e frente a tal premissa se daria a evolução industrial. 

 A Revolução Inglesa, assim, proporcionou a formação da Monarquia Constitucional 

(com a prevalência do Estado Monárquico Absolutista, mas com a dominação econômica pela 

classe burguesa que tomou para si o poder estatal) e efetivou a transição do capitalismo 

comercial para o capitalismo industrial. 

 A aludida cidadania liberal despontou, então, nesse cenário, trazendo à reflexão o 

significado dos direitos dentro do pensamento liberal, e possibilitando a discussão do seu 

valor universal (para todas as pessoas) e das suas limitações históricas de classe. 

 O liberalismo surgiu trazendo, assim, a proteção dos direitos civis por intermédio de 

uma Carta de Direitos (Bill of Rights). 
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 A exemplo do ocorrido na Inglaterra, nos Estados Unidos da América, no século 

XVIII, se dera, por sua vez, a Revolução Americana. 

 A Revolução Americana partiu da oposição intelectual e dos protestos contra a pressão 

inglesa, haja vista a desconfiança de cada ex-colônia em relação à garantia de direitos 

individuais e à possibilidade de opressão de um governo centralizado em um capital nacional, 

e se confirmou com a Declaração de Independência, de 1776, e a Constituição de 1787. 

 No panorama norte-americano, tal qual se dera na França, a questão central da 

cidadania foi a garantia de liberdades individuais contra a desigualdade social ou em oposição 

ao domínio de uma potência externa. 

 Assim, a Revolução Americana seguiu o caminho das revoluções burguesas, uma vez 

que visou à garantia dos direitos individuais e sócio-econômicos da pessoa contra a possível 

tirania externa, limitando, igualmente, o poder político interno em favor dos indivíduos, e 

estabelecendo o princípio democrático representativo – firmaram-se, portanto, as bases da 

cidadania liberal norte-americana. 

 Respaldada pelo mencionado princípio democrático representativo, a cidadania liberal 

norte-americana foi e ainda é bastante criticada – diz-se haver uma cidadania inclusiva para 

alguns e excludente para muitos. 

 A explicação norte-americana para tanto estaria assentada, contudo, na exclusão pela 

falta de compreensão ou pelo mau uso das liberdades e, via de consequência, da cidadania. O 

sistema representativo democrático não estaria, assim, e sob tal vertente, comprometido. 

 Na França, ao seu turno, e como o indicado, a Revolução também burguesa ocorreu no 

mesmo século XVIII e se fundamentou na ideia dos direitos naturais do homem (a partir do 

seu nascimento) – deste momento histórico em diante, liberdade, igualdade e fraternidade se 

perfizeram em reconhecidos direitos dos cidadãos. 

 No mesmo período, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, 

conferiu a dimensão jurídico-política da cidadania liberal ao afirmar que os homens nascem e 

permanecem livres e iguais em direitos. 

 No século XVIII, portanto, a cidadania adquiriu uma caracterização política 

horizontal, abstrata e universal. 
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 A cidadania liberal se baseou, então, nos princípios fundamentais da nacionalidade, 

dos direitos naturais individuais, da participação política e da igualdade perante a lei. 

 As igualdades política e social, como ideais, sempre se fizeram presentes nas 

revoluções – aliás, no mundo contemporâneo, certa ainda é a necessidade de equilíbrio (ou 

proximidade a uma situação de equilíbrio) entre Política, Economia, Sociedade e Direito. 

 A cidadania liberal, contudo, começou a passar por uma crise quando questionada por 

socialistas e, também, quando discutida por forças democráticas. 

 O Estado Liberal, mesmo reconhecendo os “direitos fundamentais do homem”, negava 

o pleno exercício da cidadania (por exemplo, aos pobres, às mulheres, aos analfabetos, dentre 

outros), instituindo o voto censitário e estabelecendo uma diferenciação de classes, inclusive 

convivendo com a escravidão durante longo período. 

  A chamada cidadania liberal era, assim, adstrita ao espaço territorial estatal, mas não 

se aplicava a todos nem mesmo dentro do Estado. A cidadania era concedida pelo Estado, e 

como um status, a alguns de seus membros, os quais seriam beneficiários iguais em direitos e 

obrigações/deveres. 

 Tal status político, todavia, pouco acrescentava quanto às garantias sociais. 

 O socialismo, assim, adentrou ao cenário – e, por sinal, não seria compreendido, senão 

no contexto da própria Revolução Francesa. 

 Dentro do conceito de uma política de massas, as transformações sociais comporiam o 

caminho preferido pelos socialistas para o fortalecimento da cidadania (a título 

exemplificativo, destacam-se as seguintes situações: deveriam as mulheres lutar pela 

cidadania, tal como o fizeram; a batalha das Nações pela autodeterminação deveria 

prosseguir, afirmando-se os direitos sociais; os excluídos deveriam seguir na guerra pelos seus 

direitos, mantendo ou buscando preservar suas identidades étnico-culturais; o combate às 

torturas e perseguições deveria permanecer; dentre outras transformações sociais – e, tudo 

isto, no intuito da construção de uma cidadania universal, não excludente, unida à busca pela 

qualidade de vida combinada com o desenvolvimento sustentável). 

 A cidadania deveria pressupor relações iguais de titularidade na comunidade política. 
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 Postulados jurídico-políticos da cidadania liberal foram, então, severamente 

questionados durante os séculos XIX e XX, uma vez que a realidade trouxe à tona 

contradições, paradoxos, insuficiências e limitações. 

 Já no século XXI, a situação mundial se alterou de forma considerável e novas 

variáveis impuseram e impõem a verificação de uma perspectiva atual à cidadania. 

 As desigualdades sociais, as disparidades na distribuição de renda, a exclusão social, o 

engano quanto às expectativas com a globalização, a necessidade de universalização dos 

direitos humanos fundamentais, o terrorismo, a imigração, os recentes movimentos sociais, a 

pluralidade religiosa e étnica, dentre outros fatores pedem novas dimensões da cidadania – o 

modelo liberal se esgotou. 

 De fato, urgem a inclusão social e a redução das desigualdades em todos os níveis – é 

preciso, dentre outros fatores, que se compreenda a multiculturalidade. 

 Sendo os indivíduos os donos dos direitos civis e a coletividade a titular dos direitos 

sociais, certo é que a atualidade traz direitos cuja mesma titularidade é difusa e universal. 

 Mecanismos de informação e comunicação global – a globalização e sua 

complexidade – interferem na titularidade da cidadania. 

 É necessário redimensionar a cidadania para que todos, com suas particularidades 

culturais, étnicas, dentre outras possam exercer os mesmos direitos. 

 A compreensão e efetividade da multiculturalidade podem trazer, igualmente, a 

fragmentação de valores, interesses e conhecimentos, tornando necessário o reconhecimento 

de divergências como inerentes ao exercício de direitos – a complexidade de interesses 

acarreta o dever da intermediação de conflitos de modo cada vez mais constante, intenso. 

 Indivíduos, grupos, minorias não podem se quedar excluídos da sociedade – a 

cidadania deve também ser inclusiva. 

 Procedimentos jurídico-políticos, benefícios sociais, dentre outras medidas devem ser 

reconhecidos aos cidadãos, mormente por intermédio da promoção e incrementação de 

políticas públicas. 

  O cidadão deve ser analisado dentro de um quadro internacional, cosmopolita. 
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 A dignidade da pessoa humana, a igualdade e não discriminação e o papel de cada 

cidadão dentro do Estado devem ser reconhecidos e devidamente valorizados – necessários, 

portanto, a verificação e o resguardo dos direitos humanos fundamentais da pessoa.  

 O senso de cidadania deve ser desenvolvido em uma perspectiva horizontal para o 

acesso dos cidadãos a direitos e, também, para o comprometimento de seus interesses com 

questões da comunidade (como, por exemplo, a defesa ambiental, a responsabilidade social, a 

transparência dos negócios públicos, a distribuição de renda, a própria inclusão social, dentre 

outros). 

 A cidadania deve ser participativa, ativa – deve possibilitar a formação de uma 

sociedade mais livre e igualitária (por meio, também, do conceito de solidariedade). 

 Assim deve ocorrer, portanto, no contexto mundial, no qual se insere o Estado 

brasileiro – também no Brasil deve-se buscar a construção de uma sociedade livre, igualitária 

e solidária, não somente para que se proceda à inclusão social e se reduzam as desigualdades 

para o fim das barbáries que são as discriminações em todos os setores, e principalmente no 

trabalhista, mas para que se atinja algo muito maior: o desenvolvimento econômico e social 

do País. 

 

4.3.1.2. Cidadania no Brasil: evolução constitucional 

 

 Objetivando o acima exibido, e para que se possa compreender, seguindo-se o foco do 

estudo, a cidadania como um instrumento de prevenção e combate das discriminações no 

trabalho, importante a verificação daquela inserta no contexto do Brasil, bem como de sua 

evolução constitucional neste campo. 

 No Brasil, a ênfase foi conferida aos direitos sociais, os quais precederam os direitos 

civis e políticos. 

 A cidadania, especialmente ligada aos direitos políticos, fora, no Brasil, relegada, se 

assim se pode tratar, a um segundo plano. 
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 Na década de 1950, Thomas Humphrey Marshall definiu a cidadania como o status 

que se concedia aos membros de pleno direito de uma comunidade, sendo seus beneficiários 

iguais em direitos e em obrigações/deveres.
200

 

 Como o já exibido em nível mundial, mas também aplicável ao Brasil, com as 

desigualdades sociais, as disparidades na distribuição de renda, a exclusão social, a frustração 

quanto às expectativas com a globalização, a necessidade de universalização dos direitos 

humanos fundamentais, o terrorismo, a imigração, os novos movimentos sociais, a pluralidade 

religiosa e étnica, dentre outros fatores, premente se mostrou a imperiosidade de uma 

redefinição quanto à cidadania, sobretudo no tocante a sua titularidade (trazendo ao debate a 

distinção entre indivíduos e cidadãos). 

 A visão estática e individualista da cidadania precisava e insta ser superada, até 

mesmo porque a experiência histórica mundial já demonstrava que a participação política 

mais ativa dos cidadãos conduziria à construção (ou traria a possibilidade de construção) de 

uma sociedade justa/igualitária, livre e solidária. 

 Naquela citada década de 1950, e concentrando-se na situação do Estado brasileiro, 

este já buscava a mencionada construção de uma sociedade livre, igualitária e solidária – 

almejava-se o desenvolvimento do Brasil, com a constituição de uma verdadeira Nação. 

 Condições para que o Brasil se tornasse um genuíno Estado-Nação não faltavam, 

destacando-se: a generosa fertilidade do solo brasileiro; suas riquezas naturais 

incomensuráveis; seu imenso e potencial mercado interno; dentre outras. E mais, em 1929, 

por uma contingência histórica (quando da “quebra” da Bolsa de Valores de Nova Iorque), o 

Estado brasileiro foi levado a se voltar ao seu mercado – houve a imprescindibilidade da 

internalização dos centros de decisão econômica. 

 Ocorre, todavia, que tal processo de desenvolvimento restara atravancado e, assim, 

impedida, como ainda hodiernamente se observa, a constituição de uma verdadeira Nação 

brasileira, fundada e, ao mesmo tempo, propiciadora da cidadania. 

                                                 
200

 LOPES, Ana Maria D‟Avila. A cidadania na constituição federal brasileira de 1988: redefinindo a 

participação política. In: Constituição e democracia – estudos em homenagem ao professor J. J. Gomes 

Canotilho. Coordenadores: Paulo Bonavides, Francisco Gérson Marques de Lima e Fayga Silveira Bedê. p. 22. 
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 E, para a compreensão do ocorrido, mister se faz a menção ao desenvolvimento do 

Brasil como Estado Soberano e, neste contexto, à evolução da cidadania e ao meio e modo de 

produção adotado pelo País. 

 Em assim sendo, no Brasil não houve a adoção do modelo inglês de cidadania:  

“(...) houve no Brasil pelo menos duas diferenças importantes. A primeira 

refere-se à maior ênfase em um dos direitos, o social, em relação aos outros. 

A segunda refere-se à alteração na seqüência em que os direitos foram 

adquiridos: entre nós o social precedeu os outros”
201

.  

 “Sem” cidadania impossível restou a construção de um Estado-Nação, pois este não há 

na ausência daquela. “Isto quer dizer que a construção da cidadania tem a ver com a relação 

das pessoas com o Estado e com a nação. As pessoas se tornavam cidadãs à medida que 

passavam a se sentir parte de uma nação e de um Estado”
202

. 

 Não obstante, e, ao contrário, a título de reforço, importante lembrar o peso do 

passado no desenvolvimento brasileiro. 

 O Brasil fora colonizado por Portugal por meio da conquista, da dominação – esta 

marcada pelo extermínio por intermédio da guerra, pelo subjugo da população ao 

analfabetismo, pela formação de uma sociedade escravocrata, pela disseminação de doenças 

entre os índios, pela economia monocultora e latifundiária (própria de uma sociedade 

caracterizada pela escravidão), dentre outros dados – enfim, pela constituição de um Estado 

Absolutista. 

 Dentre os pontos referidos, sem dúvida qualquer fora a escravidão um dos fatores mais 

negativos à construção da cidadania: 

“Os escravos começaram a ser importados na segunda metade do século 

XVI. A importação continuou ininterrupta até 1850, 28 anos após a 

independência. Calcula-se que até 1822 tenham sido introduzidos na colônia 

cerca de 3 milhões de escravos. Na época da independência, numa população 

de cerca de 5 milhões, incluindo 800 mil índios havia mais de 1 milhão de 

escravos. 

(...) 
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 CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no Brasil – o longo caminho. Rio de Janeiro: Editora Civilização 

Brasileira, 2002. p. 12. 
202

 Idem, ibidem. p. 12.  
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A escravidão penetrava em todas as classes, em todos os lugares, em todos 

os desvãos da sociedade: a sociedade colonial era escravista de alto a 

baixo”
203

. 

 Ao lado, e até como reflexo dessa sociedade escravocrata, reinava o analfabetismo. A 

educação, assim, era mais do que precária. 

 Quando da colonização do Brasil, então, a grande maioria da população ficou excluída 

dos direitos civis e políticos – não havia um sentido de nacionalidade. 

 Na independência do Estado brasileiro – negociada e, assim, “aceita” por Portugal –, 

os direitos políticos começaram a se sobressair, mas não o suficiente para que se notasse 

alguma alteração quanto à questão da cidadania. 

 Referindo-se, de modo contundente, ao direito de voto e, assim, de participação dos 

cidadãos no governo, os direitos políticos se mostraram limitados, restando destes excluídos, 

por exemplo, os escravos
204

, as mulheres, os analfabetos, dentre outros. Poucos, portanto, 

eram os indivíduos tidos como cidadãos. 

 No período colonial, então, os direitos civis só estavam previstos na legislação, sem 

possibilidade de sua efetividade. E os direitos políticos estavam restritos a uma mínima 

parcela da população. 

 Não havia o sentido de nação. O único lampejo deste somente se dera durante a 

Guerra do Paraguai, de 1865 a 1870, quando, por causa do contato de militares brasileiros, e 

de distintas patentes, com combatentes de outros Países, vieram à pauta questões relacionadas 

a problemas sociais e a regimes políticos. Só a partir de então começou a se desenvolver entre 

os militares de carreira e os civis convocados à luta um interesse pelo ideal republicano e pelo 

desenvolvimento econômico e social brasileiro. 

 Com a proclamação da República brasileira, aos 15 de novembro de 1889, instaurou-

se o regime republicano, o qual colocou fim à monarquia no Brasil. 
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 Os direitos civis e políticos, todavia, permaneceram precários. E frente a tal situação, 

difícil até mesmo a firmação dos direitos sociais.   

 Na década de 1920, contudo, com a urbanização e o processo de industrialização, 

destacou-se a figura do operário e, por conseguinte, a denominada “cidadania operária” – 

fazendo, assim, despontarem os aludidos direitos sociais. 

 O desenvolvimento social com base em direitos civis e a participação política, como o 

indicado, restavam atravancados, assim permanecendo até a década de 1930: 

“Pode-se concluir, então, que até 1930 não havia povo organizado 

politicamente nem sentimento nacional consolidado. 

(...) 

(O que existia) Era uma cidadania em negativo, (...). 

(...) 

Aos grandes acontecimentos políticos nacionais, ele (o povo) assistia, não 

como bestializado, mas como curioso, desconfiado, temeroso, talvez um 

tanto divertido”
205

. 

 A partir da década de 1930, aceleraram-se as mudanças sociais e políticas. 

 Os direitos sociais verdadeiramente despontaram. Criou-se, em 1930, o Ministério do 

Trabalho, Indústria e Comércio – atual Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) – e, logo 

após, adveio a CLT, aprovada pelo Decreto-lei n.º 5.452, de 1º de maio de 1943. 

 No âmbito político, as instabilidades permaneceram, haja vista a alternância de 

regimes “democráticos” com períodos marcados pela ditadura. 

 De 1945 até 1964, o Brasil viveu, em linhas gerais, um período democrático, com 

características políticas, marcado pelo populismo, pelo nacionalismo. 

 Os direitos sociais definitivamente se firmaram como precedentes aos direitos civis e 

políticos pelo ocorrido entre os anos de 1930 e 1945: “O período de 1930 a 1945 foi o grande 

momento da legislação social. Mas foi uma legislação introduzida em ambiente de baixa ou 

nula participação política e de precária vigência dos direitos civis”
206

.  
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 Os direitos sociais não trouxeram consigo os direitos políticos. 

 Os direitos políticos somente começaram a ter uma maior efetividade a partir de 1945. 

Deste ano até 1964, o Brasil, se assim se pode dizer, passou por sua primeira e válida 

experiência democrática, sobressaindo-se aqueles direitos. 

 Na realidade: 

“O período de 1930 a 1937 representou um primeiro ensaio de participação 

popular na política nacional. Foi tentativa ainda hesitante e mal organizada. 

Não houve tempo para o aprendizado da participação, para a organização de 

partidos ou movimentos bem enraizados”
207

. 

 Assim, a participação popular somente aumentou significativamente depois de 1945. 

 A ideia do desenvolvimentismo no Brasil reinava, mas, desafortunadamente, sob a 

égide de uma democracia liberal, refém do controle das elites: “O povo perturbava o 

funcionamento da democracia dos liberais. (...), o governo do país não podia sair do controle 

de suas elites esclarecidas”
208

. 

 Em 1964, com o golpe de Estado, nova ditadura se instalou, restringindo-se, pela 

violência, os direitos civis e políticos, e assim permanecendo tal quadro até o ano de 1974. 

 Paradoxalmente, durante a ditadura, os direitos sociais voltaram a ganhar relevo. 

 De 1974 em diante, findo o período ditatorial, verificou-se uma abertura lenta e 

gradual à democracia, focando-se, em nova oportunidade, os direitos civis e políticos – daí ser 

o momento histórico compreendido entre os anos de 1974 e 1985 conhecido como o de 

“redemocratização”. 

 Em 1988, com a promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil – a 

mais liberal e democrática que o País já teve –, voltou propriamente à tona a questão da 

cidadania. Por isto ser aquela Carta também chamada de “Constituição cidadã”, prevendo em 

seu artigo 1.º, inciso II, a cidadania como um dos princípios fundamentais do Estado 

Democrático de Direito: 
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“Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel 

dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 

Democrático de Direito e tem como fundamentos: 

I - a soberania; 

II - a cidadania; 

III - a dignidade da pessoa humana; 

IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; 

V - o pluralismo político. 

Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de 

representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição”. 

 A democracia política, contudo, não resolveu os problemas econômicos mais 

importantes, tais quais a desigualdade e o desemprego, dentre outros – questões tais que 

refletem a cidadania como um senso ainda a ser compreendido e absorvido. 

 Paralelamente ao exposto, e deixando-se por um momento o assunto relativo à 

cidadania, imperiosa, para a complementação do tópico em análise, a verificação do modo de 

produção capitalista incorporado pelo Estado brasileiro. 

 Quanto ao modo de produção referido, portanto, certo é que, no final do século XIX, 

início do XX, o capitalismo se expressava na competitividade verificada no mercado. Pouca 

era a interferência do Estado na economia – a ingerência deste Estado somente ocorria quanto 

à manutenção e ao funcionamento do capitalismo. 

 No século XX, o Estado passou por diversos modelos econômicos, tais quais: o 

patrimonialista (mais predatório); o intermediário (burocrático e limitado pela falta de 

iniciativa privada); e, o desenvolvimentista (também contaminado pela burocracia, mas não 

obstaculizado à promoção e ao desenvolvimento econômico). 

 O capitalismo, nessa conjuntura, acompanhava e ao mesmo tempo refletia as 

transformações vividas e por todos sentidas.  

 No final do século XX, início do XXI, a doutrina não liberal, mas sim neoliberal 

difundida, sobretudo, pela Inglaterra e pelos Estados Unidos da América, trouxe nova 

característica ao capitalismo, incentivando, sob a argumentação de que poderiam ser evitadas 

crises econômicas futuras, a privatização de pessoas jurídicas estatais. 
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 As vantagens da aludida privatização eram vinculadas à iniciativa privada, ao aperto 

fiscal, ao controle de inflação, dentre outras. 

 No período em voga, o Estado fora, e novamente, afastado do modelo econômico 

desenvolvimentista. 

 O Estado, em nova oportunidade, deixou de adotar, de modo mais efetivo, políticas 

intervencionistas sobre o funcionamento da economia
209

. 

 No século XXI, a despeito da democracia política apontada, com o acirramento da 

crise global vivida (e sem prejuízo dos avanços macroeconômicos), a pobreza e as 

desigualdades verificadas no Brasil – País tido como “periférico” – as ideias 

desenvolvimentistas voltaram a ganhar destaque. Retomou-se, se assim se permite dizer, a 

questão do desenvolvimento do Estado Soberano. 

 Unindo-se, então, as questões da cidadania (e seu desenrolar no Brasil) e do 

capitalismo (e seu desenvolvimento no País), também no Estado brasileiro, a exemplo do 

âmbito internacional, deve-se buscar a construção de uma sociedade livre, igualitária e 

solidária. 

 A inclusão social, a redução das desigualdades sociais, a obstaculização do processo 

contínuo de disparidades na distribuição de renda, dentre outros fatores negativos, devem ser 

combatidas, e não só para o fim das barbaridades que são as discriminações em todos os 

âmbitos, e sobretudo no do trabalho, foco primeiro deste estudo, mas para que se alcance o 

desenvolvimento do Brasil com a construção de um verdadeiro Estado-Nação, cuja sociedade 

reste fortalecida e guiada pelos princípios democráticos, ciente do conceito de solidariedade e 

dos sensos de responsabilidade e cidadania (participativa, ativa). 
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Ob. cit. p. 24. 
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4.3.1.3. Cidadania firmada como fundamento do Estado Democrático de Direito: 

possibilidade fática da eliminação das discriminações no trabalho no Brasil 

 

 Como anteriormente exposto, certo é que, depois do período ditatorial, e, 

principalmente, após a CF/88, a cidadania se firmara como um dos fundamentos do Brasil, 

como Estado Democrático de Direito. 

 A cidadania, assim, retornou ao cerne de diversas discussões vinculadas, acima de 

tudo, à democracia. 

 A democracia política não conseguiu encerrar relevantes questões econômicas (na 

verdade, sócio-econômicas), o que, por consequência, levou, justamente, ao questionamento 

da cidadania.   

 Muito se esperava da democracia, mas poucos se mostraram os seus avanços: “(...) os 

próprios mecanismos e agentes do sistema democrático, como as eleições, os partidos, o 

Congresso, os políticos se desgastam e perdem a confiança dos cidadãos”
210

. 

 Sendo assim, para que os indivíduos aprendam o senso de cidadania, o foco 

democrático deve ser retomado. 

 A democracia se mostra relevante, pois é esta que traz as regras às relações e aos 

conflitos que se traçam na sociedade e, em especial, entre o capitalismo e o desenvolvimento 

estatal – é a “chave-mestra” a tais inter-relações. 

 Como o analisado, a ideia de avanço do Estado brasileiro fora apoiada no 

desenvolvimento industrial e no crescimento demográfico – a evolução nacional fora deixada 

para um segundo momento (daí, reiterar-se que primeiro se firmaram os direitos sociais e, 

posteriormente, os civis e os políticos
211

). 
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 CARVALHO, José Murilo de. Ob. cit. p. 8. 
211

 Restou, assim, e por longo tempo comprometida – como de certo modo ainda está – a questão da cidadania, a 

qual, sem dúvida qualquer se liga às conquistas dos direitos civis, políticos e sociais. Direitos Civis relativos aos 

direitos fundamentais à vida, à liberdade, à propriedade e à igualdade perante a lei; direitos políticos vinculados à 

participação do cidadão no governo da sociedade; e, direitos sociais inerentes à garantia de participação no 

governo da sociedade e na riqueza coletiva (incluindo, então, os direitos à educação, ao trabalho, ao salário justo, 

à saúde, à aposentadoria, dentre outros). E a soma dos 03 (três) direitos se fundamenta na justiça social. Idem, 

ibidem. pp. 9-10. 
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 O fortalecimento da industrialização e a redução das desigualdades sociais e das 

disparidades na distribuição de renda jamais foram vistos no Brasil como objetivos a serem, 

em conjunto, alcançados. 

 Assim, muito distantes dos padrões da modernidade quedaram as questões inerentes 

aos direitos sociais, à participação política, ao controle do poder econômico, à função social 

do Estado e à própria democracia. 

 Acentuaram-se, frente ao quadro apresentado, a precariedade da educação (já 

deficitária), a desigualdade social, a própria falta de conhecimento dos direitos civis
212

, 

políticos e sociais, dentre tantas outras situações calamitosas. 

 Aprender a “ler” a realidade brasileira é um dos pontos básicos, portanto, ao início ou 

reinício das tentativas de construção de um verdadeiro Estado-Nação, fundado na democracia 

apta a assegurar os direitos dos cidadãos. 

 E, para tanto, mister a retomada histórica internacional e nacional quanto ao tema – e 

mais, talvez, até mesmo, uma releitura histórica fundada nos pensamentos furtadiano, 

keynesiano e marxista
213

 (especialmente no que concerne aos fundamentos das revoluções 

burguesas e seus reflexos no Brasil). 
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 Os direitos civis, em destaque, continuam, ainda hodiernamente, inatingíveis. “(...), ainda hoje muitos direitos 

civis, à base da seqüência de Marshall, continuam inacessíveis à maioria da população. A pirâmide dos direitos 

foi colocada de cabeça para baixo”. CARVALHO, José Murilo de. Ob. cit. p. 220. 
213

 No que se refere aos pensamentos apontados, tem-se que, quanto ao “furtadiano”, a figura de destaque é 

Celso Furtado. Celso Monteiro Furtado, nasceu aos 26 de julho de 1920, na Cidade de Pombal, no Estado da 

Paraíba, e faleceu aos 20 de novembro de 2004, na Capital do Estado do Rio de Janeiro, tendo sido casado com a 

jornalista Rosa Freire d‟Aguiar, a qual, atualmente, é Presidente Cultural e, também, membro da Diretoria do 

Centro Internacional Celso Furtado de Políticas para o Desenvolvimento (associação civil de direito privado, de 

interesse público, sem fins lucrativos e sem vinculação político-partidária ou religiosa) – informações sobre o 

Centro Internacional Celso Furtado de Políticas para o Desenvolvimento: Disponível em:< 

http://www.centrocelsofurtado.org.br/>. Acesso em: 19.Fev.2010. Quanto ao pensamento “keynesiano”, ressalta-

se John Maynard Keynes. Ele fora a grande figura de destaque no período “pós-quebra” da Bolsa de Valores de 

Nova Iorque com seus estudos sobre macroeconomia. Primeiro Barão de Keynes, o estudioso defendeu uma 

política econômica de intervenção estatal, utilizando-se os governos de medidas fiscais e monetárias para a 

resolução ou, ao menos, para a minimização dos efeitos indesejados gerados pelos ciclos econômicos. “A teoria 

de Keynes ajudou Furtado a deslindar, por exemplo, a autonomia do Estado brasileiro para realizar ações 

intervencionistas a partir da Revolução de 1930, bem como a ampliar o alcance das transformações econômicas 

do ciclo do café que ajudaram na criação do mercado interno, diferenciando-o dos anteriores ciclos da história 

econômica nacional: é a teoria keynesiana da demanda como núcleo do processo econômico capitalista que 

possibilita essa operação interpretativa” [OLIVEIRA, Francisco de. Celso Furtado: formação econômica do 

Brasil. In: MOTA, Lourenço D. (org.). Introdução ao Brasil: um banquete nos trópicos. São Paulo: Editora do 

SENAC, 1999. p. 319]. E no que diz respeito ao pensamento marxista, o relevo é conferido à Karl Marx, 

intelectual (economista, filósofo, historiador, teórico político e jornalista) e revolucionário alemão, fundador da 

doutrina comunista moderna, em que as concepções de liberdade e liberalismo não se confundem. 

http://www.centrocelsofurtado.org.br/
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 Discussões sobre o próprio Estado brasileiro, o foco democrático e a proteção da 

cidadania no Brasil são imprescindíveis, haja vista a nova realidade de direitos advinda da 

evolução social (tais como o meio ambiente, o biodireito, as relações de consumo, a proteção 

à infância e à juventude, o resguardo do idoso e a probidade administrativa com que os 

agentes públicos devem pautar suas decisões políticas, dentre outros – referidos direitos 

exigiram e exigem uma análise conjunta das questões nacionais que os envolvem, bem como 

das alternativas adotadas por outros Países em relação àqueles). 

 Fatores preponderantes do final do século XX e início do XXI (assim como a exclusão 

social, os novos atores sociais, as pluralidades étnica e religiosa, a globalização, o terrorismo, 

a imigração, os blocos econômicos, dentre outros) precisam ser analisados para a ampliação 

do senso de cidadania. 

 Nesse curso, cabível a lembrança de que as revoluções históricas havidas 

influenciaram na formação da cidadania no modelo liberal – modelo este, no contexto 

brasileiro, também falido. 

  Com uma eventual retomada histórica para o restabelecimento das bases da cidadania 

brasileira, bem como seu aprimoramento, hão de ser analisadas as principais revoluções e 

evoluções que conduziram o Brasil ao atual estágio e que, se revistas ou relidas, podem alterar 

os rumos ainda hoje indesejáveis do atraso pátrio. 

 Sem prejuízo, aguarda-se também por um salto de qualidade na estruturação 

econômica do País, o que não significa “humanizar” o capitalismo nem, tampouco, promover 

a igualdade econômica e social na velocidade da constituição de renda do Brasil, mas sim 

equilibrar a balança – balizar as relações e os conflitos existentes na Política, na Economia e 

na Sociedade, todas interligadas e respaldadas pelo Direito (sendo este compreendido como 

um instituto de amparo e não de resolução a todos os problemas brasileiros). 

 Limites jurídicos são imprescindíveis ao controle de interesses privados, dos 

detentores do poder econômico, e da influência destes nas decisões político-estatais e nas 

questões atinentes aos direitos dos cidadãos (sobretudo, em um Brasil tão marcado pelas 

desigualdades sociais). 
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 O fortalecimento da economia nacional (com a internalização dos centros de decisão 

econômica), o desenvolvimento tecnológico
214

, a inclusão social, o combate às desigualdades 

sociais e às disparidades de distribuição de renda, dentre outros, mostram-se como pontos 

cruciais ao avanço econômico, social e cultural do País. 

 Devem-se abrir espaços à criação de projetos ou novas estratégias na adoção de uma 

política de crescimento (simultâneo) industrial e nacional no Estado brasileiro – deve haver a 

recuperação do chamado “projeto nacional de desenvolvimento”. 

 A ampliação dos espaços democráticos nas já citadas decisões político-estatais e nos 

resultados do processo econômico, revertendo-se a concentração de renda (transferindo-se 

esta, também por intermédio de políticas públicas, a “corpos intermediários” para sua 

distribuição, atuando, assim, e em conjunto, os setores público e privado e, como um 

diferencial, a sociedade civil fortalecida), respeitando-se as pessoas (cidadãs) e conhecendo 

estas o conceito de solidariedade e os sensos de responsabilidade e cidadania, permitirá a 

efetividade não só da dignidade humana e da igualdade e não discriminação, mas do próprio 

instrumento em pauta, o da cidadania (e como fundamento do Estado Democrático de 

Direito).  

 Provendo às pessoas o conhecimento do apontado e a educação (educação cidadã), os 

princípios democráticos podem se fincar – de “contrato social” se passará a um “contrato 

constitucional”, de “sociedade particular” se passará a uma “sociedade mundial” (integrada, 

com status mundial), de “democracia inerte” se passará a uma “democracia participativa e 

deliberativa”.  

 Vinculando-se, assim, as tradições culturais (multiculturalidade) à modernidade (em 

constante desenvolvimento); verificando-se os regimes internacionais e as medidas nacionais 

na direção da efetivação dos direitos humanos fundamentais; enfrentando-se os desafios da 

globalização e da complexidade da questão; propiciando-se uma reforma paradigmática 

(organizando-se o conhecimento e relacionando-se os pensamentos científicos e humanistas, 

conferindo-lhes sentido); instigando-se a mudança do pensamento, para a verificação de 

consequências existenciais, éticas e cívicas, imperiosas à busca do equilíbrio político, 

econômico, social e jurídico; buscando-se superar o desafio ainda existente de um Brasil em 

desenvolvimento; dentre outras questões, certamente se propiciará a retomada do 
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 E sem a repetição de erros do passado, sobretudo dos cometidos na década de 1990 – a evolução tecnológica 

dependente vivenciada no Brasil resultara no desenvolvimento do capitalismo de tipo subdesenvolvido. 
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desenvolvimento brasileiro, ensejadora da cidadania
215

 como um reflexo da democracia 

participativa e deliberativa (ativa) – cidadania esta, enfim, também como um instrumento de 

inclusão social e de redução das desigualdades sociais e, assim, de prevenção e combate das 

discriminações em todos os âmbitos, especialmente no do trabalho, com geração de labor e 

renda. 

 Como o já analisado, a indispensabilidade da promoção e incrementação dos direitos 

humanos fundamentais no trabalho, destinadas à prevenção e combate das discriminações no 

labor no Brasil, deve ocorrer pelo fomento às políticas nacionais neste direcionamento – o que 

conduz, também como o aludido, à necessidade de inserção do País no contexto da integração 

econômica internacional, no sentido da busca pela eliminação das diferenças econômicas 

entre os Estados Soberanos envolvidos em acordos comerciais, observado o aspecto social da 

composição (os padrões mínimos laborais, assim determinados por regimes internacionais 

como a OIT e a OMC, devem ser verificados e concretamente respeitados).
216
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 Cidadania já redefinida e presente (positivada) na CF/88 como um direito fundamental e individual de todas 

as pessoas; fundamento do Estado Democrático de Direito (garantidor este de outros direitos fundamentais); 

garantia à participação política direta e imediata dos cidadãos na vida de sua sociedade (construindo-se sua 

história, em condições de liberdade, igualdade e fraternidade); e, mecanismo de controle à própria atuação estatal 

para a firmação da almejada sociedade justa (igualitária), livre e solidária. 
216

 “Esforços desenvolvidos pela OIT para promover a coerência de políticas no sistema multilateral em relação 

aos princípios e direitos fundamentais no trabalho. (...) Um dos maiores desafios que se colocam à OIT na 

promoção dos princípios e direitos fundamentais no trabalho é o de persuadir os outros actores no sistema 

multilateral que a integração do respeito por estes princípios e direitos fundamentais nas suas actividades e 

políticas é não só do seu interesse, como têm a responsabilidade de o fazer. Este objectivo faz parte integrante do 

esforço global da OIT de promover a coerência no sistema multilateral. Para a OIT, o objectivo da coerência das 

políticas é desenvolver e reforçar mutuamente as políticas econômicas e sociais que impulsionem a justiça social 

através do trabalho digno, à escala nacional e mundial. (...) É claro que os princípios e direitos fundamentais no 

trabalho tem um papel chave a desempenhar a este respeito como um elo de ligação entre o progresso social e o 

crescimento económico. Em termos gerais, o conceito de trabalho digno pressupõe uma coerência genérica entre 

os objectivos económicos e sociais. A origem das recentes actividades da OIT neste domínio é o relatório da 

Comissão Mundial Sobre a Dimensão Social da Globalização. (...) Um objectivo em matéria de coerência das 

políticas foi introduzido no Quadro de Políticas Estratégicas para 2010–15, sendo reflectido no Programa e 

Orçamento para 2010–11 e para 2012–13. (...) Na sequência da discussão recorrente sobre o emprego em junho 

de 2010, e dos debates subsequentes no Conselho de Administração, o Bureau da 100ª Sessão da Conferência 

adoptou uma Declaração sobre a coerência das políticas na qual registrava que „o elevado grau de convergência 

entre os mandantes sobre a importância estratégica da coerência das políticas, a necessidade duma maior 

cooperação dentro do sistema multilateral e de uma contribuição da OIT para o debate sobre a coerência das 

políticas são os factores determinantes que relevam do seu mandato.‟ Chamava ainda a atenção para o elevado 

nível de consenso existente sobre a Declaração de 1998, a Declaração Sobre a Justiça Social e o Pacto Global 

para o Emprego. (...) Em novembro de 2011, o Conselho de Administração enfatizou a necessidade urgente de 

políticas coerentes e de um enquadramento para a acção da OIT neste âmbito. „Solicitou ainda ao Director Geral 

que adoptasse as medidas adequadas, incluindo a preparação dum debate futuro sobre a coerência das políticas 

no sistema multilateral no Conselho de Administração de 2012‟. (...) A prioridade actual do trabalho da OIT 

neste domínio é a necessidade de converter o trabalho digno no coração das políticas coordenadas para a 

recuperação da actual crise financeira mundial. A OIT foi convidada a apoiar o trabalho do G20 e o Director-

Geral participou da Cimeira de Pittsburgh e das 3 Cimeiras do G20 subsequentes. Embora os temas principais do 

G20 tenham sido a reforma financeira e as políticas fiscais, o emprego e o trabalho digno tiveram lugar de 

destaque nas Declarações das Cimeiras que sancionaram igualmente as Conclusões de duas reuniões dos 

Ministros do Trabalho e do Emprego. Estas Declarações e Conclusões mencionaram o papel dos princípios e 
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direitos fundamentais no trabalho. Mais recentemente, na Cimeira de Cannes em 2011, os líderes do G20 

comprometeram-se a „promover e fazer respeitar os princípios e direitos fundamentais no trabalho‟ e indicaram 

que „davam as boas vindas e encorajavam a OIT a continuar a promover a ratificação e aplicação das oito 

Convenções fundamentais da OIT‟. (...) Reafirmaram a importância de que se revestem os princípios e direitos 

fundamentais no trabalho para reequilibrar a globalização e exortaram a OMC, a OCDE, o Grupo do Banco 

Mundial, o FMI e a OIT a que zelassem por maior coerência nas suas actividades multilaterais para reforçar a 

dimensão social da globalização. (...) Nos trabalhos preparatórios para a reunião dos Ministros do Trabalho e do 

Emprego do G20 em setembro de 2011, o Bureau, em colaboração com a OCDE, redigiu uma nota sobre a 

coerência das políticas, que aborda o papel dos princípios e direitos fundamentais no trabalho, considerando-os 

como elementos de intersecção entre as políticas comerciais e as de emprego e relembra que a Declaração Sobre 

Justiça Social „sublinha a importância das normas do trabalho internacionalmente reconhecidas na criação de 

condições equitativas num sistema comercial aberto‟, embora enfatizando que „a violação dos princípios e 

direitos fundamentais do trabalho não pode ser invocada ou utilizada de nenhuma outra forma como uma 

vantagem comparativa legítima e que as normas do trabalho não deveriam ser usadas com fins comerciais 

proteccionistas‟. Em relação ao crescimento sustentável, ao diálogo social e às normas internacionais do 

trabalho, a nota refere a necessidade dum esforço renovado para ratificar e melhorar a aplicação das Convenções 

relativas aos princípios e direitos fundamentais no trabalho, o que „demonstraria claramente a importância destes 

instrumentos para construir uma globalização justa e reajustar o equilíbrio das economias nacionais e mundiais‟. 

A nota faz ainda menção ao preâmbulo da Declaração de 1998 relativamente à função específica dos princípios e 

direitos fundamentais no trabalho como condições necessárias à realização de todos os direitos. (...) Após 

discutirem a nota, os Ministros aceitaram várias recomendações, nomeadamente a de que ao conduzir as políticas 

nacionais para favorecer o desenvolvimento e o crescimento, têm a intenção de promover o trabalho digno que 

respeite os princípios e direitos fundamentais no trabalho. (...) Desde a adopção da Declaração de 1998, foram 

conseguidos importantes progressos relativamente à integração dos princípios e direitos fundamentais no 

trabalho no programa de accão económica do sistema multilateral. No entanto, muito resta ainda por fazer e 

existe, frequentemente, uma diferença entre as declarações proferidas nos eventos internacionais e a prática dos 

mandantes a nível nacional. A este respeito convém não esquecer que, tal como no caso do trabalho digno e do 

emprego, a inclusão de princípios e direitos fundamentais no trabalho nas políticas de recuperação sustentáveis 

não pode ser considerada como um dado adquirido. Pelo contrário, o BIT necessita de promover decididamente 

„actividades de sensibilização sustentadas sólidamente em investigações e análises baseadas em dados 

empíricos‟ (...) para persuadir de maneira eficaz outras organizações multilaterais a reforçarem os seus 

contributos para a promoção dos princípios e direitos fundamentais no trabalho. Para tal é imperativo apresentar 

através dum sólido trabalho de investigação provas concretas da importância particular destes princípios e 

direitos na sua qualidade de direitos e condições necessárias à realização dos outros objectivos económicos e 

sociais (...). Isto poderá abrir o caminho para uma cooperação fortalecida entre a OIT e as organizações 

financeiras e económicas internacionais para operacionalizar o reconhecimento e a promoção dos princípios e 

direitos fundamentais no trabalho e reforçar as sinergias entre as respectivas actividades de desenvolvimento. 

(...) Não se conseguiu chegar a um consenso a nível multilateral sobre a oportunidade e a maneira de ligar a 

liberalização do comércio internacional às questões do trabalho. No entanto a discussão continua, e muitos 

parceiros comerciais tem vindo a incluir disposições laborais em acordos comerciais unilaterais, bilaterais e 

regionais e têm-lhes feito referência nas suas políticas comerciais. A controvérsia não incide sobre a 

conveniência de respeitar ou não os princípios e direitos fundamentais no trabalho. A questão tem sido e 

continua a ser, saber em que medida as políticas comerciais devem ser um instrumento para esse fim. (...) Os 

acordos comerciais unilaterais da União Europeia e dos Estados Unidos sob a forma de Sistemas Generalizados 

de Preferências (SGP) são os mais desenvolvidos e ambos referem os princípios e direitos fundamentais no 

trabalho. As Convenções fundamentais são especificamente mencionadas nos SGP da União Europeia. O seu 

cumprimento foi avaliado com base nas conclusões do mecanismo de controlo da OIT. (...) Em 1997 foram 

retiradas as preferências comerciais ao Mianmar devido ao recurso à utilização de trabalho forçado e, em 2006 à 

Bielorúsia por questões relacionadas com as Convenções da OIT relativas à Liberdade Sindical. Considerando as 

ligações entre a retirada das preferências comerciais e as conclusões dos órgãos de controlo da OIT, o 

restabelecimento destas preferências exige progressos no cumprimento das Convenções fundamentais, 

reconhecidos pelos órgãos de controle da OIT. Em várias ocasiões os Estados Unidos também já retiraram 

preferências comerciais com fundamento na não observância dos princípios e direitos fundamentais no trabalho. 

O SGP dos Estados Unidos foi estabelecido em 1984, antes da adopção da Declaração de 1998 e faz referência a 

todos os princípios e direitos fundamentais no trabalho, com excepção da eliminação da discriminação no 

trabalho e no emprego. Refere igualmente as condições mínimas de trabalho, o salário mínimo e a segurança e 

saúde no trabalho. (...) A maioria dos Estados-membros da OIT concluíram acordos comerciais bilaterais e 

regionais que integram disposições relativas ao trabalho, as quais podem conter elementos condicionais e/ou 

promocionais. As que apresentam uma dimensão condicional podem ter consequências económicas nos casos de: 
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 Somente com a integração econômica internacional, considerado o aspecto social, 

podem ser os Estados Soberanos abrangidos (sempre com o foco no Brasil) conduzidos à 

adoção e incrementação de políticas governamentais para o cumprimento do estabelecido por 

regimes internacionais quanto a padrões mínimos laborais. E mencionadas políticas públicas 

(convergentes e harmonizadas com as deliberações internacionais), por sua vez, são 

fundamentais à concretização da aludida integração. 

 Sem dúvida que os proventos já notados e decorrentes da articulação de políticas 

públicas no Brasil para a prevenção e combate das discriminações no trabalho foram e são 

positivos. Tais políticas, todavia, ainda se consideram mínimas, se assim se permite dizer, 

ante o grau de desigualdade persistente no Estado brasileiro – as desigualdades sociais, as 

disparidades na distribuição de renda, a exclusão social, as frustrações com a globalização, a 

necessidade de universalização dos direitos humanos fundamentais, o terrorismo, a imigração, 

os recentes movimentos sociais, a pluralidade religiosa e étnica, dentre outros fatores pedem, 

além das políticas governamentais, novas dimensões da cidadania (as quais respaldam as 

práticas nacionais)
217

. 

                                                                                                                                                         
não conformidade com os princípios e direitos fundamentais no trabalho; ausência de aplicação efectiva da 

legislação do trabalho nacional e/ou o seu enfraquecimento tendo em vista estimular o comercio ou o 

investimento. Estas disposições relativas aos direitos laborais geralmente prevêm mecanismos para a resolução 

de conflitos relativos a alegadas violações, que em última instância podem dar lugar a sanções. As disposições de 

ordem promocional definem compromissos a respeitar em relação às normas do trabalho mas sem implicações 

legais em caso de incumprimento. O seu modus operandi é baseado no diálogo ou na cooperação. Embora a 

maior parte das disposições laborais seja de natureza estritamente promocional, ao longo da última década o 

número de disposições condicionais aumentou mais rápidamente do que o daquelas focalizadas em elementos 

promocionais. Curiosamente, os dois tipos de mecanismos podem fomentar a utilização da cooperação técnica 

como meio de colmatar deficiências no respeito pelas normas do trabalho. (...) O número de acordos comerciais 

com disposições relativas ao trabalho que entraram em vigor e foram notificados à OMC cresceu de zero em 

1990 para 47 em 2011. Mais de dois terços destas disposições contemplam as quatro categorias de princípios e 

direitos fundamentais no trabalho. Apenas 4 por cento de todos os acordos comerciais que entraram em vigor 

entre 1995 e 1999 incluem disposições laborais.Esta percentagem aumentou para cerca de um terço para todos os 

acordos comerciais que entraram em vigor entre 2005 e 2011. (...) Mais de 120 países estão actualmente cobertos 

por pelo menos um desses acordos comerciais, e mais de 50 países estão cobertos por 2 no mínimo. Cerca de 20 

destes países estão cobertos por acordos comerciais cujas disposições laborais implicam medidas comerciais. 

Estas disposições podem integrar o acordo em si ou estar contidas num acordo paralelo que, geralmente, também 

estipula o seu seguimento”. Relatório VI Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho: Do compromisso à 

ação Debate recorrente no quadro da Declaração da OIT sobre Justiça Social para uma Globalização Justa e 

do seguimento da Declaração da OIT sobre os Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho. Sexto item da 

ordem de trabalhos Bureau Internacional do Trabalho, Genebra (...). 
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 “(...) Em larga medida, a atenção dada, desde os anos de 1990, aos princípios e direitos fundamentais no 

trabalho tem sido estimulada por uma ampla perceção da necessidade de estabelecer um mínimo universal de 

„regras do jogo‟ para o mundo do trabalho e pelo natural interesse de cada país em ver outros países alcançarem 

um melhor equilíbrio entre crescimento económico e progresso social. Sem tais regras, a globalização tem sido 

vista como sendo capaz de minar o progresso social, permitindo que alguns alcancem o sucesso económico à 

custa das conquistas sociais de outros. Algumas iniciativas para definir condições iguais para todos face à 

globalização através da realização universal dos princípios e direitos fundamentais sofreram forte oposição por 

se pensar serem motivadas pelo desejo de proteger os mercados nacionais de uma nova concorrência do exterior. 

Este facto levou à inclusão na Declaração de 1998 do parágrafo 5.º, que sublinha „que as normas do trabalho não 
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 Insta, assim, a adoção e incrementação de políticas públicas (fundamentadas no 

fortalecimento da sociedade civil e no robustecimento de regimes internacionais) que resultem 

em um processo de equalização social – reduzindo-se as desigualdades sociais e permitindo-

se a inclusão social, pela criação de empregos e geração de renda. Caso assim não ocorra, 

certamente se reforçarão as disparidades já existentes e outros caminhos se abrirão a novas 

práticas discriminatórias (ou seja, a sociedade continuará reproduzindo as discriminações já a 

esta impostas e enraizadas historicamente). 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
poderão ser usadas para fins comerciais protecionistas (...) e (além disso) que a vantagem comparativa de 

qualquer país não poderá ser de qualquer modo posta em causa com base na presente Declaração.‟ Dez anos 

depois, a Declaração sobre a Justiça Social reiterou os termos da Declaração de 1998 em relação aos motivos 

protecionistas, acrescentando „que a violação dos princípios e direitos fundamentais no trabalho não poderá ser 

invocada nem utilizada como vantagem comparativa legítima‟. (...) Esta formulação é decisiva ao definir a 

posição da comunidade internacional sobre o lugar e a importância dos princípios e direitos fundamentais no 

trabalho num sistema internacional globalizado e aberto. No entanto, o debate atual mostra que permanecem 

sérias preocupações em relação a duas questões em particular. A primeira tem as suas raízes no contínuo 

crescimento da desigualdade, quer nos países quer entre países. Se a realização dos princípios e direitos 

fundamentais no trabalho foi considerada como um mecanismo chave para permitir a toda gente no mundo do 

trabalho a reivindicação de uma justa partilha dos benefícios da globalização, então pode ser vista como uma 

medida que ficou aquém. A questão é, então de saber se os níveis inaceitáveis de desigualdade podem ser 

atribuídos à incapacidade para realizar os princípios e direitos fundamentais no trabalho ou se se devem a outros 

fatores. Em segundo lugar, a atual crise levou ao ressurgimento de preocupações de que as disposições existentes 

para a realização dos princípios e direitos fundamentais no trabalho tenham sido simplesmente insuficientes para 

estabelecer a igualdade que alguns previram. O argumento que tem sido aduzido é o de que, apesar dos esforços 

feitos, alguns não estão ainda a jogar de acordo com as regras e que não foi feito o suficiente para os fazer jogar 

de acordo com elas. (...) Estas duas questões levantam interrogações fundamentais sobre a efetividade da ação da 

OIT para a realização dos princípios e direitos fundamentais no trabalho no âmbito da Declaração sobre Justiça 

Social de 1998, bem como sobre o empenhamento, o papel e o contributo de outros atores. Não se trata de saber 

se os princípios e direitos fundamentais no trabalho devem ser respeitados ou não. Durante os trabalhos 

preparatórios para a Declaração de 1998, foi relembrado que, em razão da verdadeira natureza dos princípios e 

direitos em questão, a sua realização não poderia estar dependente dos níveis de desenvolvimento nacional. (...) 

Esta questão, tendo em conta o atual contexto, é antes saber como é que os princípios e direitos fundamentais no 

trabalho podem ser melhor incorporados nas políticas económicas e sociais. Este problema é de particular 

relevância tanto nos países que estão a enfrentar dificuldades económicas, como naqueles que se estão a esforçar 

para garantir que o desenvolvimento nacional é mais inclusivo e sustentável. (...) A presente discussão recorrente 

tem por objetivo central responder a estas questões fundamentais, proporcionando, em particular, uma 

oportunidade para reforçar o compromisso coletivo nos princípios e direitos fundamentais no trabalho e para 

identificar os meios mais adequados de traduzir esse compromisso em ação efetiva”. Relatório VI Princípios e 

Direitos Fundamentais no Trabalho: Do compromisso à ação Debate recorrente no quadro da Declaração da 

OIT sobre Justiça Social para uma Globalização Justa e do seguimento da Declaração da OIT sobre os 

Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho. Sexto item da ordem de trabalhos Bureau Internacional do 

Trabalho, Genebra (...). 
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CONCLUSÃO 

 

 O trabalho como um direito humano fundamental e condição da vida humana em 

sociedade, deve ser assim reconhecido, tratado, engrandecido e resguardado. Somente o labor 

pode conduzir o homem a uma vida digna em sociedade. 

  Assim, além da necessidade de enriquecimento e proteção ao trabalho digno, decente, 

imprescindível também se faz a valorização e resguardo à pessoa trabalhadora, principalmente 

em face das discriminações nas relações laborais, as quais ainda atualmente se mostram 

constantes e multifacetadas, ferindo ou impedindo o atingimento, no contexto brasileiro, dos 

objetivos fundamentais do Estado Soberano. 

 O trabalho deve permitir à pessoa que ela viva em sociedade, exercendo sua cidadania 

e sendo devidamente tratada com respeito e dignidade. 

 O homem, na realização de um labor, não pode ser arrastado à condição de escravo, ao 

adestramento, à alienação. Tampouco, pode ele ficar sem trabalho, alijado do mercado ou 

impulsionado às atrocidades que podem se extrair da informalidade deste. 

 A edificação do homem trabalhador ou possível trabalhador (ser humano titular de 

direitos fundamentais, como o próprio labor e a igualdade e não discriminação) é fundamental 

à garantia de sua posição de cidadão na sociedade. 

 Visando-se, então, à segurança dos padrões mínimos laborais, não é possível que se 

admitam práticas discriminatórias no trabalho. 

 As discriminações no labor, portanto, devem ser combatidas e prevenidas – e, para a 

sua prevenção e combate, devem ser sempre enfrentadas e devidamente conhecidas. 

 O problema concernente às práticas discriminatórias no trabalho assola não somente o 

Brasil, mas a América Latina como um todo. A bem da verdade, a questão relativa às 

discriminações no labor é mundial, e assim considerada pela OIT, como regime internacional. 

 Objetivando-se o reconhecimento do valor do trabalho digno, decente, e do 

trabalhador, e identificados os critérios que podem guiar às discriminações nas relações 

laborais, mister a prevenção e combate destas práticas, ressaltando-se, igualmente, a 
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necessidade de integração econômica internacional com a verificação do aspecto social da 

composição e de incrementação de políticas públicas inerentes aos direitos humanos 

fundamentais no labor. 

 Focando-se a busca de soluções para as discriminações no trabalho no Brasil, os 

destaques acima, dentro do tema eleito à pesquisa, devem ser antes verificados, como o foram 

no âmbito internacional, concentrando-se na integração econômica internacional no contexto 

da América Latina, propiciadora de políticas governamentais, as quais se almejam sejam 

convergentes e harmonizadas com as determinações de regimes internacionais, como a OIT e 

a OMC. 

 É primordial o entendimento da promoção e incrementação dos direitos humanos 

fundamentais no trabalho no cenário da América Latina, e para a prevenção e combate das 

discriminações no labor no âmbito mais restrito brasileiro. 

 Nesse rumo, o Brasil deve ser inserido no contexto da integração econômica 

internacional, pactuando em tratados e convenções que visem à eliminação das diferenças 

econômicas entre os Estados Soberanos envolvidos na composição. Para tanto, todavia, dos 

acordos comerciais não se pode privar ou excluir o seu aspecto social – os padrões mínimos 

laborais, assim determinados por regimes internacionais como a OIT e a OMC, devem ser 

verificados e efetivamente respeitados. 

 A inserção do Estado brasileiro no processo de integração econômica internacional, 

considerado o aspecto social, é o que pode levar o País à adoção e incrementação de políticas 

públicas para o cumprimento do ordenado por regimes internacionais quanto aos aludidos 

padrões mínimos laborais. E, ao mesmo tempo, somente referidas políticas nacionais, 

convergentes e harmonizadas com as deliberações internacionais, podem embasar a 

concretização da mencionada integração. 

 As políticas governamentais, nesse panorama, devem encontrar respaldo no 

fortalecimento de regimes internacionais, bem como no robustecimento institucional. 

 As desigualdades sociais, as disparidades na distribuição de renda, a exclusão social, a 

frustração diante das expectativas com a globalização, a imperiosidade de universalização dos 

direitos humanos fundamentais (especialmente, no trabalho, como enfoque desta pesquisa), o 

terrorismo, a imigração, dentre outros temas relevantes à América Latina, e, como parte desta, 
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ao Brasil, se relacionam ao enrijecimento de regimes internacionais e ao fortalecimento da 

sociedade civil, com a limitação do poder econômico e a observância dos conceitos de 

solidariedade e dos sensos de responsabilidade e cidadania. 

 Sendo assim, a articulação de políticas públicas para a promoção e incrementação dos 

direitos humanos fundamentais no trabalho e, via de conseqüência, dos padrões mínimos 

laborais, há de partir, no quadro da integração econômica internacional, do robustecimento de 

regimes internacionais, bem como do fortalecimento institucional, com as decorrentes 

limitações das autonomias nacionais, das soberanias políticas e do poder econômico dos 

Estados Soberanos, com ênfase ao Brasil. 

 Apreciando-se, assim, as experiências internacionais em termos de relações 

comerciais, e especial as vinculadas à América Latina, nota-se claramente a falha, se assim se 

permite dizer, quanto à verificação do aspecto social. 

 Denotando um verdadeiro retrocesso ou, minimamente, uma estagnação quanto à 

evolução dos direitos humanos fundamentais, o que se observa é que os direitos sócio-

econômicos continuam sendo isoladamente valorizados em detrimento dos direitos civis e 

políticos, ou seja, nos Países envolvidos em acordos comerciais, internacionais ou 

supranacionais, o avanço econômico não se coaduna à evolução da sociedade.  

 As questões sociolaborais devem, portanto, ser ressaltadas, para que possam ser 

incrementadas junto aos tratados e convenções estabelecidos entre os Estados Soberanos, 

principalmente no intuito da efetividade da integração econômica internacional. 

 Tal como se observa no contexto maior da América Latina, também no Brasil há 

reflexos desastrosos pela falta de verificação do aspecto social diante do desenvolvimento 

econômico. 

 Frente às experiências frisadas na América Latina, sobretudo quanto ao MERCOSUL 

e às consequências desta união aos seus Países integrantes, mostra-se, de fato, urgente a 

necessidade do enrijecimento de regimes internacionais, como a OIT e a OMC, nos termos já 

expostos, e mediante a imposição de cláusulas sociais aos contratos internacionais e 

supranacionais, para a determinação de que Estados Soberanos, como o Brasil, signatários 

destes acordos sejam prontamente incentivados, quando não impelidos ao cumprimento 
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daqueles preceitos, sendo responsáveis por sua incrementação, via políticas públicas, nos 

âmbitos nacionais. 

 Não fugindo ao tema, e muito pelo contrário, apesar da tensão certamente a ser 

causada com a imposição das referidas cláusulas sociais aos acordos comerciais, a solução 

também deve se aplicar na seara das discriminações no trabalho. 

 A obrigatoriedade, advinda de organizações internacionais (do contexto internacional 

como um todo), quanto ao cumprimento das cláusulas sociais e à observância dos padrões 

mínimos laborais nos acordos comerciais internacionais ou supranacionais deve levar à 

promoção e incrementação, por meio de políticas públicas (incentivadas ou, até mesmo, 

impostas), dos direitos humanos fundamentais no trabalho, tal como o direito ao próprio labor 

e à igualdade e não discriminação. 

 A experiência internacional denota tal solução – medida esta a ser complementada 

com a aplicação efetiva das normas jurídicas internas, bem como com a adoção de “ações 

positivas” (políticas nacionais). 

  Como o já mostrado, portanto, a articulação de políticas públicas para a promoção e 

incrementação dos direitos humanos fundamentais no trabalho, concretizando-se os padrões 

mínimos laborais, há de ser baseada no enrijecimento dos regimes internacionais e na 

fortificação da sociedade civil. 

 No Brasil, e seguindo-se a referida meta, mesmo tendo sido a cidadania firmada, após 

o período ditatorial, e, especialmente, depois da CF/88 como um dos fundamentos do Estado 

Democrático de Direito, percebe-se que o seu senso é desconhecido pelas pessoas. 

 A discussão, então, quanto à cidadania se faz e se mostra necessária, precipuamente no 

plano de debates quanto à própria democracia. 

 No contexto do Estado brasileiro, além da análise do progresso econômico, 

principalmente com a inserção do País no âmbito da integração econômica internacional, o 

foco democrático deve ser retomado. 

 A democracia é considerada, e assim deve ser mantida como a “chave-mestra” da 

inter-relação entre o capitalismo e o desenvolvimento estatal – é a democracia que deve guiar 
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o Brasil ao encontro da harmonia entre o citado progresso econômico e o bem-estar social, 

com o respeito, particularmente, aos direitos humanos fundamentais no trabalho. 

 Não pode o País ainda restar apoiado no desenvolvimento industrial e no mero 

crescimento demográfico. A evolução nacional não pode continuar sendo relegada ao segundo 

plano. Não se pode admitir que as pessoas desconheçam o senso de cidadania e se permitam 

ser tratadas como escravas ou adestradas e, assim, alienadas em suas tarefas, ou, ainda, 

excluídas do mercado de trabalho. Se o labor dignifica o homem, aquele deve ser a este 

garantido, como direito humano fundamental e condição da vida humana em sociedade. 

   O fortalecimento industrial, econômico, deve ser um objetivo conjunto com a redução 

das desigualdades sociais e das disparidades na distribuição de renda. 

  A realidade brasileira deve ser lida e reestruturada. 

 Imprescindível, assim, a retomada histórica para o restabelecimento das bases da 

cidadania brasileira, bem como seu aprimoramento. 

 As principais revoluções e evoluções que conduziram o Brasil ao atual estágio de 

desenvolvimento devem ser lidas ou, melhor dizendo, relidas, para que haja a chance de se 

alterarem os rumos ainda hodiernamente indesejados do atraso nacional. 

 Como o exposto neste estudo, realmente se aguarda por um salto de qualidade na 

estruturação econômica e social do País, e não no intuito de se “humanizar” o capitalismo, 

nem, tampouco, de se promover a igualdade sócio-econômica na velocidade da constituição 

de renda no Estado brasileiro, mas sim de se equilibrarem as relações e os conflitos entre 

Política, Economia, Sociedade e Direito. 

 Nessa linha, necessários são os limites jurídicos ao controle de interesses privados dos 

detentores do poder econômico e da influência destes nas decisões político-estatais e nas 

questões referentes aos direitos dos cidadãos, como os direitos ao trabalho e à igualdade e não 

discriminação. 

 A recuperação do denominado “projeto nacional de desenvolvimento” é crucial à 

harmonização entre o progresso econômico e o bem-estar social. 
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 Em assim sendo, partindo do debate quanto às discriminações no trabalho e, ao 

mesmo, visando-se às soluções para a prevenção e combate das práticas discriminatórias, com 

o foco no contexto brasileiro, certo é que ao Brasil também se deve propiciar a globalização 

justa, com sua inserção no âmbito de integração econômica internacional para seu avanço 

econômico – avanço este propiciador e dependente de efetivas políticas nacionais. 

Igualmente, ao País se deve impor a ampliação dos espaços democráticos nas já mencionadas 

decisões político-estatais e nos resultados do processo econômico, revertendo-se a 

concentração de renda (transferindo-se o encargo de sua distribuição, também por intermédio 

de políticas públicas, a “corpos intermediários”, atuando, assim, e em conjunto, os setores 

público e privado e, como um diferencial, a sociedade civil fortalecida), respeitando-se as 

pessoas e conhecendo estas o conceito de solidariedade e os sensos de responsabilidade e 

cidadania, o que permitirá não só a valorização do ser humano, mas também a efetividade da 

dignidade humana e da igualdade e não discriminação.  

 Enfim, relacionando-se a multiculturalidade à modernidade; verificando-se o 

fortalecimento de regimes internacionais, com a efetividade de suas determinações por meio 

de políticas públicas convergentes e harmonizadas com referidas ordens; enfrentando-se os 

desafios da globalização; universalizando-se os direitos humanos fundamentais; propiciando-

se uma reforma paradigmática; instigando-se a mudança de pensamento e postura por parte da 

sociedade; buscando-se superar o desafio ainda existente de um Brasil em desenvolvimento; 

dentre outros fatos, certamente, além da prevenção e combate das discriminações no trabalho 

no País, se irá muito mais distante, pois se propiciará a retomada do desenvolvimento do 

Estado brasileiro, ensejadora da cidadania como um reflexo da democrático. 

 No Brasil, somente com a convergência e harmonização de políticas nacionais pode-se 

obter a promoção e incrementação de direitos humanos fundamentais no trabalho, como os 

direitos ao próprio labor digno, decente e à igualdade e não discriminação, fortalecendo-se a 

sociedade civil, gerando-se empregos e renda, promovendo-se o bem de todos. 
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