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RESUMO 
 
 

 

 

 

O presente estudo tem por objeto a análise do papel da Justiça do Trabalho 

relativamente à igualdade de gênero, de forma a verificar se as demandas sociais a 

ela relativas se transformam em litígios trabalhistas e, em caso positivo, qual tem sido 

o resultado destes.  

  

Para tanto, apresenta proposta de reflexão acerca do papel da mulher no mundo do 

trabalho, com base na teoria da divisão sexual do trabalho e relacionando a questão 

de igualdade de gênero sob a perspectiva da consciência de gênero, analisando, 

ainda, formas de discriminação no ambiente laboral. 

 

Por fim, propõe-se a analisar, mediante a realização de pesquisa jurisprudencial, a 

existência de reclamações trabalhistas com fundamento em igualdade de gênero, bem 

como as dificuldades e os resultados alcançados por estas, examinando a existência 

ou não de um papel a ser desempenhado pela Justiça do Trabalho na promoção da 

igualdade de gênero.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PALAVRAS-CHAVE: Justiça do Trabalho; gênero; igualdade de gênero; 

discriminação; trabalho da mulher; dinamização do ônus da prova na discriminação. 



 

 

ABSTRACT 
 
 

 

 

 

The present study analyzes the role of the labor courts in Brazil regarding gender 

equality, to verify to what extent the social demands for equality are reflected in labor 

suits, and the results of these cases.  

 

For this purpose, the role of women in the world of work and the question of gender 

equality are examined from the perspective of gender awareness, with analysis of the 

forms of discrimination in the workplace.  

 

Finally, an analysis of court decisions in labor suits based on issues of gender equality 

is undertaken to note the difficulties faced and the results attained, to enable reaching 

conclusions on the role that can be played by the labor courts in promoting gender 

equality.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEY WORDS: Labor courts; gender; gender equality; discrimination; working women; 

dynamization of the burden of proving discrimination. 
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“(...) o preconceito nos envolve como uma densa neblina 

 que nos acompanha desde sempre e, 
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faz parte dela de forma tão fundamental que  

não conseguimos imaginar nosso mundo 

 sem esse véu opaco e insensato. 

(Paulo Jakutis)
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

O presente estudo nasceu da percepção, por parte da pesquisadora, de que 

ordinariamente não se verificam, no âmbito da Justiça do Trabalho, causas 

trabalhistas fundadas em motivação de gênero. Apesar de integrar a Magistratura do 

Trabalho desde o ano 2000, ou seja, há treze anos, tendo atuado em dois  

Tribunais distintos1, a autora nunca se deparou com causas em que discutidas 

desigualdades de gênero. Indagou-se o porquê de tal situação, uma vez que as 

pesquisas e os estudos teóricos são fartos em constatar que a desigualdade entre 

homens e mulheres ainda permanece no ambiente laboral – assim como nos demais 

corpos sociais. 

 

O objetivo deste estudo, portanto, consiste na verificação e análise de eventual 

papel da Justiça do Trabalho na promoção da igualdade de gênero, sendo necessário, 

para tanto, averiguar se os conflitos de gênero, amplamente debatidos em estudos 

teóricos e temas de inúmeras pesquisas, têm repercussão junto ao Judiciário 

Trabalhista e, em caso positivo, qual tem sido a resposta da Justiça Trabalhista às 

discussões acerca da manutenção da desigualdade de gênero no bojo da sociedade. 

  

Inicialmente, a partir de pesquisa bibliográfica, o estudo analisa o papel da 

mulher no mercado de trabalho, através de estudos e pesquisas, que traçam um perfil 

do gênero feminino e dos pontos de estrangulamento para a plena igualdade entre os 

sexos na esfera do mercado de trabalho. Investiga, ainda, o conceito de gênero e os 

fundamentos que sustentam a teoria da divisão sexual do trabalho, base da 

                                                 
1
 A autora é, atualmente, Juíza do Trabalho junto à 1ª Região, tendo sido aprovada e trabalhado por 

quase três anos no TRT da 15ª Região. 
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naturalização dos estereótipos modernos dos papéis sociais desempenhados por 

homens e mulheres.  

 

Em seguida, passa-se à análise do conceito de igualdade, em sua evolução 

histórica, assim como são analisados aspectos da igualdade de gênero no âmbito 

social. O tema “igualdade jurídica” encerra o capítulo acerca da igualdade de gênero, 

no qual se discorre sobre as fases protetiva e promocional, bem como é analisado o 

conceito de igualdade Pós-Constituição de 1988. 

 

Na sequência, estuda-se o conceito de discriminação, suas vertentes e 

sutilezas, assim como são analisadas as modalidades de discriminação, inclusive as 

positivas, através das quais são criadas ações afirmativas que têm sido adotadas com 

o objetivo de mitigar o preconceito instalado em toda a sociedade. 

 

Estabelecidas tais relações e co-relações, o estudo prossegue com o exame do 

papel efetivo do Poder Judiciário Trabalhista no tocante à igualdade de gênero. Para 

tanto, apresenta o resultado de pesquisa jurisprudencial realizada nas Varas do 

Trabalho e na 2ª instância do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, bem como 

no Tribunal Superior do Trabalho, a fim de constatar o montante de reclamações 

trabalhistas em que discutidas questões de gênero previamente elencadas, de modo a 

demonstrar se os debates acadêmicos têm reverberado na jurisprudência trabalhista.  

 

Por fim, é explorado o óbice indicado pela doutrina e pela pesquisa realizada ao 

êxito das reclamações trabalhistas efetivamente ajuizadas: a questão probatória. 

Firmadas, ainda, expectativas quanto à postura da Justiça do Trabalho no âmbito de 

reclamações trabalhistas fundadas em discriminação de gênero, estabelecendo se há 

ou não um papel a ser desempenhado pelo Judiciário Trabalhista, relativamente a tal 

tema.  

 

Utilizou-se na realização do estudo o método hipotético-dedutivo, ante a 

percepção de lacuna no conhecimento e formulação de hipóteses, assim como pela 

utilização de premissas a partir das quais se desenvolveram raciocínio e conclusões 

lógicas, em conexão descendente. A técnica de pesquisa utilizada consistiu na 
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observação extensiva, a partir da coleta de dados em pesquisa jurisprudencial, de 

forma a apresentar estudo do direito em aspecto quantitativo. 

 

Espera-se poder proporcionar, a partir da abordagem multidisciplinar que o 

objeto do estudo exige, mormente no aspecto da Sociologia Jurídica, retrato 

atualizado das questões de gênero e do modo como a Justiça do Trabalho no Brasil 

tem lidado com tal temática. 
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1. A MULHER NO MUNDO DO TRABALHO 

 
 
 

1.1. Atualidade do tema 

 
 

Há ainda quem sustente que a discriminação de gênero no âmbito das relações 

de trabalho seria algo superado. Nada mais equivocado. Desde o mito de pandora2 e 

do pecado original atribuído à Eva3, a naturalização da discriminação feminina 

dissimula condutas desiguais e faz com que o corpo social deixe de perceber o 

discrímen quanto à mulher, muito presente nas visões estereotipadas dos papéis 

femininos e masculinos na sociedade.  

 
Para tornar a situação mais complexa, há uma falsa ideia, 
relativamente comum, de que não há mais discriminação de gênero, de 
que todos os avanços necessários nesta seara já foram alcançados, 
embora dos dados estatísticos estejam a demonstrar que as mulheres 
ainda recebem menos que os homens em funções semelhantes, que 
têm menor constância na permanência no trabalho e menores 
oportunidades de ascensão profissional, que são as vítimas mais 
usuais das práticas de assédio sexual.4 

 

Para muitos, portanto, o assunto gênero seria um tema ultrapassado5. Mas 

basta uma investigação rasa para que se constate grande quantidade de estudos e 

discussões acerca do papel da mulher no mundo moderno, tratando-se de questão 

central no âmbito internacional. As conquistas jurídicas relacionadas às mulheres não 

                                                 
2
 Pandora foi a primeira mulher, criada como estratégia de vingança e, posteriormente, por sua 

imprudência, responsável por todas as desgraças humanas. O mito, obra de Hesíodo, portanto, 
“exprime a concepção triste e prosaica da mulher como fonte de todos os males”. (JAEGER, Werner 
Wilhelm. Paidéia: a formação do homem grego. Trad: Artur M. Parreira. 5ª ed. São Paulo: Editora 
WMF Martins Fontes, 2010, p.89). 
3
 Segundo dois trechos do Novo Testamento (Romanos 5:12-21 e Coríntios I 15:22), Adão e Eva, os 

primeiros seres humanos, foram advertidos por Deus para que não comessem o fruto da árvore 
proibida. Eva cedeu à tentação, e ainda convenceu Adão a fazê-lo. Mais uma vez, a mulher indicada 
como a responsável pelas desgraças da humanidade. 
4
 GOSDAL, Thereza Cristina. Direito do trabalho e relações de gênero: avanços e permanências. In 

ARAUJO, Adriane Reis de; FONTENELE-MOURÃO, Tânia (Orgs). Trabalho de mulher: mitos, riscos 
e transformações. São Paulo: LTr, 2007, p. 74.  
5
 “(...) para muitas pessoas a luta feminista é vista como algo já superado (...). A falta de consciência 

sobre o que representam os avanços sociais e jurídicos em relação à mulher desvaloriza estas 
conquistas e, por isso, as põem em risco.” LOPES, Cristina Maria Sbalqueiro. Direito do trabalho da 
mulher: da proteção à promoção. Cadernos Pagu (26) janeiro – junho de 2006: pp. 405-430. 
Disponível em 
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-83332006000100016&script=sci_abstract&tlng=pt. Acesso 
em 05/11/2012. 

http://pt.wikisource.org/wiki/Tradu%C3%A7%C3%A3o_Brasileira_da_B%C3%ADblia/Romanos/V#5:12
http://pt.wikisource.org/wiki/Tradu%C3%A7%C3%A3o_Brasileira_da_B%C3%ADblia/Cor%C3%ADntios_I/XV#15:22
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-83332006000100016&script=sci_abstract&tlng=pt
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refletem as desigualdades encontradas no mundo real. As aflições sobre como 

conciliar os papéis de mãe, profissional e mulher estão presentes em todos os 

contextos, em todas as classes sociais. Se a discriminação na atualidade não é mais 

tão explícita quanto no século passado, sem dúvida ela é muito mais complexa e, 

assim, difícil de ser identificada e expurgada.  

 

As estatísticas são categóricas quanto à manutenção da posição inferiorizada 

da mulher relativamente ao homem, sendo que a necessidade de mudança do 

quadro é preocupação mundial. A questão da igualdade de gênero ou “igualdade de 

sexos e a valorização da mulher” foi, inclusive, inserida dentre os oito objetivos para 

o milênio6 traçados pela Organização das Nações Unidas – ONU, e que devem ser 

atingidos pelos países até 2015. 

 

O Relatório do Banco Mundial sobre o desenvolvimento mundial do ano de 

2012 tem por título “Igualdade de Gênero e Desenvolvimento”7, discorrendo acerca 

da importância da igualdade de gênero para o desenvolvimento das nações. 

 

Em julho de 2010, a Assembléia Geral da ONU aprovou a criação de uma 

nova entidade, com o objetivo de acelerar o progresso relativamente às demandas 

femininas no mundo. A Entidade das Nações Unidas para a Igualdade de Gênero e 

Empoderamento8 da Mulher (United Nations Entity for Gender Equality and the 

Empowerment of Women – UNWOMEN), ou apenas ONU Mulheres, tem por 

premissas fundamentais o fato de que as “mulheres e meninas ao redor do mundo 

                                                 
6
 São, ainda, objetivos da ONU para o Milênio: (1) acabar com a fome e a miséria; (2)   educação de 

qualidade para todos; (3) reduzir a mortalidade infantil; (4) melhorar a saúde das gestantes; (5) 
combater a Aids, malária e outras doenças; (6) qualidade de vida e respeito ao meio ambiente; (7) 
todo mundo trabalhando pelo desenvolvimento – Disponível em http://www.objetivosdomilenio.org.br/ 
- Acesso em 24/10/2012. 
7
 BANCO MUNDIAL. Relatório sobre Desenvolvimento Mundial de 2012. Igualdade de Gênero e 

Desenvolvimento. Disponível em 
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CD8QFjAA&url=
http%3A%2F%2Fwdronline.worldbank.org%2Fworldbank%2Fa%2Flangtrans%2F63&ei=om-
iUO_kI4aQ8wT54IHICw&usg=AFQjCNE1DP3s2ejH6Cf2wf5hul3EjR79eA&sig2=IOPyciKDt95yZiGWm
mERyQ. Acesso em 13/11/2012. 
8
 Empoderamento, ou empowerment, em inglês, significa a ação coletiva desenvolvida pelos 

indivíduos quando participam de espaços privilegiados de decisões, de consciência social dos direitos 
sociais. 

http://www.objetivosdomilenio.org.br/
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CD8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwdronline.worldbank.org%2Fworldbank%2Fa%2Flangtrans%2F63&ei=om-iUO_kI4aQ8wT54IHICw&usg=AFQjCNE1DP3s2ejH6Cf2wf5hul3EjR79eA&sig2=IOPyciKDt95yZiGWmmERyQ
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CD8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwdronline.worldbank.org%2Fworldbank%2Fa%2Flangtrans%2F63&ei=om-iUO_kI4aQ8wT54IHICw&usg=AFQjCNE1DP3s2ejH6Cf2wf5hul3EjR79eA&sig2=IOPyciKDt95yZiGWmmERyQ
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CD8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwdronline.worldbank.org%2Fworldbank%2Fa%2Flangtrans%2F63&ei=om-iUO_kI4aQ8wT54IHICw&usg=AFQjCNE1DP3s2ejH6Cf2wf5hul3EjR79eA&sig2=IOPyciKDt95yZiGWmmERyQ
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CD8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwdronline.worldbank.org%2Fworldbank%2Fa%2Flangtrans%2F63&ei=om-iUO_kI4aQ8wT54IHICw&usg=AFQjCNE1DP3s2ejH6Cf2wf5hul3EjR79eA&sig2=IOPyciKDt95yZiGWmmERyQ
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têm o direito a uma vida livre de discriminação, violência e pobreza, e de que a 

igualdade de gênero é um requisito central para se alcançar o desenvolvimento9.” 

 

Para tanto, a ONU Mulheres tem por foco cinco áreas, consideradas 

prioritárias: 

 
 Aumentar a liderança e a participação das mulheres; 

 Eliminar a violência contra as mulheres e meninas; 

 Engajar as mulheres em todos os aspectos dos processos de paz e 

segurança; 

 Aprimorar o empoderamento econômico das mulheres; 

 Colocar a igualdade de gênero no centro do planejamento e dos orçamentos 

de desenvolvimento nacional. 

 

A atuação mundial em combate à discriminação é a resposta que se procura 

dar aos índices ainda desanimadores apresentados, no tocante ao papel atribuído à 

mulher na sociedade contemporânea.  

 

A mulher passou a ter maior participação no mercado de trabalho. Em 1998, 

52,8%10 das brasileiras eram consideradas economicamente ativas11, comparadas a 

82% dos homens. Em 2008, essas proporções passaram a ser de 57,6% e 80,5%12. 

No estudo Perfil do Trabalho Decente no Brasil13, publicado pela Organização 

Internacional do Trabalho – OIT em 2009, foi observado que a participação feminina 

no mercado de trabalho cresceu de 56,7% em 1992 para 64,0% em 2007, ou seja, 

cerca de sete pontos percentuais em 15 anos, enquanto a participação masculina, 

no mesmo período, apresentou declínio de 89,8% para 86,3%.  

 

                                                 
9
 Sítio ONU-BR Nações Unidas no Brasil. Disponível em http://www.onu.org.br/onu-no-brasil/onu-

mulheres/ - Acesso em 24/10/2012. 
10

 Fonte: Objetivos do Milênio. Disponível em http://www.objetivosdomilenio.org.br/mulher/ - Acesso 
em 24/10/2012. 
11

 A invisibilidade do trabalho feminino, como a existência dos afazeres domésticos e a informalidade 
que atinge muito mais às mulheres, faz com que estas sejam situadas como “inativas”. 
12

 Fonte: Objetivos do Milênio. Disponível em http://www.objetivosdomilenio.org.br/mulher/ - Acesso 
em 24/10/2012. 
13

 Pesquisa “Perfil do Trabalho Decente no Brasil”. Disponível em 
http://www.oitbrasil.org.br/sites/default/files/topic/decent_work/pub/perfil_do_trabalho_decente_301.pd
f. Acesso em 24/10/2012 

http://www.onu.org.br/onu-no-brasil/onu-mulheres/
http://www.onu.org.br/onu-no-brasil/onu-mulheres/
http://www.objetivosdomilenio.org.br/mulher/
http://www.objetivosdomilenio.org.br/mulher/
http://www.oitbrasil.org.br/sites/default/files/topic/decent_work/pub/perfil_do_trabalho_decente_301.pdf
http://www.oitbrasil.org.br/sites/default/files/topic/decent_work/pub/perfil_do_trabalho_decente_301.pdf
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O aumento da inserção feminina na economia, contudo, não se reflete 

proporcionalmente no aumento das áreas de poder ocupadas por elas. A 

participação nas esferas de decisão ainda é pequena, o que denota um déficit no 

tocante ao empoderamento. Em 2010, as mulheres ocupavam apenas 14,8%14 dos 

assentos no Senado Federal, 8,8% dos assentos na Câmara dos Deputados e 

12,9% dos cargos de deputadas estaduais, embora tenha sido o ano de eleição da 

primeira mulher para Presidenta da República, Dilma Vana Rousseff. Na análise da 

distribuição de mulheres/homens nos gabinetes ministeriais, por exemplo, foi 

observado em pesquisa que de 1999 a 2002 havia 100% de homens. No período de 

2003 a 2006, ainda anterior à eleição da primeira Presidenta da República, o 

percentual subiu para 10,7% de mulheres. Já no intervalo de 2007 a 2010, havia 

14,8% de mulheres nos gabinetes ministeriais.15 Os números estão subindo, mas 

ainda são modestos, e o percentual de mulheres encontrado ainda reflete bastante 

desigualdade. 

 

Um dado que também chama atenção no estudo da OIT diz respeito às 

mulheres jovens, sua relação com a formação, desemprego, afazeres domésticos e 

maternidade:  

 
O expressivo diferencial entre a proporção de jovens homens e 
mulheres que não estudam e nem trabalham é bastante 
condicionado por questões de gênero. Apesar de possuir maiores 
níveis de escolaridade, as jovens apresentam maiores taxas de 
desemprego e menores taxas de participação. (...)  Com efeito, em 
2007, a referida proporção era de 18,6% entre as mulheres jovens e 
de 6,9% entre os homens. (...)evidenciando-se, portanto, que uma 
significativa proporção da “inatividade” das jovens é condicionada 
pelos afazeres domésticos e/ou dedicação à maternidade16.  

 

Os números acima são explicáveis quando confrontados com dados relativos 

à infra-estrutura que possibilitaria o trabalho feminino adequado. No Brasil, o número 

de creches públicas disponíveis às crianças de 0 a 3 anos alcançava somente 

                                                 
14

 Fonte: TSE. Disponível em http://www.dieese.org.br/anu/anuarioMulheresBrasileiras2011.pdf. 
Acesso em 07/11/2012. 
15

 Fonte: Cepalstat. Disponível em http://www.dieese.org.br/anu/anuarioMulheresBrasileiras2011.pdf. 
Acesso em 07/11/2012. 
16

 Perfil do Trabalho Decente no Brasil, p. 6. Disponível em 
http://www.oitbrasil.org.br/sites/default/files/topic/decent_work/pub/perfil_do_trabalho_decente_301.pd
f. Acesso em 24/10/2012. 

http://www.dieese.org.br/anu/anuarioMulheresBrasileiras2011.pdf
http://www.dieese.org.br/anu/anuarioMulheresBrasileiras2011.pdf
http://www.oitbrasil.org.br/sites/default/files/topic/decent_work/pub/perfil_do_trabalho_decente_301.pdf
http://www.oitbrasil.org.br/sites/default/files/topic/decent_work/pub/perfil_do_trabalho_decente_301.pdf
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10,9% da demanda em 200917. Logo, quase 90% das crianças nesta faixa etária  

está fora de creches, provavelmente impossibilitando, ou mesmo dificultando o 

trabalho de suas mães. 

 

A desigualdade salarial entre homens e mulheres persiste, sendo questão que 

merece reflexão. Em 2007, a renda média das mulheres era de R$ 745,00, enquanto 

a renda dos homens alcançava R$ 1.059,00. Isso significa que as mulheres 

recebiam 70,3% dos rendimentos pagos aos homens18. 

 

A escolaridade das mulheres, contudo, é superior aos homens. Em 2007, as 

mulheres contavam com 7,5 anos, em média, de escolaridade, contra 7,2 anos dos 

homens. Também eram mais alfabetizadas: 90,2% das mulheres eram 

alfabetizadas, contra 89,8% dos homens19. 

 

A maior escolaridade, todavia, não se reflete em maior ganho remuneratório 

na comparação do trabalho feminino com o masculino. 

 

No tocante às jornadas de trabalho no mercado formal, os índices 

encontrados pela pesquisa da OIT demonstraram que as mulheres estavam 

submetidas a cargas de horas de trabalho menos excessivas do que os homens no 

mercado de trabalho. Mas tal assertiva não se verifica quando se observa o total de 

horas despendidas em afazeres domésticos.  

 

Em 2007 e no mercado de trabalho formal, 25,2% das mulheres trabalharam 

mais de 44 horas semanais, ao passo que o percentual de homens foi de 43,2%. No 

mesmo sentido, 13,7% das mulheres e 25,2% dos homens trabalharam mais de 48 

                                                 
17

 Fonte: IBGE/Pnad. Disponível em 
 http://www.dieese.org.br/anu/anuarioMulheresBrasileiras2011.pdf. Acesso em 07/11/2012. 
18

 Perfil do Trabalho Decente no Brasil, p. 6. Disponível em 
http://www.oitbrasil.org.br/sites/default/files/topic/decent_work/pub/perfil_do_trabalho_decente_301.pd
f. Acesso em 24/10/2012. 
19

 Idem, ibidem. 

http://www.dieese.org.br/anu/anuarioMulheresBrasileiras2011.pdf
http://www.oitbrasil.org.br/sites/default/files/topic/decent_work/pub/perfil_do_trabalho_decente_301.pdf
http://www.oitbrasil.org.br/sites/default/files/topic/decent_work/pub/perfil_do_trabalho_decente_301.pdf
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horas semanais. A jornada média semanal de trabalho das mulheres foi de 36,4 

horas e a dos homens foi de 44,4 horas.20  

 

Os números inferiores apresentados pelas mulheres relativamente ao 

mercado de trabalho formal revelam sua manutenção na denominada função 

reprodutora, que “ela exerce através do trabalho doméstico, a qual está 

indissoluvelmente ligada”.21 A mulher tem por função natural a realização dos 

afazeres domésticos e isto implica “a) na apropriação de seu tempo; b) na 

apropriação de seu corpo; c) na obrigação sexual; d) no encargo dos enfermos e 

inválidos; e)  no cuidado das crianças e dos membros do sexo masculino”.22 

 

Quanto aos afazeres domésticos, a pesquisa constatou que, no Brasil, em 

2007, as mulheres dedicavam em média 27,2 horas semanais a tais atividades, 

enquanto os homens apenas 10,6 horas semanais. Ou seja, as mulheres dedicavam 

ao labor doméstico um tempo duas vezes e meia superior ao dos homens. E entre o 

conjunto das mulheres brasileiras ocupadas, 89,7% também realizavam afazeres 

domésticos, enquanto entre os homens a proporção era bem inferior (apenas 

50,4%). As trabalhadoras ocupadas, além de sua jornada no mercado de trabalho, 

dedicavam cerca de 22,3 horas semanais aos afazeres domésticos, sendo que, em 

relação aos homens, tal dedicação era de 9,7 horas semanais. Logo, os homens 

realizavam 12,6 horas a menos de tarefas domésticas do que as mulheres23. 

 

Portanto, no somatório das duas áreas de trabalho, ou seja, mercado formal e 

trabalho doméstico, as mulheres trabalharam, em média, cinco horas a mais do que 

                                                 
20

 Perfil do Trabalho Decente no Brasil, p. 6. Disponível em 
http://www.oitbrasil.org.br/sites/default/files/topic/decent_work/pub/perfil_do_trabalho_decente_301.pd
f. Acesso em 24/10/2012. 
21

 LÔBO, Elisabeth Souza. A questão da mulher na reprodução da força de trabalho. Perspectivas, 
São Paulo, n. 4,1981, p. 43. Disponível em:  
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CCAQFjAA&url=
http%3A%2F%2Fseer.fclar.unesp.br%2Fperspectivas%2Farticle%2Fdownload%2F1710%2F1391&ei
=AveXUMWEKoXi0gHHoYGwCw&usg=AFQjCNHdOJ-oAP_uZ3B5AcuJ-
11H3xA7rw&sig2=NbU8MuuqomtoP-Adswb0UQ. Acesso em 05/11/2012. 
22

 LÔBO, Elisabeth Souza. Op.Cit, p. 44.  
23

 Perfil do Trabalho Decente no Brasil, p. 19. Disponível em 
http://www.oitbrasil.org.br/sites/default/files/topic/decent_work/pub/perfil_do_trabalho_decente_301.pd
f. Acesso em 24/10/2012. 

http://www.oitbrasil.org.br/sites/default/files/topic/decent_work/pub/perfil_do_trabalho_decente_301.pdf
http://www.oitbrasil.org.br/sites/default/files/topic/decent_work/pub/perfil_do_trabalho_decente_301.pdf
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fseer.fclar.unesp.br%2Fperspectivas%2Farticle%2Fdownload%2F1710%2F1391&ei=AveXUMWEKoXi0gHHoYGwCw&usg=AFQjCNHdOJ-oAP_uZ3B5AcuJ-11H3xA7rw&sig2=NbU8MuuqomtoP-Adswb0UQ
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fseer.fclar.unesp.br%2Fperspectivas%2Farticle%2Fdownload%2F1710%2F1391&ei=AveXUMWEKoXi0gHHoYGwCw&usg=AFQjCNHdOJ-oAP_uZ3B5AcuJ-11H3xA7rw&sig2=NbU8MuuqomtoP-Adswb0UQ
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fseer.fclar.unesp.br%2Fperspectivas%2Farticle%2Fdownload%2F1710%2F1391&ei=AveXUMWEKoXi0gHHoYGwCw&usg=AFQjCNHdOJ-oAP_uZ3B5AcuJ-11H3xA7rw&sig2=NbU8MuuqomtoP-Adswb0UQ
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fseer.fclar.unesp.br%2Fperspectivas%2Farticle%2Fdownload%2F1710%2F1391&ei=AveXUMWEKoXi0gHHoYGwCw&usg=AFQjCNHdOJ-oAP_uZ3B5AcuJ-11H3xA7rw&sig2=NbU8MuuqomtoP-Adswb0UQ
http://www.oitbrasil.org.br/sites/default/files/topic/decent_work/pub/perfil_do_trabalho_decente_301.pdf
http://www.oitbrasil.org.br/sites/default/files/topic/decent_work/pub/perfil_do_trabalho_decente_301.pdf
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os homens, uma vez que a jornada média semanal total feminina alcançou 57,1 

horas e a masculina a média de 52,3 horas24. 

 

Nas palavras dos pesquisadores: 

 
Quando são analisadas as especificidades referentes à dupla 
jornada, isto é, à conciliação entre os trabalhos de reprodução social 
e de produção propriamente econômica, as desigualdades de 
gênero se manifestam de forma ainda mais evidente. A massiva 
incorporação das mulheres ao mercado de trabalho não vem sendo 
acompanhada de um satisfatório processo de redefinição das 
relações de gênero, tanto no âmbito da vida privada, quanto no 
processo de formulação de políticas públicas e de ações por parte 
de empresas e sindicatos, especialmente no concernente as 
responsabilidades domésticas e familiares. Em outras palavras, a 
incorporação das mulheres ao mercado de trabalho vem ocorrendo 
de forma expressiva sem que tenha ocorrido uma nova pactuação 
em relação ao trabalho reprodutivo, que continua sendo exercido 
fundamentalmente por elas, apesar dos avanços observados.25 

 

A segregação ocupacional entre os sexos é outra fonte de preocupação e os 

números demonstram que a segregação por gênero ainda se faz muito presente no 

mercado de trabalho brasileiro, seja no tocante à segregação horizontal, seja no 

tocante à segregação vertical. 

 

Relativamente à distribuição por setor de atividade econômica, o grupo 

ocupacional de trabalhadores da produção de bens e serviços e de reparação e 

manutenção correspondia a 34,4% da estrutura ocupacional masculina, e a apenas 

9,1% da feminina, no ano de 2007. Em contrapartida, o grupo dos trabalhadores dos 

serviços – do qual fazem parte os serviços domésticos, de saúde e educação, 

campos considerados tradicionalmente femininos, respondia por 31,1% da ocupação 

das mulheres e por apenas 12,0% no caso dos homens. A indústria da construção 

civil ocupava 11,6% dos trabalhadores e apenas 0,5% das trabalhadoras em 2007, e 

                                                 
24

 Perfil do Trabalho Decente no Brasil, p. 19. Disponível em 
http://www.oitbrasil.org.br/sites/default/files/topic/decent_work/pub/perfil_do_trabalho_decente_301.pd
f. Acesso em 24/10/2012. 
25

 Idem, ibidem. 

http://www.oitbrasil.org.br/sites/default/files/topic/decent_work/pub/perfil_do_trabalho_decente_301.pdf
http://www.oitbrasil.org.br/sites/default/files/topic/decent_work/pub/perfil_do_trabalho_decente_301.pdf


 

20 

 

essa estrutura era praticamente a mesma em 1992 (10,3% e 0,5% 

respectivamente)26. 

 

Verifica-se a ocupação masculina nas atividades industriais, relacionadas ao 

“sexo forte”, e a ocupação feminina no setor de serviços, principalmente nas 

atividades ligadas ao “cuidado”, o que comprova que a divisão sexual do trabalho 

permanece incorporada ao mercado de trabalho atual.27 Ainda há atividades 

consideradas masculinas. Mas mesmo nestas, quando há mulheres, estas são 

encontradas no “chão de fábrica”. É a masculinização do comando e a feminização 

da subalternidade28. 

 

Portanto, tratando-se dos postos de comando/chefia, como se constatou 

quando se mencionou a questão do empoderamento, verifica-se a permanência de 

significativas barreiras e discriminações contra as mulheres. No grupo ocupacional 

dirigentes em geral, as mulheres representavam apenas 23,7% e 29,0% em 2002 e 

2007, respectivamente, enquanto que entre os homens tais proporções eram de 

76,3% e 71,0%29,  respectivamente. 

 

Na análise das 64 empresas cujas ações compõem o índice Ibovespa30, 

apenas 4 são presididas por mulheres31. Nos Estados Unidos, apenas 15% dos 

CEOs32 de empresas que compõem os índices Dow Jones e Nasdaq são 

mulheres33. Tais números reforçam a tese de que, na questão do empoderamento, a 

desigualdade de gênero é questão bem relevante. 

 

                                                 
26

 Perfil do Trabalho Decente no Brasil, p. 19. Disponível em 
http://www.oitbrasil.org.br/sites/default/files/topic/decent_work/pub/perfil_do_trabalho_decente_301.pd
f. Acesso em 24/10/2012. 
27

Idem, ibidem. 
28

 Fonte:  
http://www.maismulheresnopoderbrasil.com.br/pdf/Judiciario/A_Participacao_da_Mulher_na_Magistrat
ura_Brasileira.pdf, acesso em 19/10/2012. 
29

 Perfil do Trabalho Decente no Brasil, p. 19. Disponível em 
http://www.oitbrasil.org.br/sites/default/files/topic/decent_work/pub/perfil_do_trabalho_decente_301.pd
f. Acesso em 24/10/2012. 
30

 O Índice Bovespa é o mais importante indicador do desempenho médio das cotações do mercado 
de ações brasileiro. Sua relevância advém do fato do Ibovespa retratar o comportamento dos 
principais papéis negociados na BM&FBOVESPA. 
31

 Relativo ao ano de 2013. Fonte: Michael Page. Publicado na Folha de São Paulo em 08.03.2013. 
32

 Chief Executive Officer ou executivo maior de uma corporação. 
33

 Folha de São Paulo. B2 mercado. 08.03.2013. 

http://www.oitbrasil.org.br/sites/default/files/topic/decent_work/pub/perfil_do_trabalho_decente_301.pdf
http://www.oitbrasil.org.br/sites/default/files/topic/decent_work/pub/perfil_do_trabalho_decente_301.pdf
http://www.maismulheresnopoderbrasil.com.br/pdf/Judiciario/A_Participacao_da_Mulher_na_Magistratura_Brasileira.pdf
http://www.maismulheresnopoderbrasil.com.br/pdf/Judiciario/A_Participacao_da_Mulher_na_Magistratura_Brasileira.pdf
http://www.oitbrasil.org.br/sites/default/files/topic/decent_work/pub/perfil_do_trabalho_decente_301.pdf
http://www.oitbrasil.org.br/sites/default/files/topic/decent_work/pub/perfil_do_trabalho_decente_301.pdf
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Apesar de ainda desiguais, os dados denotam que os diferenciais de 

rendimentos do trabalho entre homens e mulheres, a despeito de permanecerem 

altos, diminuíram ao longo do período pesquisado pela OIT, ou seja, de 1992 a 

2007. No ano de 1992, as mulheres recebiam 38,5% a menos que os homens, 

sendo que em 2007, passaram a receber 29,7% a menos.34 Trata-se de indicativos 

no sentido de que há progressos em prol da igualdade. 

 

Contudo, por todos os ângulos que se observe, constata-se que a 

discriminação por gênero ainda não foi eliminada da sociedade, que permanece 

androcêntrica. O que pode ter ocorrido - e que causaria a sensação de eliminação 

do preconceito - seria maior sutilidade e complexidade nos comportamentos 

discriminatórios a envolver homens e mulheres em sociedade, passando falsa 

impressão de que a discriminação é fato do passado. 

 

No presente estudo, pretende-se indagar se a persistência da discriminação 

de gênero constatada nos estudos teóricos e nas pesquisas realizadas, 

principalmente relativamente aos temas segregação vertical, segregação horizontal 

e desigualdade salarial, resultam em conflitos que desaguarão no Poder Judiciário, 

na forma de reclamações trabalhistas. 

 

 

 
1.2. A mulher no Poder Judiciário 

 
 

No âmbito do Poder Judiciário, a relação entre mulher e poder não se revela 

diversa do que ocorre no restante do mercado de trabalho, reproduzindo os postos 

naturalizados ao gênero feminino, tanto nos aspectos verticais como horizontais. A 

única questão que não se verifica, por imposição constitucional, diz respeito à 

igualdade salarial.35 

                                                 
34

Perfil do Trabalho Decente no Brasil, p. 19. Disponível em 
http://www.oitbrasil.org.br/sites/default/files/topic/decent_work/pub/perfil_do_trabalho_decente_301.pd
f. Acesso em 24/10/2012.. 
35

 A afirmação diz respeito à desigualdade salarial direta, pois se levarmos em conta a não ascensão 
das mulheres às instâncias superiores, as mulheres permanecem percebendo remuneração inferior. 

http://www.oitbrasil.org.br/sites/default/files/topic/decent_work/pub/perfil_do_trabalho_decente_301.pdf
http://www.oitbrasil.org.br/sites/default/files/topic/decent_work/pub/perfil_do_trabalho_decente_301.pdf
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A questão vertical é mais perceptível e atestada por números, pelo simples 

cotejo da quantidade de juízas nas instâncias inferiores e da quantidade de 

magistradas ocupando as posições nos órgãos de cúpula do Poder Judiciário. A 

questão horizontal é mais sutil e demanda análise mais acurada acerca das razões 

pelas quais a mulher está mais propensa às Varas de Família e à Justiça do 

Trabalho. 

 

As pesquisas demonstram que, na base da estrutura, as mulheres 

representam 50,5% do número total de advogados no Brasil. Todavia,  

 
à proporção que sobe a hierarquia, o percentual diminui, alcançando 
30% na Magistratura, 19% nos Conselhos Nacionais de Justiça e 
15,5% nos Tribunais Superiores. No Supremo Tribunal Federal, são 
duas mulheres e nove homens. Apenas no ano 2000, foi nomeada a 
primeira mulher para a Corte Suprema Brasileira, a ministra Ellen 
Gracie, posteriormente também eleita a primeira presidente do 
Supremo Tribunal Federal. A presença massiva das mulheres na 
advocacia mostra que, no que depende de estudo e competências 
para o ingresso em instâncias que exigem concurso público, as 
mulheres alcançam sucesso. Mas as dificuldades aumentam à 
medida que precisam de indicação para ocupar cargos de maior 
nível.36 

 

Em outras palavras, pelo confronto dos números da primeira com as demais 

instâncias, observa-se que, no aspecto político, para a ascensão a cargos em que não 

se exige tão-somente o mérito pessoal do candidato (a), torna-se visível a 

discriminação à mulher, preterida por homens no acesso às instâncias superiores. 

 

Analisando-se o gráfico abaixo é possível verificar a participação da mulher nas 

instâncias superiores do Poder Judiciário no ano de 2013:37 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
Indiretamente, portanto, também no âmbito do Poder Judiciário há a reprodução da desigualdade 
salarial. 
36

 Fonte: http://www.maismulheresnopoderbrasil.com.br/judiciario.php, acesso em 18.10.2012. 
37

 Fonte: Folha de São Paulo, Mercado B2, 15/03/2013. 

http://www.maismulheresnopoderbrasil.com.br/judiciario.php
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- STF – Supremo Tribunal Federal 

- CNJ – Conselho Nacional de Justiça 

- STJ – Superior Tribunal de Justiça 

- TST- Tribunal Superior do Trabalho 

- STJM – Superior Tribunal de Justiça Militar 

- TSE – Tribunal Superior Eleitoral 

 

 

No período em comento, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) não conta com 

qualquer membro do gênero feminino em sua composição de 15 membros. O Superior 

Tribunal de Justiça Militar conta com apenas um membro do gênero feminino. Os 

demais, a exceção do Tribunal Superior Eleitoral – cujos números anteriores não eram 

muito diversos, como se verá a seguir – denotam grande disparidade entre o número 

de homens e mulheres, o que faria crer que o Poder Judiciário não deve contar, em 

sua base, ou seja, nas instâncias inferiores, com número significativo de mulheres. 

Não é o que ocorre. 

 

A mulher participa do Poder Judiciário, mas não é tão presente nos órgãos 

superiores. Interessante notar notícias veiculadas acerca do assunto. Em um dos 

veículos, a manchete “Mulheres ganham cada vez mais espaço no Judiciário”38 

                                                 
38

 Fonte: http://www.cnj.jus.br/noticias/judiciario/18532-mulheres-ganham-cada-vez-mais-espaco-no-
judiciario, acesso 05/10/2012 

http://www.cnj.jus.br/noticias/judiciario/18532-mulheres-ganham-cada-vez-mais-espaco-no-judiciario
http://www.cnj.jus.br/noticias/judiciario/18532-mulheres-ganham-cada-vez-mais-espaco-no-judiciario
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informava que 59,7% das pessoas que trabalham na Justiça Estadual do Mato Grosso 

eram mulheres, o que representava um total de 3.593 servidoras, estagiárias, 

prestadoras de serviço, guardas e funcionárias. Todavia, o mesmo Tribunal contava à 

época com apenas três Desembargadoras em atuação, o que representava apenas 

10% de seu quadro. 

 

Outra manchete também chamou atenção para a participação feminina: 

“Mulheres ocupam cerca de 60% dos cargos do Judiciário Estadual do RS”39. 

Contudo, o percentual de Desembargadoras no Rio Grande do Sul no mesmo 

período, de apenas 27%, denota a existência de glass ceiling40 também no âmbito do 

Judiciário. 

 

Um Poder deveras conservador, o Judiciário foi indicado por seus próprios 

representantes como sendo o “último dos Poderes da República a implementar a 

igualdade de gênero entre homens e mulheres”41, porquanto até meados da década 

de 90 não contava com mulheres em sua cúpula42. 

 

Interessante notar que o Poder Judiciário desenvolve algumas experiências 

relacionadas à promoção do gênero feminino, como a conduzida pelo Tribunal de 

Justiça do Espírito Santo e denominada JusMulher Capixaba43. Trata-se de um 

programa criado pelo TJES, em parceria com o Governo Estadual, alguns municípios 

e movimentos sociais, envolvendo o lançamento de Centros Integrados da Mulher, 

que são locais com infraestrutura adequada para atendimento a mulheres vítimas de 

violência doméstica, tais como Varas da Mulher, Delegacia de Defesa da Mulher, 

Promotoria da Mulher e Defensoria Pública. 

 

                                                 
39

 Fonte: http://www.cnj.jus.br/noticias/judiciario/18531-mulheres-ocupam-cerca-de-60-dos-cargos-do-
judiciario-estadual-do-rs, acesso 05/10/2012 
40

 Em português, teto de vidro. Significa a barreira inquebrável que impede que as minorias e as 
mulheres alcancem os estágios mais altos das carreiras, inviabilizando o empoderamento de tais 
grupos. 
41

 Declaração da então Corregedora Nacional de Justiça, Ministra Eliana Calmon - Fonte: CNJ –
Disponível em http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/19846-ministra-destaca-demora-do-judiciario-no-
processo-da-igualdade-de-generos - Acesso em 05/10/2012 
42

 Em 1999, a própria Ministra Eliana Calmon foi indicada ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) e, no 
ano 2000, a ex-Ministra Ellen Gracie tomou posse no Supremo Tribunal Federal (STF). 
43

 Fonte: http://www.cnj.jus.br/noticias/judiciario/19243-tj-finaliza-acoes-para-realizar-jusmulher-nesta-
sexta-feira, acesso em 05/10/2012 

http://www.cnj.jus.br/noticias/judiciario/18531-mulheres-ocupam-cerca-de-60-dos-cargos-do-judiciario-estadual-do-rs
http://www.cnj.jus.br/noticias/judiciario/18531-mulheres-ocupam-cerca-de-60-dos-cargos-do-judiciario-estadual-do-rs
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/19846-ministra-destaca-demora-do-judiciario-no-processo-da-igualdade-de-generos
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/19846-ministra-destaca-demora-do-judiciario-no-processo-da-igualdade-de-generos
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Mas quando a questão é interna corporis, os problemas que assolam o Poder 

Judiciário são os próprios de toda sociedade no tocante à questão de gênero, a 

exceção da desigualdade salarial, por absoluta inaplicabilidade à Administração 

Pública. Não poderia ser diferente. Instituição social que é, o Judiciário reflete a 

sociedade como um todo. Como constatado na pesquisa “A participação da mulher na 

magistratura brasileira”44, publicada em 2005, a mulher no Judiciário também sofre 

discriminação de gênero. Ao analisar o número de mulheres componentes da carreira, 

as pesquisadoras verificaram que: 

 
Na base da carreira, entre as/os que entraram via concurso público, 
esse número é significativo. O percentual vai diminuindo 
gradativamente conforme analisamos as instâncias superiores e os 
cargos providos por indicação. Vale dizer, a questão não é, portanto, 
falta de competência ou merecimento; se assim o fosse o numero de 
mulheres que ingressam na carreira seria também muito menor que o 
de homens.45 

 

A pesquisa de 2005 constatou que havia, em média, 30% de juízas ocupando o 

1º grau da magistratura nacional, levando em consideração todos os ramos do Poder 

Judiciário, ou seja, Justiça Comum, Justiça Federal e Justiça do Trabalho.46  

 

Já no 2º grau de jurisdição, considerando os Tribunais de Justiça, Tribunais de 

Alçada, TRF´s e TRT´s, os cargos providos por mulheres equivaliam a 12,89%, mas 

havia grande dissonância entre os números das Justiças Estaduais e das Justiças 

Federais. Enquanto as Estaduais contavam com apenas 7,46% de mulheres em 2ª 

instância, os TRF´s contavam com 24,24% de mulheres, e os TRT´s contavam com 

26,42%.47.48 

                                                 
44

 Disponível em:  
http://www.maismulheresnopoderbrasil.com.br/pdf/Judiciario/A_Participacao_da_Mulher_na_Magistrat
ura_Brasileira.pdf. Acesso em 18/10/2012. 
45

 Idem, ibidem. 
46

 Idem, ibidem. 
47

 Idem,Ibidem. 
48

 Além da questão da participação feminina, autores chamam atenção para a necessidade de análise 
de como se dá essa participação. O simples fato de a mulher se fazer presente não significa uma 
maior sensibilização do Poder Judiciário para com as demandas de gênero. Não é a mera 
participação da mulher que assegura o tratamento igualitário, mas interiorização de uma consciência 
de gênero. Patrícia Tuma Martins Bertolin e Suzete Carvalho (A segregação ocupacional da mulher. 
In Mulher, Sociedade e Direitos Humanos. BERTOLIN, Patrícia Tuma Martins; ANDREUCCI, Ana 
Claudia Torezan (Orgs). São Paulo: Rideel, 2010, p. 190-191.) chamam atenção para a crise de 
identidade que envolve as mulheres que, anteriormente excluídas, passam a fazer parte de órgãos 
detentores do poder social. Uma ambigüidade muitas vezes se apresenta em seu comportamento, 

http://www.maismulheresnopoderbrasil.com.br/pdf/Judiciario/A_Participacao_da_Mulher_na_Magistratura_Brasileira.pdf
http://www.maismulheresnopoderbrasil.com.br/pdf/Judiciario/A_Participacao_da_Mulher_na_Magistratura_Brasileira.pdf
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As pesquisadoras indicam como hipótese para a discrepância entre os números 

de mulheres encontradas na 1ª e 2ª instância o fato de que parte substancial das 

nomeações decorrerem de escolhas políticas (quinto constitucional e promoções por 

merecimento, na 2ª instância, e listas tríplices no topo da pirâmide). 

 

Analisando-se os Tribunais Superiores (STJ, STM e TST), os números 

encontrados na pesquisa, quando existentes, eram desanimadores. Em dados de 

2004, não havia mulheres no STM e TSE. No STJ, havia 12,12% e, no STF, 9,09% 

dos cargos eram ocupados por mulheres. Já no TST, o percentual correspondia a 

5,88% (apenas uma ministra), o que causou a maior discrepância da pesquisa, eis 

que a 1ª instância contava com quase 50% de seu quadro composto por mulheres.49  

 

Os números encontrados em pesquisa de 201050 não são muito diversos. No 

topo do Judiciário, o STF é ocupado por 20% de mulheres (em considerando que 

havia um cargo vago). O STJ contava com 16,7% de mulheres, o STM com 6,7%, o 

TST com 18,5% e o TSE com 14,3%. Ou seja, o percentual de mulheres nos Tribunais 

Superiores brasileiros em 2010 era, em média, de 15,7%51. Não compatível, portanto, 

com os números encontrados em 1ª instância, que apresenta, no caso da Justiça do 

Trabalho, 42%52 de seus quadros de 1ª instância compostos por mulheres.  

 

 É de se ressaltar que a Justiça do Trabalho é a que mais apresenta a 

participação feminina. Além de tal conclusão, a pesquisa sobre o Perfil da 

Magistratura constatou que a Justiça do Trabalho reproduz o glass ceiling típico da 

estrutura social, com a redução da participação feminina nos postos de poder. E, 

                                                                                                                                                         
ora submisso, ora surpreendentemente machista, mas próprio de situações de autoestima 
desvalorizada. 
49

 Disponível em:  
http://www.maismulheresnopoderbrasil.com.br/pdf/Judiciario/A_Participacao_da_Mulher_na_Magistrat
ura_Brasileira.pdf, acesso em 18/10/2012. 
Idem, Ibidem. 
50

 Fonte: www.maismulheresnopoderbrasil.com.br.  
Disponível em http://www.dieese.org.br/anu/anuarioMulheresBrasileiras2011.pdf. Acesso em 
07/11/2012. 
51

 Idem, ibidem. 
52

 Fonte: www.maismulheresnopoderbrasil.com.br.  
http://www.maismulheresnopoderbrasil.com.br/pdf/Judiciario/Mulheres_sao_42_dos_Juizes_do_Traba
lho_diz_Pesquisa.pdf. Acesso em 18/10/2012. 

http://www.maismulheresnopoderbrasil.com.br/pdf/Judiciario/A_Participacao_da_Mulher_na_Magistratura_Brasileira.pdf
http://www.maismulheresnopoderbrasil.com.br/pdf/Judiciario/A_Participacao_da_Mulher_na_Magistratura_Brasileira.pdf
http://www.maismulheresnopoderbrasil.com.br/
http://www.dieese.org.br/anu/anuarioMulheresBrasileiras2011.pdf
http://www.maismulheresnopoderbrasil.com.br/
http://www.maismulheresnopoderbrasil.com.br/pdf/Judiciario/Mulheres_sao_42_dos_Juizes_do_Trabalho_diz_Pesquisa.pdf
http://www.maismulheresnopoderbrasil.com.br/pdf/Judiciario/Mulheres_sao_42_dos_Juizes_do_Trabalho_diz_Pesquisa.pdf
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talvez pelo fato de ser uma justiça feminilizada, é comum a sua diminuição 

relativamente a outros ramos do Poder Judiciário. 

  

Dentre todos os ramos do Judiciário verifica-se uma participação maior 
da mulher na Justiça do Trabalho. Conhecido reduto das mulheres na 
magistratura, essa participação reforça o estereótipo da ligação da 
mulher com o social somado ao fato da conhecida discriminação que a 
Justiça do Trabalho sofre dentro do mundo jurídico, comumente 
denominada “justiça menor”. E mesmo na Justiça do Trabalho a forte 
discriminação permanece quando se observa a redução drástica da 
participação da mulher na cúpula da Justiça do Trabalho.53 

 

 Dessa forma, o Poder Judiciário, também reproduz as questões relacionadas 

à segregação vertical, ou seja, as mulheres não ascendem aos altos cargos de 

poder na mesma medida e proporcionalmente à representação na base da carreira. 

Também reproduz questões ligadas à segregação horizontal, uma vez que a Justiça 

do Trabalho é a mais feminilizada e, não sem motivos, é a mais relacionada com 

questões sociais e identificada com relações de care. 

 

Ocorre que o Estado Brasileiro assumiu compromisso internacional54 no sentido 

de erradicar a discriminação contra a mulher55, e o papel de todas as instituições da 

sociedade brasileira é o de erradicar os padrões que neguem a igualdade de gênero e 

romper com toda e qualquer forma de discriminação para com a mulher. É 

                                                 
53

 Disponível em:  
http://www.maismulheresnopoderbrasil.com.br/pdf/Judiciario/A_Participacao_da_Mulher_na_Magistrat
ura_Brasileira.pdf, p.13. Acesso em 18/10/2012. 
54

 A promoção do Trabalho Decente foi reconhecida como “prioridade política do Governo brasileiro” e 
passou a ser um compromisso assumido entre o Governo brasileiro e a OIT a partir de junho de 2003, 
com a assinatura, pelo então Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e pelo Diretor-Geral 
da OIT, Juan Somavia, do Memorando de Entendimento que prevê o estabelecimento de um 
Programa Especial de Cooperação Técnica para a Promoção de uma Agenda Nacional de Trabalho 
Decente, em consulta às organizações de empregadores e de trabalhadores. (Fonte: Agenda 
Nacional do Trabalho Decente. Disponível em  
http://www.oitbrasil.org.br/sites/default/files/topic/decent_work/doc/agenda_nacional_trabalho_decent
e_536.pdf. Acesso em 10/11/2012.) 
55

 A OIT estabeleceu metas a serem cumpridas relativamente ao trabalho decente e algumas 
relacionadas ao gênero. No relatório “Trabalho decente nas Américas: uma agenda hemisférica”, 
elaborado pelo Diretor Geral da OIT e apresentado na XVI Reunião Regional Americana realizada em 
Brasília, em abril de 2006, foram apresentadas metas a serem cumpridas relativamente à igualdade 
no mercado de trabalho. Uma das metas previstas para o período de 2006 a 2015 estabeleceu a 
redução em 50% dos níveis de segregação e as desigualdades de rendimento por gênero em um 
prazo de 10 anos. Uma outra meta estabeleceu um aumento de 10% na taxa de participação das 
mulheres no prazo de 10 anos e, no mesmo prazo, reduzir pela metade as desigualdades de gênero 
em matéria de informalidade. (Fonte: OIT Brasil. Disponível em  
http://www.oitbrasil.org.br/sites/default/files/topic/discrimination/pub/resumo_agenda_hemisferica_trab
alho_decente_236.pdf. Acesso em 06/11/2012) 

http://www.maismulheresnopoderbrasil.com.br/pdf/Judiciario/A_Participacao_da_Mulher_na_Magistratura_Brasileira.pdf
http://www.maismulheresnopoderbrasil.com.br/pdf/Judiciario/A_Participacao_da_Mulher_na_Magistratura_Brasileira.pdf
http://www.oitbrasil.org.br/sites/default/files/topic/decent_work/doc/agenda_nacional_trabalho_decente_536.pdf
http://www.oitbrasil.org.br/sites/default/files/topic/decent_work/doc/agenda_nacional_trabalho_decente_536.pdf
http://www.oitbrasil.org.br/sites/default/files/topic/discrimination/pub/resumo_agenda_hemisferica_trabalho_decente_236.pdf
http://www.oitbrasil.org.br/sites/default/files/topic/discrimination/pub/resumo_agenda_hemisferica_trabalho_decente_236.pdf
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responsabilidade do Estado Brasileiro, e de suas instituições, promover mudanças nos 

comportamentos, condutas e posturas discriminatórias, de modo desnaturalizar as 

relações de dominação sobre a mulher. 

 

 Qual, portanto, tem sido o papel da Justiça do Trabalho na promoção da 

igualdade de gênero? 

 

 

 

1.3. A divisão sexual do trabalho: a naturalização da divisão dos papéis sociais 

por sexo 

 

 

A literatura é extensa acerca da divisão sexual do trabalho. Diante da 

proposta do presente trabalho, não será esgotado o tema, mas apresentadas 

apenas algumas considerações importantes para a análise da internalização dos 

estereótipos homens/mulheres em sociedade. Ou seja, este estudo proporcionará, 

tão-somente, visão geral sobre o tema, de modo a sustentar as considerações que 

se farão a seguir.  

 

Pode-se conceituar gênero como sendo uma “construção social relativa à 

diversidade biológica”56. Ou seja, uma construção social, através da qual se 

naturaliza um processo cultural. É apresentado como sendo um produto da natureza, 

dotado das características da imutabilidade e inerência, mas não passa de uma 

construção da sociedade, dos grupos sociais. Construções socioculturais, políticas e 

religiosas, que ultrapassam diferenças biológicas, mas se sustentam nestas para 

fundamentar a organização social da diferença sexual. 

 

Heleieth Saffioti reproduz a célebre frase de Simone de Beauvoir em O 

Segundo Sexo, para quem “On ne naît pas femme, on le devient (ninguém nasce 

                                                 
56

 GOSDAL, Thereza Cristina. Direito do trabalho e relações de gênero: avanços e permanências. In 
ARAUJO, Adriane Reis de; FONTENELE-MOURÃO, Tânia (Orgs). Trabalho de mulher: mitos, riscos 
e transformações. São Paulo: LTr, 2007, p.75. 
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mulher, torna-se mulher)”57 e acredita que esta é a primeira manifestação do 

conceito de gênero. “Ou seja, é preciso aprender a ser mulher, uma vez que o 

feminino não é dado pela biologia, ou mais simplesmente pela anotomia, e sim 

construído pela sociedade”58.  

 

No relatório do Banco Mundial de 2012, denominado “Igualdade de Gênero e 

Desenvolvimento”, o gênero foi conceituado da seguinte forma: 

 

O gênero se refere aos atributos sociais, comportamentais e 
culturais, expectativas e normas associadas a ser uma mulher ou um 
homem. Igualdade de gênero diz respeito a como esses aspectos 
determinam como mulheres e homens se relacionam um com o outro 
e para as diferenças resultantes do poder entre eles.59 

 

Logo, gênero está ligado ao campo social e as relações entre os indivíduos do 

sexo masculino e feminino neste ambiente60.  

 

Danièle Kergoat61 é categórica ao afirmar que as condições que homens e 

mulheres vivem em sociedade são um produto de construções sociais, não o 

resultado de um destino biológico. Estas construções sociais, denominadas relações 

sociais de sexo, se exprimem socialmente através da divisão sexual do trabalho. 

 

Em um primeiro momento, a divisão sexual do trabalho foi um critério utilizado 

pelos etnólogos para explicar a complementaridade das tarefas desempenhadas 

entre homens e mulheres em sociedade. Posteriormente, verificou-se que não se 

tratava de uma relação de complementaridade, mas de uma relação de poder. 

                                                 
57

 SAFFIOTI, Heleieth I.B. Primórdios do conceito de gênero. Cadernos Pagu (12) 1999: p. 160. 
58

Idem, ibidem. 
59

 Fonte: Banco Mundial. Relatório sobre Desenvolvimento Mundial de 2012. Igualdade de Gênero e 
Desenvolvimento. Disponível em 
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CD8QFjAA&url=
http%3A%2F%2Fwdronline.worldbank.org%2Fworldbank%2Fa%2Flangtrans%2F63&ei=om-
iUO_kI4aQ8wT54IHICw&usg=AFQjCNE1DP3s2ejH6Cf2wf5hul3EjR79eA&sig2=IOPyciKDt95yZiGWm
mERyQ. Acesso em 13/11/2012. 
60

 (...) “sexo é a base biológica sobre a qual se constrói o gênero; macho e fêmea identificam as 
pessoas com base em suas naturezas biologicamente sexuadas (...); masculino e feminino 
identificam as pessoas por gênero. CASAGRANDE, Lindamir Salete; CARVALHO, Marília Gomes de. 
Gênero: um conceito, múltiplos enfoques. Cadernos de gênero e tecnologia.  Centro  Federal  de 
Educação  Tecnológica  do  Paraná.  Ano 2,  n. 8.  Curitiba:  CEFET-PR,  2006. p. 10.  
61

 KERGOAT, Daniele. Divisão sexual do trabalho e relações sociais de sexo. Disponível  
http://polignu.org/sites/default/files/mulheres/data_curta/adivisaosexualdotrabalho_0.pdf. Acesso em 
03/03/2012. 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CD8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwdronline.worldbank.org%2Fworldbank%2Fa%2Flangtrans%2F63&ei=om-iUO_kI4aQ8wT54IHICw&usg=AFQjCNE1DP3s2ejH6Cf2wf5hul3EjR79eA&sig2=IOPyciKDt95yZiGWmmERyQ
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CD8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwdronline.worldbank.org%2Fworldbank%2Fa%2Flangtrans%2F63&ei=om-iUO_kI4aQ8wT54IHICw&usg=AFQjCNE1DP3s2ejH6Cf2wf5hul3EjR79eA&sig2=IOPyciKDt95yZiGWmmERyQ
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CD8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwdronline.worldbank.org%2Fworldbank%2Fa%2Flangtrans%2F63&ei=om-iUO_kI4aQ8wT54IHICw&usg=AFQjCNE1DP3s2ejH6Cf2wf5hul3EjR79eA&sig2=IOPyciKDt95yZiGWmmERyQ
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CD8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwdronline.worldbank.org%2Fworldbank%2Fa%2Flangtrans%2F63&ei=om-iUO_kI4aQ8wT54IHICw&usg=AFQjCNE1DP3s2ejH6Cf2wf5hul3EjR79eA&sig2=IOPyciKDt95yZiGWmmERyQ
http://polignu.org/sites/default/files/mulheres/data_curta/adivisaosexualdotrabalho_0.pdf
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Para a autora, a divisão sexual do trabalho  

 
é a forma de divisão do trabalho social decorrente das relações 
sociais de sexo (...) adaptada historicamente e a cada sociedade. 
Ela tem por características a destinação prioritária dos homens à 
esfera produtiva e das mulheres à esfera reprodutiva e, 
simultaneamente, a apreensão pelos homens das funções de forte 
valor social agregado (políticas, religiosas, militares, etc...).62 

 

Portanto, os papéis de gênero desempenhados em sociedade são frutos de 

construções sociais, calcadas no poder de um sexo sobre outro, e não decorrentes 

de uma “causalidade biológica”63. 

 

Caracterizam-se, ainda, por serem construções sociais existentes em todas 

as sociedades e, para alguns estudiosos64, desde o início da humanidade, baseadas 

em dois princípios básicos: princípio da separação, que pressupõe a existência de 

trabalhos específicos destinados a homens e a mulheres, e princípio da 

hierarquização, que estabelece que o trabalho destinado a homens tem valor 

superior ao destinado a mulheres. Por fim, tais construções sociais não se revelam 

relações imutáveis, fixas ou a-históricas, variando no tempo e no espaço, conforme 

as necessidades, admitindo rearranjos sociais. São construções sociais, portanto, 

em mutação. 

 

A distinção que se faz entre homens e mulheres tem por base estereótipos65, 

padrões fixos suportados por preconceitos e não por fatores reais. Trata-se de  

“construção arbitrária do biológico (...) que dá um fundamento aparentemente natural 

à visão androcêntrica da divisão de trabalho sexual da divisão sexual do trabalho”66. 

                                                 
62

 KERGOAT, Daniele. Divisão sexual do trabalho e relações sociais de sexo. Disponível  
http://polignu.org/sites/default/files/mulheres/data_curta/adivisaosexualdotrabalho_0.pdf. Acesso em 
03/03/2012. 
63

 Idem, ibidem. 
64

 Héritier-Augé apud KERGOAT, Daniele. Divisão sexual do trabalho e relações sociais de sexo. 
Disponível  http://polignu.org/sites/default/files/mulheres/data_curta/adivisaosexualdotrabalho_0.pdf. 
Acesso em 03/03/2012. 
65

 Estereótipo pode ser conceituado como sendo a “imputação de certas características a pessoas 
pertencentes a determinados grupos, aos quais se atribuem determinados aspectos típicos”. Aroldo 
Rodrigues apud FILHO, José Claudio Monteiro de Brito. Discriminação no trabalho. São Paulo: LTr, 
2002, p.39. 
66

 BOURDIEU, Pierre. A dominação masculina. Tradução: Maria Helena Kühner. 9ª ed. Rio de 
Janeiro: Bertrand Brasil, 2010, p.33. 

http://polignu.org/sites/default/files/mulheres/data_curta/adivisaosexualdotrabalho_0.pdf
http://polignu.org/sites/default/files/mulheres/data_curta/adivisaosexualdotrabalho_0.pdf
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Mas, em verdade, trata-se de uma construção social naturalizada, uma construção 

simbólica, que legitima uma relação de dominação inscrevendo-a em uma natureza 

biológica, que não condiz com a realidade fática. 

  

Trata-se, portanto, de  

 
(...) um discurso naturalista, que insiste na existência de duas 
‘espécies’ com qualidades e aptidões particulares. Aos homens, o 
cérebro (muito mais importante do que o falo), a inteligência, a razão 
lúcida, a capacidade de decisão. Às mulheres, o coração, a 
sensibilidade, os sentimentos.67 

 

 O discurso parte da premissa de que a condição feminina impõe à mulher 

determinadas tarefas e funções pré-determinadas no mundo, sendo que estas 

seriam naturais ao gênero feminino. Mas este discurso naturalista encerra, em 

verdade, construção social que encobre a clássica dominação do mais forte.  

 
(...) a divisão sexual do trabalho não é estabelecida a partir daquilo 
que as mulheres têm capacidade física ou intelectual de fazer, mas é 
determinada, arbitrariamente, segundo uma imagem social da 
condição feminina. Ou seja, nenhuma forma de divisão do trabalho é 
natural, mas antes, expressa um modo de produção social de ordem 
cultural, e portanto, variável historicamente.68 

 

Pierre Bourdieu esclarece que “a divisão sexual do trabalho de produção e de 

reprodução biológica e social” é o que “confere aos homens a melhor parte”69, e isto 

se dá de forma natural e eterna, com a frase lapidar sempre foi assim. 

 

A eternização da dominação masculina é um trabalho de reprodução e 

perpetuação das estruturas, que ocorre no âmbito das instituições, como a família, 

Igreja, Escola, Estado. Eterniza-se a “estrutura de dominação masculina descrevendo-

a como invariável e eterna”70 
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68

 NOVAIS, Denise Pasello Valente. Discriminação da mulher e direito do trabalho: da proteção à 
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Alice Monteiro de Barros salienta que os modelos tradicionais são reforçados já 

na infância: 

 
As atitudes familiares conservadoras são reforçadas nos primeiros 
anos de escola, principalmente através de modelos de personagens 
constantes dos manuais infantis e juvenis, veiculados no aprendizado 
da leitura, onde estão presentes os estereótipos tradicionais. Estudos 
realizados nesta área evidenciam que as ilustrações e os textos 
mostram a mulher romântica e contemplativa, enquanto o homem 
está sempre fisicamente ativo. Nos traços preconcebidos de 
personalidade, o homem tem atitudes de domínio e autoconfiança, 
enquanto as atitudes da mulher são de obediência e passividade. 
Finalmente, nos traços preconcebidos funcionais, o homem é o 
sustento da família e a mulher a responsável pelos serviços 
domésticos.71 

 

O resultado prático da divisão sexual do trabalho pode ser observado nos 

números já citados neste trabalho, que denotam a maior precarização e flexibilização 

do trabalho da mulher, com grande número de mulheres nos trabalhos informais e a 

tempo parcial em todo o mundo, além da segregação horizontal e vertical das 

mulheres. Criam-se territórios de homens e territórios de mulheres72, e não sem 

razão, o espaço feminino é menos valorizado. As imagens de gênero que 

fundamentam a ordem de gênero são imprescindíveis ao processo da divisão sexual 

do trabalho, que aloca o indivíduo em um papel a ser reproduzido por toda a sua vida 

laboral. 

 

Se a relação de dominação a envolver homens e mulheres constitui um 

habitus73, como rompê-lo? 

 

Pelo fato de o fundamento da violência simbólica residir não nas 
consciências mistificadas que bastaria esclarecer, e sim nas 
disposições modeladas pelas estruturas de dominação que as 
produzem, só se pode chegar a uma ruptura da relação de 
cumplicidade que as vitimas da dominação simbólica têm com os 
dominantes com uma transformação radical das condições sociais 
de produção das tendências que levam os dominados a adotar, 
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sobre os dominantes e sobre si mesmos, o próprio ponto de 
vista dos dominantes.74 (g.a.) 

 

 

Não é tarefa fácil. O dominado, o estigmatizado75 tende a reproduzir a situação 

de dominação, em razão de variados fatores. Erving Goffman chama atenção para o 

fato de que, mesmo consciente de sua situação, muitas vezes o estigmatizado não 

pretende fazer valer seus direitos. 

 

(...) Quando o objetivo político último é retirar o estigma do atributo 
diferencial, o indivíduo pode descobrir que os seus esforços podem 
politizar toda a sua vida, tornando-a ainda mais diferente da vida 
normal que lhe foi inicialmente negada – mesmo que a próxima 
geração de companheiros tire um bom proveito desses esforços, 
obtendo maior aceitação. Mais do que isso, ao chamar a atenção para 
a situação de seus iguais ele está, de uma certa forma, consolidando 
uma imagem pública de sua diferença como uma coisa real e de seus 
companheiros estigmatizados como constituindo um grupo real.76 

 

Desse modo, o desafio da divisão sexual do trabalho é ir além da simples 

constatação das desigualdades. “É articular esta descrição do real com uma reflexão 

sobre os processos pelos quais a sociedade utiliza esta diferenciação para 

hierarquizar estas atividades.”77 A partir daí, propor as estratégias a serem utilizadas 

por meio de ações específicas para o rompimento das desigualdades históricas a 

envolverem homens e mulheres. E aguardar que o tempo consolide as mudanças 

sociais. 
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 BOURDIEU, Pierre. A dominação masculina. Tradução: Maria Helena Kühner. 9ª ed. Rio de 
Janeiro: Bertrand Brasil, 2010, p.54. 
75

 Erving Goffman esclarece que utiliza o termo estigma se referindo a um atributo muito depreciativo, 
e, ainda, um tipo de relação entre este atributo e estereótipo.(in Estigma – notas sobre a manipulação 
da identidade deteriorada. Tradução: Mathias Lambert. 4ª ed,, p. 6-7). 
76

 GOFFMAN, Erving. Estigma – notas sobre a manipulação da identidade deteriorada. Tradução: 
Mathias Lambert. 4ª ed, p. 98. 
77

 KERGOAT, Daniele. Divisão sexual do trabalho e relações sociais de sexo. Disponível  
http://polignu.org/sites/default/files/mulheres/data_curta/adivisaosexualdotrabalho_0.pdf. Acesso em 
03/03/2012. 

http://polignu.org/sites/default/files/mulheres/data_curta/adivisaosexualdotrabalho_0.pdf


 

34 

 

 

2. IGUALDADE DE GÊNERO 

 

 

2.1. Igualdade na História: o conceito de igualdade 

 

 

O conceito de igualdade constitui um dos temas mais complexos da Ciência 

do Direito, pois historicamente se apresentou vinculado a conceitos análogos de 

valores e significados diversos, como liberdade e justiça. 

 

Sua importância histórica, contudo, é inegável. Para os seres humanos, a 

igualdade é um valor a ser perseguido e alcançado desde as mais antigas 

civilizações. Na Grécia, a deusa grega Dike se apresenta com uma balança em uma 

das mãos, fazendo ver aos mortais seu comprometimento com a igualdade e a justiça. 

Na outra mão, uma espada, não deixando dúvidas de que concretizará suas decisões. 

Dike significa, ainda, o “cumprimento da justiça”78 e,  em sua origem, assumia sentido 

de igualdade79. 

 

A Antiguidade grega atribuiu à igualdade, ainda, uma ideia de liberdade, 

vinculada à participação no exercício do Poder, conferindo-lhe um viés um tanto o 

quanto político. Para os gregos, eram considerados cidadãos apenas os homens 

livres. 

 

Contudo, a máxima Aristotélica já consagrava que a ordem jurídica deveria 

tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, nos limites de suas 

desigualdades, admitindo-se, portanto, o tratamento desigual em situações 

excepcionais. 
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Durante a Idade Média, a igualdade entre os homens se dava apenas no 

plano divino. No Ancien Régime, que vigorava anteriormente às revoluções liberais 

dos séculos XVII, na Inglaterra, e XVIII, nos Estados Unidos, os direitos e deveres 

das pessoas “decorriam do pertencimento a um determinado estamento social e não 

da sua natureza humana.”80 

 

A partir das revoluções liberais e do advento das Declarações de Direitos do 

Século XVIII, a igualdade formal foi instituída, com a concretização da concepção 

jurídica e política de que todos os homens nascem livres e iguais perante a lei. Neste 

sentido, prevê o artigo 1º da Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão de 

1789 que “Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les 

distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune.81” 

 

A concepção formal da igualdade não impediu a permanência de 

desigualdades no bojo da sociedade que, então, se dizia igualitária. Às mulheres 

não eram assegurados os mesmos direitos que aos homens, sendo-lhes vedada a 

participação política, o que não impedia, contudo, que estas a reivindicassem. 

Muitas mulheres82, como Etta Palm d’Aelders, Théroigne de Méricourt e Olympe de 

Gouges participaram ativamente dos eventos durante a Revolução Francesa, sendo 

que esta última chegou a escrever um projeto de Declaração dos Direitos da 

Mulher83. Encontrou seu fim, contudo, na lâmina da guilhotina. 

 

Outra manifestação da igualdade meramente formal na instauração do Estado 

Liberal-burguês está no voto censitário, que excluía a maioria da população da 

participação na vida pública84. 
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O movimento operário85 e a doutrina socialista passaram a exigir a aplicação 

igualitária de leis não apenas formais, mas de leis mais justas, demandando uma 

revisão do papel liberal do Estado. 

 

O Estado Social do século XX, de caráter intervencionista, provocou uma 

“releitura do princípio da igualdade”86. A dignidade da pessoa humana passou a ser 

o direito fundamental a ser preservado, e a igualdade formal, mera igualdade 

perante a lei87, passa a assumir feição de igualdade material, ou seja, igualdade 

através da lei.88 A lei passa a ser o meio utilizado pelo Estado para atingir a 

igualdade que se quer conquistar.  

 

A igualdade material, por sua vez, implica uma postura mais ativa por parte 

dos poderes públicos, de modo a envolver prestações positivas e o reconhecimento 

de novos direitos aos menos favorecidos pela sorte. É o tratamento desigual aos 

desiguais, de que falava Aristóteles. 

 

Na bela lição de Rui Barbosa: 

 
A regra da igualdade não consiste senão em quinhoar 
desigualmente aos desiguais, na medida em que se desigualam. 
Nesta desigualdade social, proporcionada à desigualdade natural, é 
que se acha a verdadeira lei da igualdade. O mais são desvarios da 
inveja, do orgulho, ou da loucura. Tratar com desigualdade a iguais, 
ou a desiguais com igualdade, seria desigualdade flagrante, e não 
igualdade real.89 
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A proporcionalidade da desigualdade, desta forma, é a medida do tratamento 

desigual entre os seres humanos, é o quantum se deve desigualar para, enfim, 

assegurar um tratamento realmente igualitário.  

 

Celso Antônio Bandeira de Mello, ao analisar o conteúdo jurídico do preceito 

isonômico, questiona de maneira precisa a máxima aristotélica, ao se perguntar 

“quem são os iguais e quem são os desiguais?”90 Em que hipóteses o discrímen91 

estabelecido pela lei é legítimo, já que é a própria lei a fonte da diferenciação?  

 
(...) as discriminações são recebidas como compatíveis com a 
cláusula igualitária apenas e tão-somente quando existe um vínculo 
de correlação lógica entre a peculiaridade diferencial acolhida por 
residente no objeto, e a desigualdade de tratamento em função dela 
conferida, desde que tal correlação não seja incompatível com 
interesses prestigiados na Constituição.92 

 

A ordem jurídica não admite, portanto, “desequiparações fortuitas ou 

injustificadas”93, destituídas de fundamentos lógicos e de uma motivação legítima. 

As desequiparações para serem admitidas como legítimas devem ser fundadas em 

diferenças sociais. 

 

Na lição de Fabio Konder Comparato94, as diferenças sociais podem ser 

biológicas ou culturais, mas não implicam em superioridade de uns em relação a 

outros, situação própria da desigualdade social. Não se pode confundir, portanto, 

diferenças sociais e desigualdades sociais. 

 
Quando se fala em diferenças sociais, estamos nos referindo 
àquelas diferenças que têm uma base natural ou, então, são produto 
de uma construção cultural. Tem uma base natural a diferença entre 
os sexos; isto provoca, inelutavelmente, uma diferença de 
comportamento social, uma diferença de posição social. Por outro 
lado, existem diferenças fundadas, digamos assim, num 
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condensado cultural: costumes, mentalidades. Todos aqueles que 
seguem uma mesma religião, que têm uma mesma visão do mundo 
e uma mesma tradição tribal ou grupal, distinguem-se dos demais; 
são diferenças nítidas. 
Mas, ao lado disto, existem também, em toda sociedade, 
desigualdades, e estas dizem respeito não a diferenças naturais ou 
culturais, mas a um juízo de superioridade e inferioridade entre 
grupos sociais, entre camadas sociais, entre classes sociais. E este 
juízo de superioridade ou inferioridade acarreta, necessariamente, 
uma apreciação de estima ou desestima de um grupo em relação ao 
outro - de onde os preconceitos - e de valor social. Ou, então, 
fundamenta posições jurídicas nítidas: tal grupo tem tais direitos 
próprios, que são conhecidos, na técnica tradicional do Direito, como 
privilégios; outro não tem direitos, é um subgrupo, não pode se 
igualar aos demais. 
Na longa evolução histórica, a tendência é ir eliminando, aos 
poucos, as desigualdades sociais. Mas fazer a distinção entre aquilo 
que é, necessariamente, o reconhecimento de uma diferença natural 
ou cultural e, portanto, preservar essas diferenças e, por outro lado, 
eliminar as desigualdades sociais, é muito difícil. Pode-se dizer, 
como princípio, que todos os seres humanos têm direito ao 
reconhecimento e à preservação de suas diferenças naturais e 
culturais, mas não podem ser tratados socialmente como divididos 
em seres inferiores e superiores.95 

 

Alice Monteiro de Barros96 chama atenção para o fato de que a igualdade é 

um conceito relacional, que exige um elemento de comparação com outros sujeitos 

em situações semelhantes, observando-se se foi feita a “justiça social” em um 

determinado caso concreto, independentemente das pessoas envolvidas neste. 

 
O princípio da igualdade, com essa conotação, contribui para 
romper com um passado de regalias, de privilégios e garantir aos 
cidadãos os mesmos direitos reconhecidos pelo ordenamento 
jurídico, vedando a discriminação. No plano da aplicação da lei, a 
igualdade vai produzir efeitos significativos, pois se aquela não se 
verificar sem abstração das pessoas afetadas, o princípio se desfaz. 

 

Flávia Piovesan, ao comentar o direito à igualdade, afirma que são três as 

vertentes que encerram a concepção de igualdade. A primeira vertente consiste na 

igualdade formal e se reduz à fórmula todos são iguais perante a lei. A segunda 

vertente abarca a igualdade material e corresponde ao ideal de justiça social e 

distributiva, orientada pelo critério socioeconômico. A terceira vertente encerra a 
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igualdade material correspondente ao ideal de justiça como reconhecimento de 

identidades, ou seja, a igualdade orientada pelos critérios gênero, orientação sexual, 

idade, raça, etnia e outros.97 

 

Como se percebe, a conceituação da igualdade não é tarefa simples, 

assumindo o princípio acepções distintas que avançam e evoluem no tempo. Sob 

qualquer aspecto que se analise, todavia, não se pode perder de vista o fato de que 

o princípio da igualdade vela pelo conteúdo do preceito isonômico, que consiste em 

“evitar perseguições ou favoritismos em relação a determinadas pessoas”98. 

 

 

 

2.2. Igualdade social da mulher: que igualdade? 

 

 

Na doutrina, não são poucos os que percebem na ordem jurídica a 

manutenção e perpetuação do patriarcalismo e androcentrismo99 que marcam a 

sociedade como um todo. Nem poderia ser diferente, uma vez que o Direito reflete a 

sociedade por ele disciplinada. A ordem jurídica espelha, ainda, a questão de poder, 

de acesso e de conquistas formais. No tocante às conquistas reais, é fácil constatar 

que o trabalho da mulher é considerado secundário relativamente ao trabalho do 

homem, considerado um trabalho de menor importância. 

 

A imagem da mulher como força de trabalho secundária é 
recorrente e pervasiva. Está presente no imaginário social, 
empresarial e sindical, no imaginário das próprias mulheres (que 
participam ou não do mercado de trabalho), assim como no 
imaginário dos formuladores das políticas públicas. Marca a sua 
presença em diversas correntes do pensamento analítico e da 

                                                 
97

 PIOVESAN, Flavia. Ações afirmativas da perspectiva dos direitos humanos. Disponível em 
http://www.scielo.br/pdf/cp/v35n124/a0435124.pdf. Acesso em 05/11/2012. 
98

 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. O conteúdo jurídico do princípio da igualdade. 3ª ed. São 
Paulo: Malheiros Editores, 2010, p.26. 
99

 Patrícia Tuma M. Bertolin e Suzete Carvalho chegam a afirmar que a relação social que envolve 
homens e mulheres constitui autêntica androcracia. In A segregação ocupacional da mulher. 
BERTOLIN, Patrícia Tuma Martins; ANDREUCCI, Ana Claudia Torezan (Orgs). Mulher, Sociedade e 
Direitos Humanos. São Paulo: Rideel, 2010, p. 182. 

http://www.scielo.br/pdf/cp/v35n124/a0435124.pdf


 

40 

 

literatura sobre o mercado de trabalho e esteve na base da 
constituição de muitas instituições do mercado de trabalho. 100 

 

Feitas tais considerações, é mais simples compreender a questão da 

desigualdade salarial, da segregação horizontal e do empoderamento feminino 

deficiente, fatores que se revelam fontes de manutenção do status quo de 

desequilíbrio entre homens e mulheres. 

 

No âmbito da remuneração, a desigualdade é facilmente constatada. O 

Anuário do DIEESE verificou que, no ano de 2009, a média recebida por homens 

não-negros era de R$1.534,00, ao passo que as mulheres não-negras receberam 

R$1.001,00 no mesmo período. Na análise por cor também se atestou que as 

mulheres negras receberam bem menos que os homens negros, com média de 

R$839,00 para estes e R$558,00 para aquelas. 

 

Analisando os últimos onze anos, a pesquisa do DIEESE101 apurou que a 

desigualdade de gênero no tocante à remuneração permanece relativamente a 

mesma na ultima década. Em 1998, o homem no Brasil recebia média salarial de 

R$1.677,00 e a mulher 1.363,00. Em 2009, o homem passou a receber R$1.718,00 

e a mulher R$1.423,00. Ou seja, a diferença apurada pela pesquisa, que era de 23% 

em 1998, passou para 20% em 2009. 

 

A desigualdade remuneratória é clássica e bastante difundida. O mesmo não 

se pode afirmar quanto à segregação horizontal. 

 

A ligação da mulher com o estereótipo mãe é um dos fatores que a 

relacionam aos serviços de care e áreas como educação, cultura e assistência 

social. A função reprodutora faz a mulher ser reconhecida, socialmente, como a mais 

adequada a desempenhar tais atribuições. É a reprodução do papel desempenhado 

pela mulher na esfera doméstica102. 
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Nos ambientes de poder, a presença feminina ainda não se consolidou, tanto 

que considerado um dos déficits relativamente ao trabalho decente103 e componente 

de uma das metas estabelecidas pela OIT para o Brasil.104 

 

A posição da mulher no espaço público ainda é marcada, principalmente na 

arena política, por exclusões sociais. No âmbito do poder político, a participação das 

mulheres ainda é muito insuficiente. Em 2010, apesar de a Chefia do Poder 

Executivo estar nas mãos de uma mulher, Presidenta Dilma Rousseff, somente 

14,8% do gabinete ministerial era composto por mulheres.105 As mulheres foram 

eleitas para 14,8% das cadeiras no Senado Federal e para somente 8,8% dos 

assentos na Câmara dos Deputados em 2010.106 Na mesma eleição de 2010, foram 

eleitas 12,9% de mulheres para ocuparem as cadeiras nas Assembléias Estaduais e 

22,1% das cadeiras nas Câmaras Municipais.107 Nas eleições de 2010, foram eleitas 

apenas 12,5% de mulheres como Prefeitas, mas o percentual de candidaturas 

femininas às Prefeituras Municipais foi de somente 11,1%.108  

 

Aliás, em matéria de candidaturas, nas eleições estaduais e federais para os 

cargos de Governador, Vice-Governador, Senador/suplentes, Deputado Federal e 

                                                                                                                                                         
mercado de trabalho: uma força de trabalho secundária? Tese de Doutorado em Sociologia. 
Universidade de São Paulo. São Paulo, 2007, p. 13. 
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Deputado Federal no ano de 2010, havia 2.299 homens concorrendo, para apenas 

678 mulheres.109 

 

Mesmo no âmbito da Administração Pública, no qual as mulheres disputam de 

forma mais equilibrada, em razão do ingresso por via do concurso público de provas 

e títulos para a maioria dos cargos de provimento efetivo, o acesso das mulheres 

aos cargos de chefia não acompanha tal tendência. O glass ceiling110, ou “telhado de 

vidro” de que fala a doutrina, impede a ascensão das profissionais às posições mais 

elevadas e prestigiadas dentro da carreira, mesmo na esfera do serviço público. Em 

pesquisa realizada em 2004111, observou-se que no topo da carreira do serviço 

público, o equivalente à percepção do DAS112-6, estavam 80,7% de homens, para 

19,3% de mulheres. Já a base da carreira, ou seja, os que recebiam DAS-1, 

correspondia a 53,5% de homens e 46,5% de mulheres. Números na base, portanto, 

muito mais equilibrados do que no ápice da carreira. Em pesquisa de 2010, os 

números não se mostraram muito diversos. Recebiam DAS-1, o menor nível pago, 

45,4% de mulheres, enquanto que apenas 23% de mulheres recebiam o DAS-6, o 

maior nível pago.113 

 

Na esfera acadêmica, o empoderamento feminino também encontra 

obstáculos e a situação da mulher também revela uma menor ocupação dos cargos 

de maior poder. No ano de 2010, apenas 13,1% das reitoras de Universidades eram 

do sexo feminino.114 O assunto, inclusive, foi objeto de matéria recente em periódico 

de grande circulação, sob a manchete “Um feudo masculino: número de mulheres 

supera o de homens na graduação e na pós, mas as posições de maior destaque 
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ainda são deles”115 e narrava as dificuldades da mulher contemporânea em conciliar 

o trabalho e a família, o que inviabilizaria o acesso às posições de destaque. 

 

Não apenas a segregação vertical. A segregação horizontal também afeta as 

mulheres no ambiente acadêmico e, neste aspecto, a mulher é desencorajada já no 

ensino fundamental à opção pelas áreas científicas e tecnológicas.116  

 

 Retornando à questão do empoderamento, no campo sindical, as mulheres 

tampouco chegam ao poder. Em 1992, havia apenas seis sindicatos presididos por 

mulheres, enquanto em 2001 este número passou para dez.117 A participação das 

mulheres nas diretorias dos sindicatos era de 24% em 2010.118 A taxa de 

sindicalização das mulheres, contudo, é pouco mais de 3 p.p. inferior a dos homens. 

Enquanto os homens, em 2009, apresentavam taxa de sindicalização de 20,8%, as 

mulheres apresentavam taxa de 17,3%.119 Deveriam, pois, estar mais representadas 

nos órgãos de cúpula de seus entes associativos. Estudo realizado pela CUT, CGT, 

Força Sindical e DIEESE120 constatou que a pouca participação das mulheres nas 

atividades sindicais estaria ligada ao “desproporcional lastro de responsabilidades 

familiares e encargos domésticos que recaem sobre os ombros da mulher, (...) 

privando-a de tempo para se prepararem para se dedicarem às atividades sindicais”, 

além de “inibição de sua participação pela família, principalmente maridos ou 

companheiros”.  

 

 A propósito, a questão envolvendo a mulher e a exclusão do âmbito sindical 

remonta ao início dos movimentos operários. Michelle Pierrot trata bem do assunto: 
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(...) Entre o sindicalismo e as mulheres há mais do que um problema 
de falta de organização: um conflito sobre os modos de intervenção e 
expressão, recobrindo uma diferença de cultura e vida. Nesse 
momento da história, os homens são mais políticos, as mulheres 
mais ‘folclóricas’, no sentido profundo do termo, e em nome disso são 
afastadas, recusadas pela modernidade.121 

 
E assim o foram, pois 

 
(...) Alguns vêem na ação massiva e ‘espontânea’ das mulheres um 
‘movimento magnífico’, próprio exemplo de ação concreta, popular, 
democrática, capaz de sacudir os operários ‘frouxos’ e fatalistas 
desse ‘movimento curioso’, a fugacidade de tais chamas de cólera, a 
efemeridade das ligas, e sonha em transformá-las num movimento 
‘viril’, consciente e organizado: ‘o sindicalismo deve erguer o povo à 
possibilidade de uma revolta máscula’. (...) 
Esse episódio ilustra um dos numerosos mal-entendidos que, no 
início do século XX, separam o sindicalismo e o movimento das 
mulheres. O sindicalismo recusa as formas de expressão das 
mulheres como selvagens, irresponsáveis, pouco adequadas à 
dignidade dos trabalhadores.122 (p.211) 

 
 

Realmente, é no âmbito familiar que a mulher conhece as maiores dificuldades 

em romper com os velhos hábitos e impor a noção contemporânea do papel da 

mulher, agora pautado pela observância do princípio da igualdade efetiva de gênero. 

O compartilhamento das atribuições domésticas entre todos os membros da família é 

condição primordial à inserção inclusiva e medida que deve ser institucionalizada e 

socialmente difundida.  

 

O alardeado “talento” feminino para desempenhar múltiplas tarefas123 consiste 

em uma ferramenta utilizada pela mulher para conciliar diversas atividades. Mas, ao 

mesmo tempo, trata-se de uma representação social que justifica a dupla jornada e 

desobriga os outros membros da família de participarem das tarefas domésticas. A 

“naturalização” de tal “habilidade” feminina, portanto, que em um primeiro momento 

invoca uma aptidão feminina, acaba por importar em sua exploração pelos demais 

membros da família.  

 

                                                 
121

 PERROT, Michelle. Os excluídos da história: operários, mulheres e prisioneiros. Trad. Denise 
Bottmann. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988, p.210. 
122

 PERROT, Michelle. Op.Cit.,  p.211. 
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E família é questão sempre considerada na admissão e na manutenção do 

emprego feminino. 

 

“(...) nas entrevistas para um cargo, seja ele para o trabalho doméstico, 
seja para o de uma executiva de alto nível, nunca faltam as clássicas 
perguntas: tem filhos: Pretende ter mais? Quando? Ainda que de modo 
discreto, essas questões permeiam todas as camadas sociais, e uma 
resposta “errada” a qualquer delas pode implicar a perda de uma 
grande oportunidade.”124 

 

Além de tudo, as mulheres se sentem “culpadas pela própria natureza”125, e 

sentem a necessidade de provar sua competência, como se fossem inferiores aos 

homens.  

 
É fenômeno notório e corriqueiro entender como “natural” a 

existência da tripla jornada para a mulher, responsável por reger de 
maneira impecável a carreira, os filhos e a sua casa. Percebemos que 
tais transformações têm afetado sobremaneira a saúde física e 
psíquica das mulheres, e já vêm sendo levantadas como questão de 
ordem para as feministas do mundo todo, sociedade civil em geral, 
bem como os atores governamentais. 

O aumento de mulheres vitimadas pelo stress, o transtorno 
obsessivo-compulsivo pela luta contra o relógio e, principalmente, a 
eterna cobrança no desenvolvimento de todas as atividades que lhe 
são impostas com excelência e qualidade ocasionaram à mulher o 
aumento e desenvolvimento de inúmeras doenças de ordem 
psicossomática, câncer de mama e útero, cardiopatias e obesidade. 

Sendo assim, a divisão sexual do trabalho na esfera pública e 
privada deverá ser repensada como questão imperativa e de ordem 
pública, no intuito de garantir à mulher a real possibilidade de 
desenvolvimento de suas atividades profissionais, bem como a 
consolidação de um homem mais presente e preparado para os novos 
tempos.126 

 

É necessária uma revalorização da vida privada para que se constate, 

efetivamente, uma nova definição da igualdade no âmbito do mercado de trabalho. É 

na família, célula mater da sociedade, que as mudanças se revelam antes de tudo 

necessárias e, por desdobramento, as demais instituições seguirão as 

transformações. 
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O relatório “Trabalho e família: rumo a novas formas de conciliação com co-

responsabilidade social”127, elaborado pela OIT e pelo Programa das Nações Unidas 

para o Desenvolvimento (PNUD), publicado em 2009, propõe a busca de fórmulas 

de conciliação entre trabalho, vida familiar e pessoal com co-responsabilidade social 

entre homens, mulheres, de modo a envolver a sociedade como um todo. Parte do 

princípio de que as profundas mudanças e transformações ocorridas na organização 

do trabalho geram variações na organização interna das famílias, criando uma nova 

relação de demanda e oferta de cuidados. O tamanho das famílias foi reduzido, 

quanto ao número de filhos, mas a presença de idosos aumentou, as formas 

tradicionais de estrutura familiar foram diversificadas e é grande o número de lares 

nos quais as mulheres são as únicas mantenedoras.  

 

 Apesar de tantas mudanças constatadas no estudo, este também verificou 

que “não ocorreram rupturas significativas nas concepções culturais predominantes 

que consideram a reprodução social uma responsabilidade das mulheres, e não uma 

necessidade das sociedades.”128 

 

 As mulheres assumiram jornadas de trabalho remunerado equivalentes aos 

homens, mas não houve uma redistribuição equivalente das responsabilidades 

sobre as tarefas domésticas, resultando nas chamadas duplas jornadas. Tampouco 

se produziu oferta de serviços públicos compatível com a demanda feminina, o que 

ser constata, v.g., com o déficit no número de vagas em creches para crianças de 0 

a 5 anos no país. 

 

 Mapeados os problemas, o relatório da OIT propõe a conciliação entre a vida 

laboral familiar e pessoal, e a co-responsabilidade social nas tarefas de cuidado 

entre todos: homens e mulheres, bem como a sociedade como um todo. Para tanto, 

indica como necessária a adoção de políticas e programas sociais dos governos. 
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 A corroborar as afirmações supra, e com relação aos conflitos familiares e o 

trabalho, pesquisa realizada com mulheres que ocupam postos de alta chefia no 

Serviço Público Federal129 chegou à conclusão de que: 

 
As gerentes entrevistadas, mesmo tendo chegado ao topo de carreira 
no serviço público, estariam, ainda, vivendo o conflito entre as 
responsabilidades com a família e com trabalho, angustiando-se para 
desempenhar bem os vários papeis – mãe/esposa e 
profissional/gerente, nas duas esferas de atuação. A conciliação entre 
trabalho e família implica em depender do grupo familiar, precisando de 
“consentimento”, apoio e simpatia dos membros da família, quando 
casadas e/ou com filhos.    

 

Os conflitos se referem às frustrações, pois as mulheres ainda permanecem 

com a identidade própria de reprodutoras. Socialmente e tradicionalmente, são as 

responsáveis pelo lar e pelos cuidados com a família na maioria das sociedades. 

 

(...) as identidades sociais são construídas por meio da atribuição de 
responsabilidades distintas para homens e mulheres, como por 
exemplo, a tarefa de socialização dos filhos que é tradicionalmente 
atribuída às mulheres, independente da origem de classe ou etnia. 
Mesmo quando a mulher desempenha uma atividade remunerada fora 
do lar, permanece vista como a principal responsável pela preparação 
de gerações mais jovens para a vida adulta.130 

 

A igualdade social não se verificou, ainda, no âmbito privado. 

 

No âmbito empresarial, os dados indicam que, no Brasil, as mulheres ainda são 

minoria nos altos cargos, em que pese a grande representatividade na base do 

mercado de trabalho, ou seja, há a masculinização do comando e a feminização da 

subalternidade131.  

 

Em pesquisa realizada pelo Instituto Ethos e Ibope Inteligência, denominada 

“Perfil social, racial e de gênero das 500 maiores empresas do Brasil e suas ações 
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afirmativas – Pesquisa 2010”132, foi constatado que as mulheres ocupavam apenas 

13,7% dos cargos de direção/chefia (executivo) das maiores empresas do Brasil.  No 

âmbito intermediário/superior, relativo aos cargos de gerência, as mulheres ocupam 

22,1% dos cargos das maiores empresas do Brasil. 

 

Mesmo assim, a maioria das empresas referidas na amostra pesquisada não 

conta, de acordo com os respectivos departamentos de recursos humanos, com 

medidas de incentivo à participação das mulheres em seus quadros133.  

 

Sobre a existência de ações afirmativas para o fomento da inclusão da 

participação de mulheres, as empresas responderam que: 

 

 20% contam com programas de capacitação profissional que visem melhorar a 

qualificação de mulheres; 

 16% estabelecem metas para a redução de desigualdades salariais entre 

homens e mulheres nas empresas; 

 14% afirmaram ter programas especiais para contratação de pessoas 

usualmente discriminadas, dentre estas mulheres; 

 10% estabelecem metas para ampliar a participação de mulheres em cargo de 

direção.134 

 

Verificou a pesquisa que a maior parte das empresas que afirmaram adotar 

medidas, estas estariam restritas a ações pontuais ou específicas, e não programas 

amplos e de abrangência inconteste135. 

 

Interessante é a análise das respostas dos Presidentes das empresas quando 

questionados sobre a situação das mulheres nas organizações empresariais: 45% 

entenderam que a situação era “adequada” e 55% que era “abaixo do que deveria” no 

quadro executivo. No âmbito da gerência, as respostas foram de 59% no sentido de 

que a situação era “adequada”, para 40% de que a situação era “abaixo do que 

                                                 
132

 Disponível em http://www1.ethos.org.br/EthosWeb/arquivo/0-A-eb4Perfil_2010.pdf. Acesso em 
21/11/2012. 
133

 Idem, ibidem. 
134

 Idem, ibidem. 
135

 Idem, ibidem. 

http://www1.ethos.org.br/EthosWeb/arquivo/0-A-eb4Perfil_2010.pdf.%20Acesso%20em%2021/11/2012
http://www1.ethos.org.br/EthosWeb/arquivo/0-A-eb4Perfil_2010.pdf.%20Acesso%20em%2021/11/2012
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deveria”, e, ainda, 1% dos entrevistados entendeu que o número de mulheres nos 

quadros de gerência era “acima do que deveria” (lembrando que as mulheres ocupam 

apenas 22,1% dos cargos de gerência de tais empresas). 

 

 Na conclusão dos pesquisadores: 

 
Parcela significativa dos presidentes, ou executivos que os 
representam na resposta a esta parte da pesquisa, consideram 
adequada a proporção de mulheres nos quatro níveis hierárquicos de 
suas empresas. Esse entendimento corresponde a 45% das 
respostas referentes ao quadro executivo, nível em que a presença 
das mulheres é de apenas 13,7%, de acordo com informação do 
departamento de recursos humanos das corporações, não 
necessariamente conhecida pelos presidentes (ver “Composição por 
Sexo”, na pág. 12). 
A parcela de respostas que consideram adequada Aos que consideram 
a participação feminina menor do que deveria ser foi indagado a que 
atribuem essa insuficiência. A maior parcela de gestores, 
representados por 49% das respostas, dizem ser a falta de 
conhecimento ou experiência da empresa para lidar com o assunto; 
42% atribuem a situação à falta de qualificação profissional das 
mulheres; e 9%, à falta de interesse delas por cargos na empresa.136 

 

 Por consequência, nas pesquisas publicadas no Anuário das Mulheres 

Brasileiras de 2011, a distribuição dos cargos de chefia  nas empresas contava com 

apenas 21,4% de mulheres.137 

 

É importante ressaltar que as características da inserção da mulher no mercado 

de trabalho brasileiro nos últimos anos revelam uma bipolaridade138, apresentando 

dois pólos considerados opostos e, ao mesmo tempo, complementares.  

 

Cerca de 40%139 das mulheres se inserem no mercado de trabalho em um pólo 

precário, expandindo sua ocupação em áreas de baixa remuneração, que exige pouca 

qualificação, que representa baixo status social, normalmente em condições precárias 

quanto à existência de vinculo de emprego, proteção social e condições de trabalho 

                                                 
136

 Disponível em http://www1.ethos.org.br/EthosWeb/arquivo/0-A-eb4Perfil_2010.pdf, p. 31. Acesso 
em 21/11/2012. 
137

Fonte: www.maismulheresnopoder.com.br. Disponível em 
http://www.dieese.org.br/anu/anuarioMulheresBrasileiras2011.pdf. Acesso em 07/11/2012.  
138

 BRUSCHINI, Cristina; LOMBARDI, Maria Rosa. A bipolaridade do trabalho feminino no Brasil 
contemporâneo. Disponível em http://www.scielo.br/pdf/cp/n110/n110a03.pdf. Acesso em 07/11/2012. 
139

 Idem, ibidem. 

http://www1.ethos.org.br/EthosWeb/arquivo/0-A-eb4Perfil_2010.pdf,%20p.%2031.%20Acesso%20em%2021/11/2012
http://www1.ethos.org.br/EthosWeb/arquivo/0-A-eb4Perfil_2010.pdf,%20p.%2031.%20Acesso%20em%2021/11/2012
http://www.maismulheresnopoder.com.br/
http://www.dieese.org.br/anu/anuarioMulheresBrasileiras2011.pdf
http://www.scielo.br/pdf/cp/n110/n110a03.pdf
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propriamente ditas. Neste pólo, encontra-se um dos maiores “guetos femininos”140, 

qual seja, o emprego doméstico, que contava com mais de 90% de trabalhadoras 

mulheres. 

 

Em outro pólo, mais desenvolvido, verifica-se a expansão da ocupação 

feminina em profissões de nível superior de prestígio como Medicina, Arquitetura, 

Direito e até mesmo Engenharia, classicamente reconhecida como uma profissão 

masculina. 

 

Tal bipolaridade foi notada também por Helena Hirata, ao afirmar que, apesar 

de a atividade feminina continuar concentrada em setores considerados como care 

(serviços pessoais, saúde e educação), verifica-se uma tendência de aumento de 

profissionais altamente qualificadas e, no extremo oposto, de trabalhadoras de baixa-

qualificação. “Essa bipolarização não surge apenas nos países europeus 

desenvolvidos, mas também em países semi-industrializados como o Brasil”.141 

 

 Da análise de todo o exposto, constata-se que, apesar de inserida no mercado 

de trabalho, a mulher não está devidamente incluída neste. São muitos os déficits 

sociais a serem compensados, de modo que a igualdade social entre homens e 

mulheres seja, efetivamente, alcançada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
140

 BRUSCHINI, Cristina; LOMBARDI, Maria Rosa. A bipolaridade do trabalho feminino no Brasil 
contemporâneo. Disponível em http://www.scielo.br/pdf/cp/n110/n110a03.pdf. Acesso em 07/11/2012. 
141

 HIRATA, Helena. Globalização e divisão sexual do trabalho. Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-83332002000100006&script=sci_arttext.  Acesso em 
30/01/2012. 

http://www.scielo.br/pdf/cp/n110/n110a03.pdf
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-83332002000100006&script=sci_arttext
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2.3. Igualdade jurídica 

 

 

 2.3.1. Fase protetiva 

 

 

O direito brasileiro, em um primeiro momento histórico e seguindo tendência 

internacional, adotou medidas de caráter alegadamente protetivo relativamente à 

mulher, editando normas de natureza proibitiva, tratadas como política de 

preservação do labor feminino, a pretexto de protegê-la. 

 

Mas quais os reais fundamentos para a adoção das normas alegadamente 

protetivas da mulher no âmbito do Direito do Trabalho? Tal qual o trabalho infantil, o 

trabalho da mulher demandava ser tutelado pelo Direito142.  

 

Ao analisar as normas de proteção à mulher, Segadas Viana assim explicou a 

vedação à jornada extraordinária da mulher: 

 
Um dos pontos mais importantes, sem a menor dúvida, entre as 
medidas de proteção ao trabalho feminino, é o relativo à duração do 
trabalho, pois a mulher trabalhadora, ao deixar a loja ou oficina, 
encontra ainda, no seu lar, tarefas a realizar e que são próprias do 
seu sexo: a arrumação da casa, o conserto do vestuário, o preparo 
da alimentação, o cuidado dos filhos. 
São trabalhos que transcendem o interesse pessoal da 
trabalhadora, porque dizem respeito à família, base da sociedade e 
do Estado. Não pode este, por isso, permitir que o trabalho feminino 
se prolongue a ponto de prejudicar a realização desses deveres 
domésticos (...).143 

 

                                                 
142

 O trabalho da mulher, assim como o infantil, passou a ser tutelado pelo direito, ante a excessiva 
exploração havida durante a Revolução Industrial. Esta, representou “um marco de suma importância 
na historia da macha evolutiva das mulheres. Paradoxalmente, é o momento no qual a muher deixa 
de estar vinculada apenas aos afazeres do lar e se lança no mercado de trabalho. No entanto, tal fato 
pode parecer em uma análise precipitada como uma grande conquista feminina, contudo, o interesse 
pela mão de obra feminina se dá em razão do seu baixo custo e por sua ‘docilidade’, ocorrendo o 
mesmo com o trabalho infantil”. ANDREUCCI, Ana Claudia Pompeu Torezan. Igualdade de gênero e 
ações afirmativas: desafios e perspectivas para as mulheres brasileiras pós-Constituição Federal de 
1988. São Paulo: LTr, 2012, p.44. 
143

 SUSSEKIND, Arnaldo; MARANHÃO, Délio; VIANNA, Segadas; TEIXEIRA, Lima. Instituições de 
Direito do Trabalho. Vol. II. 16ª Ed. São Paulo: LTr, 1996, p. 951. 
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Cristiane Maria Sbalqueiro Lopes144 chama atenção para o fato de que a 

tendência protetiva foi mantida no ordenamento jurídico pátrio até a Constituição de 

1988, e que teve por consequência a perpetuação da discriminação da mulher no 

mercado de trabalho. A alegada proteção ao trabalho feminino145, que implicaria em 

uma “falsa benignidade”, estaria calcada em outros fundamentos sociais, como a 

manutenção da mulher em seu verdadeiro lugar na sociedade de então, que seria 

em casa, cuidando da família, como se constatou no texto de Segadas Viana. 

Evitaria, ainda, o desemprego masculino, já que o trabalho feminino era considerado 

de baixo custo e, por consequência, deixaria de provocar uma inversão social na 

organização hierárquica da família, de modo a ameaçar a autoridade do marido. E, 

por fim, a mulher não poderia deixar de exercer sua principal função social, qual 

seja, a maternidade. Todos os motivos, portanto, ligados à proteção da estrutura 

familiar patriarcal e que ocultariam uma autêntica dominação.   

 

De qualquer forma, regras como a prevista no parágrafo único do art. 446 da 

CLT, devidamente revogada pela Lei n. 7855/89, no sentido de que era facultado ao 

pai ou ao marido pleitear a rescisão do contrato de trabalho da mulher, revelam a 

dominação apontada pela autora, vez que nada havia de verdadeiramente protetivo 

no dispositivo legal revogado. Os argumentos ligados à moral somente mantinham a 

relação de dominação e hierarquia entre homens e mulheres. 

 

A autora aponta, ainda, que o fundamento para a vedação ao trabalho 

noturno, previsto no art. 379 da CLT, revogado pela Lei n. 7855/89, seria ligado à 

moral e ao “temor de expor a honra marital a risco”146. No mesmo sentido, e ainda 

                                                 
144

 In Direito do trabalho da mulher: da proteção à promoção. Cadernos Pagu (26) janeiro – junho de 
2006: pp. 405-430. Disponível em http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-
83332006000100016&script=sci_abstract&tlng=pt. Acesso em 05/11/2012. 
145

 Há autores, como Silvana Souza Netto e Lucia Cortes da Costa, que sustentam superação e 
inatualidade de algumas proteções legais, bem como a necessidade de ampliação aos homens de 
alguns direitos, como licença parental ao homem adotante, concessão de intervalo para 
amamentação ao homem adotante, proibição de revistas íntimas aos homens e direito ao intervalo 
antes da prorrogação de jornada, previsto no art. 384 da CLT (In: Considerações de algumas (des) 
igualdades entre empregados de sexo opostos. Revista LTr. Vol. 74, nº 01. São Paulo: janeiro/2010, 
pp. 96-104.) 
146

 LOPES, Cristina Maria Sbalqueiro. Direito do trabalho da mulher: da proteção à promoção. 

Cadernos Pagu (26) janeiro – junho de 2006: p.417. Disponível em 
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-83332006000100016&script=sci_abstract&tlng=pt. Acesso 
em 05/11/2012. 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-83332006000100016&script=sci_abstract&tlng=pt
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motivada pela “preservação da família”, a restrição para a realização de horas extras 

pelas mulheres, prevista no art. 376 da CLT. 

 

As justificativas biológicas tampouco seriam legítimas, segundo a autora, pois 

a realização de trabalhos perigosos, insalubres e penosos se revela agressiva tanto 

para homens quanto para mulheres. A única exceção seriam as justificativas 

biológicas relacionadas à maternidade. Estas configurariam diferenças a serem 

reconhecidas, legitimando tratamento diferenciado. 

 

Até a edição do Código Civil de 2002, o direito brasileiro manteve as figuras 

do “chefe de família” e do “pátrio poder” (este último, o poder do pai sobre os filhos 

menores), figuras ligadas à posição de inferioridade da mulher relativamente ao 

homem. Mesmo assim, a realidade revela que, em algumas localidades do Brasil, 

quase a metade dos lares já é chefiada por mulheres147.  

 

De qualquer sorte, a fase protetiva, talvez necessária e útil em dado momento 

histórico para a inserção da mulher no mercado de trabalho de modo mais sutil, teve 

por consequência a exclusão das mulheres de um sem número de postos de 

trabalho. 

 

Passa-se ao rol de leis editadas no Brasil com enfoque no gênero, 

devidamente elencadas na Tabela I. Observe-se que, até a promulgação da 

Constituição de 1988, a legislação ainda pode ser classificada como componente da 

fase protetiva, perdendo tal natureza após o marco constitucional: 

 

 

 

 

                                                 
147

 Segundo pesquisa apresentada pelo DIEESE, os domicílios chefiados por mulheres em regiões 
metropolitanas do Nordeste já chegam a 42,7%. A média brasileira na região metropolitana é de 
40,6%. (Fonte: IBGE/PNAD – Disponível em 
http://www.dieese.org.br/anu/anuarioMulheresBrasileiras2011.pdf. Acesso em 07/11/2012). Em 
alguns locais pontuais, como Brasília, tais números são superados. “No DF, 48% dos lares são 
chefiados por mulheres, aponta pesquisa” - Correio Brasiliense, 06/11/2012.  Disponível em 
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2012/10/07/interna_cidadesdf,326476/no-df-
48-dos-lares-sao-chefiados-por-mulheres-aponta-pesquisa.shtml. Acesso em 06/11/2012. 

http://www.dieese.org.br/anu/anuarioMulheresBrasileiras2011.pdf.%20Acesso%20em%2007/11/2012
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ANO NORMA 

1824 Constituição – não tratou da igualdade de gênero e, tampouco, do trabalho da mulher 

1891 Constituição – não fez menção à igualdade entre homens e mulheres 

1917 

Código Civil – mulher devia obediência ao marido, que era considerado o chefe da 
família; nenhum relacionamento fora da família era reconhecido, e os filhos havidos 
eram considerados espúrios e sem direitos; mulher casada era considerada 
relativamente incapaz e sujeita à autoridade do marido 

1923 
Decreto nº 16.300 - Regulamento do Departamento Nacional de Saúde Pública: 
facultava descanso de 30 dias antes e após o parto 

1932 

Decreto nº 21.417-A – primeira lei a tratar da mulher trabalhadora no Brasil; proibia o 
trabalho noturno para a mulher, bem como o trabalho nas minerações em subsolo, 
pedreiras, obras públicas, serviços perigosos e insalubres; assegurou descanso de 8 
semanas em razão do parto, com pagamento, pelo empregador, de metade do 
salário; determinou que estabelecimentos com mais de 30 mulheres maiores de 16 
anos de idade deveria possuir local apropriado para guarda dos filhos em período de 
amamentação; impossibilidade da dispensa pelo simples fato da gravidez 

1934 

Ratificação da Convenção nº 3 OIT
148

 – promulgada pelo Decreto nº 423, de 
12.11.1935: estabeleceu licença remunerada de 12 semanas à gestante; garantia de 
emprego durante a gravidez e licença; direito a dois descansos de 30 minutos 
durante a jornada para amamentação (denunciada, como resultado da ratificação da 
Convenção n. 103 em 1961) 

1934 

Constituição – primeira a inscrever expressamente o princípio da igualdade em razão 
do sexo; primeira a prever o voto feminino, a igualdade de remuneração entre 
homens e mulheres; descanso antes e após o parto, sem prejuízo do salário e 
emprego 

1934 

Ratificação da Convenção nº 4 OIT: proibia o trabalho noturno da mulher (salvo se 

trabalhassem apenas membros da mesma família) – denunciada em 1937 – foi 

revista pela Convenção nº 41 que, por sua vez, foi revista pela Convenção nº 89, 
ratificada pelo Brasil em 1957 

1937 
Constituição – manteve o princípio o princípio da igualdade, mas deixou de fazer 
menção ao critério do sexo; excluiu o dispositivo que vedava a diferença de 
remuneração em razão de sexto; excluiu a garantia de emprego à gestante 

1938 
Ratificação da Convenção nº 45 OIT – veda o trabalho de mulheres na parte 
subterrânea das minas 

1940 
Decreto-lei nº 2.548: fixou o salário mínimo e permitiu a redução salarial em razão do 

sexo em 10% (revogado pela CLT posteriormente) 

1943 

CLT – diversos dispositivos com fundamentos fisiológicos (vinculados à reprodução), 
biológicos (invocando maior fragilidade física), morais (relacionados à sexualidade e 
conduta feminina), familiares (voltados à preservação da família e da autoridade 
marital) e para proteção de postos de trabalho masculinos 
- art. 5º - estabelece que todo trabalho de igual valor deverá ser remunerado pelo 
mesmo valor, sem distinção de sexo 
- art. 379 – proibia trabalho noturno (revogado em 1989) 
- art. 387 – proibia trabalho em subterrâneos, mineração, subsolos, construção civil, 
atividades perigosas e insalubres (revogado em 1989) 
- art. 446 – previa a possibilidade de o marido pleitear a rescisão do contrato de 
trabalho que ameaçasse os vínculos familiares ou as “condições peculiares da 
mulher” (revogado em 1989) 
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 Convenções ratificadas pelo Brasil, inclusive as datas: Disponível em 
http://www.oitbrasil.org.br/convention. Acesso em 16.10.2012. 
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- art. 374 – restrições quanto à compensação de jornada e exigência de atestado 
médico para prorrogação de horários (revogado em 1989) 
- art. 391 – estabelece que o casamento ou gravidez não são motivos para a 
dispensa da mulher  
- art. 393 – estabelecia a obrigação do empregador pelo pagamento dos salários 
durante o período da licença-maternidade (com a Lei 6.136/1974, o encargo passou 
aos fundos públicos) 

1945 
 
 
 
 
 
 
 

Assinatura da Carta da Nações Unidas em São Francisco a 26 de Junho de 1945, 
concluindo a Conferência das Nações Unidas sobre a Organização Internacional. 
Entrou em vigor em 24 de Outubro de 1945. 
Entre os propósitos das Nações Unidas declarados no artigo 1

149
 da Carta da 

Organização estão “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.”

150
 

1946 Constituição – não trouxe inovação quanto ao trabalho da mulher 

1957 
Ratificação da Convenção nº 100 OIT – estabelece igualdade de remuneração para 
trabalho de igual valor 

1962 
Lei nº 4.121 – Estatuto da mulher casada – retirou a mulher do rol dos relativamente 
incapazes, diminuindo o grau de autoridade marital 

1965 
Ratificação da Convenção nº 103 OIT – revisou a Convenção nº 3, ampliando a 
aplicabilidade da licença gestante e a garantia de emprego na gravidez a categorias 
que antes não eram abrangidas 

1965 Ratificação da Convenção nº 111 – trata da discriminação no emprego ou profissão 

1967 

Constituição – tratou da discriminação salarial entre sexos e, pela primeira vez, da 
discriminação entre sexos na admissão, vedando-a – texto mantido com a Emenda 

Constitucional nº 1 de 1969 

1968 
Lei nº 5.473 – proibiu qualquer discriminação entre sexos para provimento de cargos 

em empresas públicas ou privadas 

1969 
Ratificação da Convenção nº 117 – estabelece que um dos fins da política social é a 

supressão de qualquer discriminação, inclusive fundada em sexo 
 

1970 Convenção nº 127 OIT – disciplina os pesos máximos 

1974 
Lei nº 6.136 – transferiu definitivamente para o sistema da previdência social a 
responsabilidade pelo salário maternidade 

1984 
Ratificação da Convenção das Nações Unidas sobre eliminação de todas as formas 
de discriminação contra a mulher

151
/
152153

 

                                                 
149

 Texto integral da Carta das Nações Unidas disponível em 
http://www.fd.uc.pt/CI/CEE/pm/Tratados/carta-onu.htm - acesso em 17.10.2012 
150

 http://www.onu.org.br/a-onu-em-acao/a-onu-e-as-mulheres/ - Acesso em 17/10/2012 
151

 Também conhecida pela sigla CEDAW, foi o resultada da Conferência Internacional da Mulher, 
realizada no México em 1975, marcando o início da Década da Mulher no âmbito da ONU. A 
importância da convenção consiste no fato de que reconheceu a importância da discriminação 
positiva, consistente na adoção de medidas especiais de caráter temporário destinadas a acelerar a 
igualdade de fato entre homens e mulheres. Fonte: 
http://www.observe.ufba.br/legislacao_internacional - acesso em 17.10.2012 
152

 Texto integral da CEDAW disponível em http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/. 
153

 Segundo Flávia Piovesan, a Convenção contou com a adoção de 170 Estados-partes. In Ações 
afirmativas da perspectiva dos direitos humanos. Disponível em 
http://www.scielo.br/pdf/cp/v35n124/a0435124.pdf. Acesso em 05/11/2012. 
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1984 
Lei nº 7.189 alterou dispositivos da CLT para permitir o trabalho noturno da mulher 
como regra, exceto em atividades industriais 

1988 
Constituição – alterou o tratamento do trabalho da mulher e seu papel na família (art. 
5º caput; art. 5º, inc.I; art. 7º, inc. XX; art. 226, § 5º; art. 10, I, “b” ADCT; art. 7º, inc. 
XXV. 

1989 
Lei nº 7.855 revogou os arts. 374, 375, 378, 379, 380 e 387 da CLT, excluindo, 
dentre outras, a proibição definitiva do trabalho noturno da mulher 

1993 
Ratificação da Convenção nº 136 – proíbe o trabalho de mulheres grávidas e em 
período de amamentação em atividades com benzeno 

1995 
Lei nº 9.100 – estabeleceu que 20% das vagas de cada partido ou coligação 
deveriam ser preenchidas por candidaturas de mulheres 

1995 
Lei nº 9029 – configurou como crime a exigência de atestado negativo de gravidez 

para fins de admissão ou permanência no emprego 

1997 
Lei nº 9504 – estabeleceu que 30% das vagas de cada partido ou coligação 

deveriam ser preenchidas por candidaturas de mulheres 

1999 

Lei nº 9.799 – instituiu art. 373-A CLT, com disposições que afetam o acesso da 

mulher ao mercado de trabalho, como proibição de referência ao sexo ou estado de 
gravidez em anúncio de emprego, como recusa ao emprego por tais razoes ou por 
considerar o sexo ou condição familiar como variável determinante para fins de 
remuneração, formação profissional ou oportunidade de ascensão 

2001 Lei nº 10.244 revogou o art. 376 da CLT, que restringia o trabalho noturno da mulher 

2002 
Lei nº 10.421 – estendeu à mãe adotiva o direito à licença-maternidade e ao salário-
maternidade 

2002 
Decreto nº 4228 – instituiu o Programa Nacional de Ações Afirmativas no âmbito da 
Administração Pública Federal 

2003 
Lei nº 10.683 – criou a Secretaria de Políticas para as Mulheres, ligada diretamente à 

Presidência da República, com atribuição para formulação, coordenação e 
articulação de políticas públicas para as mulheres 

2003 Lei nº 10.745 – instituiu o ano de 2004 como “Ano da Mulher no Brasil”  

2005 
Decreto nº 5.390 - aprova o Plano Nacional de Políticas para as Mulheres, inclui o 

tema da eqüidade de gênero nas relações de trabalho 

2006 
Lei nº 11.340- também conhecida como Lei Maria da Penha - objetiva prevenir a 

violência doméstica contra a mulher 

2008 
Decreto nº 6.387 - II Plano Nacional de Políticas para as Mulheres que manteve um 
capítulo dedicado ao tema do acesso das mulheres ao trabalho – Autonomia 
econômica e igualdade no mundo do trabalho, com inclusão social. 

2009 

Lei nº 12.034 - alterou a redação da Lei 9.504/97, modificando o “deverá reservar” 
para “preencherá”, ou seja, tornou obrigatório o cumprimento do percentual de 30% 
de candidaturas femininas apresentadas por partidos ou coligações para os cargos 
proporcionais. Também foram aprovadas outras duas medidas com o objetivo de 
fortalecer a participação política feminina: 10% do tempo de propaganda partidária e 
a destinação de 5% dos recursos do fundo partidário para a formação política e o 
incentivo à participação feminina. 

2012 
Lei nº 12.605 - determina o emprego obrigatório da flexão de gênero para nomear 

profissão ou grau em diplomas 

2012 Recomendação nº 42 do CNJ - recomenda aos tribunais que adotem a linguagem 
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inclusiva de gênero, no âmbito do Poder Judiciário, no que diz respeito à menção aos 
cargos ocupados por servidoras e magistradas. 

 

 

 
 

2.3.2. Fase promocional 
 
 

A Constituição de 1988, em seu art. 7º, inc. XX, estabeleceu como direito dos 

trabalhadores a “proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos 

específicos”. 

 

Manteve o ordenamento jurídico, portanto, de forma mínima a legislação 

protetiva, limitada aos itens imprescindíveis às peculiaridades femininas, como os 

relacionados à maternidade e aos aspectos biológicos154, para dar prevalência às 

normas que promovem a igualdade de oportunidades entre homens e mulheres. 

Superou-se, portanto, a fase protetiva em seu aspecto discriminatório à mulher, 

passando-se à fase promocional, mas que também assume relevo proibitivo, ao 

vedar qualquer forma de discriminação. 

 

O objetivo é promover a igualdade entre os gêneros, de modo a garantir à 

mulher igualdades de oportunidades no mercado de trabalho e eliminar qualquer 

forma de discriminação em relação à mulher, ao seu ingresso e permanência no 

mercado. É a noção de “igualdade de oportunidades e não discriminação”155. Não 

apenas a inserção, mas a inclusão da mulher é o que se almeja. 

 

Ana Claudia Pompeu Torezan Andreucci chama atenção para o fato de que o 

princípio da igualdade ganhou nova concepção no atual texto constitucional, o que 

                                                 
154

 Autores como Cristiane Maria Sbalqueiro Lopes e Alice Monteiro de Barros negam a possibilidade 
de qualquer limitação protetiva vinculada a aspectos biológicos, sustentando que a proteção legal 
deve cingir-se às questões relacionadas à maternidade.  
In LOPES, Cristina Maria Sbalqueiro. Direito do trabalho da mulher: da proteção à promoção. 
Cadernos Pagu (26) janeiro – junho de 2006: pp. 405-430. Disponível em 
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-83332006000100016&script=sci_abstract&tlng=pt. Acesso 
em 05/11/2012. 
155

 
155

 OIT. Trabalho e família : rumo a novas formas de conciliação com corresponsabilidade social. 
Brasília: OIT, 2009. Disponível em 
http://www.oitbrasil.org.br/sites/default/files/topic/gender/pub/trabalho_e_familia_275.pdf. Acesso em 
26/11/2012, p. 17. 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-83332006000100016&script=sci_abstract&tlng=pt
http://www.oitbrasil.org.br/sites/default/files/topic/gender/pub/trabalho_e_familia_275.pdf.%20Acesso%20em%2026/11/2012
http://www.oitbrasil.org.br/sites/default/files/topic/gender/pub/trabalho_e_familia_275.pdf.%20Acesso%20em%2026/11/2012
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se depreende da simples análise de sua inserção topológica, passando a princípio 

base e norteador do sistema, bem como valor declarado no bojo do Preâmbulo da 

Carta de 1988. 

 

No atual Texto Constitucional o princípio da igualdade ganhou 
nova concepção, bastando para confirmar tal assertiva uma análise 
da sua inserção topológica. (...) nas Constituições anteriores o 
princípio da igualdade apresentava-se entre os incisos ou parágrafos 
do artigo relativo aos direitos fundamentais reconhecidos e 
assegurados. O Texto Magno de 1988 instaura no art. 5º, caput, os 
direitos e garantias fundamentais com a referência expressa ao 
princípio da igualdade jurídica, sinalizando (...) um tratamento 
diferenciado ao princípio como forma de estruturá-lo como alicerce na 
nova ordem constitucional brasileira.156 

 

 Não apenas no aspecto formal, a igualdade material é princípio, que serve de  

base e norteia todo o sistema jurídico pátrio. É ainda valor supremo reconhecido 

pela sociedade brasileira, que inspira a elaboração de leis com inspiração e intuito 

inclusivos. 

 

Flávia Piovesan explica os binômios igualdade/discriminação e 

inclusão/exclusão, necessários à análise das estratégias promocionais que resultam 

em medidas e ações afirmativas: 

 
Faz-se necessário combinar a proibição da discriminação com 
políticas compensatórias que acelerem a igualdade enquanto como 
processo. Isto é, para assegurar a igualdade não basta apenas 
proibir a discriminação, mediante legislação repressiva. São 
essenciais as estratégias promocionais capazes de estimular a 
inserção e inclusão de grupos socialmente vulneráveis nos espaços 
sociais. Com efeito, a igualdade e a discriminação pairam sob o 
binômio inclusão/exclusão. Enquanto a igualdade pressupõe formas 
de inclusão social, a discriminação implica violenta exclusão e 
intolerância à diferença e à diversidade. O que se percebe é que a 
proibição da exclusão, em si mesma, não resulta automaticamente 
na inclusão. Logo, não é suficiente proibir a exclusão, quando o que 
se pretende é garantir a igualdade de fato, com a efetiva inclusão 
social de grupos que sofreram e sofrem um consistente padrão de 
violência e discriminação.157 

 

                                                 
156

 In Igualdade de gênero e ações afirmativas: desafios e perspectivas para as mulheres brasileiras 
pós Constituição Federal de 1988. São Paulo: LTr, 2012, p.84. 
157

 PIOVESAN, Flavia. Ações afirmativas da perspectiva dos direitos humanos. Disponível em 
http://www.scielo.br/pdf/cp/v35n124/a0435124.pdf. Acesso em 05/11/2012. 

http://www.scielo.br/pdf/cp/v35n124/a0435124.pdf
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À guisa de exemplo, a Lei nº 9.799, de 26 de maio de 1999 é considerada 

uma lei de caráter promocional, na medida em que estabelece que as vagas 

oferecidas pelos empregadores para cursos profissionalizantes devem observar 

ambos os sexos. Alguns dispositivos celetistas foram alterados. O inciso I do art. 

373-A da CLT, v.g., procura garantir o pleno acesso da mulher ao emprego, vedando 

discriminações na publicação de anúncios de contratações. O inciso II do mesmo 

dispositivo veda a admissão, promoção ou dispensa por motivo de sexo ou por 

estado de gravidez. O inciso III veda a utilização do sexo como fator determinante 

para fins de remuneração, formação profissional ou oportunidade de ascensão do 

profissional. O inciso IV veda a exigência de atestado de gravidez na admissão ou 

permanência no emprego. O inciso V impede a adoção de critérios subjetivos 

relacionados ao sexo do candidato ou estado de gravidez para fins de deferimento 

de inscrição ou aprovação em concursos em empresas privadas.  

 

No mesmo sentido de legislação promocional, está em tramitação Projeto de 

lei (PLC nº 130/2011)158, a fim de estabelecer multa às empresas que insistirem no 

pagamento de salários menores às mulheres relativamente aos atribuídos aos 

homens pela mesma atividade, de modo a combater a discriminação salarial, uma 

das mais recorrentes fontes de desigualdades entre homens e mulheres no Brasil. 

 

Não apenas na elaboração de leis se constata a estrutura promocional. 

Registre-se que 1.043 municípios brasileiros159 já possuem capacidade 

organizacional para a formulação, coordenação e implementação de políticas 

públicas para as mulheres. A infraestrutura específica criada e relacionada ao 

gênero feminino proporciona a existência de delegacias de polícia especializadas no 

atendimento à mulher em mais de 400 municípios brasileiros, a existência de 

juizados especializados no atendimento à violência doméstica e familiar contra a 

mulher em mais de 274 municípios, 262 municípios contam com pelo menos uma 

                                                 
158

 Fonte: Senado Federal. 
Disponível em  http://www12.senado.gov.br/noticias/materias/2012/03/09/projeto-contra-
discriminacao-salarial-da-mulher-devera-ser-reexaminado. Acesso em 26/11/2012. Tramitação do 
projeto: Disponível em 
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=103844.  
159

 Fonte: IBGE, Coordenação de População e Indicadores Sociais. Síntese de indicadores sociais: 
uma análise das condições de vida da população brasileira: 2010. Rio de Janeiro: IBGE, 2010, p. 261. 

http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=103844
http://www12.senado.gov.br/noticias/materias/2012/03/09/projeto-contra-discriminacao-salarial-da-mulher-devera-ser-reexaminado.%20Acesso%20em%2026/11/2012
http://www12.senado.gov.br/noticias/materias/2012/03/09/projeto-contra-discriminacao-salarial-da-mulher-devera-ser-reexaminado.%20Acesso%20em%2026/11/2012
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=103844
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casa de abrigo para atendimento de mulheres vítimas de violência, sendo que em 

114 municípios contam com pelo menos uma casa de abrigo com endereço sigiloso. 

 

Os Objetivos do Milênio da ONU160 indicam como sugestões de ações 

práticas capazes de romper habitus e, consequentemente, mudar a situação de 

desigualdade da mulher, as seguintes: 

 

 Visitar a câmara municipal, entrevistar as vereadoras e conhecer suas propostas 

para ajudar as mulheres de sua cidade; 

 Divulgar que existem, nas grandes cidades, centros de atendimento para mulheres, 

onde elas podem denunciar a violência e ter um acompanhamento físico e 

psicológico; 

 Identificar e divulgar novas oportunidades de trabalho para mulheres; 

 Incentivar ações que estimulem as mulheres a buscar alternativas de geração de 

renda; 

 Educar filhos e filhas para que eles realizem, com igualdade, o trabalho do dia a dia 

em casa; 

 Não reproduzir expressões como “isso é coisa de mulher”, que sejam contra a 

dignidade da mulher ou que a coloquem em situação de inferioridade; 

 Denunciar casos de violência, abuso e exploração sexual contra crianças e 

adolescentes pelo telefone gratuito 0800 99 0500 ou procurar o Conselho Tutelar da 

cidade. Nos casos de agressão física e de violência sexual contra mulheres, ligar 

para o telefone gratuito do Disque Denúncia da Polícia Civil 0800 84 29 99 (RN); 

 Não empregar crianças, para não prejudicar seu desenvolvimento ou comprometer 

sua infância, e denunciar os casos conhecidos de trabalho infantil para a Delegacia 

Regional do Trabalho; 

 Não valorizar e não comprar produtos que explorem o corpo da mulher em sua 

comercialização, exigindo o cumprimento da regulamentação publicitária e 

fortalecendo o senso critico da sociedade; 

 Atuar em atividades em prol da melhoria da auto-estima das mulheres, promovendo 

a valorização e o respeito em todas as fases do seu ciclo de vida (infância, 

adolescência, gravidez, maternidade, velhice);  

 Encorajar as jovens para que busquem seu desenvolvimento socioeconômico, por 

meio da educação e do trabalho; 

                                                 
160

 Fonte: http://www.objetivosdomilenio.org.br/mulher/ - Acesso em 24/10/2012 
 

http://www.objetivosdomilenio.org.br/mulher/
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 Incentivar adolescentes mães a retomarem seu projeto de vida, combatendo 

qualquer situação que dificulte seu acesso às escolas públicas.  

 

Por todo o exposto, constata-se que o arcabouço normativo de ambas as 

fases – protetiva e promocional - não foi suficiente para eliminar práticas 

discriminatórias e assegurar o tratamento igualitário ao gênero feminino. Se a 

igualdade jurídica foi perseguida e talvez conseguida, a igualdade material é um 

longo caminho, ainda a ser alcançado. 

 

O princípio da proteção ao mercado de trabalho da mulher, insculpido no art. 

7º inc. XX da CF, parte da premissa de que a mulher, historicamente, foi excluída 

dos melhores postos de trabalho em razão da divisão sexual do trabalho, sendo 

necessária a adoção de medidas para sua adequada inclusão ao mercado de 

trabalho. As ações afirmativas, portanto, são uma resposta da sociedade à 

discriminação pretérita e constituem o ápice da fase promocional, constituindo meios 

capazes para a consecução do ideal da igualdade material, sendo que serão objeto 

de análise no capítulo seguinte. 

 

 

 

2.3.3. Igualdade Pós-Constituição de 1988 

 

 

O conceito de igualdade material se afina com o dinamismo estatal previsto 

no texto da Carta Constitucional de 1988. Não são poucos os dispositivos 

constitucionais em que o legislador estabeleceu o intuito de promover a igualdade de 

oportunidades a grupos fragilizados historicamente, como é o caso das mulheres. 

 

Ab initio, o preâmbulo da Constituição de 1988 consagrou a igualdade como 

um dos valores supremos do Estado Democrático que foi instituído pela nova ordem 

constitucional. Restou preconizado, ainda, que este novo Estado albergaria uma 

sociedade pluralista e sem preconceitos, o que pressupõe uma sociedade livre de 

discriminações de quaisquer tipos. 
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Na sequência, o legislador constituinte estabeleceu, dentre os objetivos 

fundamentais da República Federativa do Brasil, a redução das desigualdades 

sociais e a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, 

idade ou quaisquer outras formas de discriminação. 

 

Quanto à adoção de tal postura por parte do legislador, Ana Claudia Pompeu 

Torezan Andreucci observou que: 

 

A escolha do verbo promover presente no inciso IV do art. 3º da 
Carta Magna de 1988 demonstra a postura assumida pelo legislador 
constituinte objetivando uma atitude proativa, gestora e produtora de 
resultados. Não basta apenas conclamar a igualdade, é preciso ir 
além buscando instrumentos fomentadores da concretização 
cotidiana da igualação.161 

 

A Constituição de 1988 é considerada, ainda, um marco jurídico para as 

mulheres, relativamente à posição de igualdade frente aos homens, pois 

representou a quebra de um paradigma jurídico patriarcal, que conferia ao homem a 

“chefia da sociedade conjugal e com elas as preferências e privilégios que 

sustentavam juridicamente a dominação masculina.”162 

 

Com a promulgação da Constituição de 1988 e o disposto no § 5 do art. 226, 

diante do qual os direitos e deveres relativos à sociedade conjugal são exercidos 

igualmente pelo homem e pela mulher, o instituto do “pátrio poder”, tal como previsto 

no Código Civil de 1916, e que pressupunha a figura do pai/homem como o detentor 

do poder sobre os filhos menores, foi substituída pela figura do “poder familiar”, 

atribuindo a responsabilidade dos filhos a ambos os pais, ou seja, tanto à mulher 

como ao homem163. Denota-se um reconhecimento jurídico à figura da mulher como 

responsável pela família da mesma forma que o homem. 
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 In Igualdade de gênero e ações afirmativas: desafios e perspectivas para as mulheres brasileiras 
pós Constituição Federal de 1988. São Paulo: LTr, 2012, p.99, 
162

 LOPES, Cristina Maria Sbalqueiro. Direito do trabalho da mulher: da proteção à promoção. 
Cadernos Pagu (26) janeiro – junho de 2006: pp. 405-430. Disponível em 
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-83332006000100016&script=sci_abstract&tlng=pt. Acesso 
em 05/11/2012. 
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 Arts. 1.630 e seguintes do Código Civil de 2002. 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-83332006000100016&script=sci_abstract&tlng=pt
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Patrícia Tuma Martins Bertolin164 nos lembra que a Constituição Brasileira de 

1988 é o marco de um Estado Democrático de Direito e reflexo de uma sociedade 

democrática e pluralista, que confere, pelo menos no aspecto formal, igualdade de 

oportunidades a todos, independentemente de sua orientação política, religiosa, 

ideológica, cor da pele, sexo ou qualquer outra diferença. 

 

Representou a Carta Política de 1988, também, uma mudança de rumo no 

tocante ao direito do trabalho da mulher, que deixou para trás o caráter protetor para 

se posicionar como promocional, de modo a fomentar as oportunidades de ingresso 

e manutenção da mulher amplamente no mercado de trabalho, além de velar pela 

igualdade de tratamento entre homens e mulheres quando estas já estão inseridas, 

mas, muitas vezes, não estão devidamente incluídas no ambiente laboral. 

 

Neste sentido, o dispositivo constitucional que melhor consagra a nova fase 

do Direito Laboral está insculpido no inciso XX do art. 7º, que estabelece a proteção 

do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, nos termos da 

lei. Legitima, desse modo, a possibilidade de ações afirmativas e de inserção da 

mulher no mercado de trabalho, de forma a mitigar as desigualdades sociais ainda 

existentes. 

 

A igualdade que a mulher pretende no mercado de trabalho, todavia, não 

afasta o reconhecimento das diferenças que lhe são ínsitas. Estas são inerentes ao 

seu ser e, assim, devem ser reconhecidas e respeitadas. Observância, 

reconhecimento e respeito às diferenças não pode ser confundido com tratamento 

desigual ou discriminatório. 

 

 

 

 

 

                                                 
164

 BERTOLIN, Patrícia. A discriminação às pessoas com deficiência nas relações de trabalho. In 
PIOVESAN, Flavia; GARCIA, Maria (Orgs). Doutrinas Essenciais: Direitos Humanos – Vol. IV: Grupos 
Vulneráveis. São Paulo: Ed. RT, 2011, p.1070. 
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3. DISCRIMINAÇÃO  

 

 

 

3.1. Conceito 

 

 

 Para entender a discriminação, é necessário definir o preconceito. Nas lições 

de Norberto Bobbio, preconceito é  

 

(...) uma opinião ou um conjunto de opiniões, às vezes até mesmo 
uma doutrina completa, que é acolhida acrítica e passivamente pela 
tradição, pelo costume ou por uma autoridade de quem aceitamos as 
ordens sem discussão: “acriticamente” e “passivamente”, na medida 
em que aceitamos sem verificá-la, por inércia, respeito ou temor, e a 
aceitamos com tanta força que resiste a qualquer refutação feita com 
base em argumentos racionais. Por isso se diz corretamente que o 
preconceito pertence à esfera do não racional, ao conjunto das 
crenças que não nascem do raciocínio e escapam de qualquer 
refutação fundada num raciocínio.165 

 

 O preconceito está ligado a um estigma166, à imputação de uma característica 

negativa a um indivíduo ou a um grupo, de modo a diminuí-lo, subestimá-lo em 

razão de tal característica.167 Esta característica pode existir efetivamente, ou 

simplesmente se tratar de um pretexto para uma construção de uma relação cultural 

de dominação. 

 

Gustavo Carvalho Chehab chama atenção para o fato de que a origem mais 

comum da discriminação é o preconceito, ou seja, “um juízo desqualificador que uma 

                                                 
165

 BOBBIO, Norberto. Elogio da serenidade e outros escritos morais. Tradução: Marco Aurélio 
Nogueira. 2ª ed. São Paulo: Editora UNESP, 2011, p.103. 
166

 Goffman ensina que o termo estigma foi cunhado pelos gregos para se referirem a sinais corporais 
que evidenciavam algo extraordinário ou prejudicial ao status moral de alguém. Atualmente, esclarece 
que o termo retomou as origens gregas, “sendo usado em referência a um atributo profundamente 
depreciativo” e tratando-se de “um tipo especial de relação entre atributo e esteriótipo.” (GOFFMAN, 
Erving. Estigma – notas sobre a manipulação da identidade deteriorada. Tradução: Mathias Lambert.  
4ª edição.  Data da digitalização: 2004. Data da publicação original: 1891. Disponível em 
http://www.se-rj.com.br/IBMR/TEXTOS%20IBMR/institucional2011sem01noite/ESTIGMA.pdf. Acesso 
em 29/04/2013.)  
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 BRITO FILHO, José Claudio Monteiro de. Discriminação no trabalho. São Paulo: LTr, 2002, p. 38. 
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pessoa tem em face de uma característica externa ou identificada a um determinado 

grupo ou segmento”.168 

 

 Para alguns autores169, portanto, a discriminação é a exteriorização do 

preconceito a assumir efeitos jurídicos.170 Para Bobbio, “a consequência principal do 

preconceito de grupo é a discriminação”.171 Também para Maurício Godinho 

Delgado, a causa da discriminação reside, muitas vezes, no preconceito.172 

 

Discriminar, por sua vez, significa excluir, distinguir, colocar de lado, à parte 

de todos os demais, em virtude de critérios injustificáveis. A pedra de toque, 

portanto, que confere à exclusão a característica discriminatória consiste em 

reconhecer o “caráter infundado de uma distinção”173. O tratamento diferenciado, 

para que não seja identificado como discriminatório, deve possuir fundamento 

razoável e ser destinado a um fim legítimo174.  

 

Explica Alice Monteiro de Barros que a palavra discriminação tem origem175 

anglo-americana e, “do ponto de vista etimológico, significa o caráter infundado de 

                                                 
168

 In O princípio da não discriminação e o ônus da prova. Rev. TST, Brasília, vol. 76, nº 3, jul/set 
2010, pp. 53-54.  
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 Há, contudo, os que entendem que o preconceito não guarda com a discriminação relação de 
causa e efeito (BRITO FILHO, José Claudio Monteiro de. Discriminação no trabalho. São Paulo: LTr, 
2002, p. 41). 
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 BRITO FILHO, José Claudio Monteiro de. Discriminação no trabalho. São Paulo: LTr, 2002, p. 40. 
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 BOBBIO, Norberto. Elogio da serenidade e outros escritos morais. Tradução: Marco Aurélio 
Nogueira. 2ª ed. São Paulo: Editora UNESP, 2011, p.107. 
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 DELGADO, Maurício Godinho. Proteções contra discriminação na relação de emprego. In: 
Discriminação: estudos. VIANA, Marcio Túlio; RENAULT, Luiz Otavio Linhares (Coords). São Paulo: 
LTr, 2000, pp. 97. 
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 BARROS, Alice Monteiro de. Discriminação no emprego por motivo de sexo. In: Discriminação: 
estudos. VIANA, Márcio Túlio; RENAULT, Luiz Otávio Linhares (Coords). São Paulo: LTr, 2000. p. 36-
76. 
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 BARROSO, Luís Roberto. Razoabilidade e isonomia no direito brasileiro. In: Discriminação: 
estudos. VIANA, Marcio Túlio; RENAULT, Luiz Otavio Linhares (Coords). São Paulo: LTr, 2000, pp. 
28-35.  
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 Firmino Alves Lima indica que a palavra discriminação, para o mundo jurídico, apresenta duas 
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uma distinção.”176 Para a autora, a ausência de fundamento razoável para a distinção 

configuraria uma discriminação. 

 

A discriminação, na lição de Norberto Bobbio, pode ser conceituada como 

sendo uma diferenciação injusta ou ilegítima, já que atenta contra o princípio 

fundamental de justiça, a partir do qual todos os iguais devem ser tratados de modo 

igual”177. 

 

 Maurício Godinho Delgado define a discriminação como sendo a “conduta pela 

qual se nega à pessoa tratamento compatível com o padrão jurídico assentado para a 

situação concreta por ela vivenciada”.178 

 

 Discriminar também pode ser entendido como negar o princípio da igualdade, o 

“postulado básico: que os homens são todos iguais, não obstante (...) possuam cada 

um suas diferenças.”179 

 

Alice Monteiro de Barros também faz a ligação entre a discriminação e o 

princípio da igualdade. Para a autora, a não discriminação seria a “mais expressiva 

manifestação do princípio da igualdade”180. Todavia, para Américo Plá Rodríguez181, 

há diferenciação entre os conceitos. Salienta o autor que é costume confundir e 

utilizar a mesma denominação para dois conceitos: o da não discriminação e o da 

igualdade182, propriamente dita. Contudo, não são expressões equivalentes. Para o 

autor uruguaio, o “princípio da não discriminação é a versão mais modesta ou 

simples”, diante da qual “proíbe-se introduzir diferenciações por razões não 
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 BARROS, Alice Monteiro de. Discriminação no emprego por motivo de sexo. In Discriminação: 
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 BOBBIO, Norberto. Elogio da serenidade e outros escritos morais. Tradução: Marco Aurélio 
Nogueira. 2ª ed. São Paulo: Editora UNESP, 2011, p. 107. 
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 DELGADO, Maurício Godinho. Proteções contra discriminação na relação de emprego. In: 
Discriminação: estudos. VIANA, Marcio Túlio; RENAULT, Luiz Otavio Linhares (Coords). São Paulo: 
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admissíveis”183, enquanto o “princípio da igualdade é mais amplo e ambicioso e 

recebe, às vezes, o nome de princípio da equiparação”.184 

 

No âmbito da OIT, a discriminação foi conceituada pela Convenção nº 111, 

ratificada pelo Brasil e promulgada pelo Decreto nº 62.150, de 19 de janeiro de 1968, 

que disciplina em seu art. 1º: 

 

1. Para fins da presente convenção, o têrmo “discriminação” 
compreende: 

a) Tôda distinção, exclusão ou preferência fundada na raça, côr, 
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 emprêgo ou 
profissão; 

b) Qualquer outra distinção, exclusão ou preferência que tenha por 
efeito destruir ou alterar a igualdade de oportunidades ou tratamento 
em matéria de emprêgo ou profissão, que poderá ser especificada 
pelo Membro Interessado depois de consultadas as organizações 
representativas de empregadores e trabalhadores, quando estas 
existam, e outros organismos adequados. 

2. As distinção, exclusões ou preferências fundadas em 
qualificações exigidas para um determinado emprêgo não são 
consideradas como discriminação.185 

 

 A questão, portanto, está no caráter injustificável, não razoável, infundado, 

ilegítimo de uma distinção. 

 

Logo, diferenciação não se confunde com discriminação. Observar as 

diferenças entre os indivíduos, a identidade própria de grupos específicos de 

pessoas, significa reconhecer as suas peculiaridades e a pluralidade ínsita à 

sociedade contemporânea, de modo a proporcionar a inclusão destas pessoas no 

âmbito social, não a sua segregação. A preservação das diferenças186 não importa 
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em discriminar, mesmo porque “as diferenças são inerentes ao ser humano e não 

podem ser deixadas de lado”.187 

 
O contrário da igualdade não é a diferença, mas a desigualdade, que 
é socialmente construída, sobretudo numa sociedade tão marcada 
pela exploração classista. As diferenças não significam, 
necessariamente, desigualdades, isto é, não existe uma valoração 
hierárquica inferior/superior na distinção entre pessoas diferentes. 
Homens e mulheres são obviamente diferentes, mas a desigualdade 
estará implícita se tratarmos essa diferença estabelecendo a 
superioridade masculina, por exemplo. O mesmo pode ser dito das 
diferenças culturais e étnicas.188 

 

 

A própria norma internacional, no caso a citada Convenção nº 111 da OIT, 

estabelece, em seu art. 1º, que nem toda distinção, exclusão ou preferência poderá 

ser admitida como conduta discriminatória, restando excluídas do âmbito de 

incidência as qualificações específicas relacionadas a um determinado emprego.189  

 

Segundo Flávia Piovesan, em um momento histórico havia um temor no 

reconhecimento da diferença. 

 
A primeira fase de proteção dos direitos humanos foi marcada pela 
tônica da proteção geral, que expressava o temor da diferença (que 
no nazismo havia sido orientada para o extermínio) com base na 
igualdade formal. 

 

A autora afirma que já se reconhece, ao lado do direito à igualdade, como 

direito fundamental, o direito à diferença, e que este “importa o respeito à diferença e 

à diversidade, o que lhes assegura um tratamento especial.”190 
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Mulher e política: gênero e feminismo no partido dos trabalhadores. São Paulo: Editora Fundação 
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Na lição de Boaventura de Sousa Santos, “as pessoas e os grupos sociais 

têm o direito a serem iguais quando a diferença os inferioriza, e o direito a ser 

diferentes quando a igualdade os descaracteriza”. 191  

 

 Nancy Fraser chama atenção para o fato de que as lutas pela identidade e 

diferença são, em verdade, lutas pelo reconhecimento, bem como para a mudança 

de enfoque no discurso feminino no final do século XX, consistente na superação de 

uma política de redistribuição para uma política de reconhecimento, subordinando as 

lutas sociais às lutas culturais. 

 
Se a primeira fase do feminismo pós-guerra procurou aproximar o 
gênero do imaginário socialista, a segunda fase enfatizou a 
necessidade de “reconhecer a diferença”. “Reconhecimento”, assim, 
tornou-se a principal gramática das reivindicações feministas no fin-
de-siècle. 
(...) 
Quer o problema fosse a violência contra a mulher, quer a 
disparidade de gêneros na representação política, feministas 
recorreram à gramática do reconhecimento para expressar suas 
vindicações.192 

 

A autora destaca que, na sequência evolutiva da luta feminista, além da 

redistribuição e do reconhecimento, a luta atual é para a adoção de uma política 

transnacional de representação, atual enfoque da terceira fase da política feminista. 

Trata-se, portanto, de “um problema tridimensional, no qual redistribuição, 

reconhecimento e representação devem ser integrados de forma equilibrada”. 193 

 

 Portanto, diferença, identidade, reconhecimento e representação são todas 

facetas da mesma necessidade: observância do princípio da igualdade material, em 

seu aspecto não-discriminatório. 

 

 No âmbito da discriminação de gênero, as normas internacionais editadas 

pela OIT que versam sobre o assunto podem ser observadas a seguir, na Tabela II:  
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 In: Reconhecer para libertar: os caminhos do cosmopolitanismo multicultural. Rio de Janeiro: 
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Número da convenção 

 

Data da ratificação Matéria disciplinada 

Convenção nº 100, de 1951 ratificada pelo Brasil em 1967 princípio da igualdade de 

remuneração no tocante ao  

gênero 

Convenção nº 111, de 1958 ratificada pelo Brasil em 1965 veda a discriminação em matéria 

de emprego e ocupação, inclusive  

no tocante a discriminação quanto 

à formação profissional. 

Convenção nº 156, de 1981 não ratificada pelo Brasil trabalhadores com encargos 

familiares 

Convenção nº 183, de 2000 não ratificada pelo Brasil proteção à maternidade 

 

 

A discriminação pode se verificar no aspecto positivo ou negativo, e o presente 

trabalho busca analisar os efeitos da discriminação negativa no âmbito do gênero. A 

discriminação negativa consiste, exatamente, em negar o direito à igualdade a que 

todos fazem jus. São espécies do gênero discriminação negativa:194 

  

 Discriminação direta: distinções fundamentadas em critérios proibidos; 

 Discriminação indireta: situações ou práticas aparentemente neutras, mas que, 

na realidade, criam desigualdades. 

 

A discriminação pode ser, ainda, institucional, consistente em regras, situações 

ou práticas direta ou indiretamente discriminatórias, cujo efeito é a manutenção de um 

determinado grupo em uma situação desfavorável. Consiste, portanto, no resultado de 

diversas práticas discriminatórias. 

 

                                                 
194

 NASCIMENTO, Sônia A. C. Mascaro. O direito do trabalho da Mulher. In BERTOLIN, Patrícia 
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Paulo Jakutis195 ensina que a discriminação nem sempre é intencional e que, 

algumas vezes, tem raízes no inconsciente.196 Mesmo que assim o seja, tal fato não 

lhe exclui a ilicitude. 

 

Em outras palavras, concluir-se que a discriminação pode ser fruto 
do inconsciente equivale a tornar inaceitável qualquer teoria que 
defenda a necessidade de prova de intenção discriminatória para 
invalidação de um ato. Intenção racional, motivação e inconsciente 
são conceitos dissonantes que não se afinam. 
(...) 
Tudo somado, pode-se dizer que a discriminação pode tanto ser 
fruto do consciente quanto do inconsciente, e essa conclusão 
convalida a afirmação de que não há necessidade de intenção 
discriminatória para a existência da discriminação na legislação 
brasileira.197 

 

A discriminação positiva, por sua vez, além de lícita, tem por finalidade 

assegurar a igualdade real e constitui a fonte das ações afirmativas198, a serem 

analisadas no tópico seguinte. 

 

 

 

3.2. Discriminação positiva  

 

 

 A discriminação positiva ou benigna constitui medida lícita e, no tocante ao 

gênero, prevista no texto constitucional. Preconiza o art. 7º, inciso XX da 

Constituição da República, dentre os direitos dos trabalhadores (as), a “proteção do 

mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, nos termos da lei”. 

Tais incentivos específicos constituem ações positivas que têm por escopo a 
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efetivação do princípio da igualdade nas relações de fato. Acerca da função das 

ações positivas, ensina Alice Monteiro de Barros que: 

 

Sua função consiste, portanto, em promover a igualdade de 
oportunidades, transformando a função estática do princípio 
igualitário inserido na lei em uma função ativa, com a utilização de 
meios capazes de alterar as regras do ‘jogo no mercado de trabalho. 
199 

 

Podem ser definidas como “medidas excepcionais e temporárias, destinadas 

aos grupos historicamente segregados, oprimidos e discriminados, visando, por meio 

de políticas públicas, possibilitar possibilidades para que atinjam a igualdade 

material, resgatando valores como a justiça, o bem-estar social e a cidadania de tais 

grupos.”200  

 

O conceito de igualdade material pressupõe o dinamismo do Estado 
que buscará empreender esforços com o intuito de promover a 
igualdade de oportunidades que se justificam na medida em que 
visam mitigar as desigualdades econômicas e sociais existentes em 
certos grupos fragilizados ao longo da história. Tais ações são 
batizadas de “ações afirmativas”, também denominadas no Direito 
Europeu de “discriminações positivas”, propugnando pela igualação 
promovida pelo fomento de oportunidades.201 

 

Nas palavras de Paulo Jakutis, a “ação afirmativa é uma prática que busca 

reverter uma situação real e crônica de desigualdade, concedendo vantagens a um 

grupo, ou pessoa, na intenção de alcançar o equilíbrio das relações sociais entre 

diferentes grupos de interesses”.202 Desta forma, pela “desigualação positiva 
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promove-se a igualação jurídica efetiva”.203 É uma espécie de “discriminação 

reversa”.204 

 

Para Flávia Piovesan, as ações afirmativas são poderoso instrumento de 

inclusão social e “constituem medidas especiais e temporárias que, buscando 

remediar um passado discriminatório, objetivam acelerar o processo com o alcance 

da igualdade substantiva por parte de grupos vulneráveis”205, como são 

consideradas as mulheres. São políticas compensatórias que assumem, ainda, 

finalidade pública considerada decisiva para o projeto democrático: assegurar a 

diversidade e a pluralidade social. 

 

Implementadas em países da Europa206 no início dos anos 80, em que pese a 

origem norte-americana, as ações afirmativas têm por finalidade intervir na divisão 

social e sexual do trabalho, partindo do estudo das formas de renovação dos 

mecanismos discriminatórios e das demandas dos próprios vitimados pelas 

discriminações. São medidas que “têm como objeto contribuir para cancelar ou 

corrigir as desigualdades de fato, de maneira a promover a presença e a 

participação de mulheres em todos os setores profissionais e em todos os níveis de 

responsabilidade.”207  

 

 Alice Monteiro de Barros enumera três exigências para que as ações 

afirmativas não sejam arguidas como violadoras do princípio da igualdade e, 
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consequentemente, padeçam do vício da inconstitucionalidade. Inicialmente, deve 

ser feita a identificação precisa do grupo e seu âmbito de atuação, de modo a 

afastar critérios político-eleitorais (regra da objetividade). Na sequência, deve-se 

assegurar que a medida seja proporcional à desigualdade a ser reparada, sob pena 

de serem gerados novos privilégios (regra da medida). E, por fim, deve-se garantir 

que as normas de avantajamento sejam adequadas à correção da desigualdade 

(regra de adequação).208 

 

 Há, ainda, duas outras exigências: a finalidade dessas normas deve ser a 

correção de desigualdades sociais (regra de finalidade) e as medidas, como 

estabelece a Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as Formas de 

Discriminação Racial, devem ser temporárias (regra de temporariedade).209 

 

Como afirmado, a Constituição da República de 1988 estabeleceu, no tocante 

à mulher, a previsão de adoção de políticas de ações afirmativas na busca pela 

igualdade com reconhecimento de identidades, ante o previsto no inciso XX do art. 

7º. Os incentivos específicos para proteção ao mercado de trabalho da mulher são 

instrumentos de inclusão e de correção de desigualdades. Também são dispositivos 

inclusivos os previstos no art. 37, inciso VII da CF/88, que trata da reserva de vagas 

em concursos públicos para portadores de necessidades especiais; a Lei nº 9.100, 

de 29/9/1995, que estabeleceu percentual de 20% das vagas de cada partido ou 

coligação a serem preenchidas por candidaturas de mulheres nas eleições 

municipais, substituída pela Lei nº 9.504, de 30/9/1997, que majorou o percentual de 

participação para 30%, e aplicável a eleições em todos os níveis.  

 

Ainda como meios inclusivos e de promoção à igualdade material, pode-se 

destacar o Programa Nacional de Ações Afirmativas instituído no âmbito da 

Administração Pública Federal pelo Decreto n. 4.228 de 13/05/2002 e, ainda, a 

sanção pela Presidenta da República, no final de agosto de 2012, da Lei que cria a 

obrigatoriedade de 50% de cotas sociais nas Universidades Federais destinadas a 
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estudantes de escolas públicas no país. Tais ações afirmativas são medidas 

compensatórias voltadas à concretização da igualdade material, com 

reconhecimento das identidades próprias de cada grupo.210 

 

A mera participação da mulher no mercado de trabalho não é mais o anseio 

social. A inserção já se deu. O que se espera com os resultados das ações 

afirmativas é promoção de igualdade de oportunidades e, via de consequência, a 

efetiva inclusão da mulher, mitigando-se os clássicos problemas, como a 

segregação relativamente a algumas atividades211, a concentração em profissões 

com baixo status social, com pouco prestígio e baixa remuneração212, a sub-

representação em áreas de poder, a exposição maior à precarização do trabalho213, 

a maior exposição ao desemprego e a manutenção dos níveis de desnivelamento 

salarial entre homens e mulheres. 

 

 

 

3.3. Discriminação negativa: direta e indireta 

 

 

 A discriminação negativa, que tanto prejuízo provoca, tanto à vítima como à 

sociedade, é o contraponto da igualdade de gênero que este estudo busca 

aprofundar. Manifesta-se de forma direta ou indireta, e até mesmo de forma 

inconsciente, mas, nem por tal razão, deixa de provocar danos naqueles que são por 

ela afetados. 

 

                                                 
210

 Estevão Mallet chama atenção para decisão do TST que reconheceu validade de cláusula de 
convenção coletiva que previa admissão preferencial de trabalhadores locais, que eram preteridos em 
relação a trabalhadores de outras regiões, como forma de distribuição do desenvolvimento 
econômico, e espécie de ação afirmativa.  (O princípio constitucional da igualdade e o trabalho da 
mulher. In: Trabalho da mulher: homenagem a Alice Monteiro de Barros. FRANCO FILHO, Georgenor 
de Sousa (Coord.). São Paulo: LTr, 2009, p.160.) 
211

 As mulheres ainda estão excluídas ou mal inseridas em algumas atividades, como as engenharias 
em geral e as profissões que demandam alta tecnologia. 
212

 A mulher ainda está muito relacionada ao setor de serviços, principalmente ligado ao care, e ainda 
existem guetos ocupacionais como enfermeiras, professoras primárias, secretárias e o mais clássico: 
empregada doméstica. 
213

 Mais suscetíveis à contratos a prazo determinado, trabalhos sazonais, trabalho instável e trabalho 
a tempo parcial. 
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A discriminação se manifesta de forma direta ou indireta. A primeira 

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 

(...).214 

 

 A forma direta, ou discriminação de facto consiste na própria ofensa ao 

princípio da igualdade perante a lei.215 Na lição de Alice Monteiro de Barros, a 

discriminação indireta pode ser traduzida como o “ato por meio do qual se atribui ao 

empregado um tratamento desigual, com efeitos prejudiciais, fundado em razões 

proibidas (raça, sexo, estado civil, idade ou outra característica enumerada na 

lei).”216 

 

 Na hipótese da discriminação direta, fere-se a própria regra igualitária, 

isonômica, diante da qual se deve conferir tratamento igualitário aos iguais, 

conferindo, pois, “tratamento desigual fundado em razões arbitrárias e 

desmotivadas”.217  

 

 Daniel Sarmento chama atenção para o fato de que a melhor forma para a 

aferição da violação da discriminação direta se dá pela utilização da estatística, 

analisando se a norma que aparenta se neutra é empregada de forma não igualitária, 

em desfavor das minorias.218 

 

 A manifestação indireta da discriminação, por sua vez, “traduz um tratamento 

formalmente igual, mas que produzirá efeito diverso sobre determinados grupos”219. 

Constituem “medidas públicas ou privadas aparentemente neutras (...), mas cuja 

aplicação concreta resulte, de forma intencional ou não, em manifesto prejuízo para 

                                                 
214

 BARROS, Alice Monteiro de. A mulher e o direito do trabalho. São Paulo: LTr, 1995, p. 138. 
215

 SARMENTO, Daniel. Livre e iguais: estudos de direito constitucional. Rio de Janeiro: Editora 
Lúmen Juris, 2006, p. 147. 
216

 BARROS, Alice Monteiro de. Curso de direito do trabalho. 6ª ed. São Paulo: LTr, 2010, p.1132. 
217

 CARLOS, Vera Lucia. Discriminação nas relações de trabalho. São Paulo: Editora Método, 2004, 
p.31. 
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 SARMENTO, Daniel. Livre e iguais: estudos de direito constitucional. Rio de Janeiro: Editora 
Lúmen Juris, 2006, pp. 147-148. 
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 BARROS, Alice Monteiro de. Curso de direito do trabalho. 6ª ed. São Paulo: LTr, 2010, p.1132. 
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minorias estigmatizadas.”220 A pedra de toque está no resultado, na sua aplicação, 

geradora de efeitos nocivos, independentemente da intenção do agente221. 

 

 Na discriminação indireta, observam-se “referências a ações, 

comportamentos, definições que têm um impacto desfavorável sobre sexo a partir de 

critérios e de requisitos exigidos ou solicitados pela oferta de empregos.”222 Alice 

Monteiro de Barros exemplifica tais práticas, como a estipulação de requisitos 

relativos a altura e provas físicas na admissão no emprego, quando para o exercício 

da atividade estes não são absolutamente necessários. Também critérios subjetivos 

como “agressividade e capacidade de liderança” são indicados como relacionados 

ao gênero masculino e, portanto, requisitos indicados pela autora discriminadores.223  

 

 Exemplo de prática discriminatória indireta foi reconhecida pela Corte 

Europeia de Justiça no caso 170/84 – Bilka-Kaufhaus vs. Von Hartz, no qual se 

discutia a validade de um sistema privado de pensão mantido por empresa alemã, 

que negava o benefício a empregados em regime de tempo parcial. A Corte 

entendeu, à luz do art. 119 do Tratado de Roma, que estabelece a igualdade entre 

homens e mulheres em relação ao trabalho, pela invalidade do sistema, por 

discriminação de gênero, haja vista que as mulheres seriam as mais afetadas, pois a 

maioria das contratações a tempo parcial envolve mulheres .224 

 

                                                 
220

 SARMENTO, Daniel. Livre e iguais: estudos de direito constitucional. Rio de Janeiro: Editora 
Lúmen Juris, 2006, p.148. 
221

 Daniel Sarmento destaca que a discriminação indireta está relacionada à teoria do impacto 
desproporcional, que tem por leading case a questão Griggs vs. Duke Power Co., julgada pela 
Suprema Corte em 1970. No caso, foi discutida uma prática adotada pela empresa, de submeter os 
empregados a “testes de inteligência” para ascensão funcional, situação que prejudicava os negros, 
que haviam estudado em escolas segregadas, com ensino de qualidade inferior. A Corte entendeu 
que a exigência, aparentemente neutra, funcionava como mecanismo que perpetuava o status quo, 
mantendo os negros americanos em funções subalternas. (SARMENTO, Daniel. Livre e iguais: 
estudos de direito constitucional. Rio de Janeiro: Editora Lúmen Juris, 2006, p.150). 
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 CAPPELLIN, Paola. Gênero e igualdade de oportunidades no mercado de trabalho. Disponível em 
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 Portanto, na hipótese da discriminação indireta, a própria “regra do jogo” é a 

fonte de discriminação. Como ensinou Márcio Túlio Viana, “pode-se discriminar 

ferindo regras, mas também com as próprias regras.”225 

 

Paulo Daflon Barrozo classifica a discriminação, ainda, em: ativa e omissiva 

(segundo a intenção de causar ou não o resultado); comportamental e estrutural 

(segundo a possibilidade de identificação ou não dos indivíduos causadores do 

discrímen); deslocadora e furtiva (relaciona-se a como os discriminados 

experimentam a discriminação).226
 

 

Observe-se, ainda, outra forma de discriminação indicada pelos estudiosos e 

denominada discriminação oculta. 

 

(...) prevista no direito francês, se funda em motivo proibido mas não 
confessado. Ela pressupõe a intenção de discriminar, traço que a 
distingue da discriminação indireta, em que está ausente tal intenção. 
A discriminação oculta vem disfarçada sob a forma de outro motivo e 
o verdadeiro é ocultado, daí sua intenção de discriminar.227  

 

No âmbito das relações de trabalho, os autores indicam que a discriminação, 

regra geral, se dá de forma dissimulada, o que muitas vezes dificulta sua 

constatação. 

 

Não obstante, muito raramente a discriminação se dá de forma 
explícita. Ao contrário, quase sempre dissimulada, sua demonstração 
se faz, em geral, mediante a análise de certos comportamentos 
empresariais e gerenciais que indicam uma certa tendência voltada a 
privilegiar uns e a excluir e estigmatizar outros.228 

 

Outro aspecto a ser analisado no tocante à discriminação diz respeito à 

motivação. A intencionalidade da conduta não é fator preponderante, mas a motivação 

é o fator que indica se determinada conduta pode ser ou não considerada 
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discriminatória, e a função mais importante do motivo é a aferição do juízo de 

ponderação. Analisando-se o motivo e sua justificativa é possível ponderar se a 

“característica é relevante e suficientemente justificadora para ensejar a prática 

diferenciadora”.229 

 

Ressalte-se, ainda, que a discriminação é uma questão relacional. Explicita-

se no tratamento comparativamente desfavorável entre duas ou mais pessoas, 

configurando, portanto, um conceito necessariamente relacional, haja vista que a 

“discriminação não se configura como ato isolado, ao contrário, consiste em uma 

trama fortemente articulada de fatores de várias naturezas e bastante resistentes a 

mudanças”.230 

 

No tocante ao contrato de trabalho, a discriminação pode se fazer presente 

nas fases pré-contratual e pós-contratual, bem como durante o desenrolar do 

contrato. Alice Monteiro de Barros exemplifica hipóteses de discriminação na 

admissão231, como a publicação de anúncios de emprego em que se exige “boa 

aparência”. No curso do contrato, a discriminação pode se verificar pela delegação 

de tarefas inferiores, por não conferir ao empregado possibilidades para qualificação 

ou oportunidades para promoção. Na extinção contratual232, exemplo de tratamento 

discriminatório consistiria na dispensa apenas de mulheres em idade reprodutiva.233 

 

Outros autores também indicam exemplos de casos de discriminação em 

dependendo do momento contratual: 
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 LIMA, Firmino Alves. Teoria da discriminação nas relações de trabalho. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2011, p. 107. 
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 NOVAIS, Denise Pasello Valente. Discriminação da mulher e direito do trabalho: da proteção à 
promoção da igualdade. São Paulo: LTr, 2005, p. 19. 
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 Firmino Alves Lima salienta que nos EUA a agência do governo encarregada de combater a 
discriminação laboral – Equal Employment Opportunity Comission – estabelece diretrizes a serem 
cumpridas pelos empregadores na admissão, como não fazer publicar anúncios apontando 
determinadas categorias como preferidas, não aplicar testes não relacionados ao trabalho, não utilizar 
recrutamento dirigido e não utilizar dados em formulários que induzam à discriminação por motivos 
proibidos. (In: Teoria da discriminação nas relações de trabalho. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011, p. 
220). 
232
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Quanto ao momento, a discriminação pode se dar na fase pré-
contratual (anúncios de empregos que exigem qualidades não 
indispensáveis à vaga oferecida(5), e entrevistas de emprego nas 
quais são formuladas perguntas não relacionadas à futura atividade 
do candidato, e. g.), contratual (política diferenciada de benefícios, 
retardamento das promoções de negros e de mulheres, etc.) e pós-
contratual (as “listas negras”, e. g.).234 

 

 

 É importante registrar que a Constituição da República de 1988 tem como um 

de seus objetivos fundamentais a promoção do “bem de todos, sem preconceitos de 

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

estabelecido que “a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e 

liberdades fundamentais”.  

 

 No âmbito trabalhista, a Carta Magna vedou qualquer discriminação quanto à 

diferença salarial, exercício de função e critério de admissão por motivo de sexo, 

idade, cor ou estado civil (art. 7º, inc. XXX). Vedou, ainda, qualquer discriminação 

quanto à diferença salarial e critérios de admissão do portador de deficiência (art. 7º, 

inc. XXXI) e qualquer discriminação entre trabalho manual, técnico, intelectual ou 

entre os profissionais respectivos (art. 7º inc. XXXII). 

 

 Sem dúvida, a Constituição de 1988 estava a tratar da discriminação negativa, 

com motivação injusta e ilegítima, ofensiva ao princípio da igualdade, haja vista que a 

própria Carta excepcionou a discriminação positiva no âmbito do gênero, na forma do 

inciso XX do art. 7º (“proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos 

específicos, nos termos da lei”). 

 

 O princípio da não discriminação, bem como o da igualdade, são indicados 

como princípios constitucionais do direito do trabalho, a balizar a criação e 

interpretação das normas trabalhistas. “Constituem-se como normas-base do ramo 

jurídico especializado”235 trabalhista, ao lado de princípios como valorização do 

trabalho, justiça social e dignidade da pessoa humana. Através de tais princípios, o 
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legislador constituinte buscou a materialização da “igualdade através da lei”236, 

reunindo a igualdade formal à igualdade material, e conferindo ao Estado o poder-

dever de, através de ações positivas, igualar as desigualdades culturais e sociais 

porventura existentes, materializando os “comandos jurídicos normativos de 

isonomia”.237 
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4. O PAPEL DA JUSTIÇA DO TRABALHO NA PROMOÇÃO DA IGUALDADE DE 

GÊNERO 

 

 

 

4.1. Considerações históricas sobre a Justiça do Trabalho no Brasil 

 

 

A Justiça do Trabalho no Brasil surgiu como consequência da independência 

do próprio direito do trabalho. Anteriormente, competia à Justiça Comum a 

apreciação e julgamento das causas de natureza trabalhista. 

 

Ives Gandra da Silva Martins Filho238 aponta que a mais antiga tentativa de 

constituição de órgãos jurisdicionais para a solução de conflitos trabalhistas no Brasil 

data de 1907 e consistiu na previsão da criação de Conselhos Permanentes de 

Conciliação e Arbitragem, pelo Decreto n. 1.637. Tais conselhos seriam constituídos 

no âmbito dos sindicatos, principalmente os rurais e teriam por escopo solucionar os 

conflitos entre o capital e o trabalho, mas a experiência não logrou êxito, pois não 

foram constituídos quaisquer destes conselhos. 

 

Em 1923, foi instituído pelo Decreto n. 16.027, no âmbito do Ministério da 

Agricultura, Indústria e Comércio, o Conselho Nacional do Trabalho (CNT), embrião 

do que seria o futuro Tribunal Superior do Trabalho, com funções consultivas, 

recursais e autorizadoras de dispensas de funcionários públicos detentores de 

estabilidades.  

 

No ano de 1932, já no Governo Vargas, foram criadas as Comissões Mistas 

de Conciliação, que eram apenas órgãos de conciliação, para os conflitos coletivos, 

e as Juntas239 de Conciliação e Julgamento, órgãos administrativos para a solução 
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de conflitos individuais. As Juntas240 não detinham poder coercitivo, não fazendo 

executar suas decisões, dependendo, portanto, da Justiça Comum para tanto, 

situação que provocava a rediscussão de toda a questão no âmbito cível. Ademais, 

estavam destinadas apenas aos empregados sindicalizados, sendo que os demais 

deveriam recorrer à Justiça Comum.  

 

Somente com a Constituição de 1934 surgia a Justiça do Trabalho. Todavia, 

criada de modo a assumir caráter administrativo, vinculada ao Poder Executivo241, 

pois se entendia que “a mentalidade judiciária era inadequada à solução dos 

conflitos trabalhistas”242, sem que aos seus ocupantes fossem estendidas às 

garantias da magistratura nacional. Os juízes presidentes eram leigos, de livre 

nomeação, e Comissões contavam com representação classista paritária na origem. 

 

Vale a transcrição do art. 122 da Constituição de 1934 que instituiu a Justiça 

Laboral: 

Art. 122 - Para dirimir questões entre empregadores e empregados, 
regidas pela legislação social, fica instituída a Justiça do Trabalho, à 
qual não se aplica o disposto no Capítulo IV do Título I.  

Parágrafo único - A constituição dos Tribunais do Trabalho e 
das Comissões de Conciliação obedecerá sempre ao princípio da 
eleição de membros, metade pelas associações representativas dos 
empregados, e metade pelas dos empregadores, sendo o presidente 
de livre nomeação do Governo, escolhido entre pessoas de 

experiência e notória capacidade moral e intelectual. 
243

 

 

O Congresso passou longo tempo discutindo o projeto de lei que estruturava 

a Justiça do Trabalho e a questão da representação classista, inclusive, foi um dos 

argumentos utilizados por Getúlio Vargas para a implantação do Estado Novo em 

1937. 
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A Constituição de 1937, já na vigência do Estado Novo, manteve a Justiça do 

Trabalho como a responsável pela solução dos conflitos trabalhistas, mas não 

reconheceu aos juízes trabalhistas as garantias da magistratura nacional, tendo, 

ainda, silenciado acerca da representação classista, como se observa do dispositivo 

abaixo: 

 

Art. 139 - Para dirimir os conflitos oriundos das relações entre 
empregadores e empregados, reguladas na legislação social, é 
instituída a Justiça do Trabalho, que será regulada em lei e à qual 
não se aplicam as disposições desta Constituição relativas à 
competência, ao recrutamento e às prerrogativas da Justiça comum. 

 

O pensamento de Getúlio Vargas no tocante aos conflitos trabalhistas e suas 

inspirações quanto à Justiça Laboral podem ser percebidos no seguinte trecho de 

um seu discurso proferido em 30 de novembro de 1938: 

 
O Estado não compreende, nem permite, antagonismos de classes 
nem explosões violentas de luta; para esse fim, criou órgãos 
reguladores, que não só coordenam relações como dirimem 
divergências e conflitos entre as diferentes classes sociais.244 

 

A criação de fato da Justiça do Trabalho, portanto, ocorreu com o Decreto-Lei  

nº 1.237, de 2 de maio de 1939, e sua instalação somente se deu em 1º de maio de 

1941, no campo de futebol do Vasco da Gama, na então Capital Federal, pelo 

Presidente Getúlio Vargas, tendo por órgão de cúpula o Conselho Nacional do 

Trabalho e contando com oito Conselhos Regionais do Trabalho e 36 Juntas de 

Conciliação e Julgamento.245 

 

A edição da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, através do Decreto-Lei 

nº  5.452, de 1º de maio de 1943, pouco alterou a configuração da Justiça Laboral, 

tendo sido aproveitada a legislação de 1939, com alterações acerca da competência 

das JCJs para julgamento de inquéritos administrativos e estabelecer força 

vinculante aos prejulgados do CNT (atual TST). 
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A Constituição de 1946246 incorporou a Justiça do Trabalho à Magistratura 

Nacional, passando a ser um órgão do Poder Judiciário e, trazendo por novidades, a 

conversão do CNT em Tribunal Superior do Trabalho – TST, a transformação dos 

Conselhos Regionais do Trabalho em Tribunais Regionais do Trabalho – TRT´s e a 

previsão de lei a disciplinar a investidura e garantias de exercício dos órgãos da 

Justiça do Trabalho. Mediante a edição do Decreto-Lei n. 9.797247, de 9 de setembro 

de 1946, os juízes do trabalho passaram a gozar das garantias da magistratura 

nacional e o ingresso no cargo passou a ser feito por concurso público, na condição 

de juiz substituto. Também restou disciplinado o mandato de 3 anos para os juízes 

classistas representantes dos empregados e empregadores. A representação 

classista perdurou até 1999, quando foi editada a Emenda Constitucional n. 24, 

extinguindo o instituto e alterando a denominação das Juntas para Varas do 

Trabalho. 

 

Em 2012248, a Justiça do Trabalho contava com 1.587249 Varas do Trabalho, 

distribuídas pelos 24 Tribunais Regionais do Trabalho do país. Ao todo, eram 3.361 

Juízes do Trabalho, entre Titulares e Substitutos, 567 Desembargadores e 27 

Ministros. No ano de 2011, foram distribuídos 70.237.640 processos junto à Justiça 

do Trabalho, e esta julgou, no mesmo período, 67.238.143 processos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
246

 Para o texto completo, vide Art. 122 da Constituição de 1946 - Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao46.htm. Acesso em 22.10.2012. 
247

 Texto completo disponível em http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/103613/decreto-lei-9797-46. 
Acesso em 22.10.2012. 
248

 Os dados se referem ao ano de 2012 e estão disponíveis em http://www.tst.jus.br/estatistica - 
acesso em 23/10/2012. 
249

 Destas, 169 ainda não foram instaladas. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao46.htm
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/103613/decreto-lei-9797-46
http://www.tst.jus.br/estatistica
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4.2. Espécies de litígios envolvendo gênero no âmbito da Justiça do Trabalho 

 

 

Várias pesquisas sobre gênero e trabalho desenvolvidas no Brasil e citadas 

pela Organização do Trabalho – OIT e por pesquisadoras, como Nanci Stancki Silva 

e Leda Maria Caira Gitahy250, estabelecem um retrato do mercado de trabalho e 

revelam o mapeamento de três grandes temáticas relacionadas à discriminação em 

razão de gênero. São elas: a desigualdade salarial, a segregação vertical e a 

segregação horizontal. Estes os temas, portanto, identificados e eleitos por este 

trabalho e recorrentes nos estudos teóricos a envolverem a problemática de gênero, 

diante dos quais se buscou repercussão na esfera jurisdicional trabalhista.  

 

Há duas formas básicas de segregação ocupacional por sexo: 
uma horizontal e outra vertical. Segregação horizontal é a que 
estabelece barreiras de distintos tipos para que homens e  mulheres 
se distribuam de forma mais equilibrada pela estrutura ocupacional. 
Segregação vertical é aquela que ocorre dentro de uma mesma 
ocupação, quando um dos sexos tende a se situar em graus ou 
níveis hierárquicos superiores em relação ao outro251

. 

 

O primeiro tema diz respeito à clássica desigualdade salarial entre homens e 

mulheres, tão alardeada pelos teóricos e em pesquisas, diante da qual as mulheres 

recebem remuneração inferior aos homens em razão do gênero.252 O 

questionamento que se faz: esta desigualdade no mundo dos fatos se desdobra em 

reclamações trabalhistas?  

 

                                                 
250

 Gênero e divisão sexual do trabalho no Brasil. Cadernos de gênero e tecnologia.  Centro Federal  
de Educação  Tecnológica  do  Paraná.  Ano 2,  n. 8.  Curitiba:  CEFET-PR,  2006. pp. 32-35. 
251

 Perfil do Trabalho Decente no Brasil, p. 33. 
252

 Em 10.06.2013, foi divulgado no periódico Folha de São Paulo pesquisa realizada pelo sítio 
Salário BR. Trata-se de um site que oferece serviços de gestão de cargos e salários a empresas, que 
elaborou pesquisa  divulgada on-line, na qual divulgou que “Mulheres têm melhores salários em pelo 
menos sete profissões”. (Disponível em em http://f5.folha.uol.com.br/humanos/2013/06/1292673-
mulheres-tem-melhores-salarios-em-pelo-menos-sete-profissoes.shtml. Acesso em 10/06/2013). A 
pesquisa causou espécie, pois a única encontrada pela pesquisadora na qual havia indicação de que 
o gênero feminino perceberia remuneração superior ao masculino. Mesmo assim, a pesquisa do sítio 
Salário  BR  concluiu  que  a  diferença em favor das mulheres em profissões específicas  seria  bem 
modesta: “Os dados mostram que elas ganham 1,17% mais do que eles” (Disponível em 
http://www.salariobr.com/Noticia/Remunera%C3%A7%C3%A3o/Mulheres%20t%C3%AAm%20melhor
es%20sal%C3%A1rios%20em%20pelo%20menos%20sete%20profiss%C3%B5es/300. Acesso em 
10/06/2013). 

http://f5.folha.uol.com.br/humanos/2013/06/1292673-mulheres-tem-melhores-salarios-em-pelo-menos-sete-profissoes.shtml.%20Acesso%20em%2010/06/2013
http://f5.folha.uol.com.br/humanos/2013/06/1292673-mulheres-tem-melhores-salarios-em-pelo-menos-sete-profissoes.shtml.%20Acesso%20em%2010/06/2013
http://www.salariobr.com/Noticia/Remunera%C3%A7%C3%A3o/Mulheres%20t%C3%AAm%20melhores%20sal%C3%A1rios%20em%20pelo%20menos%20sete%20profiss%C3%B5es/300
http://www.salariobr.com/Noticia/Remunera%C3%A7%C3%A3o/Mulheres%20t%C3%AAm%20melhores%20sal%C3%A1rios%20em%20pelo%20menos%20sete%20profiss%C3%B5es/300
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No mesmo sentido, esta pesquisa mapeou nos estudos teóricos o tema da 

segregação vertical, ou seja, a não ascensão a cargos de nível superior ou cargos 

de poder em razão do gênero, e por fim, o tema da segregação horizontal ou 

ocupacional – a não ocupação de algumas funções em razão do gênero, realizando 

quanto a estes a mesma indagação: são ajuizadas reclamações trabalhistas com 

fundamento em tais temas? 

 

 

 

4.2.1. Desigualdade salarial 

 

 

A questão relativa à desigualdade salarial entre homens e mulheres é clássica 

na doutrina, e afirmada e reafirmada em pesquisas de gênero.253 Apesar do 

aumento da participação feminina no mercado de trabalho, também resultado do 

processo de emancipação, o mesmo não se deu relativamente à participação das 

mulheres na distribuição dos ganhos com o trabalho, que permanecem de forma 

“natural” sendo destinados de forma majorada aos indivíduos do sexo masculino. 

 

Os biólogos podem nos dizer que, estatisticamente os homens são 

mais fortes que as mulheres, mas eles não podem nos dizer porque a 

força e as atividades masculinas, em geral, parecem ser mais 

valorizadas em todas as culturas.254 

 

 Ricardo Antunes foi preciso ao discorrer sobre a questão. Em suas palavras: 

 

Sabe-se que esta expansão do trabalho feminino tem, entretanto, 
significado inverso quando se trata da temática salarial, terreno em 
que a desigualdade salarial das mulheres contradita a sua crescente 
participação no mercado de trabalho. Seu percentual de 
remuneração é bem menor do que aquele auferido pelo trabalho 

                                                 
253

 Um exemplo pode ser encontrado no texto: CAMBOTA, Jacqueline Nogueira. Desigualdade de 
rendimentos por gênero intra-ocupações no Brasil, em 2004. Revista de Economia 
Contemporânea. v.11 n.2. Rio de Janeiro : maio/ago. 2007. 
254

 ROSALDO e LAMPHERE, 1979, p. 21 Apud CASAGRANDE, Lindamir Salete; CARVALHO, 
Marília Gomes de. Gênero: um conceito, múltiplos enfoques. Cadernos de gênero e tecnologia.  
Centro Federal  de Educação  Tecnológica  do  Paraná.  Ano 2,  n. 8.  Curitiba: CEFET-PR,  2006. p. 
14. 
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masculino. O mesmo frequentemente ocorre no que concerne aos 
direitos e condições de trabalho.255  

  

 Apesar de a aprovação da Convenção nº  100 da OIT - que trata da igualdade 

de remuneração para a mão-de-obra masculina e a mão-de-obra feminina por um 

trabalho de igual valor (adotada pela OIT em 1951) - ter se dado em 1956, através 

do Decreto Legislativo nº  24, a questão da desigualdade remuneratória ainda é 

presente no mercado de trabalho brasileiro, refletindo padrões mundiais256. Mais de 

cinqüenta anos não foram suficientes para que o assunto fosse superado. 

 

Portanto, a questão da desigualdade da remuneração entre homens e 

mulheres é mundial. 

 
(...) nos países com menor desigualdade salarial (incluindo a França, 
a Alemanha, a Suécia e a Inglaterra) as mulheres ganhavam, nos 
anos 90, entre 70 e 92% do rendimento dos homens. No extremo 
oposto (maior desigualdade) situa-se o Japão, onde a mulher 
ganhava, em 1989, entre 40% e 50% da remuneração oferecida aos 
homens, variando conforme o ramo industrial (...)257 

 

Em Portugal, por exemplo, no ano de 2008, os homens ganhavam 

remuneração 32% superior às mulheres258. 

 

                                                 
255

 ANTUNES, Ricardo. Os sentidos do trabalho: ensaio sobre a afirmação e a negação do trabalho. 
2. ed. 10. reimpr. rev e ampl. São Paulo: Boitempo, 2009, p. 105. 
256

 A questão da discriminação de gênero provoca a edição de um Ranking de desigualdade de 
gêneros ou The Global Gender Gap Report. O relatório relativo ao ano de 2012 pode ser consultado 
no seguinte sítio eletrônico: http://www3.weforum.org/docs/WEF_GenderGap_Report_2012.pdf. 
Acesso em 13/03/2013. O Relatório foi primeiramente publicado em 2006 pelo Fórum Econômico 
Mundial, sendo que o relativo a 2012 cobre 135 das maiores e emergentes economias mundiais. O 
Relatório ranqueia os países de acordo com os gaps (brechas) de gênero e a pontuação é 
interpretada como o percentual de desigualdade entre mulheres e homens. Relaciona-se a quão bem 
os países estão dividindo os recursos e oportunidades entre as populações masculinas e femininas. 
Curioso notar que os países que contam que os melhores índices de Gender Gap, ou seja, os países 
com melhores níveis de igualdade de gênero – ressaltando-se que todos os países contam com gap 
de gênero, ou seja, em todos há discriminação por gênero – também são os países que apresentam 
os melhores IDH – Índice de Desenvolvimento Humano. 
Ranqueados como países que menos discriminam por gênero estão: Islândia, Finlândia, Noruega, 
Suécia, Irlanda, Nova Zelândia e Dinamarca. O Brasil está em 62º lugar, o que signfica melhoria, já 
que no relatório de 2009 o país se apresentava na 82ª posição. Os últimos lugares em 2012 são 
ocupados por Iémen, Paquistão, Chade, Síria e Arábia Saudita, todos países de origem árabe, cultura 
que prega a inferioridade do gênero feminino.  
257

 POSTHUMA, Anne Caroline; LOMBARDI, Maria Rosa. Mercado de trabalho e exclusão social da 
força de trabalho feminina. Revista São Paulo em Perspectiva. v.11/ nº.1/ Jan-Mar 1997, p. 127. 
258

 Fonte: Observatório das Desigualdades. Disponível em http://observatorio-das-
desigualdades.cies.iscte.pt/index.jsp?page=projects&id=116. Acesso em 13.03.2013. 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GenderGap_Report_2012.pdf.%20Acesso%20em%2013/03/2013
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GenderGap_Report_2012.pdf.%20Acesso%20em%2013/03/2013
http://observatorio-das-desigualdades.cies.iscte.pt/index.jsp?page=projects&id=116
http://observatorio-das-desigualdades.cies.iscte.pt/index.jsp?page=projects&id=116
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Nas pesquisas de Bruschini e Lombardi259, no setor de ocupações de nível 

superior de prestígio no Brasil, no ano de 1999, e no setor de serviços e profissionais 

de nível universitário no Brasil, no ano 2000, foi comprovado que as mulheres 

recebem salários inferiores aos salários masculinos. 

 

 Considerada, pois, como de menor importância, a renda da mulher seria 

complementar à renda do marido. Esta última, sim, a necessária e arrimo dos lares. 

Portanto, os ganhos da mulher seriam secundários, um “extra”, o que justificaria o 

fato de a mulher receber menos relativamente ao homem. A função social do homem 

é de provedor, enquanto a função social da mulher está ligada às atividades 

reprodutivas. 

  

 Tão arraigado, tal tipo de pensamento está no imaginário social e o trabalho 

feminino permanece precário, instável e secundário.  

 

Esse tipo de concepção se encontra latente, por exemplo, nas 
afirmações que justificam quando, havendo igualdade de funções 
entre um homem e uma mulher, esta recebe uma remuneração 
inferior, a partir da lógica de que ela “não necessita tanto do 
trabalho”, já que conta com um esposo para manter a família. Até 
pouco tempo atrás, em muitos países, a desigualdade de 
remunerações entre homens e mulheres era uma política explícita, 
que não estava baseada em nenhuma evidencia de que as mulheres 
eram menos produtivas ou qualificadas que os homens, mas sim no 
pressuposto de que elas “não necessitavam receber um salário para 
viver”, já que eram sustentadas pelos seus maridos.260 
 

 Fato é que a desigualdade salarial persiste no mundo fático. É intuito desta 

pesquisa indagar se tal questão se desdobra em conflitos jurídicos, de modo a 

embasar lides trabalhistas em que se discutam, v.g., pleito de equiparação salarial 

com fundamento em discriminação por gênero. 

 

 

 

                                                 
259

 Apud SILVA, Nanci Stancki; GITAHY, Leda Maria Caira. Gênero e divisão sexual do trabalho no 
Brasil. Cadernos de gênero e tecnologia.  Centro Federal  de Educação  Tecnológica  do  Paraná.  
Ano 2,  n. 8.  Curitiba:  CEFET-PR,  2006. p. 33. 
260

 THOMAS apud ABRAMO, Laís Wendel. A inserção da mulher no mercado de trabalho: uma força 
de trabalho secundária? Tese de Doutorado em Sociologia. Universidade de São Paulo. São Paulo, 
2007, p. 14. 
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4.2.2. Segregação vertical  

 

 

A “exclusão social” feminina, que se desdobra, entre outros processos de 

precarização, em segregação vertical e segregação horizontal, está relacionada ao 

“impacto das transformações inter-relacionadas que nasceram do processo de 

reestruturação”261 do mercado de trabalho. Trata-se de um processo dinâmico de 

desintegração social, abrangendo diversos fenômenos. Neste sentido, a participação 

feminina na população economicamente ativa tem crescido em quase todo o mundo 

desde a década de 70, mas a inserção da maior parte do trabalho feminino se dá em 

condições de trabalho mais precárias relativamente ao trabalho masculino, e com 

poucas ou nenhuma oportunidade para desenvolvimento de novas habilidades, 

situação que as autoras denominaram de “inserção excluída”262. 

 

O aumento da participação das mulheres na força de trabalho não 
tem sido acompanhada pela igualdade com trabalhadores 
masculinos. Extensos estudos internacionais mostram que o trabalho 
feminino é caracterizado por vários tipos de exclusão, tais como 
segregação horizontal, segregação vertical, trabalho em condições 
precárias (por exemplo, trabalhos part - time e no setor informal), 
menor remuneração por hora trabalhada (mesmo com nível 
equivalente de escolaridade ao dos homens), acesso restrito a 
crédito e baixa mobilidade ocupacional263 

 

Um dos aspectos da exclusão social de gênero relaciona-se à segregação 

vertical. A segregação vertical diz respeito ao empoderamento feminino - ou melhor, 

refere-se à deficiência do empoderamento feminino. As mulheres permanecem 

ocupando as posições inferiorizadas, não alçando de modo consistente os altos 

cargos de gestão e comando, tanto na iniciativa privada, como no âmbito do poder 

público. Há mulheres em cargos de gestão, mas os números não são proporcionais 

à ocupação feminina no restante da cadeia produtiva. Em que pese a “crescente 

                                                 
261

 POSTHUMA, Anne Caroline; LOMBARDI, Maria Rosa. Mercado de trabalho e exclusão social da 
força de trabalho feminina. Revista São Paulo em Perspectiva. v.11/ nº.1/ Jan-Mar 1997, p. 125. 
262

 POSTHUMA, Anne Caroline; LOMBARDI, Maria Rosa. Op.Cit, p. 127. 
263

 POSTHUMA, Anne Caroline; LOMBARDI, Maria Rosa. Op.Cit, p. 126. 
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aceitação, por parte dos empresários, de que as mulheres têm um lugar legítimo no 

mundo do trabalho, esse lugar continua sendo secundário”.264  

 

A questão é mundial, não afetando apenas o Brasil. As mulheres 

representam apenas 4% dos diretores executivos das 500 empresas apontadas 

como de maior faturamento dos Estados Unidos pela Revista Fortune. Nos EUA, as 

mulheres ocupam 14% dos cargos de direção executiva e 17% dos Conselhos de 

Diretoria.265 

 

Apenas 3% das empresas brasileiras contam com mulheres em postos de 

presidência, enquanto, no mundo, as mulheres ocupam 9% das presidências das 

empresas. Em cargos de liderança, as mulheres no mundo ocupam 21% dos cargos, 

enquanto no Brasil este percentual sobe para 27%. 266 

 

Em pesquisa realizada por Araújo e Amorim267 no setor da Indústria e 

confecção da região de Campinas nos anos de 2001 e 2002, restou observado que 

“as mulheres constituem força de trabalho subcontratada e ocupam as posições 

inferiores e mais vulneráveis na cadeia produtiva.”268 

 

Pesquisas realizadas por Segnini269 no setor bancário nos anos de 1994, 

1998 e 2000, revelaram que as mulheres, apesar de contarem com maior nível de 

escolaridade, ocupavam cargos inferiores, ressalvando uma tendência de ascensão 

hierárquica. 
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 ABRAMO, Laís Wendel. A inserção da mulher no mercado de trabalho: uma força de trabalho 
secundária? Tese de Doutorado em Sociologia. Universidade de São Paulo. São Paulo, 2007, p. 59. 
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 SANDBERG, Sheryl. Faça acontecer: mulheres, trabalho e vontade de liderar. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2013, p. 18. 
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 Fonte: Relatório Women in Senior Management – Still Not Enough, Grant Thornton (2012), PNAD-
IBGE (2011) e SEBRAE (In: Revista Você S/A. Edição 179. São Paulo: Editora Abril, abril/2013, p. 31) 
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 Apud SILVA, Nanci Stancki; GITAHY, Leda Maria Caira. Gênero e divisão sexual do trabalho no 
Brasil. Cadernos de gênero e tecnologia.  Centro Federal  de Educação  Tecnológica  do  Paraná.  
Ano 2,  n. 8.  Curitiba:  CEFET-PR,  2006. p. 32. 
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 SILVA, Nanci Stancki; GITAHY, Leda Maria Caira. Gênero e divisão sexual do trabalho no Brasil. 
Cadernos de gênero e tecnologia.  Centro Federal  de Educação  Tecnológica  do  Paraná.  Ano 2,  n. 
8.  Curitiba:  CEFET-PR,  2006. p. 32. 
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 Já a pesquisa realizada por Stein270 em 2000, no setor eletroeletrônico do 

Paraná, constatou que havia pouca participação de mulheres nos cargos de chefia 

das empresas do setor, além de restritas oportunidades de carreira e qualificação. 

 

Por fim, as pesquisas realizadas por Abramo271, nos anos de 1994 a 1998, no 

setor industrial e de serviços na América Latina, constataram que “a inovação 

tecnológica e a modernização não reduziram de forma significativa a segregação 

vertical e horizontal do trabalho feminino”272.  

 

 Não apenas no âmbito das empresas, no setor público a segregação vertical 

também se observa. De 195 países independentes no mundo, apenas 17 são 

governados por mulheres, incluindo a brasileira Dilma Rousseff. Apenas 20% dos 

assentos nos Parlamentos do mundo são ocupados por mulheres.273 

 

 No tópico “(2.2) igualdade social: que igualdade?” deste trabalho foram 

analisados vários exemplos de glass ceiling ou obstáculos ao empoderamento 

feminino, que se propagam pelos mais diversos setores, tais como político, 

administrativo (público e privado), executivo, bem como esferas acadêmicas e 

sindicais. Mas é o âmbito do mercado de trabalho que mais interessa ao presente 

estudo. 

 

A questão é tão atual que em novembro de 2012, foi aprovada pela Comissão 

Europeia proposta de diretiva para estabelecer cota de 40% de mulheres para os 

cargos de administradores não-executivos nos conselhos das empresas europeias 

com capital aberto até o ano de 2020. As razões para a adoção da ação positiva 

foram:  
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 Apud SILVA, Nanci Stancki; GITAHY, Leda Maria Caira. Gênero e divisão sexual do trabalho no 
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Os conselhos de administração das empresas da UE caracterizam-se 
pela persistência de um grande desequilíbrio entre os géneros, como 
é evidenciado pelo facto de as mulheres apenas exercerem 13,7% 
dos cargos de administradores (15% entre os administradores 
não-executivos) das grandes empresas cotadas em bolsa.274 

 

 Considerando que os estudos teóricos e as pesquisas são categóricos em 

afirmar a existência da segregação vertical no tocante a gênero, o presente estudo 

indaga se tal problemática é refletida no âmbito de conflitos trabalhistas, mediante a 

análise da existência de reclamações trabalhistas em que se discuta o tema 

segregação vertical. 

 

 

 

4.2.3. Segregação horizontal 

 

 

Não apenas no âmbito do poder no mercado, também em relação às áreas, o 

mundo do trabalho observa divisão considerada sexuada, ou seja, que leva em 

conta condições e critérios ligados ao gênero. 

 

As “diferenças de gênero são construídas numa sociedade marcada por 

relações de poder sexualizadas”275, nas quais se insere a divisão sexual do trabalho. 

Esta se manifesta pela distribuição desigual das atividades de produção ou 

reprodução entre homens e mulheres. As mulheres teriam melhores condições 

“biológicas” para desempenhar determinadas tarefas – é a razão invocada para que 

o trabalho seja considerado como do gênero feminino. Todavia, 

 

(...) as diferenças biológicas constituem fator importante nas 
construções das desigualdades de gênero, porém não no único fator 
determinante destas desigualdades. É importante considerar o 
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 Disponível em http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0614:FIN:pt:PDF. 
Acesso em 06/05/2013. 
275
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contexto sócio-cultural-histórico como fator relevante na construção 
das identidades de gênero.276 

 

Bom exemplo está relacionado à “multifuncionalidade” feminina, apropriada 

de modo eficiente pelo mercado, que se utiliza e se beneficia de tal característica 

que não é nata, mas construída às custas da necessidade de se provar e se manter 

no mercado de trabalho. 

 

(...) A mulher trabalhadora, em geral, realiza sua atividade de 
trabalho duplamente, dentro e fora de casa, ou, se quisermos, dentro 
e fora da fábrica. E, ao fazê-lo, além da duplicidade do ato do 
trabalho, ela é duplamente explorada pelo capital: desde logo por 
exercer, no espaço público, seu trabalho produtivo no âmbito fabril. 
Mas no universo da vida privada, ela consome horas decisivas no 
trabalho domestico, como o que possibilita (ao mesmo capital) a sua 
reprodução, nessa esfera do trabalho não diretamente mercantil, em 
que se criam as condições indispensáveis para a reprodução da força 
de trabalho de seus maridos, filhos/as e de si própria.277 

 

É sabido, por meio de infinidade de pesquisas, inclusive realizadas pela OIT, 

que as áreas tecnológicas são ambientes extremamente masculinizados. O gênero 

feminino não é considerado “talhado” para os setores científicos e tecnológicos. Não 

sem motivo, são áreas consideradas de grande qualificação e sempre muito bem 

remuneradas. 

 

A existência e persistência da segregação ocupacional por sexo no 
mercado de trabalho está fortemente relacionada aos estereótipos 
de gênero – um conjunto de características comumente atribuídas 
às mulheres e suas presumíveis atitudes – existentes na sociedade. 
As ocupações nas quais elas se concentram majoritariamente e que 
são consideradas tipicamente femininas correspondem a esses os 
estereótipos, que podem ser divididos em três grupos: positivos, 
negativos e outros. Dentre os positivos estão a destreza e 
experiência nas tarefas domésticas, maior habilidade manual e 
aspecto físico considerado atrativo. Entre os negativos estão a 
menor força física, dificuldade em supervisionar o trabalho dos 
outros, menor aptidão para 
as ciências exatas e menor disposição para viajar e enfrentar riscos. 
No grupo dos outros estereótipos figuram maior disposição a 

                                                 
276

 CASAGRANDE, Lindamir Salete; CARVALHO, Marília Gomes de. Gênero: um conceito, múltiplos 
enfoques. Cadernos de gênero e tecnologia.  Centro  Federal  de Educação  Tecnológica  do  Paraná.  
Ano 2,  n. 8.  Curitiba:  CEFET-PR,  2006. p. 14. 
277

 ANTUNES, Ricardo. Os sentidos do trabalho: ensaio sobre a afirmação e a negação do trabalho. 
2. ed. 10. reimpr. rev e ampl. São Paulo: Boitempo, 2009, p. 108. 
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receber ordens e maior docilidade, menor disposição em se queixar 
das tarefas, menor necessidade de renda, etc.278 

 

 A naturalização dos estereótipos renova a ideia de que as mulheres não 

seriam aptas a tais carreiras. Tanto que as mulheres representavam apenas 14% 

dos inscritos no vestibular de 2012 na Escola Politécnica da Universidade de São 

Paulo. Na área de ciência de computação, o percentual de mulheres no ano de 2010 

era de 20%.279  

 

Observe-se, pela análise do Gráfico abaixo, que profissões tradicionalmente 

masculinas ainda contam com baixo percentual de participação de mulheres.  

 

Gráfico II - participação de mulheres relativamente a homens em áreas consideradas 

tradicionalmente masculinas, no ano de 2010: 280  
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 Perfil do Trabalho Decente no Brasil, p. 33. 
279

 Revista Você S/A. Edição 179. São Paulo: Editora Abril, abril/2013, p. 31. 
280

 Fonte: Centro de Políticas Públicas do Insper (In: Revista Você S/A. Edição 179. São Paulo: 
Editora Abril, abril/2013, p. 33). 
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A Socióloga Magda de Almeida Neves281 chama atenção para o fato de que a 

globalização e a reestruturação produtiva implicaram em inserção diferenciada de 

homens e mulheres no mercado de trabalho. As mulheres ficaram mais sujeitas à 

precarização das relações de trabalho e das formas mais instáveis de emprego, 

como a flexibilização. Permaneceu a concentração em determinadas áreas de baixo 

prestígio, os denominados “guetos ocupacionais”, bem como a segregação 

relativamente à determinados setores de alto prestígio, mormente os relacionados às 

inovações tecnológicas. E, ainda, uma maior incidência da mão de obra feminina em 

empresas onde prevalece o trabalho repetitivo e monótono, provocando, por 

consequência, maiores casos de lesões por esforço repetitivo (LER).   

 

Ricardo Antunes observa, a partir de pesquisa realizada na Inglaterra, que as 

áreas mais valorizadas de uma determinada fábrica havia a predominância de 

homens e nas áreas mais rotinizadas, com domínio do trabalho manual, estava 

crescendo a presença feminina282. Sobre pesquisa realizada no Japão, França e 

Brasil, o autor concluiu que: 

 

O trabalho manual e repetitivo era atribuído às mulheres e aquele 
que requeria conhecimentos técnicos era atribuído aos homens. (...) 
os empregadores reconheciam facilmente, nos estabelecimento dos 
três países, as qualidades próprias das mão de obra feminina, mas 
não havia o reconhecimento dessas qualidades como sendo 
qualificações.283 

 

O problema é mundial, afetando também o mercado de trabalho brasileiro. No 

setor de autopeças e eletroeletrônicos do Estado de São Paulo, a pesquisa realizada 

por Araújo e Oliveira284 detectou que  

 

                                                 
281

 NEVES, Magda de Almeida. Gênero, mercado de trabalho e qualificação. Revista de 
Administração da FEAD-Minas, v.1, n.2, 2004, p.72. Disponível em: 
http://revista.fead.br/index.php/adm/article/view/79/55. Acesso em 21/10/2011. 
282

 ANTUNES, Ricardo. Os sentidos do trabalho: ensaio sobre a afirmação e a negação do trabalho. 
2. ed. 10. reimpr. rev e ampl. São Paulo: Boitempo, 2009, p. 106. 
283

 Idem, ibidem, pp. 106-107. 
284

 Apud SILVA, Nanci Stancki; GITAHY, Leda Maria Caira. Gênero e divisão sexual do trabalho no 
Brasil. Cadernos de gênero e tecnologia.  Centro Federal  de Educação  Tecnológica  do  Paraná.  
Ano 2,  n. 8.  Curitiba:  CEFET-PR,  2006. p. 26. 

http://revista.fead.br/index.php/adm/article/view/79/55
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as mudanças decorrentes da reestruturação da empresas não 
alteraram, de forma significativa, a divisão sexual do trabalho, pois as 
trabalhadoras permaneceram, na sua grande maioria excluídas dos 
setores modernizados tecnologicamente e concentradas nos postos 
taylorizados, marcados por tarefas repetitivas.285 

 

 Na pesquisa desenvolvida por Bruschini286 nos anos de 1994 a 2000, em todo 

o mercado de trabalho brasileiro, foi constado o crescimento da participação 

feminina no mercado de trabalho e a diversificação da ocupação. Todavia, também 

foi observado que “o modelo patriarcal, a qualificação e a oferta de empregos 

condicionam a participação feminina no mercado de trabalho”287, reconhecendo-se 

“maior participação masculina no setor industrial e feminina no setor de serviços”288. 

Atestou, ainda, a “permanência da discriminação feminina: precarização do trabalho 

feminino, desigualdades salariais, barreiras para ocupar cargos de chefia”289, em que 

pese ter verificado a elevação da participação das mulheres em cargos de comando. 

 

E quais seriam as explicações para a segregação? Laís Abramo, em tese de 

Doutorado, após realizar pesquisa de campo, constatou que 60% dos gerentes e 

executivos entrevistados afirmaram existir cargos que não deveriam ser ocupados 

por mulheres, destacando dentre estes as funções de mecânicos, motoristas, 

operadores de máquinas e técnicos290. São cargos considerados “inconvenientes” 

para serem ocupados por mulheres, sendo que as razões estariam ligadas 

incapacidade feminina para o trabalho e/ou exigências físicas291. 

 

A questão, contudo, não seria de capacitação física ou intelectual. Estaria 

ligada ao fato de que o trabalho da mulher é visto como trabalho secundário, de 

menor importância.  

 

                                                 
285

 SILVA, Nanci Stancki; GITAHY, Leda Maria Caira. Gênero e divisão sexual do trabalho no Brasil. 
Cadernos de gênero e tecnologia.  Centro Federal  de Educação  Tecnológica  do  Paraná.  Ano 2,  n. 
8.  Curitiba:  CEFET-PR,  2006. p. 32. 
286

 Apud SILVA, Nanci Stancki; GITAHY, Leda Maria Caira. Gênero e divisão sexual do trabalho no 
Brasil. Cadernos de gênero e tecnologia.  Centro Federal  de Educação  Tecnológica  do  Paraná.  
Ano 2,  n. 8.  Curitiba:  CEFET-PR,  2006. p. 33. 
287

 Idem ibidem. 
288

 Idem, ibidem. 
289

 Idem, ibidem. 
290 ABRAMO, Laís Wendel. A inserção da mulher no mercado de trabalho: uma força de trabalho 
secundária? Tese de Doutorado em Sociologia. Universidade de São Paulo. São Paulo, 2007, p. 83. 
291

 Idem, ibidem, p. 84. 
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Mas, insistimos, apesar dessa aceitação, o lugar destinado às 
mulheres no imaginário empresarial continua sendo um lugar 
“secundário” e “secundarizado”. O elemento fundamental dessa 
“secundarização” – o substrato que sustenta e que confere sentido à 
maioria dessas imagens - é a ideia de que, apesar de todas as 
transformações ocorridas nas ultimas décadas, o lugar primeiro da 
mulher continua sendo a esfera domestica, o seu papel essencial, a 
maternindade, e sua função básica, o cuidado. Isso sobredetermina o 
seu desempenho no trabalho e tem como consequência uma menor 
produtividade, menor eficiência, custos mais elevados e uma 
permanente “inadequação”. Esses problemas justificam, do ponto de 
vista empresarial, o fato de elas continuarem recebendo salários em 
media mais baixos que os dos homens, o baixo investimento 
realizado pelas empresas no seu treinamento e formação e a sua 
exclusão de certos postos e funções, particularmente dos cargos 
superiores na hierarquia das empresas.292 
 

Assim sendo, não apenas o menos remunerado, à mulher também é 

destinado o trabalho de pior qualidade no âmbito do mercado de trabalho. O mais 

rotineiro, mais repetitivo e, por isso, mais desgastante. Na divisão sexual do 

trabalho, à mulher tem sido destinado o menor e pior quinhão. 

 

E as mulheres estão se insurgindo quanto a tais fatos? Há reclamações 

trabalhistas em que se discutam, v.g., discriminação quanto ao exercício das 

atribuições mais rotineiras e desgastantes majoritariamente por mulheres em 

fábricas?  

 

Portanto, além da precarização, os temas da desigualdade salarial, 

segregação vertical e segregação horizontal foram praticamente recorrentes nos 

resultados das pesquisas analisadas e estudos teóricos consultados, tratando-se de 

matéria amplamente discutida quando o assunto é gênero. 

 

Desta forma, estes os três temas eleitos por este trabalho como objeto de 

pesquisa jurisprudencial, que serão analisados no próximo tópico. 

 

 

 

 

                                                 
292

 ABRAMO, Laís Wendel. A inserção da mulher no mercado de trabalho: uma força de trabalho 
secundária? Tese de Doutorado em Sociologia. Universidade de São Paulo. São Paulo, 2007, p. 59. 
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4.3. Pesquisa jurisprudencial realizada 

 

 

 A partir dos três temas eleitos - desigualdade salarial, segregação vertical e 

segregação horizontal - foi realizado estudo jurisprudencial com base em pesquisa 

realizada junto ao Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT-2) e ao Tribunal 

Superior do Trabalho (TST). A pesquisa foi realizada pelo meio digital e a escolha 

pelo TRT-2 se deu em virtude da maior facilidade de acesso aos dados em seu sítio 

eletrônico, bem como pela importância do Tribunal da 2ª Região para o país, uma 

vez que conta com o maior movimento processual do Brasil. 293 

 

 O TRT-2 é formado por 18 Turmas, compostas por 5 Desembargadores cada. 

Do total de Desembargadores, 48 são mulheres294 e 42 são homens, números que, 

quanto ao gênero, destoam da composição de outros Tribunais295. A 

Administração296 atual do Tribunal também é toda feminina, como se observa: a 

Presidência é exercida pela Desembargadora Maria Doralice Novaes, a Vice-

Presidência Administrativa pela Desembargadora Silvia Regina Ponde, a Vice-

                                                 
293

 Foram ajuizados junto ao TRT-2, no ano de 2012, 72.290 processos, enquanto que junto ao TRT-
15 (Campinas), que figura como 2º lugar na movimentação processual, foram ajuizados 51.925 
processos. http://www.tst.jus.br/documents/10157/82838/2012trt.pdf - Acesso em 19/10/2012 
294

 O TRT-2ª Região é uma exceção, já que conta com 53,33% de sua composição feminina. 
Analisando apenas a região Sudeste, é possível observar que o TRT-1ª Região (Rio de Janeiro) 
conta com 34,09% de Desembargadoras mulheres, sendo que a metade da Administração está a 
cargo de mulheres (Presidência e Vice-Corregedoria). O TRT-3ª Região (Minas Gerais) conta com 
apenas 25,71% de Desembargadoras mulheres e, na Administração, apenas a Presidência é 
ocupada por uma mulher. O TRT-17ª Região (Espírito Santo) conta 33,33% de sua composição de 
Desembargadoras mulheres, sendo que a Presidência e Corregedoria são ocupadas por uma mulher.  
O TRT-15 (São Paulo – interior) não conta com qualquer mulher em sua Administração e apenas com 
37,25% de mulheres em sua composição. Os dados são válidos para o ano de 2002 e foram obtidos 
nos sítios dos respectivos tribunais. 
295

 Em maio de 2006, era divulgada a pesquisa “Perfil da Magistratura do Trabalho no Brasil”, que 
apontava que as mulheres já eram 42% de todos os juízes do trabalho no país (Fonte: 
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/dinheiro/fi1505200611.htm - Acesso em 21/10/2012). 
296

 Registre-se, contudo, que apesar de a composição dos Tribunais ainda não refletir a composição 
da 1ª instância, a Administração dos Tribunais Trabalhistas já está, em sua maioria, sendo exercida 
por mulheres. Conforme notícia publicada em 19/06/2012, desde 14/6/2012 a gestão administrativa 
de 13 dos 24 Tribunais do Trabalho está a cargo de magistradas. Os TRTs da 1ª (Rio de Janeiro), 3ª 
(Minas Gerais), 4ª (Rio Grande do Sul), 5ª (Bahia), 7ª (Ceará), 9ª (Paraná), 10ª (Distrito 
Federal/Tocantins), 11ª (Amazonas/Roraima), 12ª (Santa Catarina), 14ª (Rondônia/Acre), 16ª 
(Maranhão), 17ª (Espírito Santo), 19ª (Alagoas) Regiões são presididos por mulheres. (Fonte: 
http://www.csjt.jus.br/noticias-. Acesso em 07/8/2012 
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Presidência Judicial pela Desembargadora Rilma Aparecida e a Corregedoria pela 

Desembargadora Amélia Li Chum. 

 

 A análise junto ao TRT-2 englobou a 1ª e 2ª instância, levando-se em conta 

os dados disponíveis junto ao sítio do Tribunal. É de se ressaltar que muitas Varas 

do Trabalho ainda não contavam, no momento da pesquisa, com sentenças 

publicadas na internet, fato que, eventualmente, poderá impactar no resultado da 

pesquisa. 

 

 O TST, por sua vez, é composto por 27 Ministros, sendo que, atualmente, há 

um cargo vago. Daqueles, apenas 5 são ocupados por mulheres. O Tribunal é 

composto por 8 Turmas e está dividido em Seção Especializada em Dissídios 

Coletivos e Seção Especializada em Dissídios Individuais (subdivida em Subseção I 

e Subseção II).  A Administração do Tribunal é exercida unicamente por homens, 

nos seguintes cargos: Ministro Carlos Alberto Reis de Paula (Presidente), 

Ministro Antonio José de Barros Levenhagen (Vice-Presidente) e Ministro Ives 

Gandra da Silva Martins Filho (Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho). 

 

 Os verbetes utilizados para a pesquisa foram “discriminação e mulher”, pois 

se mostraram os mais adequados. Rejeitados verbetes como “discriminação e 

gênero”, uma vez que este último foi indexado também como sinônimo de “tipo”. 

Tampouco resultou frutífera a pesquisa mediante a utilização de expressões como 

“igualdade” ou “art. 5º, I CF”, pois implicaram violações e discriminações de todos os 

tipos e não apenas envolvendo relações de gênero, objeto do presente estudo. A 

palavra “sexo” tampouco se revelou produtiva para a pesquisa, seja por revelar 

decisões contidas no conjunto representado pela expressão “discriminação e 

mulher”, seja pelo fato de que apresentava muitas decisões não relacionadas 

diretamente ao assunto gênero, mas que apenas reiteravam a impossibilidade de 

discriminação a qualquer título – inclusive por motivo de sexo.297 Em todas as 

                                                 
297

 Argumentos utilizados em decisões, com a expressa exaltação ao artigo 3º, inciso IV da CFRB/88 
(Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: IV - promover o bem de 
todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 
discriminação), bem como ao artigo 7º, inciso XXX da CFRB/88 (Proibição de diferença de salários, 
de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil) 
levavam a decisões que não eram objeto do presente estudo, pois, na maioria das vezes, não eram 
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hipóteses em que se constatou discriminação por gênero, a palavra “mulher” estava 

presente no corpo do acórdão, cumprindo ser registrado que a indexação feita pelos 

sítios dos Tribunais não leva em conta a palavra na ementa da decisão, mas em 

qualquer parte do corpo da decisão (relatório, fundamentação, dispositivo ou 

ementa), o que facilitou a pesquisa. Em havendo qualquer das palavras 

“discriminação” e/ou “mulher” em qualquer parte da sentença/acórdão, esta decisão 

foi devidamente indicada, localizada e relacionada nos quadros a seguir. 

 

 Estas as razões, portanto, que levaram a pesquisadora a adotar os verbetes 

“discriminação e mulher”, unificando o critério de busca das decisões em ambos os 

Tribunais. 

 

 Passa-se à exposição, classificação e análise dos resultados encontrados em 

1ª instância (Varas do Trabalho do TRT da 2ª Região), 2ª instância (TRT da 2ª 

Região) e Tribunal Superior do Trabalho. 

 

 

 

4.3.1. 1ª instância: Varas do Trabalho do TRT da 2ª Região298 

 

 

A pesquisa foi realizada junto ao sítio eletrônico do TST 

(http://www.tst.jus.br/). Uma vez no sítio, a pesquisadora acessou o campo 

“Jurisprudência” e, em seguida, no campo “Pesquisa de Jurisprudência”, a 

pesquisadora utilizou os seguintes verbetes como palavras-chave: discriminação e 

mulher. 

 

Obteve-se o seguinte resultado: 146 (cento e quarenta e seis) decisões299, 

que passaram a ser analisadas uma a uma, ressaltando que a base de dados 

                                                                                                                                                         
relacionadas especificamente à questão de gênero, razão pela qual o verbete “sexo” restou 
desprezado. 
298

 Foram encontrados alguns casos em que se discutiam a questão de gênero, mas não que 
abordassem a temática objeto do presente estudo, qual seja, desigualdade salarial por gênero, 
segregação vertical ou segregação horizontal. A título de curiosidade, passa-se a transcrição de 
algumas decisões interessantes encontradas acerca do tema “gênero”:  
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contava com decisões publicadas desde 01.01.2002, tendo sido a pesquisa feita até 

18.03.2013. Registre-se, ainda, que somente foram analisadas as sentenças, 

restando excluídos embargos de declaração. 

 

Há que se ressaltar que nem todas as Varas do Trabalho do TRT da 2ª 

Região contavam, à época da pesquisa, com sentenças publicadas na internet, dado 

que poderá impactar no resultado da pesquisa. 

  

As decisões foram analisadas com base no Quadro I e classificadas de 

acordo com a respectiva fundamentação. Neste sentido, foram estabelecidos 11 

critérios para agrupar os fundamentos, organizados e classificado na forma do 

quadro abaixo: 

 
 

 

 

QUADRO I 
Sentenças das Varas do Trabalho do 

TRT da 2ª Região  
 

 

ASSUNTO TOTAL 

preterição promoção em razão de sexo  
(segregação vertical) 

1* 

horas extras – intervalo art. 384 CLT 76 
dano moral por dispensa discriminatória por ser mulher 3 
dano moral por dispensa discriminatória por ser mãe 1 
Garantia de emprego gestante 24 
revista íntima 1 
discriminação por ser mulher 4 
Assédio sexual 3 
Assédio moral em razão de gravidez 1 
discriminação por usar batom/esmalte 1 
não tem nexo com o tema abordado 29 
TOTAL 146 

 

 

 

                                                                                                                                                         
299

 A indexação é feita pelo sítio do Tribunal pela palavra-chave em qualquer lugar do texto da 
sentença, bastando que a(s) palavra(s) se apresentem no corpo da decisão. 
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 A primeira questão a ser abordada se refere ao baixo número de ações 

encontradas. Mesmo que se considere que nem todas as Varas do Trabalho de São 

Paulo disponibilizam as sentenças na internet, o número apresentado – apenas 146 

(e destas, 29, ou 19,86%, não apresentavam relação alguma com o tema abordado) 

– não se revela quantitativo à importância conferida ao tema nos estudos teóricos. 

 

 Outro importante aspecto ressaltado pela pesquisa diz respeito ao grande 

número de causas envolvendo o pedido de horas extras com base na previsão 

contida no art. 384 da CLT, diante do qual o empregador deve conferir intervalo à 

empregada antes do início da jornada suplementar. O número encontrado – 76 

sentenças – equivale a 52,05% do universo de decisões pesquisadas. São causas 

em que a produção da prova se revela facilitada e ordinária, haja vista que o 

universo da sobrejornada é recorrente no dia-a-dia forense trabalhista. 

 

 Mais um número expressivo na pesquisa se refere à clássica proteção à 

maternidade. Das causas pesquisadas, 26 (17,80%) estavam relacionadas à 

questão gestante/maternidade. 

 

 O universo final – 13 causas (8,90%) – se apresentou da seguinte forma: 

 
- preterição por promoção em razão de sexo (1 causa); 

- dano moral por dispensa discriminatória por ser mulher (3 causas); 

-  revista íntima (1 causa); 

-  discriminação por ser mulher (4 causas); 

-  assédio sexual (3 causas); 

-  discriminação por usar batom/esmalte (1 causa).300 

 

 Dos temas que este estudo pretendeu pesquisar, apenas uma causa foi 

encontrada em 1ª instância, ou seja, o equivalente a 0,68% do universo das causas 

trabalhistas encontradas pela pesquisa disse respeito à segregação vertical. 

                                                 
300

 Embora este tópico não possa ser imputado como discriminação unicamente às mulheres, vez que 
travestis também podem sofrer tal tipo de ofensa, fato é que ordinariamente as mulheres são as que 
usam batom e esmalte. 
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Nenhuma causa foi encontrada acerca de segregação horizontal301 e, tampouco, 

acerca de desigualdade salarial por gênero. 

 

Portanto, de todos os processos examinados, um único caso que tem relação 

direta com o tema segregação vertical, na medida em que a reclamante alega que 

não teria sido promovida em razão de discriminação de gênero. Passa-se à 

transcrição de trechos considerados mais relevantes da decisão: 

 
Processo n. 2540/2004 - 37ª VT/SP - Juiz: Kassius Stocco 
Indenização por discriminação em razão da nacionalidade e sexo 
“A legislação americana juntada aos autos prevê a proibição de 
discriminação em razão de nacionalidade e sexo (Lei dos Direitos 
Civis de 1964, Seção 703 Â– fl. 38), bem como reparação de danos 

                                                 
301

 Este caso está relacionado com a temática segregação horizontal, na medida em que a autora 
narra que a perseguição teria se dado pelo fato de que seu chefe não aceitaria o fato de que 
reclamante trabalhasse na função de motorista, cargo que deveria ser preenchido apenas por 
homens. Todavia, o pleito não se fundou diretamente na alegada segregação, tendo sido esta trazida 
como mais um argumento, razão pela qual a causa foi classificada como “dano moral por dispensa 
discriminatória por ser mulher”. De qualquer sorte, a título ilustrativo, passa-se à transcrição de 
trechos da decisão: 
Processo n. 1512/2004 - VT Itaquaquecetuba - Juíza Maria Aparecida N. Furtado 
“Informa que seu filho de 14 anos foi acometido de síndrome do pânico e por recomendação médica 
solicitou a alteração de seu horário de trabalho, para que pudesse no período da manhã fazer 
companhia ao seu filho, já que este estudava das 13 às 18h.  
Em resposta à sua solicitação, o chefe de serviços de tráfego senhor Francisco, começou a dirigir-lhe 
palavras com conotação discriminatória, alegando que iria dispensá-la porque mulher não dá para 
isso e que mulher que não tem condições de trabalhar como motorista deveria escolher o comércio, 
uma indústria, ou outro trabalho e imediatamente a demitiu.  
(...) A testemunha ouvida a convite da autora, que trabalhou para a ré de fevereiro de 2002 a janeiro 
de 2003, informa que depois de uns quinze dias de sua contratação, foi solicitar ao senhor Francisco 
a alteração de sue horário de trabalho para o período da manhã. Ato contínuo, este se dirigiu ao 
senhor Ivan, dizendo que a mesma deveria ser dispensada porque mulher não serve para trabalhar 
como motorista, dizendo que o mesmo deveria acontecer com a autora, que naquele momento se 
aproximava, acrescentando que lugar de mulher é na cozinha.  
A primeira testemunha convidada pela ré, nega que o senhor Francisco costuma se dirigir às 
profissionais mulheres em tom de discriminação, no que é seguida pela segunda, sendo esta uma 
motorista mulher.  
Compulsados os autos, constata-se que o filho da autora deveria ser por ela acompanhado à consulta 
às segundas-feiras no período da manhã, enquanto de acordo com o seu depoimento, a mesma 
trabalhava das 13h às 21h40min. Portanto, no período da tarde. Em sendo assim, não havia motivo 
para a autora conversar com o senhor Francisco buscando alteração de seu horário de trabalho.  
Do cotejo do depoimento da testemunha da autora, é possível concluir que, se alguma referência com 
conotação discriminatória foi mencionada pelo senhor Francisco, esse fato teria ocorrido por volta do 
dia 25 de outubro de 2002 (15 dias depois da contratação dessa testemunha), e não na data 
constante no Boletim de Ocorrência registrado no DP de Itaquaquecetuba Â– 12 de janeiro de 2003), 
que aliás, sequer confere com a data da dispensa por ela mencionada na petição inicial, sendo esta o 
dia 18 de fevereiro de 2003. Contudo, diante de tantas contradições, não há como dar guarida às 
declarações de sua testemunha.  
Diante desse contexto, impõe-se rejeitar o pedido de indenização por dano moral, eis que não 
provados os fatos especificados na petição inicial. “ (g.n.) 
RESULTADO: Indeferido por falta de prova 
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para discriminação intencional (Lei dos Direitos Civis de 1991, Título 
I, Sec. 1977A - fl. 35).  
A autora alega que foi preterida em promoções na reclamada em 
razão da sua nacionalidade e sexo.  
Entretanto, não obstante a reclamante sequer tenha especificado na 
inicial quais foram as promoções que teria postulando junto à 
reclamada, não produziu nenhuma prova quanto à alegada 
discriminação, já que a sua testemunha nada informou a este 
respeito, mas tão-somente quanto à discriminação salarial em razão 
da idade, sendo que a declaração no sentido de que “não se recorda 
de nenhuma mulher com cargo de chefia” é insuficiente para tanto.  
Indefere-se o pedido. “ (g.n.) 

 

O resultado da reclamatória, no tocante ao pleito de segregação vertical, 

restou indeferido por ausência de provas da alegada discriminação. 

 

 Portanto, a única causa encontrada em 1ª instância do TRT da 2ª Região, 

relacionada aos temas elencados por este estudo, restou indeferida por ausência de 

provas suficientes a comprovar a alegada discriminação. 

 

 O magistrado limitou-se a afirmar que a “testemunha nada informou” a 

respeito da discriminação como motivo a inviabilizar promoções, como se este fosse 

fato a ser provado por testemunhas. Trata-se de situação deveras complexa que 

demanda exame fático mais apurado. Exigir meios de prova ordinários, como a 

prova testemunhal, é inviabilizar a produção da própria prova. A parte vitimada 

dificilmente terá acesso à testemunha que se predisponha a testemunhar acerca de 

tal tipo de discriminação.  

 

 A prova, contudo, talvez poderia ter sido realizada se o juiz do trabalho, 

fazendo-se valer do princípio inquisitorial previsto no art. 765 da CLT, buscando a 

verdade real, determinasse a exibição de documentos por parte da empresar-ré, de 

modo a comprovar o número de mulheres em postos de gestão, por exemplo. 

Poderia, ainda, ter se valido de presunção hominis favorável à parte autora, no 

sentido de que ordinariamente às mulheres sofrem discriminação para alçar postos 

de gestão e comando, competindo à empresa-ré o ônus probatório em sentido 

contrário, ou seja, provar que a autora não foi promovida por motivos diversos dos 

relacionados ao seu gênero. 
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 Limitou-se o magistrado, contudo, a uma postura legalista e dispositiva, 

assumindo papel de mero expectador na colheita da prova a ser produzida, deixada 

a cargo exclusivamente das partes. 

 

 Conclui-se, desta forma, que apenas uma causa foi localizada junto à 1ª 

instância do TRT da 1ª Região envolvendo segregação vertical, não tendo sido 

localizadas reclamatórias com fundamento em desigualdade salarial ou segregação 

horizontal, e que a pretensão autoral não foi provida em face de ausência de provas. 

 

 

 

4.3.2. 2ª instância: TRT da 2ª Região 

 

 

A pesquisa foi realizada junto ao sítio do TRT-2 (http://www.trt2.jus.br/). Uma 

vez no sítio, a pesquisadora acessou o campo “Bases jurídicas” e, em seguida, 

“Jurisprudência”. No campo “pesquisa por palavra – acórdãos em geral”, a 

pesquisadora utilizou os seguintes verbetes conjuntamente:  discriminação e mulher. 

 

Foram encontrados 663 (seiscentos e sessenta e três) resultados, que 

passaram a ser analisados um a um, ressaltando que a base de dados contava com 

acórdãos publicados desde 01.07.2010, tendo sido a pesquisa feita até 05.10.2012. 

De todos os acórdãos, somente não foi possível o acesso a oito302 deles, em virtude 

de correrem sob segredo de justiça. Registre-se, ainda, que somente foram 

analisados os recursos ordinários, restando excluídos embargos de declaração, 

agravos de petição e outros. 

 
As decisões foram analisadas com base no Quadro II e classificadas de 

acordo com a respectiva fundamentação. Neste sentido, foram estabelecidos 13 

critérios para agrupar os fundamentos, organizados e classificados na forma do 

quadro abaixo: 

                                                 
302

 Ac. 201.112.61184 (Rel. Ivete Bernardes Vieira de Sousa); Ac. 201.109.924.36 (Rel. Thereza 
Christina Nahas); Ac. 201.109.87629 (Rel. Maria Inês Ré Soriano); Ac. 201.100.47464 (José Roberto 
Carolino); Ac. 201.012.689-50 (Cândida Alves Leão); Ac. 201.008.127-02 (Paulo Sergio Jakutis); Ac. 
201.007.653-05 (Marcelo Freire Gonçalves); Ac. 201.005.713-14 (Sergio Pinto Martins).  

http://www.trt2.jus.br/
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QUADRO II 
Acórdãos do TRT da 2ª Região  

 

 

ASSUNTO TOTAL 

desigualdade salarial 1 

estabilidade gestante 66 

dano moral por dispensar grávida 3 

dano moral – submissão exame de gravidez admissão 1 

dano moral – exigir exame gravidez na dispensa 3 

discriminação por homoafetividade 2 

assédio sexual e dano moral 5 

dano moral – dispensa discriminatória por ser mulher 3 

dano moral – assédio contra maternidade 9 

dano moral – discriminação por ser mulher 8 

horas extras – intervalo art. 384 CLT 280 

intervalo amamentação – art. 396 CLT 3 

não tem nexo com o tema abordado 279 

TOTAL 663 

 

 

 

 Do universo encontrado, 42,08% das decisões não estavam relacionadas ao 

tema abordado, sendo de plano descartadas para fins de análise mais apurada. 

 

 Examinando o saldo remanescente, verifica-se vultosa quantidade de causas 

- 42,23% -  envolvendo horas extras previstas com fundamento no art. 384 da 

CLT303, como já observado em 1ª instância.  Constata-se, ainda, que 12,82% das 

causas se referem a lides envolvendo maternidade/gestante/amamentação. 

 

 O saldo final das reclamações trabalhistas localizadas (2,71%) restou 

distribuído da seguinte forma: 

 
-  discriminação por homoafetividade (2 causas); 

- assédio sexual (5 causas); 
                                                 
303

 Inclusive postuladas por homens de modo a serem equiparados a mulheres. Vide Processo nº.  
0000227-12.2011.5.02.0361. 
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- dispensa discriminatória por ser mulher (3 causas); 

- dano moral - discriminação por ser mulher (8 causas). 

 

 Vale informar que as três causas304 encontradas relacionadas à dispensa 

discriminatória fundamentada em alegada discriminação por gênero, em que pesem 

não configurarem objeto do presente estudo, foram julgadas improcedentes em grau 

de recurso sob o mesmo fundamento: ausência de provas da discriminação. 

 

Das oito causas encontradas classificadas como “dano moral – discriminação 

por ser mulher”, chamou atenção o seguinte julgado.   

 

1. Danos morais: Sustentou a reclamante na prefacial que durante 
todo o pacto laboral atuou na reclamada com total dedicação, 
laborando por mais de 12 horas diárias, estando à disposição de 
seus superiores hierárquicos inclusive aos sábados, ocasião em que 
laborava das 08:00 às 13:00 horas. 
Referiu que a partir de meados de 2006, quando da aquisição no de 
2005 da Real Seguros pela empresa multinacional Tokio Marine, 
passou a sofrer discriminação por ser do sexo feminino, o que trouxe 
danos a sua saúde, a qual foi se intensificando com o passar dos 
anos, até o momento em que foi afastada de suas atividades e 
colocada na “geladeira”, fato este ocorrido em 22.04.2008, 
permanecendo até a data de sua dispensa em 08.08.2008. Aduziu ter 
sido afastada de suas atividades de forma abrupta e sem qualquer 
motivo, pois a empresa japonesa (Tokio Marine) não valoriza o 
trabalho da mulher. Declarou que a reclamada quando da venda de 
50% de seu capital à empresa Tokio Marine contava com nove 
diretoras, as quais foram sendo dispensadas, sendo certo que, 
atualmente, existe apenas uma mulher ocupa o cargo de diretora na 
reclamada. 
Aduziu que além de toda a humilhação, por ter ficado em casa por 4 
meses, a autora ficou afastada do mercado, diminuindo 
abruptamente seu relacionamento e possibilidade de recolocação 
profissional, sendo que atualmente continua procurando colocação. 
Sustentou que diante dos fatos expostos, restou atingida moralmente, 
exposta a uma lesão psíquica danosa, resultante de um complexo 
constituído pelo sofrimento físico, decepção, vergonha, depressão e 
de uma penosa sensação da ofensa na humilhação perante terceiros. 
Pugnou pela condenação da reclamada em indenização por danos 
morais no importe de R$ 500.000,00. 
Defendendo-se a primeira reclamada (Santander) invocou a 
inexistência de vínculo empregatício com a reclamante, consignando 
não possuir qualquer ligação com a diretoria da segunda ré, razão 
pela qual não pode adentrar ao mérito da questão quanto ao motivo 

                                                 
304

 Ac. 201.101.841.35 (Rel. Acácia Salvador Lima Erbetta); Ac. 200.609.585.90 (Rel. Odette Silveira 
Moraes) e Ac. 200.609.541.53 (Rel. Rilma Aparecida Hemetério). 
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da dispensa. Aduziu que improcede o pedido de indenização por 
danos morais em face da primeira ré. 
A segunda reclamada (Tókio Marine) alegou que o pedido não reune 
as mínimas condições de ser admitido, uma vez que pautado em 
alegações fantasiosas, sem qualquer respaldo fático. Aduziu que 
estão ausentes os requisitos para a responsabilização civil, restando 
clara a intenção da reclamante em enriquecer-se ilicitamente. 
Argumentou que, ao contrário do alegado, a recorrente adquiriu 
100% da empresa Real Seguros. Sustentou que as próprias 
alegações da autora são contraditórias, já que embora a aquisição 
tenha ocorrido em 2005, a autora permaneceu laborando em agosto 
de 2008. Argumentou que se os fatos fossem verdadeiros a 
reclamante teria se utilizado da rescisão indireta. Negou qualquer 
discriminação em relação às mulheres, possuindo em seus quadros 
muitas mulheres, inclusive com cargos de gestão. Aludiu também ser 
improcedente a alegação de que a autora teria ficado em casa por 4 
meses, “na geladeira”, conforme comprovantes de reembolsos de 
despesas realizados até o mês de rescisão do contrato de trabalho 
(docs. 52/4). Mencionou, ser mais absurda ainda, a alegação de a 
obreira continua procurando colocação, o que é afastado pela cópia 
da CTPS juntada aos autos pela própria reclamante, na qual consta o 
registro por outras empresas (fls. 344/7). 
Réplica da autora às fls. 427/63. 
Depondo a autora informou ter sido discriminada por ser do sexo 
feminino “... na medida em que preterida de reuniões, diminuída sua 
alçada, aliada ao fato de apenas ser responsável pela 2ª reclamada 
um grupo de homens, ponderando que os cargos de diretoria 
passaram a ser ocupados em sua grande maioria por homens... 
existiam de 9 a 11 diretoras na 2ª reclamada, sendo que ao assumir 
a Tokio Marine, passaram a ser apenas duas diretoras... 
os documentos de fls. 411/412 não foram escritos pela depoente e 
não contém sua assinatura... não passou por entrevista por ocasião 
de sua dispensa...” 
(fls. 473/4). 
Dispensados os depoimentos pessoais das reclamadas (fls. 474), 
vieram as testemunhas. Uma pelo reclamante (Daniel Carlos 
Domingos Massola) informando que “... trabalhou como empregado 
da 1ª reclamada, no período de 
março de 2000 a julho de 2007 dedicado à Real Seguros, não tendo 
tido contato com a empresa Tokio Marine... não trabalhou 
diretamente com a reclamante, apenas trabalhou realizando auditoria 
da área da reclamante... nunca presenciou a reclamante ser 
discriminada... não presenciou o desligamento da reclamante, 
apenas ficou sabendo por comentários que a reclamante e outros 
empregados “ficaram na geladeira”...” (fls. 474/5). 
Outra pela reclamada (Ademir de Sena Souza), a qual nada 
mencionou acerca de eventual discriminação (fls. 476).  
Razões finais da segunda ré às fls. 478/84 e da autora às fls. 485/96. 
A par desses elementos, o D. Juízo de Origem indeferiu a pretensão 
autoral, consignando que: “O documento de fls. 209/210 comprova 
que a partir de 2005 a denominação da segunda reclamada passou a 
ser Tókio Marine Seguradora S/A, portanto, muito antes da dispensa 
da reclamante, em dissonância com as argumentações da inicial. 
Ainda, era ônus da reclamante comprovar a alegada 
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discriminação e desse ônus não se desincubiu, já que a 
testemunha Daniel ponderou ‘que nunca presenciou a reclamante ser 
discriminada; que não presenciou o desligamento da reclamante, 
apenas ficou sabendo por comentários que a reclamante e outros 
empregados ‘ficaram na geladeira’, ou seja, não pode fazer 
comprovação de nenhum fato, já que ficar sabendo ‘por comentários’ 
não faz prova, não tendo presenciado quaisquer fatos... Não verifico 
no presente caso nenhum ato concreto que tenha maculado a honra 
da parte reclamante, não vejo qualquer abalo à sua personalidade, 
tampouco verifico a ocorrência de fato grave apto a ensejar qualquer 
dano moral. Improcede.” (fls. 506/7). 
Insurgiu-se a reclamante, contudo, sem razão. 
Primeiramente, cabe aqui recordar alguns conceitos acerca do dano 
moral, por exemplo, consoante a definição de Savatier: “... é todo 
sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária...”  
(...) 
No caso dos autos, o fato está calcado em pretenso assédio moral na 
forma de tratamento despendido à autora, o que, segundo seus 
argumentos seria dirigido às mulheres em geral por parte da 
reclamada, bem como na alegação de que teria remanescido ociosa, 
“na geladeira”, em casa por quatro meses, e logo depois dispensada. 
De toda sorte, os fatos articulados na peça de ingresso não 
restaram efetivamente comprovados, nada emergindo em prol da 
peça de ingresso de modo a comprovar o trinômio clássico para a 
responsabilização civil, quais sejam, dano, nexo causal, e culpa, cujo 
ônus da prova competia à autora (arts. 818 da CLT e 333, I, do 
CPC). 
Com efeito, dos elementos de prova destacados, inclusive 
depoimento da testemunha da obreira, nada restou comprovado, uma 
vez que referiu nunca ter presenciado a reclamante ser discriminada. 
Ademais, acerca da suposta ociosidade forçada, “saber por 
comentários” não basta para comprovar a alegada ofensa.  
Assim, não se vislumbra qualquer conduta ilegal na conduta da ré, 
tampouco grave o suficiente de modo a ocasionar danos de ordem 
moral, haja vista que não se vislumbra qualquer tratamento 
desabonador ou humilhante dispensado à obreira., valendo aqui 
ressaltar que o fato de ter diminuído o número de mulheres nos 
cargos de gestão, por si só, não revela ilicitude na conduta da ré, 
sequer na figura de abuso de direito, valendo relembrar que a 
recorrente adquiriu a Real Seguros em 2005, sendo a obreira 
dispensada somente em 2008, o que vai de encontro a tese de 
discriminação do trabalho da mulher. 
Destarte, sob qualquer dos ângulos que se aprecie a questão a ilação 
a que se chega é idêntica àquela de Origem, razão pela qual 
mantenho o ali decidido. (g.n.) 
(Acórdão nº 201.211.657.49 – Relatora Sonia Aparecida Gindro) 

 

 Observe-se que tanto em 1ª instância como em sede recursal, o pedido foi 

rechaçado pelo mesmo fundamento: ausência de provas, cujo ônus competia à parte 

autora. O juízo se limitou a aceitar a alegação da 2ª reclamada, no sentido de que 

possuiria “em seus quadros muitas mulheres, inclusive com cargos de gestão”, mas 
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não há indicação de comprovação de tal alegação (e tampouco determinação para 

tanto). O magistrado, na busca pela verdade real, poderia ter determinado a prova 

de tal assertiva por parte da 2ª ré, a fim de verificar se, realmente, seus quadros 

contavam com tantas mulheres como afirmado. Poderia o Juízo ter se deparado com 

indício a corroborar a tese autoral, mediante a utilização do disposto no art. 765 da 

CLT c/c 355 do CPC, determinando a exibição do livro registro de empregados, cuja 

manutenção e guarda é obrigatória por parte do empregador. O julgador poderia ter 

avançado... 

 

 Outras cinco causas classificadas como “dano moral – discriminação por ser 

mulher”, foram julgadas improcedentes, sob o mesmo fundamento: ausência de 

provas, a cargo da parte autora. Esta a relação dos acórdãos e respectivos relatores:  

 
- 201.009.526.60 – Rel. Des. Paulo José Ribeiro Mota (improcedente por falta de 

provas); 

- 200.808.462.24 – Rel. Des. Tânia Bizarro Quirino de Moraes (improcedente, entre 

outros argumentos, por falta de provas); 

- 200.803.660.87 – Rel. Des. Rita Maria Silvestre (prova considerada insuficiente); 

- 200.506.956.60 – Rel. Des. Rilma Aparecida Hemérito (improcedente por falta de 

provas); 

- 200.904.197.52 – Rel. Des. Luiz Edgar Ferraz de Oliveira (improcedente por falta 

de provas). 

 

 As duas reclamatórias remanescentes foram julgadas procedentes, mas, em 

ambos os casos, foi realizada prova cabal da situação de discriminação. São estes 

os acórdãos: 

 
- 200.603.159.16 - Relator Paulo Augusto Camara (procedente, com prova cabal da 

discriminação e do assédio moral, que restou presenciado por testemunhas); 

- 200.606.821.45 - Relator Ricardo Arthur Costa e Trigueiros (procedente, com 

confissão da empresa a embasar o julgamento, no sentido de que não contava com 

mulheres em seus quadros305). 

                                                 
305

 “Todavia, a própria reclamada em depoimento contradisse os termos de sua defesa e confessou a 
existência de discriminação ao declarar que "(..) a empresa não possui em seu quadro vigilantes 
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 A única reclamação trabalhista encontrada cujo tema se relaciona aos 

elencados pelo presente estudo, qual seja, desigualdade salarial, representa 0,15% 

do universo das reclamatórias ajuizadas e localizadas a partir das palavras-chave 

“discriminação e mulher”. Trata-se do acórdão nº 201.003.629-28, de relatoria da 

Desembargadora Iara Ramires da Silva de Castro, passando-se à transcrição de 

trecho de importância para o presente estudo: 

 

Não se pode dar guarida à alegação da autora de que teria sido 
discriminada em razão de seu sexo. Fosse isso verdade, ela sequer 
teria sido admitida, uma vez que seu sempre foi do sexo feminino, 
mesmo antes de ingressar na reclamada. Também não provou a 
recorrente que sofreu discriminação salarial em virtude do sexo, pois 
não provou que qualquer colega masculino que tivesse, nas mesmas 
da recorrente, ganhasse mais que ela. 
O fato de ser a recorrente mulher não lhe dá direito de atropelar os 
preceitos contidos no art. 461 da CLT. 
Não provou a recorrente que seu sucessor tenha recebido salário 
"quase três vezes superior", até porque sequer provou que ele fosse 
empregado, ante o contrato de prestação de serviços juntado. 
Mantenho a sentença que afastou a pretensão de reintegração e de 
indenização por danos morais em decorrência de dispensa 
discriminatória, bem como a diferença decorrente de isonomia 
salarial. 
 

 

 Mais uma vez, a questão probatória inviabilizou o deferimento da pretensão 

autoral. De forma tradicional, o Tribunal julgou com base na teoria da distribuição do 

ônus da prova nos moldes dos arts. 818 CLT c/c 333 do CPC. A Corte não analisou, 

contudo, que demasiado oneroso impor à parte autora comprovar que os “colegas 

masculinos” recebiam remuneração superior, o que seria facilmente aferido ante a 

determinação para a apresentação dos recibos salariais dos empregados, 

documentos obrigatórios que ficam em poder da empresa. A utilização por parte do 

magistrado da norma contida no art. 765 da CLT c/c art. 355 do CPC, com a 

correspondente determinação para que a empresa exibisse os recibos salariais dos 

empregados do sexo masculino serviria para o deslinde da questão, sem a 

necessidade da utilização da regra fria da distribuição do ônus probatório. 
                                                                                                                                                         
femininas(..) que vários dos homens foram dispensados da DCS foram reaproveitados pela 
Transbank; que também a Sra. Carolina foi reaproveitada da DCS para trabalhar na administração"; e 
reinquirida às fls. 51 declarou que "..nenhuma das vigilantes foram reaproveitadas na função de 
vigilante(..)".(fls. 50/51)”. 
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 Conclui-se, portanto, que foi encontrada apenas uma reclamação trabalhista 

com fulcro em alegada desigualdade salarial, cuja pretensão restou indeferida por 

ausência de provas, bem como que não foram encontradas reclamações trabalhistas 

em 2ª instância junto ao TRT da 2ª Região com fundamento em segregação 

horizontal ou segregação vertical.  

 

 

 

 

 

4.3.3. Tribunal Superior do Trabalho 

 

 

 

 A pesquisa foi realizada no sítio do TST (http://www.tst.jus.br/), utilizando 

decisões mantidas na base de dados do Tribunal até a data de 17.04.2013 e se 

revelou mais árdua. Além da quantidade de acórdãos encontrados a partir das 

palavras-chave “discriminação e mulher”, quais sejam 837 (oitocentos e trinta e sete) 

acórdãos, muitos não foram conhecidos ou se referiam a agravos de instrumento, 

bem como embargos, recursos que não serviam ao presente estudo, uma vez que 

não demonstram o entendimento do Colendo Tribunal acerca dos temas elencados 

para este estudo. Em razão disso, as decisões oriundas de tais modalidades de 

recursos foram devidamente separadas para fins de classificação e composição do 

Quadro III, com as decisões provenientes do TST. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tst.jus.br/
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QUADRO III – TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

 

  RECURSO DE REVISTA AGRAVO DE  EMBARGOS TOTAL  

  CONHECIDO  

NÃO 

CONHECIDO  INSTRUMENTO 
  

  

  provido  

não 

provido         

 

intervalo  

art. 384 CLT 
223 20 104 67 14 428 

 

despedida 

discriminatória    0 0 1 1 0 2 

 
dano moral  

3
306

 0 19 20 0 42 

 

estabilidade 

gestante 35 3 11 15 4 68 

 

revistas bolsa e 

sacolas mulheres  
6 3 2 1 3 15 

 

estabilidade 

aposentadoria  1 0 0 0 0 1 

 

complementação 

aposentadoria  
13 0 13 15 4 45 

 

desigualdade 

salarial  0 0 2
307

 10 0 12 

 

aposentadoria 

invalidez  
0 0 1 1 0 2 

 

aposentadoria 

espontânea 0 0 6 0 0 6 

                                                 
306

 Dos 3 casos encontrados classificados como indenização por dano moral, um diz respeito à 
revistas íntimas (RR - 370700-74.2001.5.09.0661 – Rel. Min. Aloysio Corrêa da Veiga) e outro se 
referia à discriminação racial cumulada com discriminação de gênero (RR - 331-41.2011.5.10.0018 - 
– Rel. Min. Aloysio Corrêa da Veiga). O terceiro caso encontrado, e que chamou atenção da 
pesquisadora, foi a reclamatória nº TST-RR-185900-87.2008.5.02.0004, cujo relator foi Min. Mauricio 
Godinho Delgado. Neste, a autora postulou indenização por ter sido discriminada em razão de sua 
condição de mulher gorda. A alegação consistia no fato de que o padrão exigia “mulheres loiras, de 
olhos claros, cabelos lisos e magras” e que a autora, por sofrer de obesidade mórbida, neste não se 
encaixava. O juízo a quo negou a indenização, que foi concedida pelo TST, sob o argumento de que 
o Tribunal inferior não considerou premissas fáticas comprovadas nos autos, quais fossem: “a) a 
Autora é portadora de obesidade mórbida; b) o superior hierárquico promovia, de forma contumaz, 
piadas e chacotas em relação ao excesso de peso da Autora, inclusive na presença de clientes e 
outros empregados da Empresa.” 
307

 Ambos os acórdãos não foram conhecidos e, portanto, não se sabe o posicionamento do TST 
sobre a questão. Os números dos processos são os seguintes: AIRR - 1643-65.2010.5.02.0000 e RR 
- 64500-60.2007.5.15.0140. 
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Outros  

44 6 43 48 18 159 

 

ação rescisória
308

  

2 - - - - 2 

 

*recurso ordinário 

em dissídio 

coletivo
309

 67 - - - - 55 

         

      TOTAL 837 
 

 

 

 

 Assim como verificado nas instâncias inferiores, na Corte máxima trabalhista 

o número de reclamações envolvendo pedido de horas extras pela inobservância do 

disposto no art. 384 da CLT se revelou o maior. Correspondente a 51,13% das 

reclamações trabalhistas localizadas, as causas envolvendo o descumprimento do 

art. 384 da CLT são as que mais provocaram o TST – e as que mais obtiveram 

pronunciamento favorável da Corte (223 provimentos – 26,64%). 

 

 Não se pode afirmar a razão, mas talvez sejam as espécies de demandas 

trabalhistas que menos exponham as reclamantes em seus ambientes de trabalho e 

com melhores possibilidades de êxito.310 

                                                 
308

 Trata-se dos números absolutos encontrados. Não se enquadra na classificação da tabela. 
309

 Trata-se dos números absolutos encontrados. Não se enquadra na classificação da tabela. 
310

 Registre-se que o entendimento do TST tem sido pelo deferimento do intervalo de 15 minutos às 
empregadas mulheres, com fulcro no art. 384 da CLT, apesar da manutenção da divergência nas 
Cortes inferiores. Estes os argumentos adotados pelo Relator Ministro Ives Gandra Martins Filho, de 
modo a reiterar a naturalização da condição da mulher como a responsável pela família e pelos 
afazeres domésticos: “Esta Corte Superior, por meio do Tribunal Pleno, em 17/11/2008, ao apreciar o 
Incidente de Inconstitucionalidade em Recurso de Revista nº TST-IIN-RR-1540/2005-046-12-00.5, 
entendeu que o artigo 384 da CLT foi recepcionado pela Constituição Federal. Na ocasião, ficou 
decidido que, como norma protetiva ao trabalho da mulher, somente a ela seria aplicado o teor do 
artigo 384 da CLT. Veja-se a transcrição abaixo: “MULHER INTERVALO DE 15 MINUTOS ANTES 
DE LABOR EM SOBREJORNADA CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 384 DA CLT EM FACE DO 
ART. 5º, I, DA CF. 1. O art. 384 da CLT impõe intervalo de 15 minutos antes de se começar a 
prestação de horas extras pela trabalhadora mulher. Pretende-se sua não-recepção pela Constituição 
Federal, dada a plena igualdade de direitos e obrigações entre homens e mulheres decantada pela 
Carta Política de 1988 (art. 5º, I), como conquista feminina no campo jurídico. 2. A igualdade jurídica 
e intelectual entre homens e mulheres não afasta a natural diferenciação fisiológica e psicológica dos 
sexos, não escapando ao senso comum a patente diferença de compleição física entre homens e 
mulheres. Analisando o art. 384 da CLT em seu contexto, verifica-se que se trata de norma legal 
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 Encontradas doze causas com fundamento em desigualdade salarial, um dos 

temas objeto do presente estudo. Todavia, nenhuma das reclamatórias foi objeto de 

recurso de revista e restou conhecida pelo TST, fato que inviabilizou a avaliação do 

posicionamento do Tribunal Superior acerca do assunto. De qualquer maneira, 

representaram apenas 1,43% das causas localizadas. 

 

 Pode-se constatar, contudo, que não foram ajuizadas reclamações 

trabalhistas fundamentadas em alegações de segregação horizontal ou segregação 

vertical que tenham chegado à instância máxima trabalhista brasileira. 

 

 Analisando-se a pesquisa realizada, pode-se concluir que: 

 

 o número de reclamações trabalhistas ajuizadas não está em consonância 

com a gravidade do problema da discriminação de gênero ressaltado pelos 

estudos teóricos e por pesquisas realizadas, ante a discrição dos números 

apresentados; 

                                                                                                                                                         
inserida no capítulo que cuida da proteção do trabalho da mulher e que, versando sobre intervalo 
intrajornada, possui natureza de norma afeta à medicina e segurança do trabalho, infensa à 
negociação coletiva, dada a sua indisponibilidade (cfr. Orientação Jurisprudencial 342 da SBDI-1 do 
TST). 3. O maior desgaste natural da mulher trabalhadora não foi desconsiderado pelo Constituinte 
de 1988, que garantiu diferentes condições para a obtenção da aposentadoria, com menos idade e 
tempo de contribuição previdenciária para as mulheres (CF, art. 201, § 7º, I e II). A própria 
diferenciação temporal da licença maternidade e paternidade (CF, art. 7º, XVIII e XIX; ADCT, art. 10, 
§ 1º) deixa claro que o desgaste físico efetivo é da maternidade. A praxe generalizada, ademais, é a 
de se postergar o gozo da licença-maternidade para depois do parto, o que leva a mulher, nos meses 
finais da gestação, a um desgaste físico cada vez maior, o que justifica o tratamento diferenciado em 
termos de jornada de trabalho e período de descanso. 4. Não é demais lembrar que as mulheres 
que trabalham fora do lar estão sujeitas a dupla jornada de trabalho, pois ainda realizam as 
atividades domésticas quando retornam à casa. Por mais que se dividam as tarefas 
domésticas entre o casal, o peso maior da administração da casa e da educação dos filhos 
acaba recaindo sobre a mulher. 5. Nesse diapasão, levando-se em consideração a máxima 
albergada pelo princípio da isonomia, de tratar desigualmente os desiguais na medida das suas 
desigualdades, ao ônus da dupla missão, familiar e profissional, que desempenha a mulher 
trabalhadora corresponde o bônus da jubilação antecipada e da concessão de vantagens específicas, 
em função de suas circunstâncias próprias, como é o caso do intervalo de 15 minutos antes de iniciar 
uma jornada extraordinária, sendo de se rejeitar a pretensa inconstitucionalidade do art. 384 da CLT. 
Incidente de inconstitucionalidade em recurso de revista rejeitado- (TST-IINRR- 1540/2005-046-12-
00, Tribunal Pleno, Relator Ministro Ives Gandra Martins Filho, DJ 13/2/2009…(Processo: AIRR - 
92600-23.2009.5.03.0129 Data de Julgamento: 17/08/2011, Relatora Ministra: Dora Maria da Costa, 
8ª Turma, Data de Publicação: DEJT 19/08/2011)” (g.a.). 
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 ações com maior facilidade no campo probatório, como horas extras calcadas 

no art. 384 da CLT, representam o maior quantitativo de causas com base em 

questão de gênero; 

 nas poucas reclamações trabalhistas encontradas com pronunciamento de 

mérito (apenas duas), a questão probatória foi o fator preponderante no 

indeferimento do pleito autoral; 

 nas poucas reclamações trabalhistas encontradas com pronunciamento de 

mérito (apenas duas), não foi verificado papel ativo do juiz no campo da 

prova, limitando-se a expectador da conduta probatória das partes. 

 

 

 

4.4. A questão da prova 

  

 

 A questão probatória, como constatada pela pesquisa realizada no presente 

trabalho, a corroborar a doutrina pátria311, pode ser indicada como o grande entrave 

ao sucesso das reclamações trabalhistas que são ajuizadas perante a Justiça do 

Trabalho com fulcro em discriminação de gênero. Já se verificou o número discreto 

de reclamatórias que tratam sobre o tema discriminação de gênero e, quanto a 

estas, o tema prova assume relevância,  ante a sua dificuldade, e muitas vezes, 

quase impossibilidade de ser produzida por parte da vítima do discrímen. No campo 

da prova, portanto, o papel do juiz do trabalho mostra-se de grande interesse. 

 

 Para melhor análise da situação específica da dificuldade da prova em sede 

de discriminação, passa-se a estudo simplificado do instituto da prova no âmbito 

processual, afastando-se qualquer análise de seu aspecto substantivo.  

 

 

                                                 
311

 JAKUTIS, Paulo. Manual de estudo da discriminação no trabalho: estudos sobre discriminação, 
assédio sexual, assédio moral e ações afirmativas, por meio de comparações entre o Direito do Brasil 
e dos Estados Unidos. São Paulo: LTr, 2006; MELLO, Maurício Correia de. A prova da discriminação 
por meio da estatística. Revista do Ministério Público do Trabalho. Brasília: LTr, Ano XVIII, nº 36, 
setembro 2008; LIMA, Firmino Alves. Teoria da discriminação nas relações de trabalho. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2011. 
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4.4.1. Considerações sobre a teoria geral da prova 

 

 

 Ensina Vicente Greco Filho que a palavra “prova” é originária do latim 

probatio, que emana do verbo probare, cujo significado é examinar, persuadir, 

demonstrar.312 

 

A prova313 pode ser conceituada como o resultado do esforço da instrução 

probatória. É a demonstração no mundo processual do que efetivamente ocorreu no 

mundo dos fatos. Em não se demonstrando ao julgador a ocorrência do fato, tem-se 

que este não foi provado, ou seja, não houve tecnicamente, prova, mesmo que 

tenha havido a mais ampla fase probatória. 

 

 Portanto, prova é “o resultado a ser obtido mediante a instrução probatória”314, 

é o “conhecimento dos fatos e consequente firmeza para proferir a decisão”. 

 

 Mas não é só. Araújo Cintra salienta que prova é vocábulo que no campo 

processual adquire outros dois significados. Além da acepção resultado, ou como 

descreve o autor, da “imagem produzida na mente do juiz pelos elementos 

fornecidos pela atividade probatória”315, o termo assume outros dois sentidos: 

 

Fala-se em prova para designar a atividade desenvolvida no 
processo com a finalidade de fornecer ao juiz elemento destinados a 
permitir a reconstrução mental dos fatos relevantes para o julgamento 
da lide ou de questão processual. (...) 
O vocábulo prova serve também para nomear os elementos 
fornecidos ao juiz, pela atividade probatória, para que este, com eles, 
reconstrua mentalmente aqueles fatos relevantes. O artigo 131 do 

                                                 
312

 In: Direito Processual Civil Brasileiro. 2º Vol. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 182. 
313

 Márcio Túlio Viana faz interessante narrativa acerca das origens da prova, desde os tempos das 
ordálias, passando pelo período romano e bárbaro. (In: Aspectos gerais da prova no processo do 
trabalho. In: Compêndio de direito processual do trabalho – Obra em memória de Celso Agrícola 
Barbi. BARROS, Alice Monteiro de (Coord.). São Paulo: LTr, 1998, pp. 313-315). 
314

 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. Vol. III. 4ª ed. Malheiros 
Editores: São Paulo, 2004, p. 43. 
315

 CINTRA, Antonio Carlos de Araujo. Comentários ao Código de Processo Civil, vol. IV: arts. 332 a 
475. Rio de Janeiro: Forense, 2001, p.2 
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Código de Processo Civil emprega a palavra (...), está se referindo à 
apreciação judicial dos elementos levados ao processo por via da 
atividade probatória.316 

 

Desta forma, são três os significados mapeados pela doutrina317: prova como 

resultado, como atividade e como elemento do processo.318 

 

É importante destacar que o instituto da prova é regido por princípios319 

específicos, quais sejam: a) necessidade da prova, segundo o qual apenas os fatos 

que interessam à causa devem ser demonstrados em juízo, de forma a atender a 

economia e celeridade; b) unidade da prova, diante do qual a prova deve ser 

apreciada englobadamente, embora possa advir de diversas fontes e meios; c) 

lealdade ou probidade da prova, a partir do qual é interesse de toda a sociedade a 

busca pela verdade real, competindo às partes colaborar neste sentido, sob as 

penas do art. 17 do CPC; d) igualdade de oportunidade, garantindo-se às partes as 

mesmas oportunidades para requerimento e produção de provas; e) legalidade, 

diante do qual se vincula a produção da prova à forma prescrita em lei; f) imediação, 

por meio do qual o juiz dirige e intervém na produção da prova, ficando, desta forma, 

vinculado a proferir a sentença; g) obrigatoriedade, segundo o qual é interesse do 

Estado a busca da verdade real, razão pela qual o juiz pode determinar, sob as 

penas dos arts. 359 e 362 do CPC, a sua apresentação; h) contraditório, segundo o 

qual se deve possibilitar a manifestação da parte contrária sobre todos os meios de 

prova utilizados em juízo; i) livre convencimento motivado, a partir do qual o juiz é 

livre para a apreciação as provas320, desde que fundamente a partir de elementos 

                                                 
316

 CINTRA, Antonio Carlos de Araujo. Comentários ao Código de Processo Civil, vol. IV: arts. 332 a 
475. Rio de Janeiro: Forense, 2001, p.1. 
317

 Manoel Antonio Teixeira Filho In: A prova no processo do trabalho. 7ª ed. São Paulo: LTr, 1997, 
pp.32-33 relaciona diversas definições de prova de autores estrangeiros, dentre estes se destacam 
Malatesta e Couture. De qualquer sorte, todas se enquadram em um dos três significados descritos 
no presente trabalho.  
318

 Há ainda quem indique a prova como um direito: direito à prova, corolário do devido processo 
legal, previsto no art. 5º, inc. LIV da CF. (COUTO, José D´Ávila Couto. Dinamização do ônus da 
prova: teoria e prática. Tese de Doutorado em Direito. Universidade de São Paulo. São Paulo, 2011, 
p.22). 
319

 BRISELLI, Luiz Felipe Sampaio. A teoria da prova, o princípio protetor e as desigualdades 
materiais da relação de trabalho. Dissertação de Mestrado em Direito do Trabalho e Seguridade 
Social. Universidade de São Paulo. São Paulo, 2008, pp. 92-93. 
320

 Marcio Tulio Viana ensina que a prova são os “ferros” a tolhir os passos do juiz. (In: Aspectos 
gerais da prova no processo do trabalho. In: Compêndio de direito processual do trabalho – Obra em 
memória de Celso Agrícola Barbi. BARROS, Alice Monteiro de (Coord.). São Paulo: LTr, 1998, p. 
312.) 



 

120 

 

dos autos os motivos de seu convencimento; j) inquisitoriedade, que confere ao juiz 

“ampla liberdade” na busca da verdade real, na forma do art. 765 da CLT, deixando 

de assumir posição estática, para dar dinamismo a sua participação na instrução 

probatória, tendo por limites, contudo, os princípios da imparcialidade e igualdade 

das partes.321 

 

 Como constatado na análise dos princípios reitores do instituto, o intuito da 

prova é assegurar a busca pela verdade real (o que efetivamente ocorreu no mundo 

dos fatos), de modo a que esta corresponda da forma mais fidedigna possível à 

verdade formal (a resultante do esforço processual) e, finalmente, provoque o 

convencimento no julgador, o destinatário da prova. Mas verdade sobre o quê? 

Sobre os fatos322 da causa, como previsto no art. 332 do Código de Processo Civil 

(CPC) ou sobre as questões de fato323. 

 

 É certo que a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) trata do assunto 

prova no art. 818, mas, segundo o entendimento ora adotado, de forma deveras 

lacônica. Ao dispor que “a prova das alegações incumbe à parte que as fizer”, a 

norma celetista estabelece que o objeto da prova são as “alegações”, quando estas 

correspondem tanto aos fatos como aos fundamentos jurídicos que embasam o 

pedido e a defesa. A concisão da CLT nos faz recorrer ao CPC, que prevê, no art. 

332, que o objeto da prova é “a verdade dos fatos em que se funda a ação ou a 

defesa”. 

 

                                                 
321

 Há quem inclua, dentre os princípios reitores da prova no âmbito do processo do trabalho, o 
princípio protetivo, em suas três dimensões: in dubio pro oporario, princípio da norma mais favorável 
e princípio da condição mais benéfica. (BRISELLI, Luiz Felipe Sampaio. Op.Cit., p. 99-100). Todavia, 
não parece ser a melhor doutrina a ser aplicada, por ferir o princípio reitor do processo, segundo o 
qual o juiz deve manter a imparcialidade relativamente às partes. Trata-se de aplicação, no campo 
processual, do princípio constitucional da igualdade que, no âmbito processual, já obteve do 
legislador as normas necessárias a lhe conferir equilíbrio material. Não compete ao magistrado, 
portanto, fazer tal nivelamento. 
322

 Por exceção, visto que vigora o princípio iuria novit curia, diante do qual compete ao juiz conhecer 
a lei (art. 3º da Lei de Introdução do Código Civil), estabelece o art. 337 que a alegação de direito 
municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário demanda prova pela parte que o alegar, se assim 
o juiz o determinar. Desta forma, trata-se de prova de direito no âmbito do processo, e não de fato. 
323

 CINTRA, Antonio Carlos de Araujo; GRINOVER, Ada Pelegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. 
Teoria Geral do Processo. 29ª edição. São Paulo: Malheiros, 2013, p. 385. 
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 Contudo, nem todos os fatos podem ser objeto de prova, uma vez que o juiz 

está adstrito aos princípios da necessidade da prova, economia e celeridade 

processual. 

 
 Por conseguinte, somente os fatos alegados pelas partes e controvertidos324 

serão objeto de prova325, admitindo-se esta na forma direta326 ou indireta327.  

 

 Há, contudo, fatos controvertidos que independem de prova, como expressa 

previsão contida no art. 334 do CPC. Trata-se dos fatos notórios (de conhecimento 

geral), dos afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária (fatos 

confessados) e dos fatos em cujo favor milita presunção legal de existência ou de 

veracidade. 

 

 Esta última hipótese – o estudo das presunções -, tal qual o estudo dos 

indícios, será objeto de análise mais detalhada, por ser de grande interesse para 

este trabalho, pois, como já se observou, a “jurisprudência é que por vezes tem se 

incumbido de sumular regras de ônus da prova (e também sua inversão) derivadas 

em grande parte de presunções do que comumente ocorre na prática”.328 

 

 

 

4.4.2. Presunções e Indícios 

 

 

                                                 
324

 Nos artigos 302 e 320 do CPC constam exceções a tal afirmação, ou seja, hipóteses de fatos não 
controvertidos que demandam a produção de prova. 
325

 Acrescente-se que além de fatos alegados e controvertidos, também somente serão objeto de 
prova os fatos relevantes e determinados. TEIXEIRA FILHO, Manoel Antonio. A prova no processo do 
trabalho. 7ª ed. São Paulo: LTr, 1997, p. 42. Excluídos, ainda, os fatos impertinentes, ou estranhos à 
causa (CINTRA, Antonio Carlos de Araujo; GRINOVER, Ada Pelegrini; DINAMARCO, Cândido 
Rangel. Teoria Geral do Processo. 29ª edição. São Paulo: Malheiros, 2013, p. 386). 
326

 Na hipótese de prova direta, demonstra-se o próprio fato narrado no processo. 
327

 Prova-se um fato não alegado nos autos, mas que, por dedução e raciocínio lógico, faz-se concluir 
acerca da existência do fato alegado no processo. 
328

 PIRES, Líbia da Graça. Teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova no processo do trabalho. 
Tese de Doutorado em Direito do Trabalho. Universidade de São Paulo. São Paulo, 2011, p.6. 



 

122 

 

 Presunção329, do latim praesumere, significa “julgar segundo certas 

probabilidades”.330 Presumir, portanto, significa inferir a veracidade de um fato. 

 

Como mencionado no tópico anterior, as presunções não demandam prova 

da parte que arguir o fato diante do qual milita presunção que lhe é favorável, 

competindo à parte contrária, na hipótese de presunção relativa, destruir-lhe a força 

probandi. 

 

 Diante de tal afirmação, tem-se que as presunções podem ser absolutas (iure 

et de iure) ou relativas (iuris tantum), sendo que, estas últimas serão as que terão 

incidência no âmbito probatório, vez que passíveis, como afirmado, de prova em 

sentido contrário.  

 

As presunções relativas, por sua vez, podem ser de duas espécies: 

presunções legais ou legis, estabelecidas em lei e previstas no art. 334, IV do CPC; 

e presunções judiciais ou hominis, decorrentes de máximas de experiências, pela 

observância do que ordinariamente acontece pelos julgadores, como previsto no art. 

335 do CPC.  

 

Na hipótese de vigência de uma presunção relativa em favor de uma parte, 

esta não está desonerada de produzir qualquer prova. Desonera-se, tão-somente, 

de provar o fato objeto da presunção, mas permanece com a iniciativa de 

demonstrar a ocorrência da própria presunção em seu favor.331 

  

 Manoel Antonio Teixeira Filho, citando Rosenberg, explica o que são máximas 

de experiência: 

 

Máximas de experiência são tanto as regras de experiência e cultura 
gerais como as regras de uma pericia ou erudição especiais nas 
artes, ciência, oficio ou profissão, comercio e tráfico (também os 

                                                 
329

 Para Vicente Greco Filho “a presunção não é um meio de prova, mas sim uma forma de raciocínio 
do juiz”. (In: Direito Processual Civil Brasileiro. 2º Vol. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 195). 
330

 FERREIRA, João Henrique. Indícios, presunções e ficções no direito penal: aspectos principais. 
Dissertação de Mestrado em Direito Penal. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. São Paulo, 
2006, p. 50. 
331

 TEIXEIRA FILHO, Manoel Antonio. A prova no processo do trabalho. 7ª ed. São Paulo: LTr, 1997, 
p. 52. 



 

123 

 

costumes do tráfico, os usos do comércio, etc.): em parte se extraem 
da observação do modo de viver e obrar das pessoas, em parte são 
o resultado da investigação cientifica ou de uma atividade profissional 
ou artística. Servem para a apreciação jurídica (subsunção) dos 
fatos, particularmente, quando a aplicação do direito depende de 
juízos de valor; e, portanto, representam elementos essenciais da 
mesma norma jurídica aplicável, da premissa maior jurídica no 
silogismo do Juízo judicial; ou servem para a comprovação de fatos, 
em particular, na apreciação da prova para examinar o valor 
probatório do meio de prova e para concluir dos fatos não 
controvertidos ou provados a verdade de outros fatos discutidos; e 
formam, assim, a premissa maior do silogismo judicial em relação à 
estimação das afirmações sobre os fatos.332 

 

 Acrescenta o autor, ainda, que o juiz somente pode ser valer das máximas de 

experiência, ou seja, das presunções comuns ou hominis, na ausência de 

presunções legais, ante a previsão contida no art. 335 do CPC, alertando para o fato 

de que não se admite que o juiz, “a pretexto da invocação dessas máximas (...) se 

valha, apenas, da sua cognição pessoal”333. As máximas de experiência se referem 

à experiência acumulada por todo um círculo social, relaciona-se à “experiência 

comum”334 de um determinado grupo social e não de um indivíduo específico335. 

 

 Máximas de experiência, portanto, são os “juízos formados na observação do 

que comumente acontece e que, como tais, podem ser formados em abstrato por 

qualquer pessoa de cultura média”336, constituindo a denominada communis opinio. 

 

O indício, por sua vez, é definido pelo Código de Processo Penal Brasileiro 

como sendo a “circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, 

autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias.” 

 

A palavra vem do latim indicare, que significa indicar, apontar e, propriamente, 

não se constata um processo de indução, na medida em que não se passa do 
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particular para o geral. Trata-se, em verdade, de uma dedução.337 Através de um 

silogismo, chega-se a uma conclusão (fato probando), resultado da comparação 

entre a premissa menor (fato indiciário) e premissa maior (regra de experiência 

induzida por fatos anteriores). A premissa menor ou fato judiciário é a circunstância 

conhecida e provada.338 

 

 Tanto as presunções como os indícios são modalidades espécies do gênero 

prova indireta, ou seja, não se prova diretamente o fato probando, mas outros fatos 

que, por raciocínio lógico, se faz concluir acerca da existência do próprio fato a ser 

provado. 

 

Enquanto na prova direta a conclusão objetiva é conseqüente da 
afirmação da testemunha ou da atestação da coisa ou documento, 
sem necessidade maior do raciocínio, na indireta o raciocínio reclama 
a formulação de hipóteses, sua apreciação, sua exclusão de umas, 
aceitação de outras, enfim, trabalhados indutivos maiores ou 
menores, para se atingir a verdade relativa ao fato probando.339 

 

Manoel Antonio Teixeira Filho salienta que as máximas de experiência e os 

indícios constituem, ambos, atividade intelectual do juiz mediante o emprego do 

método indutivo. Ressalva, contudo, a diferença entre os institutos: enquanto as 

primeiras “se assentam exclusivamente na experiência vivencial para a dedução a 

ser extraída”340, os indícios “se lastreiam nas próprias circunstâncias que envolvem o 

caso concreto”.341 

 

 Enquanto na presunção, que se funda também na experiência e na utilização 

do processo dedutivo, se considera a ocorrência de um fato não provado, no indício 

exige-se a prova de um fato circunstancial ao fato probandi, também denominada 

prova circunstancial. 
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 Qual o valor probatório das presunções e dos indícios? É certo que, quanto 

mais forte o indício, mais estará ligado com o fato. Mas prevalece no ordenamento 

jurídico, como visto anteriormente, o princípio do livre convencimento motivado do 

juiz, e consequente livre valoração das provas, não havendo hierarquia entre elas. 

Desta forma, compete ao juiz valorar livremente a prova, fundamentando sua 

decisão com os elementos que sustentaram seu convencimento. 

 

 Portanto, uma prova indiciária ou fundada em presunções, nada mais é do 

que uma prova e, desta forma, apta a convencer o magistrado acerca da verdade de 

um fato. 

 

 Todavia, em se tratando de fato em que vigora presunção que lhe é favorável, 

presume-se a ocorrência do fato, competindo à parte contrária produzir prova em 

sentido contrário. Não se trata de hipótese de inversão do ônus da prova, mas de 

destruição da força probatória de uma presunção. 

 

 Vale a transcrição da lição de Ricardo José Engel, no mesmo sentido: 

 

O instituto da Antecipação da Tutela consagrou o Princípio da 
Verossimilhança, aliando-o à condição de prova inequívoca. Carlo 
Furno fala em noção da verdade suficiente. Portanto, a doutrina 
vincula o termo verossimilhança à prévia existência de prova 
inequívoca do direito, ônus a cargo do demandante. Aliás, a doutrina 
tem emprestado ao tema relevância que sequer foi admitida por 
Kazuo Watanabe, um dos autores do anteprojeto do Código de 
Defesa do Consumidor, o qual admite que não há uma verdadeira 
inversão do ônus da prova. O que ocorre, como bem observa Leo 
Rosenberg, é que o magistrado, com a ajuda das máximas de 
experiência e das regras da vida, considera produzida a prova que 
incumbe a uma das partes. Examinando as condições de fato com 
base em máximas de experiência, o magistrado parte do curso 
normal dos acontecimentos e, porque o fato é ordinariamente a 
consequência ou o pressuposto de outro fato, em caso de existência 
deste, admite também aquele como existente, a menos que a outra 
parte demonstre o contrário. Assim, não se trata de uma autêntica 
hipótese de inversão do ônus da prova.342  

 

 A existência de presunções e máximas de experiência em favor de um fato, 

desta forma, indicam que este não depende de prova, estando tal previsão legal 
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estabelecida nos artigos 334 e 335 do CPC. Relativamente ao processo do trabalho, 

o valor das máximas de experiências foi reconhecido expressamente pela Lei nº 

9.957/2000, que inseriu o art. 852-D, que estabelece que o juiz é livre para 

determinar as provas a serem produzidas, considerando o ônus probatório de cada 

parte, bem como para apreciá-las “e dar especial valor às regras de experiência 

comum ou técnica”343. 

 

 Mister, portanto, a análise do ônus da prova no âmbito do processo do 

trabalho, o que se fará no tópico a seguir. 

 

 

 
4.4.3. Ônus da prova 

 

 

Feliz é a definição de Márcio Túlio Viana para a teoria do ônus da prova. Para 

o referido autor, a teoria tem por objetivo “resolver a angústia da dúvida no coração 

do juiz.”344 Sem dúvida, uma vez provado o fato, irrelevante a quem competia o ônus 

probatório. A questão somente virá à baila quando o fato não for provado. Neste 

caso, ao juiz competirá decidir, utilizando para tanto a teoria do ônus da prova. 

 

O ônus da prova pode ser conceituado como “o encargo, atribuído pela lei a 

cada uma das partes, de demonstrar a ocorrência dos fatos de seu próprio interesse 

para as decisões a serem proferidas no processo.”345 

 

Manoel Antonio Teixeira Filho ensina que a regra do ônus probatório foi 

concebida no Direito Romano e, inicialmente, era atribuída ao autor. Semper 

necessitas probandi incumbit illi qui agit (o ônus da prova incumbe a quem afirma ou 

age) e, como era o autor quem ajuizava a ação, este era quem “afirmava” o fato. 

Posteriormente, após observação de que o réu, ao argüir fato obstativo do direito 
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autoral – impeditivo, modificativo ou extintivo – também fazia uma “afirmação”, 

passou-se a imputar ao réu o ônus probatório – reus in exceptione actor est (o réu 

na defesa é autor).346 

 

 Na atualidade, a máxima romana semper onus probandi ei incumbit qui dicit347 

(o ônus probatório incumbe a quem afirma o fato) está detalhada no art. 333 do 

CPC, diante do qual compete ao autor a prova do fato constitutivo348 de seu direito e 

ao réu a prova do fato obstativo349 do direito autoral. Trata-se de forma mais 

pormenorizada de descrição da regra insculpida no art. 818 da CLT, segundo o qual 

“a prova das alegações incumbe à parte que as fizer”.350 O réu, ao imputar ao autor 

fato obstativo do direito deste, faz uma alegação específica e individualizada, 

distinguindo-se da mera negativa do direito. Neste último caso, compete apenas ao 

autor a prova dos fatos, pois o réu limita-se a negar a existência do fato, não 

fazendo, por conseguinte, qualquer tipo de alegação. Esta é a teoria de 

Chiovenda351, adotada pelo processo civil brasileiro352, bem como pelo processo do 

trabalho. 
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 Evolui a doutrina processual, contudo, argumentando que a regra estática 

prevista no art. 333 do CPC não mais se sustenta.  

 

A discriminação do ônus da prova pelo art. 333 do CPC conforme a 
concepção clássica seria objetiva e fixa, vinculando-se à atividade 
das partes em prol da consecução de seus direitos. Incumbência 
“individual” da parte que é “responsável” por provar suas alegações. 
Entretanto, essa regra absoluta de divisão do ônus da prova não 
mais se sustenta nessa acepção do próprio processo civil diante das 
transformações da sociedade e do reconhecimento constitucional da 
isonomia real das pessoas. Daí a necessária atuação concreta do juiz 
na busca também pela prova que lhe possibilitará a formação da 
convicção, trazendo como resultado último e esperado a pacificação 
do conflito social.353 

 

 Há que se registrar que não se exige, regra geral, que a parte produza a 

prova. Trata-se de um ônus, e não de uma obrigação, haja vista que não se aplica 

sanção na hipótese de inércia, mas apenas são produzidos efeitos em face daquele 

a quem competia produzir a prova e quedou-se inerte. Tampouco se trata de dever, 

uma vez que a necessidade de prova não se vincula a interesse de outrem, mas a 

interesse próprio, produzindo, como se afirmou, efeitos em face daquele a quem 

competia a atuação probatória.354 

 

 O instituto do ônus da prova está fundamentado em três princípios: 1º) 

princípio da indeclinabilidade da jurisdição, diante do qual o juiz não pode se 

esquivar de decidir355; 2º) princípio dispositivo, segundo ao qual a iniciativa 

probatória compete às partes, agindo o juiz de forma complementar; 3º) princípio da 

persuasão racional ou livre convencimento motivado, diante do qual o juiz é livre 

para decidir, desde que apresente seus fundamentos com os elementos dos autos, 

nestes incluídos as provas produzidas. Em virtude de tais princípios, necessário o 

estabelecimento de regras acerca do encargo probatório atribuído a cada uma das 

partes relativamente aos fatos alegados.356 
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 Da mesma forma que o legislador legitimou a distribuição do ônus da prova, 

também permitiu a existência de exceções relativamente às regras, consideradas 

inversões legais, convencionais ou judiciais acerca do ônus probatório. São as 

inversões do ônus da prova357, portanto, “as alterações de regras legais sobre a 

distribuição deste, impostas ou autorizadas por lei”.358 

 

 As inversões do ônus da prova convencionais359, ou seja, mediante acordo 

entre as partes e incluída como cláusula contratual, são inaplicáveis ao processo do 

trabalho no âmbito dos dissídios individuais, ante a condição de hipossuficiência do 

trabalhador. Contudo, as inversões legais e judiciais merecem atenção. 

 

 Ensina Dinamarco que as inversões legais decorrem da existência de 

presunções relativas instituídas em lei, ao passo que as inversões judiciais derivam 

das presunções hominis criadas pelos juízes ou por determinação direta destes, 

quando autorizados por lei (exemplificando com a hipótese da relação de 

consumo).360 

 

 No caso das presunções, já houve posicionamento neste trabalho no sentido 

de não se entender que se trata de hipótese de inversão do ônus da prova, mas tão 

somente de prova do fato produzida através de indícios ou presunções, competindo 

à parte contrária destruir a força probandi de tal meio de prova. Não se inverte a 

distribuição do ônus da prova pelo simples fato de que há prova, competindo a 

análise do ônus da prova justamente nos casos em que a prova não é realizada. 

Como afirmado, só há interesse na análise da dinâmica do ônus da prova na 

hipótese de não haver prova. Se o fato for provado, irrelevante quem produziu a 

                                                 
357

 Dinamarco chama atenção para o fato de que a inversão ocorre, de fato, sobre o objeto da prova e 
não sobre as regras de distribuição do ônus de provar. Atuam sobre o objeto, excluindo dele o fato 
afirmado. Este fato estará “provado”, competindo à parte contrária destruir a “prova”. (In: Instituições 
de Direito Processual Civil. Vol. III. 4ª ed. Malheiros Editores: São Paulo, 2004, p.77.) 
358

 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. Vol. III. 4ª ed. Malheiros 
Editores: São Paulo, 2004, p.76. 
359

 Luiz Felipe Sampaio Briselli adverte para o fato de que, na prática, tal possibilidade não existe, não 
se encontrando na jurisprudência atualizada hipóteses de inversão do ônus da prova decorrente de 
convenção das partes. (In: A teoria da prova, o princípio protetor e as desigualdades materiais da 
relação de trabalho. Dissertação de Mestrado em Direito do Trabalho e Seguridade Social. 
Universidade de São Paulo. São Paulo, 2008, p. 126.) 
360

 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. Vol. III. 4ª ed. Malheiros 
Editores: São Paulo, 2004, pp.76-77. 



 

130 

 

prova (princípio da aquisição processual361). O convencimento do juiz foi formado, o 

juízo de certeza foi alcançado. Inclusive, é o posicionamento manifestado por Lucon:  

 

A denominada inversão do ônus da prova, na realidade, nada inverte. 
Etmologicamente, inverter vem do latim invertere e significa mudar a 
ordem de, dispor de maneira contrária ao normal. Portanto, quando 
se fala de inversão do ônus da prova quer o legislador dizer que, em 
determinadas situações, há a dispensa da parte de fazer prova de 
algum fato por ela alegado. Em tais circunstâncias, dispensa a lei que 
o demandante faça prova do fato constitutivo de seu direito. Ou seja, 
não basta ao demandado impugnar os fatos apenas alegados pela 
parte contrária; tem ele o encargo, como imperativo de seu próprio 
interesse, de fazer prova de que aqueles fatos alegados pelo 
demandante não ocorreram ou, admitindo-os, que não produziram as 
conseqüências afirmadas da petição inicial (defesa direta) ou, ainda, 
apresentar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos daqueles 
integrantes da causa petendi descrita na petição inicial (defesa 
indireta).362 
 

 

 Relativamente às inversões legais, o grande exemplo consiste na hipótese 

estabelecida no inciso VIII, do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor (CDC)363, 

que inclui entre os direitos do consumidor 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”, conduzindo ao 

princípio da igualdade material no âmbito do processo.  

 

 A inversão do ônus da prova prevista no CDC, requerida pela parte ou 

determinada ex officio, demanda a observância de requisitos legais364, quais sejam: 

1º) verossimilhança da alegação, ou seja, juízo de probabilidade acerca da 
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veracidade dos fatos alegados; 2º) hipossuficiência do consumidor, consistente na 

posição de superioridade do fornecedor face o consumidor, não se cingindo a 

critérios econômicos, mas também em razão de sua superioridade técnica.  

 

 Mas não seria qualquer “inabilidade do consumidor, aliada à 

verossimilhança”365 que daria azo à inversão do ônus probatório.  Ensina Luiz Felipe 

Sampaio Briselli que: 

 

A tutela do consumidor com relação a tal questão deve estar 
presente quando houver grave dificuldade probatória que 
impossibilite o consumidor de se desincumbir de seu ônus da prova 
caso este não seja invertido e que, como tal, equivalha a uma 
situação de incapacidade probatória. Ou seja, deve-se estar diante 
de hipótese em que a prova esteja sob o domínio do fornecedor, 
monopolista da informação, impossibilitando a produção da prova 
mesma pelo consumidor hipossuficiente, devendo ser invertido tal 
ônus. 

Em suma, pode-se dizer que a inversão do ônus da prova só 
pode ser admitida quando houver um patente desequilíbrio entre os 
litigantes, diante de uma situação de manifesta superioridade do 
fornecedor em relação ao consumidor, a tornar mais fácil a este a 
demonstração dos fatos, seja por deter conhecimento técnico-
científico, ou por possuir maior acesso às informações, pois, do 
contrário, o julgador estaria agindo com extrema parcialidade e 
tornando excessivamente onerosa para o fornecedor a demonstração 
dos fatos.366 

 

 

 Quanto ao momento da inversão do ônus da prova, discute-se se esta deve 

ser determinada no momento que o juiz despacha pela primeira vez no processo, se 

deve ser estabelecida até o despacho saneador ou se deve ocorrer somente na 

sentença.367 

 

 Em sede de processo do trabalho, autores como Márcio Túlio Viana 

sustentam a necessidade de inversão do ônus da prova em favor do empregado, 

ante sua condição de hipossuficiente. Para o autor, a inversão é necessária em face 
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dos seguintes princípios e regras: 1º) princípio in dubio pro misero; 2º) presunções e 

máximas de experiência; 3º) princípio da aptidão para a prova; 4º) preconstituição da 

prova; 5º) aplicação dos princípios do Direito do Trabalho.368 

 

 Não se pode concordar com o nobre autor in totum. A aplicação do princípio 

in dubio pro misero, em sede processual, viola o princípio da imparcialidade a que 

está adstrito o julgador e que deve prevalecer na ponderação de interesses em 

conflito.  Pelo mesmo fundamento, o juiz não deve inverter o ônus probatório quando 

“sua aplicação colidir com princípios que informam o direito material do trabalho”. 369 

Ademais, há muito a autonomia do direito processual frente ao direito material foi 

comprovada. 

 

 Relativamente à preconstituição da prova, nestes casos não se trata de 

inversão do ônus probatório, mas de prova em poder do réu. Desta forma, compete 

ao autor requerer a exibição do documento, este sim, meio de prova, competindo ao 

juiz determiná-lo, sob as penas do art. 359 do CPC. Não há inversão, mas 

requerimento para exibição de documento, nos moldes dos artigos 355 e seguintes 

do CPC. 

 

Quanto às presunções e máximas de experiência, já houve posicionamento 

neste estudo acerca do entendimento de que não há, propriamente, inversão do 

ônus probatório, vez que ambos são meios de prova e só fazem aproveitar a quem 

de direito. A parte contrária apenas tem o ônus de lhe destruir a força probandi, mas 

a distribuição do ônus probatório permanece íntegra. 

 

 Acerca do princípio da aptidão para a prova, a doutrina de Porras Lopez, 

citada por Viana, prescreve que “deve provar aquele que estiver apto a fazê-lo, 

independentemente de ser autor ou réu”370, o que implica em inverter, quase 

sempre, o ônus da prova em favor do empregado. A questão é mais tormentosa e 
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merece estudo mais apurado, pois importa em dinamizar a distribuição do ônus 

probatório, o que se analisará no tópico seguinte. 

 

 

 

4.4.4. Teoria da dinamização do ônus da prova 
 

 

 A regra da distribuição do ônus da prova, tal qual formulada no art. 333 do 

CPC, está ligada à questão da equidade: atribui-se às partes igualmente as 

oportunidades de se manifestarem em juízo, bem como o ônus de eventuais inércias 

processuais.371 

 

 Todavia, para se assegurar a igualdade material, não basta o mero 

tratamento igualitário, assecuratório tão-somente da igualdade formal. Como já 

afirmado no presente trabalho, o tratar desigualmente os desiguais nos limites de 

suas desigualdades assegura o equilíbrio à balança originalmente em posição 

desalinhada. 

 

 Nesta linha de pensamento, autores como Américo Plá Rodríguez sustentam 

que o princípio protetivo, corolário do princípio da igualdade no âmbito do direito do 

trabalho, encontra espaço para aplicação no âmbito processual, de acordo com os 

seguintes argumentos:  

 
As mesmas razões de desigualdade compensatória que deram 
origem à aplicação do princípio justificam que se estenda à análise 
dos fatos já que, em geral, o trabalhador tem muito mais dificuldade 
do que o empregador para provar certos fatos, trazer certos dados ou 
obter certas informações ou documentos. 372 
 

A teoria da dinamização do ônus da prova ou teoria das cargas probatórias 

dinâmicas tem por objetivo garantir o próprio direito material, conferindo efetividade 

ao processo, mediante a atribuição de caráter dinâmico ao “dogma” da distribuição 
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do onus probandi. Permite ao magistrado “transformar a regra estática de 

distribuição do ônus da prova em algo dinâmico, ativo, observando determinados 

elementos conceituais e estruturais.” 373 

 

 A concepção estática da distribuição do ônus da prova está ligada à 

necessidade de segurança jurídica, enquanto a dinamização está ligada a 

necessidade de efetivação do direito material e efetividade processual, conferindo ao 

magistrado maiores poderes instrutórios e maior liberdade na busca pela verdade 

real, implicando, também, em maior discricionariedade. Todavia, a adoção da 

sistemática dinâmica evita situações concretas de non liquet374 e, tão grave quanto, 

de probatio diabólica.375 

 

A discriminação do ônus da prova pelo art. 333 do CPC conforme a 
concepção clássica seria objetiva e fixa, vinculando-se à atividade 
das partes em prol da consecução de seus direitos. Incumbência 
“individual” da parte que é “responsável” por provar suas alegações. 
Não levou em conta, portanto, as especificidades dos casos 
concretos e nada obstante a idealização da previsão legal se 
coadune com o princípio constitucional da segurança jurídica, em 
determinadas situações poderá se mostrar extremamente difícil ou 
impossível a uma pessoa realizar a prova de suas alegações.376 

 

 Na lição de Briselli, o princípio da aptidão para a prova importa em reconhecer 

à parte que detém melhores condições de produzi-la, o ônus de fazê-lo, utilizando 

por analogia regras do direito consumerista377, na medida em que reconhece o 

direito à inversão do ônus probatório somente na hipótese de verossimilhança378 das 

alegações do empregado. 
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Em outras palavras, como quase sempre é o empregador que tem 
maior aptidão para produzir provas no Processo Trabalhista, já que 
detém toda a gestão empresarial, livros comerciais, documentos, 
registros, comprovantes, banco de dados e informações, dentre 
outros, significa dizer que será dele, na maioria dos casos, a 
responsabilidade de produção da prova necessária ao deslinde da 
causa sub judice, invertendo o Juiz do Trabalho o ônus de provar as 
alegações do trabalhador caso identifique que, em dada lide 
juslaboral, o empregador tem maior aptidão do que o trabalhador de 
produzir a prova necessária ao deslinde do litígio, determinando que 
o faça, sob as penas da lei.379 

 

 Contudo, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor subsidiariamente 

ao processo do trabalho não é pacífica, sob o argumento de que se trataria de lei 

especial que não poderia prevalecer ante as disposições do CPC, nos moldes do art. 

769 do CPC. Portanto, a prevalência seria do art. 333 do CPC no confronto entre a 

utilização da distribuição do ônus probatório previsto no CPC e a inversão prevista 

no CDC. 

 

Mas mesmo no âmbito do processo civil, e mesmo em hipóteses de direitos 

disponíveis, Cândido Rangel Dinamarco sustenta que já não é possível um 

comportamento estático do juiz no processo e que o dinamismo não violaria a 

imparcialidade. Em suas palavras: 

 

Além disso, as desigualdades econômicas e culturais são capazes, 
quando incontroladas, de conduzir o processo à produção de 
resultados distorcidos em razão de insuficiências probatórias 
resultantes das desídias daquele que não se defendeu melhor porque 
não pôde; e, por expressa determinação legal, o juiz tem o dever de 
promover o equilíbrio das partes no processo, assegurando aos 
litigantes a paridade em armas que o princípio isonômico exige (CPC, 
art. 125, inc. I (...). Para esse fim e para a efetividade da garantia 
constitucional da ampla defesa, há situações em que a intervenção 
do juiz na busca e produção de meios de prova se mostra vital.380 
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Camilo José D’Ávila Couto entende que a flexibilização da distribuição do 

ônus da prova deve ser reconhecida no processo quando a prova não for possível à 

parte “por motivos absolutamente alheios a sua vontade”.381 

 

 Guilherme Guimarães Feliciano sustenta que a regra do art. 333 do CPC é 

“obsoleta”, não estando apta a regular processo dinâmico, “veloz, garantista e tuitivo” 

como o processo trabalhista, reconhecendo a necessidade de relativização da 

distribuição do ônus probatório “em conformidade com a característica da lide e o 

objeto do processo”.382 Para o autor, as ações que denunciam discriminações, 

hipóteses tratadas no presente estudo, são espécies que demandam inversão do 

ônus da prova383 e fundamenta seu entendimento no direito comparado: 

 

(...) atente-se para o art. 23º, 3 do Código do Trabalho português (Lei 
nº 99/2003), que dispõe: 
Cabe a quem alegar a discriminação fundamentá-la indicando o 
trabalhador ou trabalhadores em relação aos quais se considera 
discriminado, incumbindo ao empregador provar que as 
diferenças de condições de trabalho não assentam em nenhum 
dos fatores indicados no n. 1. 
O novo Código do Trabalho, aprovado pela Lei 07/09, de 12.02.2009 
em nada alterou a essência dessa norma, que segue a mesma, 
embora vazada no art. 25º, 5 e 6, em termos até mais amplos, 
conquanto também mais minudentes. In verbis: 
5. Cabe a quem alega discriminação indicar o trabalhador ou 
trabalhadores em relação a quem se considera discriminado, 
incumbindo ao empregador provar que a diferença de 
tratamento não assenta em qualquer fator de discriminação. 
(g.a.)384 

 

 Gustavo Chehab argumenta que sequer há necessidade de alteração 

legislativa para a adoção da teoria da dinamização da distribuição do ônus da prova, 

fundamentando seu posicionamento nos princípios constitucionais da igualdade e 

acesso à justiça, bem como nos princípios infra-constitucionais de lealdade, boa-fé, 

veracidade e dever de colaboração com a Justiça. Para o autor, o reconhecimento 
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da dinamização da distribuição do ônus da prova impede, inclusive, a existência de 

prova diabólica.385 

 

 Há, inclusive, quem entenda que o legislador já conferiu poderes ao juiz para 

a inversão do ônus da prova em sede de procedimento sumaríssimo, ante a regra 

exposta no art. 852-D, incluído pela Lei nº 9.957, de 12.01.2000.386 

 

 Certo é que a Jurisprudência pátria trabalhista já adota387 o princípio da 

aptidão para a prova, como se observa no seguinte julgado: 

 

Princípio da aptidão para a prova. Omissão da Reclamada em trazer 
as provas em seu poder. A inversão do ônus probatório, com apoio 
no princípio da aptidão para a prova, não está condicionada à 
existência de determinação judicial par a exibição de documento e 
recusa injustificada ao seu cumprimento. O Princípio da aptidão 
informa que se deve atribuir o ônus de fornecer a prova à parte que 
se apresentar mais apta para produzi-la. O critério será o da 
proximidade real e o da facilidade de acesso aos meios de prova. 
Somente dessa forma a distribuição do ônus da prova se revelará em 
instrumento condizente com o escopo do processo, que não é a 
simples composição, mas a justa composição da lide. Por isso, o 
ônus probatório deve recair sobre a parte que melhor possa contribuir 
para que a convicção do juiz coincida com a verdade. Esse princípio 
encontra fundamento na justiça distributiva aliada ao princípio da 
igualdade, cabendo a cada parte aquilo que normalmente lhe resulta 
mais fácil. Funda-se também nos princípios da boa-fé e da lealdade 
processual que regem a conduta dos litigantes, e lhes impõe o dever 
de conjugar esforços com o Estado no processo para solucionar o 
litígio, cooperando e trazendo aos autos as provas que estão em seu 
poder, independentemente de haver ou não determinação judicial 
expressa nesse sentido. Diante desse entendimento, tem-se que a 
conduta da reclamada, que deixou de trazer os cartões de ponto 
relativos a alguns meses do contrato de trabalho justifica a inversão 
do ônus probatório e a presunção de veracidade do horário de 
trabalho declinado na petição inicial quanto a esse período, ainda que 
não tenha havido determinação judicial expressa para a juntada de 
qualquer documento, em face do princípio da aptidão para a prova, 
como concluiu o Tribunal Regional. Embargos de declaração 
acolhidos apenas para prestar esclarecimentos” (TST-E-RR n. 
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749.062/2001.1 — 5ª Turma — Rel. Min. Rider Nogueira de Brito — 
DJ em 28.11.2003 - p. 908).388  

 

 A doutrina informa que a teoria da carga probatória dinâmica, que leva em 

conta a aptidão da parte para a produção da prova, adaptando o juiz a distribuição 

do ônus probatório a cada caso concreto, mediante sua valoração, já estaria sendo 

“bastante utilizada na Argentina, Espanha e Uruguai, em especial para as questões 

de responsabilidade profissional dos médicos”.389 

 

 Deve-se, contudo, firmar-se a diferenciação entre a adoção da distribuição 

dinâmica do ônus probatório e a mera inversão do ônus da prova. Nas palavras de 

Líbia da Graça Pires: 

 

De outro lado, há que se pontuar a diferenciação entre a técnica da 
distribuição dinâmica e da inversão do ônus da prova, registrando-se 
que aquela é mais abrangente na medida em que, a princípio só se 
pode falar em inversão a partir do estabelecimento prévio e abstrato 
deste encargo. Já na distribuição dinâmica será o magistrado a partir 
de cada caso concreto que determinará o que e a quem incumbe 
provar com base nas especialmente máximas de experiência. 
Aponte-se, também que a inversão do ônus da prova depende do 
preenchimento de requisitos legais (verossimilhança das alegações, 
hipossuficiência) ou deriva ainda do estabelecimento de 
presunções.390 

 

 Portanto, não se inverte o ônus prabatório de todo o conteúdo da prova, mas 

tão-somente dos fatos sobre os quais o juiz reconhecer a existência de máximas de 

experiência. Como já se afirmou neste trabalho, entende-se que, frente a 

presunções, não há que se falar em ônus probatório. Assim, o magistrado deve 

informar à parte que vigora presunção que lhe é desfavorável, razão pela qual lhe 

competirá destruir a força probandi da presunção anunciada.  Não se trata 

propriamente de uma “inversão”, mas de anúncio de que o juiz adota máxima de 

experiência em favor de quem deveria produzir a prova. O ônus de destruir a 

presunção, portanto, passa a ser de quem não detinha o ônus probatório. Este, 

contudo, é entendimento próprio. 
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 Adverte José D´Ávila Couto que o magistrado, na aplicação da teoria da 

dinamização, deve assegurar o respeito aos princípios da ampla defesa e 

contraditório, ressaltando que “o juiz tem o dever de informar às partes, na fase do 

saneamento, que naquele caso concreto poderá usar a teoria da dinamização do 

ônus da prova (...). O direito das partes à prova, como consequência do devido 

processo legal, corresponde ao dever de informação do juiz.”391 Mas a doutrina não 

é pacífica quanto ao momento para a inversão, sendo que há quem sustente que 

não seria na fase de saneamento, mas em sede de sentença.392Certo é que a 

decisão sempre deverá ser fundamentada.393 

 

 As críticas à doutrina da dinamização vão desde a inexistência de legislação 

autorizando a prática, à insegurança jurídica que provocaria, na medida em que as 

partes não saberiam, de antemão, a quem competiria o ônus probatório, bem como 

ao fato de que sua adoção implicaria em quebra do princípio da imparcialidade ínsita 

ao magistrado. 

 

 Contudo, o presente trabalho não tem por finalidade pugnar pela aplicação da 

teoria da dinamização, mas tão-somente discorrer sobre a vanguarda doutrinária no 

âmbito do ônus da prova. 
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 PIRES, Líbia da Graça. Teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova no processo do trabalho. 
Tese de Doutorado em Direito do Trabalho. Universidade de São Paulo. São Paulo, 2011, p. 85. 
393
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4.4.5. A prova nos conflitos envolvendo discriminação de gênero 

 

 

A dificuldade no âmbito da prova em casos de discriminação de gênero, 

assim como nas demais espécies de discriminação, tem sido alardeada pela 

doutrina394, e restou comprovada na pesquisa jurisprudencial realizada por este 

estudo, assumindo, desta forma, especial importância para o alcance da igualdade 

material perseguida. Por consequência, o papel do magistrado assume 

preponderância.  

 

A discriminação é, na maioria das vezes, muito difícil de ser comprovada, pois 

na maior parte dos casos se apresenta de forma velada ou, pelo menos, muito bem 

disfarçada pelo empregador. Quando explícita, dificilmente é presenciada por 

terceiro, além do ofensor e da vítima, dificultando a prova por parte do trabalhador e, 

“em grande número dos casos envolvendo discriminação, reconhecer quem seja o 

responsável pela produção da prova passa a ser a própria solução do litígio”395.  Tais 

dificuldades não devem ser menosprezadas. 

 

 Não sem motivo, doutrinadores pugnam pela criação de leis que viabilizem a 

produção da prova pela vítima de discriminação, argumentando que não são 

espécies de “violações a direitos individuais, mas atentados a todo um grupo 

social”396, o que justificaria o tratamento diferenciado: 

 

É preciso que seja editada lei que contemple hipótese de inversão do 
ônus da prova nos processos em que são discutidas situações de 
discriminação de gênero. Há precedentes no Direito Comparado que 
podem ser estudados para que se possa elaborar norma que atenda 
às peculiaridades de nossa realidade.397 

 

                                                 
394

 MELLO, Maurício Correia de. A prova da discriminação por meio da estatística. Revista do 
Ministério Público do Trabalho. Brasília: LTr, Ano XVIII, nº 36, setembro 2008. CHEHAB, Gustavo 
Carvalho. O princípio da não discriminação e o ônus da prova. Rev. TST, Brasília, vol. 76, nº 3, jul/set 
2010.  
395

 LIMA, Firmino Alves.Teoria da discriminação nas relações de trabalho. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2011, p. 241. 
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 LIMA, Firmino Alves. Op.Cit. p. 239. 
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 GOSDAL, Thereza Cristina. Direito do trabalho e relações de gênero: avanços e permanências. In 
ARAUJO, Adriane Reis de; FONTENELE-MOURÃO, Tânia (Orgs). Trabalho de mulher: mitos, riscos 
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141 

 

 A mera inversão total do ônus da prova, contudo, poderia implicar em 

imposição ao empregador de prova negativa, como adverte Firmino Lima. Salienta o 

autor, todavia, que a exigência de prova contundente por parte do empregado 

tampouco se revela solução às causas envolvendo discriminação. Além da utilização 

de “constelação de indícios”398 e de máximas de experiência como meios 

probatórios, o autor sustenta que tais modalidades de lides deveriam ser analisadas 

em duas etapas:  

 

Claramente, temos duas fases bem distintas: uma na qual o 
trabalhador tem uma obrigação de apresentar fatos que permitam 
concluir ou suspeitar da existência de uma atitude discriminatória, 
que cabe contraprova do empregador ou tomador de serviços (...). 
Por outro lado, existe uma segunda fase processual na qual, uma vez 
reconhecida a existência de uma diferenciação, caberá ao 
empregador provar suficientemente que tal medida tem uma 
justificativa razoável e proporcional.399 

 

 Na primeira etapa, portanto, o empregado apresentaria provas da 

verossimilhança de suas alegações, o que implicaria em juízo de probabilidade em 

favor de sua tese. A partir de então, o empregador passaria a assumir o ônus 

probatório de destruir a presunção, acrescida da existência de motivos justificadores 

da diferenciação. 

 

 A questão a ser analisada, e levantada pelo próprio autor, diz respeito às 

peculiaridades do processo trabalhista, mormente ao princípio da concentração dos 

atos processuais e a eventual incompatibilidade com a cisão do processo em etapas. 

 

 Não apenas no tocante ao onus probandi. A utilização de dados estatísticos 

como meio de prova400 também auxiliaria a comprovação de uma situação de 

discriminação, como a verificação da composição do quadro de pessoal de uma 

empresa em comparação à diversidade étnica e de gênero existente na população 

de uma determinada localidade.401 Trata-se de ciência reconhecida 
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 LIMA, Firmino Alves.Teoria da discriminação nas relações de trabalho. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2011, p. 243. 
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400
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internacionalmente como apta a servir como meio de prova, inclusive contemplada 

como importante meio probatório da discriminação na Directiva nº 2000/43/CE, de 

29 de junho de 2000, in verbis:  

 

A apreciação dos factos dos quais se pode deduzir que houve 
discriminação directa ou indirecta é da competência dos órgãos 
judiciais, ou outros órgãos competentes, a nível nacional, de acordo 
com as normas ou a prática do direito nacional. Essas normas podem 
prever, em especial, que a determinação da discriminação indirecta 
se possa fazer por quaisquer meios de prova, incluindo os 
estatísticos.402 

 

 Contudo, não fora o entendimento adotado por Corte pátria que julgou ação 

civil pública a tratar de discriminação de gênero e raça. Os fundamentos adotados 

para a rejeição dos dados estatísticos como meios de prova foram os seguintes: 

 

A mera afirmação da prática de ato discriminatório por empresa, em 
relação à admissão, promoção e remuneração de seus empregados, 
baseada em critérios de sexo, raça, cor ou idade, não pode dar-se 
apenas com base em transposição de situações havidas ou 
existentes, consubstanciadas em estatísticas gerais, já que envolvem 
mera possibilidade matemática e não efetividade do fato apresentado 
noutro substrato de sujeitos, não se configurando a estatística como 
prova. Necessidade da análise de elementos que evidenciem prática 
discriminatória pela empresa, mais que a mera divergência entre os 
grupos retratados no quadro funcional em relação ao conjunto macro-
social nacional, regional ou local, se há especificidades entre um e 
outro que os diferem. Não há vedação alguma para que o 
empregador possa adotar meios seletivos segundo o merecimento e 
a adequação das capacidades de cada um às funções exigidas, se 
não se indica nenhuma vedação, explícita ou implícita, a grupos de 
sujeitos que pudesse, assim, evidenciar prática discriminatória. A 
própria Constituição Federal enaltece, em várias ocasiões, o respeito 
ao mérito, e assim também a própria CLT, ao regulamentar, pelo 
artigo 461, o artigo 7º, XXX, da CF, além da Convenção 111/OIT, no 
respectivo artigo 1º e parágrafos, quando, ao mesmo instante em que 
conceitua a discriminação no ambiente de trabalho, estabelece que 
os procedimentos seletivos por mérito não envolvem discriminação, 
sempre que não se efetivem separações por grupos de indivíduos 
segundo raça, cor, sexo, religião, opinião política, ascendência 
nacional ou origem social. Inexistindo prática discriminatória 
demonstrada no âmbito da coletividade tutelada, não há campo para 
o pedido ministerial de imposição de comando inibitório: 
improcedência dos pedidos exordiais. Recursos do Ministério Público 

                                                                                                                                                         
Carvalho. O princípio da não discriminação e o ônus da prova. Rev. TST, Brasília, vol. 76, nº 3, jul/set 
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lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0043:pt:HTML. Acesso em 14/05/2013.  
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do Trabalho e do Sindicato obreiro assistente conhecidos e 
desprovidos: sentença mantida. (RO 943200501510000 DF 00943-
2005-015-10-00-0 – Relator: Desembargador Alexandre Nery de 
Oliveira – Julgamento: 13/02/2008 - 2ª Turma TRT 10ª Região). 403 

 

O presente estudo já mencionou o tratamento conferido pelo direito português 

ao tema do ônus da prova nas lides envolvendo discriminação, que confere ao 

empregador o ônus de provar que a diferença de tratamento não se funda em 

qualquer fator discriminatório.404  

 

 Interessante, também, a proposta da doutrina chilena para a questão, a exigir 

apenas indícios como aptos a prova de situações de discriminação. Nas palavras de 

José Luis Ugarte Cataldo:  

 

(...) no se trataría de un riguroso caso de inversión de la carga 
probatoria (onus probandi). En efecto, no es suficiente que se alegue 
una lesión de derechos fundamentales para que se traslade al 
empleador la carga probatoria, (...). 
Se trata, en rigor, de una técnica más débil. La víctima o denunciante 
no está completamente liberado de prueba: debe acreditar la 
existencia de indicios suficientes de la existencia de la conducta 
lesiva, para que en ese caso, y sólo en ese caso, al demandado el 
deber de probar que su conducta se debió a motivos objetivos y 
razonables.405 
 

 

 No mesmo sentido, da necessidade apenas de indícios para a prova da 

discriminação, o entendimento de Alice Monteiro de Barros: 

 

A pessoa considerada discriminada deverá apresentar fatos que 
permitam deduzir “indícios racionais” de discriminação fundada em 
sexo e o empregador deverá destruir a presunção, apresentando o 
motivo capaz de justificar o tratamento desigual. Exigir-se prova da 
discriminação ou da intenção de discriminar, inviabiliza o 
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reconhecimento da igualdade de oportunidades e de tratamento no 
emprego.406  

 

Firmino Alves Lima407 é categórico ao afirmar que a dificuldade de prova é, ao 

mesmo tempo, incentivador dos agentes discriminantes e inibidor das queixas das 

vítimas, que ainda se sentem indesejavelmente expostas pelo processo. 

 

 No próximo tópico, serão analisados projetos de lei que contemplam a 

questão probatória no âmbito processual e que poderão modificar a situação atual 

das causas envolvendo lides com fulcro em discriminação de gênero. 

 

Adverte Estevão Mallet que “enquanto não houver mudança concreta das 

regras relativas ao ônus da prova, portanto, continuará o processo do trabalho, ainda 

preso a ideia da igualdade formal dos litigantes, a discriminar a parte menos 

favorecida da relação litigiosa”.408 
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4.5. O que se espera da Justiça do Trabalho? 

 

 

 Duas conclusões podem ser extraidas sinteticamente do presente trabalho de 

pesquisa:   

 

 1ª conclusão: praticamente nulo o número de reclamações trabalhistas 

judicializadas relativamente aos temas elencados como de bastante 

relevância para estudos teóricos e objeto de diversas pesquisas 

anteriormente realizadas – encontradas apenas duas reclamações 

trabalhistas com pronunciamento de mérito; 

 2ª conclusão: as pouquíssimas reclamações trabalhistas com pronunciamento 

de mérito (apenas duas) não obtiveram êxito em razão da questão probatória 

– dificuldade ou impossibilidade de realização da prova pela parte vitimada. 

 

Após a realização da pesquisa jurisprudencial, o acesso ao artigo de Andréa 

Saint Pastous Nocchi corroborou as conclusões ora apresentadas. Para a autora, 

também restou constatado, tal qual no presente trabalho, que são pouquíssimas as 

decisões jurisprudenciais envolvendo os termos “mulher” e “discriminação”. A autora 

indicou que, talvez, a razão pela ausência de lides trabalhistas esteja relacionada ao 

fato de que as mulheres receiem a exposição pública de uma situação de 

discriminação. Ou mesmo, às dificuldades processuais, “especialmente no que se 

refere ao ônus de comprovar a discriminação sofrida”409, acrescentando a “pouca 

intimidade dos operadores do direito com o tema”410.  

 

Os motivos que levam as mulheres a não ingressarem em juízo são, 

provavelmente, de diversas origens e devem assumem diversos matizes, 

necessitando um estudo próprio e interdisciplinar aprofundado, na tentativa de 

buscar entender o porquê da inércia feminina.411 
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carreira são diversos. Fato é que o gênero feminino não ascende na carreira por razões 
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 Logo, os motivos pelos quais os vitimados pela discriminação de gênero não 

ingressam em juízo é questão a ser discutida em sede sociológica e o fomento à 

participação e luta pelos direitos trabalhistas sonegados foge das atribuições e 

competência do Poder Judiciário. 

 

Portanto, quanto à primeira conclusão do presente estudo, há que se 

ressaltar que não se pretende sustentar que o Poder Judiciário Trabalhista tenha 

uma atuação que ofenda o Princípio da Inércia ou da Demanda, diante do qual a 

jurisdição não se manifesta até que seja provocada pela parte ou interessado. Trata-

se de princípio insculpido no art. 2º do CPC e corolário da clássica Tripartição dos 

Poderes de Montesquieu. A inércia, portanto, é inerente à jurisdição e a provocação 

permanece a cargo dos vitimados, competindo a estes incitar o Estado-juiz em 

busca da reparação de eventuais direitos violados. 

 

A segunda conclusão, como afirmado no tópico (4.4), está relacionada à 

questão do ônus probatório e assume relevante papel nas reclamações trabalhistas 

envolvendo discriminação de gênero, servindo inclusive de obstáculo ao ingresso e 

êxito de muitas e, neste particular, a atuação jurisdicional assume preponderante 

relevância. Qual seria, então, o papel a ser assumido pela Justiça do Trabalho 

diante de tal assertiva? 

 

 Observando-se a primeira reclamatória encontrada em 1ª instância (tópico 

4.3.1), relativa à segregação vertical, constata-se que o pedido restou indeferido por 

                                                                                                                                                         
discriminatórias e, algumas vezes, por razões mais sutis e internas, como as observadas pelas 
psicólogas Jessica Kennedy e Laura Kray, da Universidade de Berkeley, na Califórnia. Em seu 
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entre as 500 maiores empresas dos EUA, apenas 14% contarem com executivos do gênero feminino 
em seus quadros. As mulheres se interessariam menos por posições que envolvessem dilemas 
éticos. (Estudo divulgado na Folha de São Paulo em 14.04.2013, caderno Negócios e Carreiras, p.3) 
Já Rosiska Darcy chama atenção para o fato de que “há uma enorme evasão nas empresas quando 
as mulheres chegam aos postos de liderança” (Revista Você S/A. Edição 179. São Paulo: Editora 
Abril, abril/2013, p. 33), relacionando tal afirmação ao fato de que as mulheres estão muito 
comprometidas com os problemas relacionados à vida privada e doméstica, relegando o trabalho e a 
carreira a segundo plano. 
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falta de provas. Entendeu o magistrado que a parte autora não havia provado com 

testemunhas o fato de que não fora promovida por ser mulher.412 

 

 Todavia, dificilmente uma testemunha teria ciência de tal tipo de fato: uma 

colega que não tenha sido promovida por ser mulher. Tal tipo de discriminação se dá 

ordinariamente de forma oculta, sem que se divulgue. Não há conversas nos 

corredores acerca de tal fato. Trata-se, normalmente, de conduta velada. Presunção 

de que, ordinariamente, o empregador não verbalizará a discriminação. 

 

 Poderia o juiz, portanto, ter-se utilizado de máxima de experiência, no sentido 

de que, ordinariamente, o sexo feminino é preterido em promoções para cargos de 

gestão e chefia, como comprovam os inúmeros estudos teóricos e pesquisas acerca 

do assunto. Desta forma, competiria à empresa-ré comprovar que a autora não foi 

promovida por motivos diversos que não o gênero.  

 

 No mesmo sentido, a análise da prova produzida na segunda reclamatória 

identificada pelo presente estudo. Tratou-se de reclamação trabalhista em que se 

alegou existência de desigualdade salarial. A pretensão restou indeferida, sob o 

fundamento de que a parte autora não provou a existência de qualquer colega seu 

recebesse remuneração superior.413 
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 Processo n. 2540/2004 - 37ª VT/SP - Juiz: Kassius Stocco -  Indenização por discriminação em 
razão da nacionalidade e sexo - “A legislação americana juntada aos autos prevê a proibição de 
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38), bem como reparação de danos para discriminação intencional (Lei dos Direitos Civis de 1991, 
Título I, Sec. 1977A - fl. 35). A autora alega que foi preterida em promoções na reclamada em razão 
da sua nacionalidade e sexo. Entretanto, não obstante a reclamante sequer tenha especificado na 
inicial quais foram as promoções que teria postulando junto à reclamada, não produziu nenhuma 
prova quanto à alegada discriminação, já que a sua testemunha nada informou a este respeito, mas 
tão-somente quanto à discriminação salarial em razão da idade, sendo que a declaração no sentido 
de que “não se recorda de nenhuma mulher com cargo de chefia” é insuficiente para tanto.  Indefere-
se o pedido. “ (g.a.) 
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 Acórdão nº 201.003.629-28, de relatoria da Desembargadora Iara Ramires da Silva de Castro.  
“Não se pode dar guarida à alegação da autora de que teria sido discriminada em razão de seu sexo. 
Fosse isso verdade, ela sequer teria sido admitida, uma vez que seu sempre foi do sexo feminino, 
mesmo antes de ingressar na reclamada. Também não provou a recorrente que sofreu discriminação 
salarial em virtude do sexo, pois não provou que qualquer colega masculino que tivesse, nas mesmas 
da recorrente, ganhasse mais que ela. O fato de ser a recorrente mulher não lhe dá direito de 
atropelar os preceitos contidos no art. 461 da CLT.Não provou a recorrente que seu sucessor tenha 
recebido salário "quase três vezes superior", até porque sequer provou que ele fosse empregado, 
ante o contrato de prestação de serviços juntado. Mantenho a sentença que afastou a pretensão de 
reintegração e de indenização por danos morais em decorrência de dispensa discriminatória, bem 
como a diferença decorrente de isonomia salarial.” (g.a). 
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 Muito difícil ou quase impossível exigir da parte autora a realização de tal 

prova. Trata-se de probatio diabolica, pois a reclamante não tem acesso a recibos 

salariais dos demais empregados. A prova era da empresa, que tem o dever legal de 

manter tais documentos. Talvez, se houvesse sido determinado ao empregador que 

exibisse os documentos, sob as penas do art. 359 do CPC, aplicável 

subsidiariamente, o resultado se revelasse diverso. O juiz trabalhista deve estar 

atento a tais sutilezas no campo da prova. Este o seu primordial papel. 

 

Espera-se, desta forma, do juiz trabalhista maior sensibilidade na análise de 

questões probatórias, mormente em demandas de gênero, que violam não apenas 

direito individual, mas ofendem a própria sociedade e suas conquistas neste campo. 

Discriminação de gênero não implica em violação a apenas um indivíduo, mas a 

todo um conjunto de pessoas dotadas de características em comum que 

potencialmente também são objeto da mesma discriminação sofrida por aquele 

determinado indivíduo, pois todos os componentes são dotados do mesmo traço 

distintivo, no caso, o mesmo sexo. Espera-se que o juiz trabalhista se conserve 

atento à manutenção das desigualdades de gênero ainda nos dias de hoje, alerta 

para o fato de que a igualdade formalmente conquistada não se revelou suficiente 

para expurgar o preconceito ainda arraigado na sociedade contemporânea. Atento 

para o fato de que a discriminação, ordinariamente, se perfaz de forma oculta e que 

a prova, neste campo, deve ser examinada com mais cuidado. 

 

 A primeira e tradicional reação, provavelmente, indicaria a ausência de 

legislação a autorizar um comportamento mais moderno e pro-ativo do juiz 

trabalhista no âmbito probatório em conflitos envolvendo discriminação de gênero. 

 

Nesta seara, não se pode deixar de mencionar o Projeto de Lei nº 8.046 de 

2010, que dispõe sobre a reforma do código de processo civil e que trata da questão 

da distribuição do ônus da prova. Dispõe o art. 538 do referido projeto que: 

 

Art. 538 Considerando as circunstâncias da causa e as 
peculiaridades do fato a ser provado, o juiz poderá, em decisão a ser 
fundamentada, observado o contraditório, distribuir de modo diverso 
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o ônus da prova, impondo-o à parte que estiver em melhores 
condições de produzi-la.  

§ 1º. Sempre que o juiz distribuir o ônus da prova de modo 
diverso do disposto no art. 357414, deverá dar à parte oportunidade 
para o desempenho adequado do ônus que lhe foi atribuído.  

§ 2º. A inversão do ônus da prova, determinada expressamente 
por decisão judicial, não implica alteração das regras referentes aos 
encargos da referida produção415. 

 

Tal alteração legislativa, aplicada subsidiariamente ao processo do trabalho 

por força do disposto no art. 769 da CLT, implicaria em mais liberdade ao juiz 

trabalhista, mormente em questões envolvendo discriminação de gênero, uma vez 

que a dificuldade no campo da prova se mostrou o grande entrave ao êxito das 

demandas ajuizadas e, provavelmente, obstáculo ao ajuizamento das demandas 

não judicializadas.  

 

Todavia, há propostas de emendas para a exclusão do citado dispositivo, a 

exemplo a de autoria do Deputado Miro Teixeira (PDT/RJ), qual seja, EMC nº 

812/11. Nesta, o deputado defende que: 

 
 A busca pela isonomia das partes é tarefa constante do legislador. 
(...) As expressões genéricas adotadas pela proposição, no entanto, 
transferem ao magistrado um poder que até hoje tem sido 
prudentemente reservado ao legislador, qual seja, o de previamente 
definir, em observância ao princípio da legalidade, a quem deve 
incumbir a produção das provas no processo judicial. O sistema hoje 
vigente é equilibrado justamente porque as partes já sabem de 
antemão as provas que devem produzir, reservando-se ao juiz a 
prerrogativa de livremente apreciá-las. 

  

 O entendimento do deputado, no sentido de excluir a possibilidade de o 

magistrado determinar a inversão do ônus probatório, reflete o receio de conferir 

“poder” ao Judiciário, mediante o qual velará pela busca da verdade real com mais 

eficiência e eficácia, em prol da efetividade do processo.   

 

                                                 
414

 O art. 357 do projeto de lei que trata da reforma do CPC estabelece que compete ao autor a prova 
do fato constitutivo de seu direito, bem como ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou 
extintivos do direito autoral. 
415

 Fonte: Sítio da Câmara dos Deputados. Disponível em 
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=831805&filename=PL+8046
/2010. Acesso em 03/04/2013. 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=831805&filename=PL+8046/2010
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=831805&filename=PL+8046/2010
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No mesmo sentido, a EMC nº 504/2011, de autoria do Deputado Arthur 

Oliveira Maia (PMDB/BA), que na justificativa que embasa a emenda sustentou que: 

 

A supressão do artigo 358 se faz necessária, uma vez que a inversão 
do ônus da prova pode comprometer a imparcialidade do juiz e 
desequilibrar as forças entre os litigantes. Ademais, já existe no 
Código de Defesa do Consumidor previsão que autoriza a inversão 
do ônus da prova (art. 6º, VIII do CDC) para as demandas que 
envolvam relações de hipossuficiência.416 

 

 Certo é que, se o Projeto de Lei nº 8.046 de 2010, que dispõe sobre a reforma 

do Código de Processo Civil e trata da questão da distribuição do ônus da prova, for 

acolhido, prevendo a possibilidade de o juiz estabelecer de forma dinâmica o ônus 

probatório, mais espaço terá o magistrado para buscar a verdade real nas causas 

envolvendo discriminação por gênero. 

 

Contudo, na hipótese de não ser aprovado (ou mesmo, de ser suprimida a 

possibilidade de inversão do ônus probatório), o magistrado trabalhista ainda pode 

ter uma atuação mais ativa relativamente às causas envolvendo discriminação de 

gênero com as armas processuais de que já dispõe.  

 

O princípio inquisitorial mitigado vigora no âmbito do processo do trabalho, 

insculpido no art. 765 da CLT e, a partir deste, confere-se ao juiz trabalhista ampla 

liberdade na condução do processo, inclusive para determinar as diligências e 

realização de provas que entender necessárias, no afã da busca pela verdade real, 

sempre limitado, há que se ressaltar, pelo princípio da imparcialidade. 

 

 A partir de tais afirmações, o juiz trabalhista pode e deve se utilizar das 

máximas de experiência e presunções com menos parcimônia e com mais vigor, 

reconhecendo a força probandi destas, de modo a determinar que os empregadores 

exibam documentos que comprovem, v.g., a quantidade de empregados do sexo 

masculino nos órgãos de gestão da empresa, presumindo-se que ordinariamente as 

mulheres não são alçadas a tais cargos (vide pesquisas apresentadas no tópicos 

                                                 
416

 Fonte: Sítio da Câmara dos Deputados. Disponível em 
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=944951&filename=EMC+50
4/2011+PL602505+%3D%3E+PL+8046/2010. Acesso em 03/04/2013. 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=944951&filename=EMC+504/2011+PL602505+%3D%3E+PL+8046/2010
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=944951&filename=EMC+504/2011+PL602505+%3D%3E+PL+8046/2010
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1.1, 2.2 e 4.2 do presente trabalho). E, diante da quantidade de estudos teóricos e 

pesquisas sobre o tema, não é absurdo construir presunções com base no que 

ordinariamente ocorre em toda a sociedade. 

 

A doutrina também indica exemplos de utilização das máximas de experiência 

como meio de prova em lide envolvendo discriminação no processo do trabalho:  

 
Como se vê da reportagem elaborada por revista técnica do próprio 
órgão de classe dos profissionais da área de recursos humanos, o 
ordinário é a utilização de desculpas como “não tem o perfil” para 
mascarar critério discriminatório de seleção de candidato ao 
emprego. Esta é a máxima da experiência, amplamente divulgada 
entre os profissionais de recursos humanos, a qual a Justiça do 
Trabalho não pode ignorar. Diante do art. 335 do CPC e 
considerando a máxima da experiência, o juiz pode considerar 
provada, prima facie, a discriminação na seleção ao emprego quando 
o candidato for recusado por motivo vago, abstrato ou indeterminado. 
Compete ao empregador, nesse particular, elidir a máxima da 
experiência demonstrando que não discriminou o candidato ao 
emprego e que a preterição decorreu de critérios objetivos de 
seleção.417 

 

Presunções formadas a partir de dados estatísticos também são muito válidas 

e extremamente importantes em lides envolvendo qualquer espécie de 

discriminação, mesmo porque estes dados, normalmente, existem. Basta a consulta.  

 

Não apenas presunções. Alice Monteiro de Barros entende que não haveria 

necessidade de prova robusta em situação de discriminação, bastando a existência 

de prova circunstancial ou fundada em indícios. Em suas palavras: 

 

A pessoa considerada discriminada deverá apresentar fatos que 
permitam deduzir “indícios racionais” de discriminação fundada em 
sexo e o empregador deverá destruir a presunção, apresentando o 
motivo capaz de justificar o tratamento desigual. Exigir-se prova da 
discriminação ou da intenção de discriminar, inviabiliza o 
reconhecimento da igualdade de oportunidades e de tratamento no 
emprego.418 

 

                                                 
417

 CHEHAB, Gustavo Carvalho. O princípio da não discriminação e o ônus da prova. Rev. TST, 
Brasília, vol. 76, nº 3, jul/set 2010, p. 57. 
418

 BARROS, Alice Monteiro de. Discriminação no emprego por motivo de sexo. In: VIANA, Márcio 
Túlio; RENAULT, Luiz Otávio Linhares (Coords). Discriminação. São Paulo: LTr, 2000. p. 41. 
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Portanto, o magistrado trabalhista não pode deixar de perceber que a 

discriminação por gênero, assim como outras formas de discriminação arraigadas no 

seio da sociedade, são, muitas vezes, imperceptíveis até mesmo às próprias vítimas. 

Sendo assim, a prova se revela dificílima ou, até mesmo, impossível. Este talvez um 

dos mais árduos trabalhos do magistrado na atualidade: entender a sutileza de 

algumas situações, e não se fazer indiferente a estas. 
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CONCLUSÃO  

 

 

 O presente estudo, através de exame bibliográfico, constatou a manutenção 

da desigualdade de gênero no mundo do trabalho. Assim como nos demais corpos 

sociais, o ambiente de trabalho ainda sofre com discriminação de gênero e questões 

como desigualdade salarial, segregação vertical e segregação horizontal são 

comprovadas por estudos teóricos e pesquisas rotineiramente realizadas.  

  

 Partindo-se para a análise do papel do Poder Judiciário na erradicação da 

desigualdade de gênero, este trabalho produziu duas importantes conclusões.  

 

A primeira conclusão diz respeito à existência de baixíssimo número de 

conflitos trabalhistas judicializados relativamente aos temas elencados como de 

bastante relevância para estudos teóricos e objeto de diversas pesquisas 

anteriormente realizadas. 

 

 Como se observou no presente trabalho, o número de reclamações 

trabalhistas encontradas (apenas duas), seja por questões internas dos tribunais, 

relativas à indexação equivocada ou mesmo a não inclusão em banco de dados 

informatizados, seja pela efetiva inexistência das lides trabalhistas, não se coaduna 

com os dados obtidos em pesquisas e do discurso propalado por estudos 

acadêmicos, no sentido de que o gênero feminino sofre as discriminações relativas à 

desigualdade salarial, segregação horizontal e segregação vertical. 

 

 Observe-se que não se pretende afirmar que os conflitos não existem, mas 

tão-somente que estes não estão sendo judicializados. A razão da inércia das 

vítimas é questão sociológica a ser objeto de outro estudo, não fazendo parte do 

objeto de estudo desta dissertação. Afirma-se, tão somente, que os conflitos de 

gênero relativos à desigualdade salarial, segregação horizontal e segregação 

vertical não estão sendo judicializados de forma proporcional à ocorrência no mundo 

fático. As razões da inação não é uma questão que se pretendeu averiguar e 

tampouco comportaria aprofundamento científico neste trabalho. 
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Não se pode aferir, portanto, com base no presente trabalho, quais as razões 

pelas quais as mulheres não estão a ajuizar reclamações trabalhistas postulando o 

reconhecimento de direitos violados com base em discriminação de gênero, mas 

tão-somente afirmar que este fato vem ocorrendo. 

 

A segunda conclusão se refere justamente à dificuldade encontrada pelo 

litigante que, uma vez ingressando com a reclamatória trabalhista fundada em 

motivo discriminatório, não obteve êxito em sua pretensão por ausência de provas, e 

a dificuldade na obtenção de fontes e meios de provas. 

 

Restou afirmado que dificuldade de prova é, ao mesmo tempo, incentivador 

dos agentes discriminantes e inibidor das queixas das vítimas, que ainda se sentem 

indesejavelmente expostas pelo processo. 

 

 Neste particular, procurou-se demonstrar a necessidade de os magistrados 

utilizarem com sensibilidade a interpretação dos dispositivos legais existentes, 

mormente as normas previstas nos arts. 765 da CLT c/c 334, IV e 335 do CPC. 

 

 Enquanto não há modificação legislativa, a utilização cuidadosa de 

presunções e máximas de experiência por parte dos magistrados trabalhistas 

viabilizaria a prova nas causas envolvendo lides fundadas em motivos 

discriminatórios. Este o papel a ser desempenhado pelo Poder Judiciário na 

promoção da igualdade de gênero no âmbito processual: maior acuidade no campo 

da prova. 

 

A mulher pode até escolher não seguir por determinado caminho, mas o 

ordenamento jurídico deve propiciar, e o Poder Judiciário assegurar, que as 

oportunidades lhe sejam conferidas e que estes caminhos lhe estejam abertos. Se 

alguma mulher chegar à mesma conclusão que chegou a Professora de Princeton, e 

ex-Diretora de políticas de planejamento do Departamento de Estado Americano no 
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período 2009-1011, Anne-Marie Slaughter419, no sentido de que a mulher não pode 

ter tudo, que não o seja pela falência estatal, mas por sua própria vontade. Suas 

oportunidades não podem ser ceifadas pela discriminação e pelo não 

reconhecimento da diferença. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
419

 Why Women Still Can’t Have It All. Disponivel em 
http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2012/07/why-women-still-cant-have-it-all/309020/. 
Acesso em 07/11/2012. 
 

http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2012/07/why-women-still-cant-have-it-all/309020/
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