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RESUMO 

 

A homofobia, entendida como atitude de hostilidade perante indivíduos não heterossexuais, é 

extremamente presente no Brasil. Normas sociais implícitas – disseminadas por toda a 

sociedade brasileira – decorrentes de critérios aleatórios e arbitrários – influenciados, em muito, 

por dogmas religiosos e também por nossa história colonial patriarcalista –, consideram o 

homossexual como marginal, bizarro, estranho, extravagante. Aos indivíduos homo ou 

bissexuais é atribuído, a priori, um status de inferioridade ou anormalidade. De acordo com 

dados consolidados pelo governo brasileiro, relativos a 2013, mas divulgados apenas em 2016, 

foram apuradas, naquele ano, denúncias de 3.398 violações de direitos de lésbicas, gays, 

bissexuais, travestis e transexuais, número 46,25% superior ao registrado em 2011, início da 

série histórica. Estima-se, de acordo com dados de 2012, que em torno de 5% dessas agressões 

ocorram no ambiente de trabalho. A autoculpabilização pelas vítimas, consequência da 

naturalização da violência, implica na subnotificação dos casos de discriminação, indicando 

que tais números podem ser, em muito, subestimados. Neste contexto de graves violações a 

direitos de trabalhadores homossexuais, numa sociedade que tolera a homofobia e reifica o 

homossexual, o objetivo do nosso trabalho foi investigar se a homofobia disseminada na 

sociedade brasileira tem o condão de prejudicar – ou influenciar – decisões judiciais do 

Tribunais do Trabalho brasileiros. Por meio da avaliação de dados (exame do conteúdo 

decisões judiciais), conjugada com análise estatística a fim de apurar o padrão de repetição de 

determinados comportamentos, procuramos investigar se nossos Tribunais do Trabalho 

estariam replicando, ainda que indiretamente, atitudes homofóbicas. Analisamos 149 decisões 

judiciais proferidas por todos os vinte e quatro Tribunais Regionais do Trabalho brasileiros 

(exceto dois, que não retornaram nenhum acórdão que preenchia os critérios de busca), bem 

como pelo Tribunal Superior do Trabalho, e apontamos a tendência de comportamento de cada 

Tribunal, assim como os valores médios das indenizações concedidas. Verificamos, ao final, 

que muitas vezes os Tribunais se valem da subvalorização das provas produzidas, ou da 

concessão de indenizações em valores desproporcionalmente reduzidos, para normalizar as 

violências contra indivíduos homossexuais, reproduzindo posturas preconceituosas e, 

lamentavelmente, tolerando e compactuando com atos discriminatórios no ambiente de 

trabalho.  

 

Palavras-chave: Discriminação. Homofobia. Orientação-sexual. Direito do Trabalho. Direitos 

Humanos. Danos Morais. Indenização. Tribunais do Trabalho. Jurisprudência. LGBTT. 



 

 

ABSTRACT  

 

Homophobia, as such understood the attitude of hostility towards non-heterosexual individuals, 

is extremely present in Brazil. Implicit social norms – disseminated throughout Brazilian 

society – stemming from random and arbitrary criteria – largely influenced by religious dogmas 

and also by our colonial patriarchal history –, consider the homosexual as marginal, bizarre, 

strange, extravagant. Homo or bisexual individuals are always assigned, a priori, a status of 

inferiority or abnormality. According to data consolidated by the Brazilian government, related 

to 2013 but only released in 2016, 3,398 violations of lesbian, gay, bisexual, transvestite and 

transsexual rights have been reporter in that year, a number 46.25% higher than in 2011, when 

the historical series began.  According to data from 2012, it is estimated that around 5% of 

these aggressions occur in the workplace. Self-incrimination by victims, a consequence of the 

naturalization of violence, implies underreporting of discrimination cases, indicating that such 

numbers can be greatly underestimated. In this context of serious violations of rights of 

homosexual workers, in a society that tolerates homophobia and reifies homosexuality, the 

objective of our work was to investigate whether widespread homophobia in Brazilian society 

has the potential to impair or influence judicial decisions of the Brazilian Labor Courts. 

Through the evaluation of data (examination of content of judicial decisions), combined with 

statistical analysis to determine the pattern of repetition of certain behaviors, we sought to 

investigate whether our Labor Courts would be replicating, albeit indirectly, homophobic 

attitudes. We analyzed 149 judicial decisions handed down by all twenty-four Brazilian 

Regional Labor Courts (except for two which did not have any decision that matched the 

research criteria), as well as by the Superior Labor Court, and we pointed out the trend of 

behavior of each Court, as well as the average amounts of indemnities granted. In the end, we 

find that sometimes the Courts rely on the undercutting of the evidence produced, or on the 

granting of indemnities in disproportionately small amounts, to normalize violence against 

homosexual individuals, reproducing prejudiced understandings and, regrettably, tolerating and 

compacting discriminatory acts in the workplace. 

 

Keywords: Discrimination. Homophobia. Sexual Orientation. Employment Law. Human rights. 

Moral harassment. Indemnity. Labor Courts. Jurisprudence. LGBTT. 
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INTRODUÇÃO 

Ainda que se trate de um número provavelmente impreciso, já que a maioria dos 

cidadãos homossexuais opta por omitir sua identidade sexual, segundo estimativa da 

Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transexuais existem 

aproximadamente 20 milhões de cidadãos e cidadãs homossexuais no Brasil (MARTINS et 

al., [2009?]). Se considerarmos o total de 190,7 milhões de habitantes no país, conforme 

dados do último Censo (IBGE, [ca. 2010]), estaríamos tratando de cerca de 9,5% do total da 

população brasileira. Não é banal, pois, o estudo dos diversos fenômenos jurídicos 

envolvendo o tema.  

A sexualidade humana tem sido, ao longo da história, orientada e classificada de acordo 

com diversos critérios, aleatórios e arbitrários, sustentados por fundamentos morais, religiosos 

e, mais recentemente, médicos (FOUCAULT, 1999).  

Mesmo a homossexualidade já tendo sido amplamente aceita entre os povos da 

antiguidade clássica, notadamente os gregos, ao longo dos últimos séculos vem sendo 

veementemente repudiada pelas diversas culturas contemporâneas.  

Ao longo dos anos a homossexualidade já foi considerada pecado pelos religiosos, 

crime pelos juristas e patologia pela ciência. Já foi tida como subdesenvolvimento da 

plenitude sexual (FREUD, 2014), patologia sexual (GARNETS; KIMMEL, 1991) e doença 

mental (MARTIN; KNOX, 2000).  

Consequentemente, não obstante a homossexualidade seja, hoje, considerada uma forma 

legítima de expressão da afetividade e da sexualidade (BRASIL/CONSELHO FEDERAL DE 

PSICOLOGIA, 1999), ainda há um arraigado preconceito em nossa sociedade, o qual dá azo a 

estigmatizações e discriminações que são revalidados e reproduzidos diariamente, implicando 

em inúmeras violações de direitos de indivíduos não heterossexuais.  

É extremamente complexo o estudo das variadas formas de discriminação e 

estigmatização. O ser humano, por diversas razões, tende a valorizar ou desvalorizar 

determinada característica, atributo ou identidade social. Estes critérios, que levam à 

exaltação ou exclusão, pela maioria, de determinada pessoa ou de um grupo geralmente 

minoritário de pessoas, variam ao longo da história e dependem, também, de cada contexto 

social (CROCKER; MAJOR; STEELE, 1998). 

Diferentemente de outras formas de discriminação, como a sofrida por negros, 

mulheres, pessoas com deficiência e obesos, homo e bissexuais não são discriminados e 
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estigmatizados em decorrência de características físicas e mentais, mas em decorrência da 

errônea percepção social de que teriam um “desvio de conduta moral, que comprometeria 

seus desempenhos profissionais” (IRIGARAY; SARAIVA; CARRIERI, 2010).   

Foge ao escopo deste estudo a averiguação das causas dessa discriminação contra 

homossexuais. Nosso foco são seus efeitos jurídicos, especificamente no âmbito das relações 

de trabalho. Mas ainda que não nos atrevamos a mergulhar na seara da investigação das 

causas da discriminação – nobre trabalho que confiamos aos estudiosos da Psicologia, 

Sociologia e Antropologia, dentre outras ciências – no que nos cabe, no âmbito jurídico, 

vemos que a heteronormatividade
1
 que impera em nossa sociedade contribui para a 

perpetuação e normalização das discriminações contra homossexuais, já que faz com que atos 

discriminatórios extremamente nocivos sejam tidos como aceitáveis; violências e desrespeitos 

a direitos humanos de homo e bissexuais são tolerados e validados, ainda que por omissão.  

Os próprio homossexuais demonstram, em maior ou menor medida, ter internalizado 

conceitos heteronormativos, dando origem à pior forma de discriminação: aquela dirigida pelo 

indivíduo a si mesmo e/ou à categoria de pessoas na qual se enquadra, o que, no caso da 

orientação sexual, se convencionou chamar homofobia ego-distônica (MALYON, 1982) e que 

não apenas contribui para a persistência da heteronormatividade, mas indica anuência a 

atitudes discriminatórias, ao mesmo em tempo que gera grandes sofrimentos psíquicos ao 

sujeito.  

Como verificamos no presente trabalho, bi e homossexuais sofrem violências diretas ou 

indiretas em praticamente todos os meios sociais em que circulam. Não seria diferente no 

ambiente de trabalho.  

Assim, considerando o cenário de arraigados preconceitos, protegidos e reproduzidos 

pela heteronormatividade, nosso problema de pesquisa caminha pelo tratamento jurídico 

                                                 
1
 Heteronormatividade é o nome dado ao processo social e político que, de forma sutil e até imperceptível, 

estabelece a heterossexualidade compulsória por meio de processos continuamente reiterados e 

permanentemente revalidados e reproduzidos. A heteronormatividade opera para assegurar que a 

heterossexualidade seja e continue a ser entendida como a forma correta, a mais adequada ou a melhor, 

invalidando, ignorando e estigmatizando quaisquer formas não heteroafetivas e/ou que não condigam com os 

padrões largamente aceitos de correlação entre sexo, gênero e identidade (CAPRONI NETO; FONSECA, 2014). 

A heteronormatividade perpassa por todos os indivíduos da sociedade heteronormativa, ainda que 

inconscientemente, sendo reproduzida e revalidada pela mídia, pela escola, pela família, pelas religiões, pelas 

organizações empresariais etc. Isso quer dizer que ao se viver em uma sociedade heteronormativa, é 

extremamente difícil, para não dizer impossível, não ceder a comportamentos que reproduzam, revalidem e 

visem à perpetuação da heteronormatividade. Como consequência da heteronormatividade, indivíduos com 

orientações sexuais diversas são estigmatizados e, muitas vezes, violentados, sendo que tais atos discriminatórios 

tendem a se esconder, permanecendo impunes, sob o próprio manto da heteronormatividade, que se vale de 

conceitos morais aleatórios e arbitrários a fim de justificar, ratificar, incentivar ou tolerar atos discriminatórios.  
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dispensado pelos Tribunais Trabalhistas quando suscitados a resolver conflitos envolvendo 

discriminação de trabalhadores em decorrência de sua orientação sexual.  

Ainda que a Constituição da República Federativa do Brasil estabeleça, em seu art. 3º, 

inciso IV, a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 

quaisquer outras formas de discriminação, não há, na Constituição da República nem na 

legislação infraconstitucional, previsão específica quanto à vedação de discriminação por 

orientação sexual. Obviamente, a expressão ‘outras formas de discriminação’, ressalvada pelo 

texto constitucional, deixa claro que os alvos de discriminação listados (origem, raça, sexo, 

cor, idade) são meramente exemplificativos. Porém, as preferências do legislador 

constitucional para a eleição dos exemplos indicam, no mínimo, que o combate às diversas 

formas de discriminação contra indivíduos não heterossexuais não era prioridade social no 

momento da edição da Constituição da República de 1988. Se assim fosse, certamente a 

expressão ‘orientação sexual’ constaria dentre o rol de exemplos supracitado.  

A Lei nº 9.029, de 1995, que veda práticas discriminatórias para efeitos admissionais ou 

de permanência da relação jurídica de trabalho, seguiu no mesmo caminho, também se 

limitando a vedar discriminação por sexo, e não orientação sexual. Pelo menos não 

expressamente.  

Se é possível defender que a interpretação sistemática dos dispositivos constitucionais e 

legais em vigor, somada à conceituação ampla do termo “sexo” constante nos objetivos 

fundamentais da República garantiriam, por analogia, também a proteção contra 

discriminação por orientação sexual, fato é que as diversas formas de discriminação contra 

homossexuais existem de maneira disseminada. Com efeito, apenas 1% dos brasileiros não 

possui qualquer nível de preconceito sobre homossexuais (FUNDAÇÃO PERSEU 

ABRAMO; FUNDAÇÃO ROSA LUXEMBURGO STIFTUNG, 2009).  

Neste cenário de preconceito arraigado em todas as esferas da sociedade, não seria de se 

estranhar que mesmo em nossas Cortes Trabalhistas estivesse enraizada esta forma de 

pensamento preconcebido.  

É neste contexto, pois, que se insere o problema de pesquisa do presente trabalho. 

Buscaremos, por meio de estudo de casos – jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho 

(TST) e dos Tribunais Regionais do Trabalho (TRTs) –, averiguar se nossos Tribunais 

Trabalhistas têm, de alguma forma, sido tolerantes, nos casos que lhe são submetidos, a 

situações de discriminação por orientação sexual no ambiente de trabalho.  
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Nossa hipótese inicial de pesquisa é que nossos Tribunais, em maior ou menor medida, 

toleram situações de discriminação por orientação sexual no ambiente de trabalho. Caso nossa 

hipótese se confirme, buscaremos identificar, então, os argumentos jurídicos e fundamentos 

legais utilizados pelos Tribunais para não reprimir adequadamente estas formas de 

discriminação.  

Isto porque, mesmo que seja razoavelmente esperado que os magistrados brasileiros, 

como membros de uma sociedade na qual 99% das pessoas têm alguma forma de preconceito 

sobre homossexuais (FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO; FUNDAÇÃO ROSA 

LUXEMBURGO STIFTUNG, 2009), também, em alguma medida, repliquem, tolerem ou 

compactuem com este preconceito, fato é que juízes, desembargadores e ministros de 

Tribunais Superiores compõem um público qualificado que, ante ao dever de zelar pela 

observância da Constituição da República, deve, ao menos em suas decisões judiciais, fazer 

prevalecer o interesse público – a não discriminação.  

Em outras palavras, se os casos analisados indicarem, direta ou indiretamente, certa 

forma de tolerância em face de discriminações, aprofundaremos a análise para compreender 

os fundamentos jurídicos e legais de referidas decisões, posto que, ainda que possivelmente 

seu conteúdo seja preconceituoso, certamente não podem se afastar do Princípio da 

Legalidade e do respeito à Constituição do Brasil. Portanto, alguma manobra legal há de ser 

utilizada para justificar ou mascarar a discriminação. 

Neste ponto, nossa hipótese é de que a justificativa para fundamentar a discriminação 

velada nas decisões se dá pela subvalorização subjetiva, por parte do julgador, dos atos 

discriminatórios, de modo a não considerar como discriminatórias situações que notoriamente 

o sejam e/ou conceder indenizações reduzidas aos indivíduos discriminados. Ou seja, 

supomos, inicialmente, que as decisões judiciais compactuam com a discriminação por meio 

da relativização dos fatos e não através da fundamentação jurídica, já que não há como afastar 

o comando constitucional de repúdio a todas as formas de discriminação. 

Como veremos, esta é a conduta padrão da sociedade brasileira: minimizar, relativizar e 

normalizar as discriminações contra homossexuais. Veremos, neste estudo, que em nossa 

cultura piadas de cunho discriminatório e preconceituoso, que estigmatizam, causam dor e 

sofrimento, são amplamente aceitas, até mesmo pelos próprios indivíduos homossexuais, que 

muitas vezes inconscientemente reproduzem a homofobia a fim de conseguirem sentir-se 

integrados à sociedade, sem, porém, reduzir-lhes o sofrimento.  
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Com efeito, os Tribunais do Trabalho, protegidos ou confundidos pelo manto da 

heteronormatividade, ou até mesmo em decorrência de crenças pessoais, de cunho moral ou 

religioso dos seus membros, podem não enquadrar como discriminatória uma determinada 

situação que, do ponto de vista psicossocial, foi devastadora para o indivíduo.  

Por outro lado, os Tribunais podem reproduzir e veladamente validar discriminações, na 

medida em que, ainda que reconheçam como antijurídica determinada conduta 

discriminatória, concedam indenização em valor insuficiente para reparar o dano de forma 

efetiva, seja do ponto de vista da vítima – para compensar-lhe o sofrimento – seja sob o 

prisma do empregador –  para reprimir a reincidência da discriminação. 

Assim, outra hipótese inicial de pesquisa é de que mesmo quando nossos Tribunais 

aplicam indenizações como forma punição aos discriminadores e ressarcimento dos danos 

sofridos pelas vítimas, as mesmas não são adequadas ou suficientes para promover uma 

efetiva mudança de paradigmas, que favoreça a redução e/ou eliminação da homofobia nos 

ambientes corporativos. 

A sistemática de análise de dados escolhida foi o exame de conteúdo de documentos 

(decisões judiciais dos Tribunais), conjugado com análise estatística a fim de apurar o padrão 

de repetição de determinados comportamentos pelos Tribunais analisados.  

Feito este rápido delineamento do problema a ser enfrentado, cumpre-nos tecer algumas 

breves palavras a respeito das terminologias utilizadas com relação à orientação sexual.  

Até as décadas finais do século XX o termo mais comumente utilizado para enquadrar 

as práticas homossexuais e homoafetivas era ‘homossexualismo’. O sufixo ‘ismo’ é 

comumente utilizado para designar patologias, ainda que também possa indicar fenômenos 

linguísticos, sistemas políticos, religiões, esportes, preferências ou ideologias etc. A 

vinculação de referido sufixo à homossexualidade, pejorativamente associando-a a uma 

patologia, é compreensível, já que não bastassem os cenários de estigmatização, perseguição e 

até mesmo criminalização supra referidos, até 1990 a homossexualidade figurava no rol de 

doenças mentais da Organização Mundial da Saúde (COCHRAN et al., 2014).  

De fato, foi apenas em 1990, com a décima revisão do código internacional de doenças 

(CID-10), que se tornou consenso aquilo que já era defendido por diversos médicos e 

psicólogos: que orientação sexual, considerada isoladamente, não é uma doença (COCHRAN 

et al., 2014). A partir de então, estudiosos passaram a preferir o termo ‘homossexualidade’ ao 

invés de ‘homossexualismo’, a fim de retirar o tom patológico da prática homossexual.  
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Contudo, mesmo depois de passados mais de trinta anos da exclusão da 

homossexualidade do rol de doenças, líderes de seitas religiosas conservadoras, que ainda 

reprimem e condenam a homossexualidade, preferem, deliberadamente ou não, o termo 

‘homossexualismo’, insistindo na estigmatização e fechando os olhos ao consenso da 

comunidade científica.  

Ainda que haja, por parte de alguns, insistência em posicionamentos retrógrados, 

pesquisadores vanguardistas, por outro lado, vêm buscando terminologias ainda mais 

apropriadas a fim de reduzir cada vez mais o estigma que recai sobre os homossexuais.  

Neste contexto, Irigaray (2008) propõe uma nova denominação para nos referirmos às 

diferentes sexualidades. O autor sugere que ao invés de usarmos os termos ‘homossexual’, 

‘bissexual’ ou ‘heterossexual’, seria mais adequado utilizarmos as expressões homo, bi ou 

hétero ‘afetivo-sexuais’, já que relações abarcadas pelos termos, muito mais que apenas 

sexuais, são também afetivas. O autor explica que não se trata de mero capricho semântico, 

conquanto a nova denominação proposta garantiria a restituição e o reconhecimento das 

dimensões espiritual e emocional atreladas às orientações sexuais, reconhecendo a 

complexidade das relações humanas e as diversas formas amar e de se expressar afeto 

(IRIGARAY, 2008).  

Concordamos com o autor, na medida em que fazer referência às diversas manifestações 

afetivas e sexuais meramente na seara da sexualidade implica na continuidade de reprodução 

de estigmas, discriminando os indivíduos com sexualidades dissonantes daquela considerada 

‘normal’ – a heterossexualidade.  

Reconhecer que relacionamentos humanos (sejam eles homo, hétero ou bi) são 

sobretudo afetivos, mais do que apenas sexuais, não apenas equipara homo e bissexuais aos 

heterossexuais, como retira o caráter animalesco ou promíscuo naturalmente impingido às 

relações homo ou bissexuais.  

De fato, indivíduos homossexuais ou bissexuais não o são apenas porque praticam sexo 

com indivíduos de determinado gênero. As relações afetivas, sociais, familiares e econômicas 

(de mútuo apoio) que desenvolvem, mais do que a mera prática sexual, ou pelo menos 

conjuntamente a ela, os definem como não-heterossexuais. 

Assim, daremos preferência, nesta dissertação, ao termo ‘afetivo’ (e não ‘sexual’) para 

nos referirmos às diversas manifestações afetivas e sexuais. Ainda que, como bem pontuou 

Irigaray (2008), o mais preciso seria a junção ‘afetivo-sexual’, optamos pela discriminação 

positiva a fim de valorizar o caráter afetivo, além do meramente sexual, dos homo e 
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bissexuais, com o que pretendemos retirá-los “da condição de animais meramente sexuais 

(zoë) e restaurar-lhes à humana de bios” (BAUMAN, 2004).  

Consequentemente, ainda que possam ser consideradas neologismos, elegemos as 

expressões ‘homoafetivo’, ‘biafetivo’ e ‘heteroafetivo’ como nossa preferência para nos 

referirmos aos indivíduos comumente designados, simplesmente, como homossexuais, 

bissexuais e heterossexuais, respectivamente. Utilizaremos, da mesma forma, as expressões 

‘homoafetividade’ e ‘biafetividade’ para designar o que é comumente designado como 

homossexualidade e bissexualidade, respectivamente.  

Feita esta ressalva, cumpre-nos salientar que o estudo, no Brasil, sobre homoafetividade 

no ambiente corporativo ainda é inexpressivo quando comparado com as pesquisas realizadas 

no exterior (GARCIA; SOUZA, 2010). Especialmente nos Estados Unidos e na Europa os 

estudos se encontram em estágio mais avançado e, inclusive, as pesquisas alusivas à 

homoafetividade nas empresas já se dividem em quatro grandes eixos temáticos: 

discriminação, igualdade de direitos, desenvolvimento de carreira e revelação ou não da 

orientação afetivo-sexual (GARCIA; SOUZA, 2010). 

Entendemos que à luz da legislação trabalhista brasileira os dois primeiros grupos 

temáticos, de certa forma, se confundem, conquanto ambos se referem aos aspectos jurídicos 

da orientação afetivo-sexual no trabalho. De fato, a não igualdade de direitos pode ser 

compreendida como uma forma de discriminação. 

Os dois outros eixos temáticos – desenvolvimento de carreira e revelação ou não da 

orientação afetivo-sexual –, ainda que, de certa forma, também esbarrem nos primeiros, 

seriam menos jurídicos e estariam mais vinculados à Administração, à Psicologia ou à 

Sociologia.  

Ao longo de nossa pesquisa verificamos que, no Brasil, estas ciências já se encontram 

em estágio muito mais avançado no estudo dos impactos da homoafetividade em comparação 

com o Direito. De fato, ainda que haja expressivo material a respeito do tema sob a ótica das 

demais ciências sociais, ainda são escassos os trabalhos que cuidam das implicações jurídicas 

da orientação afetivo-sexual no ambiente de trabalho.  

A presente dissertação está dividida em três capítulos, além desta introdução e das 

considerações finais. No primeiro capítulo faremos um escorço teórico, analisando os mais 

recentes estudos sobre homofobia no ambiente de trabalho. 

No capítulo 2 faremos a análise de como o Direito vem reagindo às manifestações de 

discriminação em virtude de orientação afetivo-sexual no ambiente de trabalho. Por fim, no 
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último capítulo faremos uma análise da jurisprudência do Tribunal Superior e dos Tribunais 

Regionais do Trabalho sobre o assunto. 
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CAPÍTULO 1  AS FACETAS DA HOMOFOBIA 

A homoafetividade já foi considerada “uma variação da função sexual provocada por 

uma suspensão do desenvolvimento sexual” (FREUD, 2014), patologia sexual (GARNETS; 

KIMMEL, 1991) e doença mental (MARTIN; KNOX, 2000). 

Não obstante a homoafetividade seja, atualmente, reconhecida como uma forma 

legítima de se vivenciar a afetividade e a sexualidade (CAPRONI NETO; FONSECA, 2014), 

indivíduos homoafetivos ainda são vítimas de preconceito, discriminação e estigmas 

(CAPRONI NETO; FONSECA, 2014; GARCIA; SOUZA, 2010; IRIGARAY, 2008; 

IRIGARAY; SARAIVA; CARRIERI, 2010) nos diversos ambientes em que circulam, 

incluindo não só o espaço público como a própria família, a escola, a igreja e, também, o 

ambiente corporativo (CAPRONI NETO; FONSECA, 2014).  

Para que possamos discorrer a respeito das medidas legais viáveis para seu combate, 

repressão e, oxalá, eliminação, assim como sobre o posicionamento dos Tribunais com 

relação às diversas formas de opressão de indivíduos homoafetivos no ambiente de trabalho, 

entendemos ser prudente traçarmos algumas breves considerações a fim de posicionarmos 

conceitualmente preconceito, discriminação e homofobia, bem como para que se 

compreendam suas origens e raízes. É do que cuidaremos nos tópicos seguintes.  

 

1.1 ALGUNS CONCEITOS  

 

Preconceitos são quaisquer formas de “percepções mentais negativas em face de 

indivíduos e de grupos socialmente inferiorizados, bem como as representações sociais 

conectadas a tais percepções” (RIOS, 2007). O termo indica conceitos, opiniões ou 

julgamentos feitos sem o prévio conhecimento e julgamento da realidade (SILVA, 1998).  

O preconceito sobre indivíduos homoafetivos  

atua naturalizando uma ordem social e contribuindo para os processos de dominação 

social, assim inferiorizando as não heterossexualidades – seja pelo status de doença, 

de perversão ou pecado – e, concomitantemente, legitimando a heterossexualidade 

compulsória (CAPRONI NETO; FONSECA, 2014). 
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Discriminação é a “materialização, no plano concreto das relações sociais, de atitudes 

arbitrárias, comissivas ou omissivas, relacionadas ao preconceito, que produzem violações de 

direitos dos indivíduos e dos grupos” (RIOS, 2007). 

Foi a partir da II Guerra Mundial, especialmente em decorrência do fenômeno 

antissemita, que a comunidade científica passou a se debruçar com maior vigor sobre o estudo 

do preconceito e da discriminação.  

As primeiras pesquisas sobre discriminação giravam em torno da opressão de judeus, da 

segregação racial e supressão de direitos das mulheres (GARCIA; SOUZA, 2010). 

Conforme as pesquisas no campo do preconceito e discriminação evoluíram, termos 

específicos passaram a ser utilizados para classificar, de acordo com o objeto discriminado, as 

diferentes formas de discriminação e preconceito: antissemitismo para a discriminação a 

judeus, xenofobia para a aversão a estrangeiros, racismo para as diversas expressões de 

preconceito racial, machismo, sexismo e misoginia para designar as inúmeras manifestações 

de opressão às mulheres e assim por diante.  

Especificamente no que se refere às diversas manifestações hostis e discriminatórias em 

face de pessoas homoafetivas, diversas expressões têm sido utilizadas, como ‘homofobia’, 

‘heterossexismo’, ‘homossexofobia’, ‘homossexismo’, ‘homonegativismo’, 

‘antihomossexualismo’ e ‘antihomossexualidade’, sendo o primeiro, ‘homofobia’, o termo de 

preferência da literatura (GARCIA; SOUZA, 2010).  

Garcia e Souza (2010) justificam a preferência pelo termo homofobia no fato de que “o 

preconceito para com os homossexuais é primeiramente uma resposta a um ‘medo’, que é 

irracional e disfuncional para os indivíduos que manifestam o preconceito, pois os 

homossexuais são primeiramente vistos por eles como uma aberração individual”. Ainda 

segundo os autores, indivíduos que manifestam atitudes preconceituosas e discriminatórias 

em face de homoafetivos não percebem que, em verdade, seu posicionamento preconceituoso 

decorre de seus valores culturais.  

Apesar de os homo e bissexuais terem ganhado maior visibilidade, não raramente, 

observam-se atitudes de repulsa a eles e o desejo inconsciente de puni-los. Esse 

sentimento é denominado homofobia (...). Essa violência dirigida a minorias sociais 

ou grupais, como os homo e bissexuais, origina-se na ideia de pertencimento e de 

exclusão a um determinado grupo ou sociedade, o denominado “narcisismo das 

pequenas diferenças” (...) 

Há ainda o fenômeno da homofobia incrustada, o qual se refere à aceitação e adoção, 

inconsciente, de sentimentos, ideais e atitudes negativos contra os homossexuais e a 

homossexualidade. Não raramente, alguns gays e lésbicas compartilham desse tipo de 

sentimento de rejeição, denominado homofobia ego-distônica, causada pelo medo de 

serem “tirados do armário”, por autoafirmação e, também, pela dificuldade em 

lidarem com sua própria orientação sexual (IRIGARAY, 2008). 
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Como se vê, ainda que o sufixo ‘fobia’ seja utilizado para designar medo, pavor ou 

aversão, ‘homofobia’, em suas diversas variantes, tem sido utilizado para designar não apenas 

o temor, mas também a intolerância, o preconceito e a discriminação a indivíduos não-

heterossexuais, em decorrência desta característica. 

De fato, inicialmente o termo descrevia uma situação emocional, precisamente uma 

fobia, externalizada como medo, repulsa, aversão ou, até mesmo, agressão a pessoas 

homoafetivas. Posteriormente, o conceito foi ampliado para abarcar outras formas sociais de 

discriminação, que se mostraram mais arraigadas que as primeiras (CAPRONI NETO; 

FONSECA, 2014).  

Com efeito, trata-se de um conceito amplo, que engloba os diversos fenômenos sociais 

relativos ao preconceito, discriminação, intolerância e violência a homoafetivos (MARTINS 

et al., [2009?]). Desta forma, a homofobia pode ser definida como 

uma atitude de hostilidade perante homossexuais tanto homens como mulheres, sendo 

uma forma arbitrária de conferir ao outro um status de contrário, inferior ou anormal, 

podendo se dar nas relações sociais cotidianas de formas sutis e até brutais 

(CAPRONI NETO; FONSECA, 2014).  

Assim, “confinado no papel de marginal, o homossexual é apontado pela norma social 

como bizarro, estranho ou extravagante (...) o homossexual é sempre o outro, o diferente, 

aquele com quem é impensável qualquer identificação" (BORRILLO, 2010). 

A preocupação com a homofobia modifica a forma como a homossexualidade tem 

sido problematizada epistemologicamente e politicamente. Desse modo, torna-se 

relevante compreender as causas que levaram a considerar essa sexualidade como 

desviante e apreciar a hostilidade relacionada com a homossexualidade, portanto o 

foco é transferido da questão homossexual para a questão homofóbica (BORILLO, 

2010). Em tal perspectiva, é importante considerá-la como um instrumental de 

dominação através do quais sujeitos e grupos sociais disputam o poder, tendo como 

justificativa a heteronormatização de comportamentos socais (CAPRONI NETO; 

FONSECA, 2014). 

E ainda que o termo homofobia não englobe apenas o medo ou repulsa por 

homoafetivos, é no mínimo curioso notar que em pesquisa realizada sobre discriminação por 

orientação afetivo-sexual foi grande o número de indivíduos que demonstraram atitudes de 

repulsa, ódio ou forte reprovação a homo ou biafetivos ( FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO; 

FUNDAÇÃO ROSA LUXEMBURGO STIFTUNG, 2010; 2009).  

Só recentemente o preconceito e a discriminação relativos às diversas expressões da 

sexualidade passaram a ser objeto de estudo e, na verdade, ainda são incipientes e 

controversas as pesquisas sobre homofobia. Como dito, as primeiras pesquisas sobre 

discriminação giravam em torno do antissemitismo, da segregação racial e do sexismo, 

figuras que, ainda hoje, continuam como as mais estudadas (GARCIA; SOUZA, 2010). 
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Garcia e Souza (2010) salientam que  

Diferentemente do racismo e do sexismo, onde existe a presença de marcadores 

corporais, ou do antissemitismo, em que a pertinência genealógica pode ser rastreada, 

a homossexualidade manifesta-se em todas as raças, etnias, sexos e não há como 

distinguir de forma definitiva um homossexual por meros recursos visuais. A 

homossexualidade só pode ser colocada como algo “visível” pela autoidentificação ou 

pela atribuição de terceiros.  

Desta forma, esta possível invisibilidade facultada aos indivíduos homoafetivos não 

apenas diferencia a homofobia das demais formas de discriminação comumente estudadas, 

como dificulta seu combate e repressão. 

Mas há outros elementos que diferenciam, também, a discriminação por orientação 

afetivo-sexual do racismo, do sexismo e do antissemitismo: diferentemente de “outras formas 

de discriminação, pesa sobre a homossexualidade uma condenação moral, uma 

inaceitabilidade social e política e uma atribuição de relação entre homossexualidade e 

doença” (GARCIA; SOUZA, 2010).  

Como salientam Garcia e Souza (2010) a homoafetividade “tende a afrontar de uma 

forma mais radical e incômoda as instituições e valores da sociedade”. 

Ao contrário dos negros, mulheres, deficientes e obesos, discriminados e 

estigmatizados pelas suas características físicas e mentais, os gays o são pela 

percepção social de um desvio de conduta moral, que comprometeria seus 

desempenhos profissionais. Não raramente, os homossexuais masculinos são 

associados à fragilidade, medo e inconsequência (Saraiva & Irigaray, 2009), o que 

revela a heteronormatividade (Herek, 1984) como um dos pilares de nossa sociedade. 

Esta crença na superioridade da orientação heterossexual implica a exclusão, 

calculada ou não, de indivíduos não-heterossexuais de políticas públicas e 

organizacionais. Por não ser explícita, a heteronormatividade estigmatiza, nega e 

desqualifica qualquer manifestação não-heterossexual (Gutkoski, 2006). Esta crença 

encontra suas raízes na história, uma vez que a homossexualidade já foi considerada 

crime, pecado e patologia respectivamente pelo Estado, pela Igreja Católica e pela 

Ciência (Lopes, 2002); reifica-se no presente, nas brincadeiras de criança (Felipe, 

2006), letras de música (Faour, 2006); literatura (Antunes, 2006); bem como nas 

novelas e filmes (Necchi, 2006) (IRIGARAY; SARAIVA; CARRIERI, 2010). 

Neste cenário, afigura-se importante o estudo das causas, das raízes da homofobia e das 

formas de reprodução desse processo.  

No esforço de compreensão dos fenômenos do preconceito e da discriminação, a cada 

uma das aludidas manifestações associou-se um conjunto de circunstâncias, na 

tentativa de explicar a gênese e reprodução destes processos. Nesta empreitada, 

vislumbrou-se na pertinência cultural e genealógica o traço desencadeador do 

antissemitismo; na identificação de sinais corporais distintivos, especialmente cor e 

sinais morfológicos específicos, os marcadores de pertença racial, sob os quais se 

dinamiza o racismo; pela valorização da distinção morfológica sexual, a atribuição de 

identidades de gênero binárias, engendrando o sexismo (RIOS, 2007). 

Neste contexto, quais seriam as bases dessa normatividade moral que dá ensejo às 

manifestações homofóbicas e, ao que nos interessa neste estudo, quais as gêneses e 
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mecanismos de reprodução da discriminação por orientação afetivo-sexual, especificamente 

no ambiente corporativo? É disso que trataremos no próximo tópico.  

 

1.2 SOCIEDADE HETEROCÊNTRICA, EMPRESA HOMOFÓBICA 

 

O capitalismo, inegavelmente, franqueou diversas conquistas importantes às sociedades 

modernas. Ainda que esta não seja a realidade da maioria da população mundial, fato é que, a 

partir da prevalência do sistema capitalista em nível mundial, em muitas partes do mundo as 

pessoas passaram a viver mais e melhor. A medicina, a informática, as comunicações, as 

nanotecnologias, dentre inúmeras outras conquistas humanas, concentradas sobretudo no 

século XX, não deixam dúvidas que o sistema capitalista permitiu ou, pelo menos, foi palco 

para uma verdadeira revolução no conhecimento e desenvolvimento humanos.  

Por outro lado, alguns efeitos colaterais nefastos acompanham essas vitórias. O 

capitalismo é, por excelência, um sistema de competição, de premiação, de meritocracia. E 

como em qualquer sistema competitivo, inexoravelmente há sempre o vencedor e o perdedor. 

Não é possível que todos vençam a mesma competição ao mesmo tempo, sob pena de 

eliminar-se, justamente, o caráter meritocrático e se menosprezarem os louvores ao mais 

exitoso.  

Neste contexto, prevalece, em nossa sociedade, um ideal de tipo humano a ser 

perseguido; uma figura que é tida como parâmetro de sujeito vencedor e, portanto, no 

contexto competitivo, é considerado melhor que os demais.  

Esse modelo é validado dia após dia e sua hegemonia é preconizada e reproduzida, 

direta ou indiretamente, consciente ou inconscientemente, ao longo de gerações, por diversos 

aparelhos ideológicos, dentre eles destacando-se a família, a escola, a religião e a empresa 

(ALTHUSSER, 1983). 

Este modelo de sujeito vencedor tem características bem delineadas: trata-se de um 

homem (stricto sensu, ou seja, o indivíduo do sexo masculino), de cor branca, heterossexual, 

cristão e possuidor de capital econômico (MASCARO, 2013). 

Tal figura é tida, no inconsciente coletivo, como ideal, melhor, superior. 

Consequentemente, passa a ser considerada referência para análise e parâmetro de 

comparação dos indivíduos inseridos na sociedade. Aquele que não preencha todos os 
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requisitos deste modelo é tido como menor, menos importante, subalterno, inferior ou, até 

mesmo, inexistente.  

Nesta linha, a mulher – o feminino – é apenas considerada como categoria 

individualizada na medida em que não se enquadra no masculino: a mulher é o “não homem”, 

é aquela que não coube na fôrma padrão, é o sexo secundário, remanescente (BEAUVOIR, 

1995).  

E sem sombra de dúvidas, de todos os elementos desta fôrma (homem, de cor branca, 

heterossexual, cristão e possuidor de capital econômico), o de maior peso é o sexo, como se 

não ser homem tivesse o poder de invalidar os demais caracteres: é melhor ser homem, ainda 

que não se preencha os demais requisitos, que ser mulher. Não ser do sexo ou do gênero 

masculinos significa total incompatibilidade com a fôrma, o que torna irrelevante que as 

outras características (cor branca, heterossexual, cristão e possuidor de capital econômico) 

estejam ou não presentes. E, aparentemente, não “querer” ser homem – ou pelo menos não se 

enquadrar no estereótipo heterossexual masculino – parece ser muito pior.  

Especificamente no Brasil, nossa história colonial patriarcalista deixou profundas 

marcas na cultura nacional. “Todos os brasileiros têm sido educados sob a égide da 

hegemonia masculina, sistematicamente reificada e ratificada por meio das mais diversas 

manifestações culturais” (IRIGARAY, 2008).  

Mas os demais elementos do modelo de indivíduo capitalista (de cor branca, 

heterossexual, cristão e possuidor de capital econômico) também impactam profundamente 

nossa sociedade. Da mesma forma que o homem é a referência e a mulher o padrão desviante, 

a heteroafetividade é tida como correta, padrão e, consequentemente, como se fora a única 

existente. As demais formas de expressão afetivo-sexuais são tidas como secundárias, menos 

importantes, inferiores, primitivas, atrasadas.  

Portanto, designar alguém como homo ou biafetivo, significa, de plano, já afastar-lhe desse 

“ideal” de pertencimento, conquanto afasta-o da sexualidade tida como correta e única 

aceitável.  

Em pesquisa qualitativa sobre discriminação por orientação afetivo-sexual no ambiente 

de trabalho, Irigaray (2008) constatou que indivíduos heterossexuais pertencentes à classe 

social dominante e com alto nível educacional, mesmo quando se percebem ‘livres de 

preconceitos’, revelam discursos altamente marcados por adjetivação pejorativa e 

estereotipada de qualquer expressão não heterossexual.  
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Na sociedade brasileira de hoje, ser percebido ou se perceber como hétero ou 

homoafetivo significa muito mais do que uma mera constatação da orientação afetivo-sexual, 

posto que sexualidade é um conceito socialmente construído (McINTOSH, 1968; 

PLUMMER, 1975) e, como vimos, socialmente os não-heterossexuais são tidos como 

inferiores.  

As diversas adjetivações costumeiramente utilizadas no Brasil para designar indivíduos 

não heterossexuais, desde as mais ‘politicamente corretas’ às mais pejorativas,  validam essa 

inferiorização, atuando como instrumentos de categorização (machão, bofe, bichinha), de 

estigmatização (veado, bicha, queima-rosca, boiola) ou de segmentação (o homossexual é o 

“não heterossexual”, assim como a mulher é o “não homem” ou, pior, o sufixo de 

homossexualismo equipara a orientação afetivo-sexual a uma doença).  

Ao longo do tempo, essa adjetivação da homoafetividade tem reforçado e consolidado a 

valorização da heteronormatividade (HEREK, 1990). 

Irigaray (2008) observa que  

o modelo fascista de um homem agressivo, dominante e violento, sistematicamente 

naturalizado em romances, filmes, novelas e canções por meio dos (super) heróis, por 

exemplo, serve como cimento na edificação do Capitalismo Patriarcal. Este tipo de 

sistema garante ao conjunto de homens dominantes serem melhores e superiores do 

que o resto da humanidade e, consequentemente, gerando três frutos: o 

heterocentrismo, o machismo e a homofobia. 

O heterocentrismo é fruto da prevalência do heterossexualismo como padrão de 

comportamento socialmente aceito. Já o machismo é oriundo do paradigma de que as 

mulheres existem apenas como potenciais objetos sexuais a serem disputados pelos 

machos e procriarem outros machos (SCHOPPENHAUER, 2005), sendo, portanto, 

simples instrumentos de validação sexual da heterossexualidade e da virilidade. A 

homofobia, por sua vez, resulta de três fatores: a) a homossexualidade socialmente 

construída como antônimo da heterossexualidade, faz com que comportamentos 

homofóbicos sejam vistos como um instrumento eficaz de revalidação social e (re) 

afirmação da heterossexualidade; b) a homossexualidade remete ao afeminamento, ou 

seja, iguala os gays a outra “subclasse”: as mulheres e, finalmente, c) o prazer 

homossexual é considerado subversivo (IRIGARAY, 2008). 

O discurso machista e heteronormativo dominante, notadamente marcado por conceitos 

judaico-cristãos, sistematicamente associa os bi e os homoafetivos à devassidão e à vida 

desregrada, tolhendo-lhes o direito à felicidade, a qual apenas poderia, de acordo com tal 

discurso dominante, ser alcançada por meio do matrimônio e procriação heterocentrada.  

A hegemonia masculina é imposta por meio de uma violência simbólica, suave, 

insensível e invisível a suas próprias vítimas (BOURDIEU, 2007), uma vez que, 

enquanto poder, ela também gera prazer e se perpetua por vias puramente simbólicas 

da comunicação e do conhecimento (FOUCAULT, 1994) ou, mais precisamente, 

como apontou Bourdieu (2007, p.8): “do desconhecimento, do reconhecimento, em 

última instância, do sentimento” (IRIGARAY, 2008). 
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Esta ideologia amplamente disseminada e quotidianamente reproduzida e reforçada 

subtrai dos cidadãos homoafetivos direitos políticos como o direito à união civil, à construção 

de família e de parentalidade.  

As manifestações de discriminação a homoafetivos indicam um componente social da 

homofobia que demonstra “uma hierarquia entre as sexualidades de modo que à 

heterossexualidade seria designado um status superior, funcionando, por exemplo, pela 

negação de diretos aos não heterossexuais” (CAPRONI NETO; FONSECA, 2014). A figura 

do homoafetivo é sempre percebida com base na identidade masculina heterossexual 

(BOURDIEU, 2011). 

Mas não é só. Ao reforçar a hegemonia masculina, a heteronormatividade protege 

também os indivíduos heterossexuais promíscuos, já que os coloca sob um véu como se 

fossem praticamente inexistentes (normalizando a promiscuidade) e, da mesma forma, oculta 

famílias heterossexuais desregradas sob o manto da normalidade, subjugando mulheres, 

novamente, à inferioridade e impondo-lhes o silêncio obrigatório (COSTA, 2007). 

No discurso heteronormativo dominante, ao macho é reconhecida a natureza promíscua 

como natural e até mesmo esperada e incentivada, enquanto que às mulheres é reservado o 

papel de castas cuidadoras da família e criadoras dos filhos. Em outras palavras, são 

reconhecidas e validadas, no modelo do homem heterossexual, a necessidade pelo sexo e a 

busca pelo prazer, sendo que a mulher ideal deve ser assexuada, dedicando-se integralmente 

ao seu papel de mãe e cuidadora (IRIGARAY, 2008). 

Essa lógica confere caráter ameaçador aos relacionamentos homoafetivos, conquanto, 

do ponto de vista da ideologia heteronormativa dominante, os parceiros homoafetivos ousam 

democratizar o sexo e prazer. Além disso, os parceiros homoafetivos não “são sustentados 

pelo conveniente e socialmente aceito simulacro de uma família monogâmica” (IRIGARAY, 

2008).  

E como nos ensina Althusser (1983), este modelo heteronormativo é reproduzido e 

perenizado por diversos aparelhos ideológicos, dentre eles, como visto, a empresa. Se, como 

citado, a sexualidade é um conceito socialmente construído (McINTOSH, 1968; PLUMMER, 

1975), o ambiente de trabalho tem importante papel na construção social dos valores que 

norteiam a sexualidade, já que o trabalho humano, no sistema capitalista, sendo o eixo central 

da geração de riqueza, possui relevante papel nas relações sociais. “O espaço organizacional 

apresenta-se como um dos principais locais em que se encontram manifestos os dilemas da 

atualidade” (GARCIA; SOUZA, 2010). 
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Não obstante, historicamente as organizações empresariais têm sido entendidas como 

instituições neutras, nas quais os indivíduos convivem de forma funcional e orgânica, 

baseados meramente nos critérios objetivos e impostos de hierarquia, sem qualquer impacto 

direto das diferenças e individualidades de cada trabalhador. A empresa oculta, assim, 

diferenças e peculiaridades, não apenas, mas também no campo da afetivo-sexualidade. A 

organização padroniza e normatiza todos os trabalhadores, como se fossem iguais, sem 

qualquer singularização (GARCIA; SOUZA, 2010; IRIGARAY, 2008).   

Embora as relações organizacionais, entre elas as relações interpessoais em uma 

empresa, tentem romper na contemporaneidade com o modelo burocrático na criação 

de estruturas hierárquicas mais leves e fluidas, a ideia de um ambiente organizacional 

neutro, impessoal e despersonalizado ainda é algo defendido pelos gestores das 

organizações, sendo um valor vivo e marcante nas práticas organizacionais e nas 

relações interpessoais no trabalho (GARCIA; SOUZA, 2010). 

Esta normatização, porém, é meramente formal e, no que se refere à orientação sexual, 

revalida a heteronormatividade, já que a despeito da falsa impessoalidade empresarial o que 

se tem visto são indivíduos com características (inclusive orientações afetivo-sexuais), 

valores, posições pessoais e estilos de vida diametralmente diversos, mas que muitas vezes se 

calam como requisito para sobrevivência.  

A padronização empresarial, pois, subjuga diferenças. Muitas vezes empregados 

homoafetivos se escondem sob seus cargos, ainda que isto lhes cause grandes sofrimentos  

(SARAIVA; IRIGARAY, 2009).  

De fato “esta impessoalidade e esta neutralidade são mera ilusão, pois o ambiente 

organizacional é socialmente construído e nele se manifestam todas as formas de relações 

sociais, como, por exemplo, a sexualidade, o abuso sexual e a amizade” (GARCIA; SOUZA, 

2010).  

Com efeito, “discutir sobre o preconceito aos não heterossexuais, a homofobia e o 

heterossexismo no mundo do trabalho e das organizações implica primeiramente em 

reconhecer as relações de poder e que as organizações não são assépticas quanto à 

sexualidade” (CAPRONI NETO; FONSECA, 2014).  

O estudo sobre diversidade no ambiente de trabalho ganhou força na década de 1980. 

Inicialmente buscou-se avaliar e questionar a visão, até então dominante, de que as diferenças 

e peculiaridades de cada trabalhador eram pouco relevantes para os resultados da empresa 

e/ou para o clima na organização. Num segundo momento, passou-se a buscar alternativas 

para efetiva integração de minorias e respeito das diferenças (SARAIVA; IRIGARAY, 2009).  
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De toda sorte, ainda que não haja muito conhecimento acumulado sobre o tema, a 

questão da diversidade tem se incluído na pauta de empresas ao redor de todo o mundo, 

visando harmonizar a busca pelo lucro com o respeito à individualidade de cada trabalhador 

(SARAIVA; IRIGARAY, 2009). Em outras palavras, tem se buscado quebrar esta falsa 

padronização que vigora no ambiente corporativo, a fim de validar e garantir respeito às 

diversidades.  

De fato, o estudo da diversidade, essencialmente, nos convida a uma reflexão sobre 

reconhecimento e respeito da individualidade, identificando os elementos que tornam cada 

indivíduo único e, ao mesmo tempo, permite a identificação de grupos sociais por afinidades  

(SARAIVA; IRIGARAY, 2009).  

A este mister, pesquisas dão conta de que trabalhadores atrelados a grupos com 

características minoritárias em relação à totalidade (pessoas negras, com deformidades faciais, 

com deficiência física ou mental, obesas, homoafetivos, cegas, dentre outras), são alvo de 

estigma (SARAIVA; IRIGARAY, 2009).  

Isto quer dizer que o mero atributo de diferenciação passa a ser interpretado pela 

coletividade como depreciativo, gerando separação no grupo e sofrimento ao indivíduo 

segregado. “Para os empregados, conviver com indivíduos de identidades distintas pode ser 

intolerável” (SARAIVA; IRIGARAY, 2009).  

De fato, “em relação aos três espaços sociais onde as pessoas desenvolvem sua vida – 

familiar, social e profissional –, é no profissional que a discriminação contra homossexuais se 

torna mais presente” (GARCIA; SOUZA, 2010).  

Nem mesmo a adoção de supostas práticas de respeito à diversidade e de integração de 

minorias ao mercado de trabalho é efetiva para eliminar essa segregação, já que, muitas vezes, 

não passa de mero discurso político utilizado para capitalizar a favor da empresa um natural 

aumento da mão de obra (e consequentemente da diversidade) decorrente da expansão da 

atividade empresarial.  

O discurso, assim, não raro é utilizado de maneira instrumental a fim de buscar 

legitimidade perante o mercado e clientes, antes de representar um efetivo interesse social da 

empresa (SARAIVA; IRIGARAY, 2009), validando ainda mais a discriminação, já que a 

mantém oculta sob um manto de normalidade conquanto permite que ela conviva com 

políticas que formalmente a reprimem, porém na prática a ignoram. 

Um grupo de trabalho integrado, diversificado e produtivo é, em tese, diferencial para a 

empresa, conferindo-lhe vantagem competitiva sustentável. Em outras palavras, práticas de 
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tolerância, tratamento digno e igualitário, que nada mais são que deveres legais, são 

implementadas apenas de maneira formal, sendo divulgadas como diferencial competitivo 

(SARAIVA; IRIGARAY, 2009) sem, contudo, trazer impactos positivos relevantes.  

Ademais, supostas práticas de inclusão podem se revelar, na verdade, discriminatórias, 

conquanto indiquem tratamento favorável e benevolente para com as minorias, ao invés de 

conferir-lhes efetivo tratamento igualitário ao dispensado aos demais (SARAIVA; 

IRIGARAY, 2009).  

A efetiva aplicação de políticas de tratamento igualitário e respeito às diversidades 

enfrenta dificuldades decorrentes do enraizamento, no ambiente corporativo, dos preconceitos 

sociais, muitas vezes até mesmo no seio das minorias, e também em virtude da impunidade 

dos comportamentos discriminatórios no âmbito empresarial, justificada pelo fato de que, 

muitas vezes, a postura discriminatória e preconceituosa é arraigada também na direção da 

empresa (DINIZ et al., 2013, SARAIVA; IRIGARAY, 2009).  

Como se vê, pois, a sociedade heteronormativa implica numa empresa altamente 

homofóbica. A reprodução dos padrões sociais heterocentristas encontra grande ressonância 

no ambiente empresarial, propício para ampla retumbância da discriminação a indivíduos não 

heteroafetivos. 

Ainda que, como dito, o estudo da homofobia ainda seja incipiente no campo das 

pesquisas sobre preconceito e discriminação, algumas investigações qualitativas e 

quantitativas já foram realizadas sobre o tema. É sobre elas que nos de dedicaremos no tópico 

seguinte.  

 

1.3 A HOMOFOBIA EM NÚMEROS  

 

É consenso que as pesquisas quantitativas realizadas sobre discriminação por orientação 

afetivo-sexual, não apenas, mas também no ambiente de trabalho, são imprecisas graças à 

subnotificação dos casos de discriminação e violência (BRASIL, 2012, 2013, 2016; 

CAPRONI NETO; FONSECA, 2014; INSTITUTO ETHOS, 2013; IRIGARAY, 2008).  

Em verdade, o próprio número de indivíduos homoafetivos existentes no Brasil é 

incerto, já que a maioria opta por omitir sua identidade sexual. 



32 

 

Como vimos no tópico anterior, a heteronormatividade está arraigada em praticamente 

todos os setores da sociedade, inclusive nos ambientes que, em tese, deveriam proporcionar 

proteção e alento aos indivíduos discriminados.  

De fato, muitas vezes as violências a indivíduos homoafetivos ou transexuais partem, 

justamente, das autoridades policiais (OLIVEIRA, 1997), o que faz com que as vítimas de 

atos discriminatórios e muitas vezes violentos se calem, não prestando queixa ao órgão ou à 

autoridade competente. 

Mesmo quando a instância de denúncia é órgão interno da empresa (setor de recursos 

humanos, comitê de ética, ouvidoria etc.) acredita-se que muitos trabalhadores discriminados 

permanecem inertes por temerem retaliações. Garcia e Souza (2010) lembram que “a maioria 

dos homossexuais masculinos ou femininos não são assumidos no ambiente de trabalho e isto 

faz com que o potencial de discriminação deva ser bem mais alto do que os registrados”. E 

continuam: 

Herek (1998), ao pesquisar trabalhadores americanos que atuam em diversas áreas, 

afirma que em relação à discriminação e estigmatização de empregados homossexuais 

há predisposição para dois fatores: (1) empregados homossexuais tendem a esconder 

sua sexualidade no trabalho e (2) quanto maior a sensação de que há no trabalho 

discriminação e estigmatização baseada na sexualidade homossexual, mais provável é 

que os empregados homossexuais escondam sua orientação sexual (GARCIA; 

SOUZA, 2010). 

Ainda assim, e feita essas ressalvas, os números que se têm a respeito da homofobia são 

alarmantes.  

Segundo estimativa da Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e 

Transexuais (ABGLT), existem aproximadamente 20 milhões de cidadãos e cidadãs 

homoafetivos no Brasil (MARTINS et al., [2009?]). Se considerarmos o total de 190,7 

milhões de habitantes no país, conforme dados do último Censo (IBGE, [ca. 2010]), cerca de 

9,5% da população brasileira seria de homoafetivos. 

Pesquisa que investigou a percepção da população em geral, independentemente da 

orientação afetivo-sexual do entrevistado, sobre a existência ou não de homofobia no Brasil
2
, 

                                                 
2
 Pesquisa estatística realizada em nível nacional, com coleta de informações em campo no período de 07 a 22 de 

junho de 2008, considerando a população brasileira urbana adulta (16 anos e mais), com amostragem 

probabilística nos primeiros estágios (sorteio dos municípios, dos setores censitários e domicílios), combinada 

com controle de cotas de sexo e idade (Censo 2000, estimativa 2005, IBGE) para a seleção dos indivíduos 

(estágio final). A amostra total foi composta por 2.014 entrevistas, dividida em duas sub-amostras espelhadas, de 

1012 (A) e 1002 (B) entrevistas. Foram considerados 150 municípios (pequenos, médios e grandes), distribuídos 

nas cinco macrorregiões do país (Sudeste, Nordeste, Sul, Norte e Centro-Oeste). As entrevistas foram face-a-

face, domiciliares, com aplicação de questionários estruturados, somando 92 perguntas (cerca de 250 variáveis). 

Para evitar tempo médio de entrevista superior a uma hora de duração, parte das perguntas foram distribuídas em 

duas versões de questionário (A e B), mantendo-se 40 perguntas em comum a ambas. As duas versões foram 

aplicadas conforme distribuição das respectivas sub-amostras (A e B). A margem de erro é de até 2 pontos 



33 

 

revelou que praticamente a totalidade da população brasileira reconhece  que existe, em 

alguma medida (muito ou um pouco) preconceito sobre lésbicas, gays, bissexuais, travestis e 

transexuais (LGBTT) no país: 93% dos entrevistados responderam que existe preconceito 

sobre travestis, 91% reconhecem existir preconceito com relação a transexuais, 92% sobre 

gays, mesmo percentual com relação a lésbicas e 90% quando se tratam de bissexuais 

(FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO; FUNDAÇÃO ROSA LUXEMBURGO STIFTUNG, 

2009).  

A mesma pesquisa revelou, contudo, que a despeito de quase a integralidade da 

população reconhecer a existência de preconceito, menos de um terço dela se revela ou se 

considera preconceituosa em alguma medida (muito ou um pouco): apenas 29% admitem ter 

preconceito sobre travestis (sendo que apenas 12% revelam ser muito preconceituosos), 28% 

reconhecem ter preconceito sobre transexuais (11% muito), 27% revelam ser preconceituosos 

sobre lésbicas e bissexuais (10% muito, para ambos) e 26% com relação a gays (9% muito) 

(FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO; FUNDAÇÃO ROSA LUXEMBURGO STIFTUNG, 

2009). 

A discrepância entre os resultados nos dois cenários demonstra o quão veladas e 

enraizadas são as manifestações discriminatórias contra homoafetivos no país, desvelando alto 

índice de hipocrisia na sociedade brasileira. De toda sorte, é de se reconhecer que “o 

fenômeno de atribuir os preconceitos aos outros sem reconhecer o próprio é comum e 

esperado, posto que a atitude preconceituosa, considerada politicamente incorreta, tende a ser 

socialmente condenável” (FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO; FUNDAÇÃO ROSA 

LUXEMBURGO STIFTUNG, 2010).  

Em outras palavras, “o preconceito nos impede de ‘ver’ que o que ‘não vemos’ e ‘o que 

é que não vemos’, impossibilitando que enxerguemos os limites de nossa percepção da 

realidade” (CAPRONI NETO; FONSECA, 2014).  

Mas ainda assim, chama a atenção o elevado número de pessoas que se dizem 

preconceituosas, situação que não se repete em outras pesquisas semelhantes e 

contemporâneas sobre discriminação, como por exemplo a idosos e preconceito racial 

(FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO; FUNDAÇÃO ROSA LUXEMBURGO STIFTUNG, 

2010), o que indica que, ainda que politicamente incorreta, a homofobia é mais aceita 

socialmente que outras formas de discriminação. 

                                                                                                                                                         
percentuais para mais ou para menos nas perguntas aplicadas ao total da amostra e de até 3 pontos percentuais 

para mais ou para menos nas perguntas aplicadas apenas nas amostras A ou B, com intervalo de confiança de 

95% (FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO; FUNDAÇÃO ROSA LUXEMBURGO STIFTUNG, 2009).  
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Assim, referida pesquisa procurou identificar, também, o preconceito velado
3
, tendo 

revelado o preocupante número de que apenas 1% dos brasileiros não possui qualquer nível 

de preconceito em decorrência de afetivo-sexualidade.  

Do total da amostra, 6% dos entrevistados (que por suas respostas somaram mais de 

2/3 dos pontos possíveis) foram classificados como tendo forte preconceito sobre 

LGBTs; 39% como portadores de um preconceito mediano (somaram entre 1/3 e 2/3 

dos pontos) e 54% manifestaram um grau de preconceito que foi classificado como 

leve (ficaram abaixo de 1/3 da pontuação possível) ( FUNDAÇÃO PERSEU 

ABRAMO; FUNDAÇÃO ROSA LUXEMBURGO STIFTUNG, 2010; 2009). 

Não apenas o resultado da pesquisa em si é preocupante, como também a comparação 

com as demais formas de preconceito, conquanto pesquisa realizada sobre discriminação 

racial, inclusive utilizando metodologia e algoritmo semelhantes e com perguntas análogas
4
, 

revelou que 74% dos entrevistados manifestaram algum nível de preconceito racial, enquanto 

que no estudo ora em análise 99% dos entrevistados demonstraram ter alguma forma de 

preconceito sobre homo ou biafetivos (FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO; FUNDAÇÃO 

ROSA LUXEMBURGO STIFTUNG, 2010; 2009). 

Estes números indicariam que existe mais preconceito sobre homoafetivos que com 

relação a negros no país? 

Pode ser que sim, ou que não, mas não necessariamente. Ou talvez que as formas que 

o preconceito sobre LGBT adquire são piores que as do preconceito racial ou etário, 

em termos de violência e outras expressões de discriminação? Tão pouco os dados 

permitem afirmar, negar ou buscaram investigar isso. Na verdade, essa ‘disputa’ é 

falaciosa, a começar pelo fato de que as identidades em jogo estão, para milhares de 

pessoas, indissoluvelmente entrecruzadas (pensemos em negras lésbicas idosas)
5
. 

                                                 
3
 Para tanto, antes mesmo de entrar no tema sexualidades, homofobia ou discriminação, os pesquisadores 

formularam perguntas visando captar a aversão a determinadas pessoas ou grupos sociais comumente alvo de 

estigma. Mais adiante, a pesquisa questionou grau de concordância ou discordância com frases que costumam 

ser ditas sobre os homossexuais – coisas que algumas pessoas acreditam e outras não. E, finalmente, foram feitas 

perguntas sobre situações reais ou hipotéticas de proximidade e contato social com gays e lésbicas: no espaço de 

trabalho, na vizinhança, em amizades, com médico ou médica em um tratamento, com o professor ou professora 

de filhos pequenos e na hipótese de que o próprio filho ou filha fosse homossexual. Ao todo essas questões 

somaram 22 perguntas (26 variáveis), tendo-se atribuído às respostas de cada qual os valores zero, um ou dois – 

onde zero expressava não preconceito e dois a alternativa de resposta mais preconceituosa a cada pergunta. Por 

exemplo, diante da frase “a homossexualidade é uma doença que precisa ser tratada”, à concordância total 

atribuíram-se dois pontos, à discordância total zero ponto e às alternativas intermediárias (concordo em parte ou 

discordo em parte) um ponto. Ou ainda, “se soubesse que sua melhor amiga é lésbica” romperia a 

amizade recebeu dois pontos, não gostaria, mas procuraria aceitar recebeu um ponto e não se importaria ou 

ficaria contente zero ponto (FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO; FUNDAÇÃO ROSA LUXEMBURGO 

STIFTUNG, 2010). 

 
4
 Por exemplo, como reagiria ‘se sua filha ou filho casasse com um/a negra/o’, feita para os de cor não preta 

(FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO; FUNDAÇÃO ROSA LUXEMBURGO STIFTUNG, 2010). 

 
5
 O que nos remete à problemática da ‘interseccionalidade’, desenvolvida, a partir dos anos 1990, por Kimberlé 

Crenshaw (1991) e outras pesquisadoras inglesas, norte-americanas, canadenses e alemãs (HIRATA, 2014), que 

focaliza as intersecções de raça e gênero, abordando classe ou sexualidade e visa “levar em conta as múltiplas 

fontes da identidade” (CRENSHAW, 1991). Na definição de Bilge (2009), a interseccionalidade é uma teoria 
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Importa é não perder de vista que na investigação da opinião pública estamos sempre 

no campo nebuloso das percepções, e que, no terreno moral dos temas em pauta, a 

‘realidade’ encontra-se ainda menos acessível, mediada pela disposição a confissões. 

(FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO; FUNDAÇÃO ROSA LUXEMBURGO 

STIFTUNG, 2010) 

De toda sorte, isto explica, a despeito de não justificar, porque de acordo com os dados 

consolidados pelo governo brasileiro
6
, em 2012 foram registradas 9.982 denúncias de 

violações de direitos de indivíduos LGBTT, equivalentes a 27,34 violações por dia, 

representando um aumento de 166,09% em comparação com o ano anterior (BRASIL, 2013).  

Já os dados de 2013 indicam uma redução, com relação ao ano anterior, de 44,07% no 

número de denúncias (total de 1.695 denúncias de 3.398 violações, envolvendo 1.906 vítimas 

e 2.461 suspeitos) (BRASIL, 2016), que, ainda assim, são 46,25% superiores aos números de 

2011, início da série histórica.  

A análise das denúncias de violações de direitos em decorrência de orientação afetivo-

sexual indicam que a maior parte das vítimas são do sexo biológico masculino (em 2013, 73% 

eram de tal sexo) (BRASIL, 2016), valendo ressaltar que o número pode ser impreciso já que 

a classificação binária dos gêneros sexuais  compromete a estatística, na medida em que 

relega à invisibilidade indivíduos com identidades de gênero não enquadradas no binômio 

masculino/feminino, como as pessoas trans (BRASIL, 2013). 

Em relação à orientação afetivo-sexual, com relação aos dados de 2013, prevaleceu a 

maioria de não informados (46,8%), 24,5% de gays, 11,9% travestis, 8,6% lésbicas, 5,9% 

transexuais e 2,3% bissexuais (BRASIL, 2016).   

                                                                                                                                                         
transdisciplinar que visa compreender a “complexidade das identidades e das desigualdades sociais por 

intermédio de um enfoque integrado”, por meio da análise sistemática, e não isolada ou hierarquizada, dos 

principais elementos de diferenciação social (sexo/gênero, classe, raça, etnicidade, idade, deficiência e 

orientação sexual). “O enfoque interseccional vai além do simples reconhecimento da multiplicidade dos 

sistemas de opressão que opera a partir dessas categorias e postula sua interação na produção e na reprodução 

das desigualdades sociais” (BILGE, 2009).  

 
6
 O governo brasileiro tem publicado dados oficiais sistematizados sobre violência homofóbica no país. O 

primeiro relatório consolidou os dados de 2011 (BRASIL, 2013), e até o final de 2016 haviam sido divulgados 

os resultados de 2012 e 2013 (BRASIL, 2013; 2016). No âmbito do governo federal, o órgão de referência no 

tema é Secretaria Especial de Direitos Humanos do Ministério da Justiça e Cidadania, que sucedeu, em 

decorrência da reforma administrativa implementada por meio da Lei nº 13.341, de  29 de setembro de 2016, a 

Coordenação Geral de Promoção dos Direitos de LGBTT, então vinculada à Secretaria Nacional de Promoção e 

Defesa de Direitos Humanos da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Com pequenas 

alterações metodológicas de um ano para outro, os três relatórios já divulgados consolidam dados obtidos a partir 

de três fontes primárias: o ‘Disque Direitos Humanos’ (‘Disque 100’) da Secretaria de Direitos Humanos da 

Presidência da República, a Ouvidoria do Sistema Único de Saúde (SUS) e a Ouvidoria da Secretaria de 

Políticas para as Mulheres (SPM) (BRASIL, 2016). O próprio governo reconhece, porém, que as estatísticas 

referidas em tais relatórios não correspondem “à totalidade das violências ocorridas cotidianamente contra os 

LGBT, infelizmente muito mais numerosas do que aquelas que chegam ao conhecimento do poder público” 

(BRASIL, 2016). 
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Os números alusivos à cor/raça autodeclarada pelas vítimas chama atenção para a 

possível existência de preconceitos concomitantes (a já citada interseccionalidade, no caso, 

racismo e homofobia), posto que negros (pretos e pardos) totalizaram a maioria das vítimas 

(39,9%), bastante superior ao percentual de vítimas que se declararam brancas (27,5%), 

seguidos de amarelos e indígenas, somados com o 0,6%, valendo ressaltar, neste item, o 

considerável número de pessoas que não declararam sua cor/raça (32%) (BRASIL, 2016). De 

fato, os dados reforçam as interseccionalidades, já que “as discriminações se sobrepõem, 

fazendo‐se presente o racismo, a discriminação social, contra pessoas com deficiência, 

religiosa, geracional etc.” (BRASIL, 2013).  

Ademais, os números do governo brasileiro confirmam a tendência apontada pelos 

“estudos mais amplos sobre violência no Brasil, que apontam a população de pretos e pardos, 

como a mais vitimizada pela violência” (BRASIL, 2016). 

Ao que mais nos interessa no escopo do presente trabalho, referida pesquisa identificou 

que, em 2012, 5,37% das violações de direitos humanos por homofobia ocorreram no local de 

trabalho (BRASIL, 2013). Isto significa que, naquele ano, houve 536 atos de violência a 

LGBTT no ambiente de trabalho que foram objeto de denúncia (BRASIL, 2013), valendo 

novamente lembrar da já citada subnotificação das denúncias. Com relação aos dados de 

2013, não houve informação sobre ocorrências nos locais de trabalho (BRASIL, 2016).  

Os relatórios não classificam os atos homofóbicos ocorridos especificamente no local de 

trabalho de acordo com o tipo de violação (fazendo-o apenas de maneira genérica, para todos 

as violações), mas parece-nos razoável supor que também no ambiente de trabalho a maior 

parte das violações corresponderam a violência psicológica, física e discriminação, já que na 

amostra geral foram essas as espécies de violações mais identificadas: violências psicológicas 

somaram 40,1% do total, seguidas de discriminação, com 36,4%, 14,4% de violências físicas, 

3,6% de negligência e 5,5 outros (BRASIL, 2016).  

Também de maneira genérica com relação a todas as violações e não apenas aquelas 

ocorridas no local de trabalho (mas que, novamente, entendemos razoável considerar a mesma 

média), “dentre os tipos mais reportados de violência psicológica encontram‐se as 

humilhações (36,4%), as hostilizações (32,3%) e as ameaças (16,2%)” (BRASIL, 2016). 

Existem diversas pesquisas não acadêmicas, especialmente de ONGs e de empresas  

prestadoras de serviço de recrutamento e seleção,  relativas à discriminação por orientação 
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afetivo-sexual no ambiente de trabalho
7
. Ainda que sem base científica, os números 

encontrados não se distanciam muito daqueles apontados por pesquisas acadêmicas. 

Nos Estados Unidos, onde, como já mencionado, as pesquisas sobre o assunto já se 

encontram em fase mais avançada, há diversas fontes estatísticas a respeito de discriminação 

por orientação afetivo-sexual no ambiente de trabalho.  

Uma pesquisa vinculada à Faculdade de Direito da Universidade da Califórnia – Los 

Angeles (UCLA), por exemplo, revelou que naquele país entre 15 e 43% dos entrevistados 

relataram já ter sido vítima, em alguma ocasião, de algum tipo de discriminação nos seus 

locais de trabalho devido à sua orientação afetivo-sexual (BADGETT et al., 2007).  

Outra pesquisa, também nos Estados Unidos, deu conta que entre 25% e 66% dos 

empregados homoafetivos entrevistados fizeram algum registro oficial junto às suas 

empregadoras por terem sofrido algum tipo de discriminação (GARCIA; SOUZA 2010). 

Nos Estados Unidos, quando comparados aos heterossexuais com a mesma 

experiência, educação, profissão, estado civil e região de residência, eles recebem 

remuneração inferior, em média de 11% a 27% (Badget, 1995), e a probabilidade de 

serem alvo de agressões físicas ou verbais e até mesmo de serem demitidos, é duas 

vezes maior (Mays & Cochran, 2001). Já no Brasil, de acordo com Guimarães (2007), 

60% dos homossexuais já foram vítimas de algum tipo de agressão motivada por sua 

orientação sexual e todos revelam já terem vivenciado ou presenciado situações de 

intolerância e violência – psíquica ou física – em seus lares, escolas ou ambientes de 

trabalho pela mesma razão (IRIGARAY; SARAIVA; CARRIERI, 2010). 

No Brasil, ainda que as pesquisas quantitativas sejam mais escassas, ou seus números 

pouco confiáveis em decorrência da subnotificação, as avaliações realizadas indicam que os 

números são tão ou mais alarmantes que nos Estados Unidos.  

Uma pesquisa realizada em Porto Alegre no ano de 2004 constatou que 32,4% dos 

entrevistados sofreram discriminações na escola, 27,8% foram discriminados por amigos ou 

vizinhos, 24,6% por familiares e 10,9% no ambiente de trabalho ou em agências de emprego 

(GARCIA; SOUZA, 2010). 

                                                 
7
 Por exemplo, pesquisa realizada por uma empresa de consultoria com pessoas com idades entre 18 e 50 anos, 

de 14 estados do Brasil, mostra que 40% dos entrevistados já sofreram discriminação no trabalho por conta da 

orientação sexual e que que 38% das empresas têm restrições para a contratação de homossexuais. Ainda de 

acordo com os dados, 61% dos entrevistados declararam ter alta ou média influência ao escolherem uma vaga 

em determinada empresa com medo do empregador não aceitar sua orientação. Dentre os entrevistados, 47% 

revelam a orientação sexual no trabalho, sendo que desses apenas 32% assumem para o chefe imediato e apenas 

2% para o gestor de recursos humanos da empresa. Entre os principais motivos alegados para não se 

manifestarem estão medo de discriminação, demissão ou dúvida sobre a capacidade profissional, falta de 

intimidade e por não sentir necessidade para expor vida pessoal. A pesquisa também mostrou que em apenas 

52% das empresas a postura era favorável à diversidade. Quase metade das companhias brasileiras mostrou ter 

uma postura neutra ou desfavorável quanto à orientação sexual do candidato (SANTO CAOS CONSULTORIA, 

2008). 
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Os números de referida pesquisa, porém, parecem estar aquém da realidade, posto que a 

análise de processos judiciais envolvendo discriminação de pessoas homoafetivos indica que 

59% dos atos de homofobia ocorrem no ambiente corporativo ou em situações relacionadas ao 

trabalho (GARCIA; SOUZA, 2010). 

Outra pesquisa realizada na também na “Parada Gay”, desta vez na cidade de São Paulo, 

em 2005, identificou que 16% dos entrevistados já sofreram alguma forma de discriminação 

no emprego (CAPRONI NETO; FONSECA, 2014). A pesquisa revelou que as maiores 

vítimas da violência são as pessoas trans (37,5%), seguidas pelos homens homoafetivos 

(14,7%), pelas mulheres homoafetivas (14%) e, finalmente, pelos biafetivos (2,1%) 

(CAPRONI NETO; FONSECA, 2014), valendo ressaltar, porém, que especificamente com 

relação às pessoas trans, o número discrepante e acima da média pode indicar discriminação à 

identidade de gênero e não precisamente, ou não apenas, à orientação sexual
8
.  

Independentemente dos números, quer estejamos tratando de um universo de 10 ou de 

60% de homoafetivos vítimas de discriminação no ambiente de trabalho, as pesquisas 

qualitativas realizadas deixam claro o quão longe estamos de conviver com ambientes de 

trabalho livres de discriminação, onde todos são tratados de forma igualitária, sem estigmas.  

De fato, como veremos a seguir ao analisar algumas pesquisas qualitativas sobre o tema, 

as diversas formas de homofobia encontram-se profundamente arraigadas em nossas empresas 

e permanecem operando diariamente, sendo aplicadas e reproduzidas sob a proteção de um 

manto machista e heteronormativo.  

Irigaray (2008) realizou um estudo visando apreender como hétero, homo e biafetivos 

percebem, no âmbito corporativo, o que significa não pertencer à maioria.  

Em todas as categorias de entrevistados – homens e mulheres de todas as orientações 

sexuais – evidenciou-se a permanência do padrão hegemônico masculino como o 

parâmetro do “tipo ideal” na construção das diversas identidades (IRIGARAY, 2008). 

Os heteroafetivos entrevistados por Irigaray (2008) “revelaram a assimilação e 

introjeção dos estereótipos dos gays como seres afeminados, vaidosos, fúteis, fofoqueiros e 

sexualmente devassos”.  

De acordo com a pesquisa, para os homens e mulheres heteroafetivos ser heterossexual 

não significa apenas ter atração sexual pelo sexo oposto, mas se comportar como tal. 

Consequentemente, o(a) heteroafetivo tende a associar a heterossexualidade masculina à 

força, firmeza e objetividade, e não necessariamente à prática do ato sexual com mulheres.  

                                                 
8
 Para mais detalhes a respeito da discriminação sofrida especificamente por pessoas trans, travestis e 

transexuais, cf. “O lugar do travesti em Desterro” (OLIVEIRA, 1997).  
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Na mesma linha, antes de associar a heterossexualidade feminina com a prática de sexo 

com homens, os heteroafetivos a associam com doçura, feminilidade, sensibilidade, instinto 

materno. A heterossexualidade foi, durante a entrevista, sistematicamente associada à 

“normalidade”, “equilíbrio” e “felicidade”, inclusive por homoafetivos  (IRIGARAY, 2008). 

A partir da desconstrução dessas constatações, pode-se apreender que, na visão dos 

heterossexuais, gay é qualquer homem que não seja heterossexual ou que tenha um 

comportamento percebido como feminino pela sociedade. De fato, repetidas vezes, 

esse grupo ratificou a crença de que homossexual é o passivo da relação, o “que se 

deixa fazer de mulher”. Da mesma forma, qualquer mulher que traia o universo 

feminino, cujo comportamento e gestos sejam masculinizados, ou o modo de se vestir 

demonstre pouca vaidade, será percebida como lésbica (IRIGARAY, 2008). 

Durante as entrevistas Irigaray (2008) constatou que os entrevistados heteroafetivos se 

referiam aos homoafetivos masculinos como “gays”. Porém, ao se referirem ao ato 

homossexual em si, utilizaram expressões carregadas de estigma como ‘viadinho’, ‘baitola’, 

‘queima rosca’ e ‘boiola’, deixando clara a discriminação, o desprezo, a repugnância e 

preconceito com relação ao ato homossexual.  

Com relação ao comportamento social dos homo ou biafetivos, os entrevistados 

heteroafetivos classificaram como desvio de conduta, pecado ou doença (IRIGARAY, 2008). 

No caso dos homens, a repulsa aos homo e bissexuais encontrou suas raízes na intensa 

necessidade de ratificar a própria heterossexualidade ou num senso religioso, 

notadamente entre os evangélicos. No caso da mulheres, essa rejeição sempre esteve 

associada ao descontentamento e à incompreensão. (IRIGARAY, 2008) 

Essa postura dos empregados é corroborada e validada pelas condutas empresariais que, 

direta ou indiretamente, ratificam a discriminação de empregados e empregadas 

homoafetivos.  

Um estudo sobre a discriminação de empregados homoafetivos deu conta de que as 

empresas pesquisadas discriminavam indiretamente, pela falta de clareza nas informações, 

mesmo quando não faziam diferenciação entre empregados hétero e homoafetivos na 

concessão de benefícios, como, por exemplo, extensão do plano de saúde ao companheiro ou 

à companheira do(a) empregado(a) homoafetivo(a), quando isto era também franqueado ao 

heteroafetivo (GARCIA; SOUZA, 2010). 

Além disso, mesmo quando um ou outro benefício era concedido de forma equânime a 

empregados independentemente da orientação afetivo-sexual, a pesquisa verificou que nem 

todos os benefícios eram estendidos aos empregados homoafetivos (GARCIA; SOUZA, 

2010), deixando claro que a homofobia está presente mesmo nas empresas pretensamente 

inclusivas. E há situações ainda mais graves, como empresas que sequer concedem quaisquer 
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benefícios a empregados que mantenham relações homoafetivas estáveis (GARCIA; SOUZA, 

2010).  

A pesquisa verificou, ainda, que ao contrário do que se possa imaginar numa conclusão 

apressada, o que mais incomodou os empregados homoafetivos entrevistados foram as 

discriminações indiretas (GARCIA; SOUZA, 2010), como, por exemplo, piadas que se 

referem a homoafetivos de maneira caricata, estigmatizada e pejorativa. 

Diniz et al. (2013) realizaram uma pesquisa qualitativa com profissionais homoafetivos 

masculinos residentes em Aracajú/SE, Belo Horizonte/MG, Brasília/DF, Porto Alegre/RS, 

Rio de Janeiro/RJ, São Paulo/SP e Vitória/ES a fim de objetivo analisar a percepção dos 

entrevistados a respeito das políticas de diversidade sexual implantadas nas suas respectivas 

organizações.  

Os pesquisadores identificaram um grave descompasso entre o discurso formalizado nas 

políticas organizacionais sobre diversidade e as práticas efetivamente adotadas nas empresas. 

Observaram a intensificação das diversas formas de discriminação contra homoafetivos, 

mesmo com a crescente adoção de políticas de diversidade. O estudo apontou, ainda, uma 

grave pressão simbólica exercida sobre os empregados homoafetivos para que mantenham sua 

identidade sexual em sigilo, consequentemente ocultando e dificultando o combate à 

discriminação (DINIZ et al., 2013). 

A pesquisa verificou, ainda, que comumente os gestores agem com certa permissividade 

com relação a práticas discriminatórias e/ou são despreparados para lidar com as situações de 

homofobia. Somam-se a isso os preconceitos arraigados por parte dos gerentes, os quais, 

muitas vezes, ao invés de combater e reprimir as diversas formas de discriminação, chegam a 

adotar posturas, muitas vezes, assediadoras (DINIZ et al., 2013). 

Em estudo semelhante, porém focado em indivíduos homoafetivos masculinos 

exercentes do cargo de secretário executivo, uma posição tradicionalmente feminina, 

identificou, além de relevantes questões de gênero que fogem do escopo deste trabalho, que 

tal grupo de trabalhadores se identifica como posicionado às margens de um modelo 

considerado hegemônico (SOUZA; MARTINS; SOUZA, 2015). 

Ferreira (2007) também pesquisou os impactos de ser gay nas organizações 

contemporâneas, identificando que, em decorrência da discriminação, muitos profissionais 

homoafetivos chegam a preferir empregos públicos, protegidos pelo manto da estabilidade, a 

fim de gozarem de melhores condições de trabalho, que lhes permitam fugir deste tipo de 

discriminação.  
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A pesquisa identificou, também, a existência de punições e sanções no ambiente de 

trabalho em decorrência da orientação afetivo-sexual do trabalhador, ressaltando que, quanto 

menor o nível de instrução do trabalhador, maior são suas dificuldades de defesa, 

argumentação e réplica em face de situações discriminatórias, o que torna tais práticas ainda 

mais cruéis. O estudo verificou, ainda, que o indivíduo não heteroafetivo, assim como 

integrantes de outras minorias, tende a exigir mais de si próprio, cobrando de si mesmo um 

destaque ou diferencial nas diversas áreas de sua vida, “como forma de suprir e diminuir as 

lacunas decorrentes de preconceitos e discriminações sociais” (FERREIRA, 2007). Trata-se 

do (...) minority stress, vivenciado por diversas minorias vítimas de estigma (MEYER, 1995).  

Como se vê, as pesquisas dão conta da gravidade do tema, conquanto demonstram que a 

homofobia se encontra arraigada no ambiente corporativo, em mero espelho do enraizamento 

que ocorre nos demais setores da sociedade, gerando perpetuação de comportamentos 

homofóbicos, revalidando a postura heteronormativa.  

A nosso ver, a heteronormatividade se utiliza, inclusive, como ferramenta para essa 

revalidação e perpetuação, de desprezíveis estratagemas visando demonstrar que, na verdade, 

a homofobia já foi superada em nossa sociedade. Exemplo disso são as telenovelas veiculadas 

nos últimos anos, que praticamente à unanimidade trazem um personagem homoafetivo, 

porém estigmatizado, afetado, estereotipado. Nas raras vezes em que se tentou mostrar um 

personagem homoafetivo não estereotipado, a rejeição do público foi imediata
9
.  

Outra estratégia decorrente da heteronormatividade, que visa menosprezar e invisibilizar 

a homofobia, é a insistência de que nossa sociedade é inclusiva e pluralista, concedendo cada 

vez mais espaço para homoafetivos, inclusive para ascenderem em suas carreiras
10

.  

Como veremos no próximo item, porém, ainda que nossa sociedade esteja caminhando 

a passos largos a fim de promover a efetiva integração de homoafetivos e a eliminação de 

todas as formas de discriminação, fato é que tais indivíduos sofrem, diariamente, as nefastas e 

devastadoras consequências decorrentes das violências de que são vítimas.  

 

                                                 
9
 Por exemplo, na telenovela Torre de Babel, escrita por Sílvio de Abreu e exibida em 1998 pela Rede Globo, o 

casal de lésbicas Rafaela e Leila, vividas por Christiane Torloni e Silvia Pfeifer, foi retirado repentinamente da 

trama em virtude de alta rejeição da sociedade à sua relação amorosa. O casal formado por Fernanda 

Montenegro e Nathalia Timberg na trama Babilônia, de Gilberto Braga, exibida pela Rede Globo em 2015, 

também foi alvo de fortes críticas de diversos segmentos mais conservadores da sociedade.  

 
10

 A revista Exame veiculou, no ano de 2015, matéria de capa dando conta do suposto aumento do número de 

pessoas homoafetivas que ocupam posições de comando em organizações. Disponível em 

http://exame.abril.com.br/revista-exame/edicoes/1088/noticias/chefe-sou-gay.   
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1.4 AS DIVERSAS CONSEQUÊNCIAS DA DISCRIMINAÇÃO 

 

Como vimos, ainda são extremamente comuns as manifestações de homofobia no 

ambiente de trabalho, desde as mais veladas e indiretas até as mais agressivas e objetivas. 

Tantas são as formas, métodos e espécies de atos omissivos ou comissivos que podem 

caracterizar homofobia no ambiente de trabalho, assim como os inúmeros prejuízos que 

advém de tais atos, que alguns teóricos, especialmente da área de Administração, passaram a 

desenvolver algumas classificações dos tipos de homofobia, de suas consequências e dos 

mecanismos de defesa mais frequentemente desenvolvidos pelas vítimas.  

Costa (2007) classifica a discriminação de trabalhadores no local de trabalho em direta e 

indireta. A discriminação direta corresponderia a um tratamento diferenciado ilícito. Já na 

discriminação indireta, o objetivo do agente não é claro ou explícito.  

Greenhaus, Parasuraman e Wormley (1990) observam que a discriminação por 

orientação afetivo-sexual no ambiente de trabalho pode se dar no acesso ou no tratamento. A 

discriminação no acesso é caracterizada pela recusa de contratação do empregado homo ou 

biafetivo para uma posição para a qual estaria qualificado, apenas e tão somente em 

decorrência de sua orientação afetivo-sexual. “A discriminação no acesso faz com que um 

determinado grupo de pessoas com cargos de comando na organização não permitam que 

homossexuais sejam contratados para serem funcionários da mesma” (GARCIA; SOUZA, 

2010).  

Já a discriminação no tratamento decorre de atos ocorridos durante a vigência do 

contrato de trabalho.  

Devido a isso, as formas como os homossexuais gerenciam e revelam sua sexualidade 

no local de trabalho é uma questão delicada para gays e lésbicas, que sempre passa por 

uma relação dicotômica entre querer ser visto como heterossexual ou homossexual 

(Triandis e Gelfand, 1994). Button (2001) afirma que a autoaceitação de uma pessoa 

homossexual é cercada por atitudes que tendem a conceber a homossexualidade como 

algo patológico. Assim, pessoas heterossexuais são vistas como uma referência 

apropriada para julgar a si mesma e a homossexualidade é vista como algo limitador 

de suas vidas. Estas atitudes são marcadas com um desejo de ser heterossexual para se 

assemelhar à cultura predominante. Desta forma, estas atitudes estão fortemente 

associadas com o surgimento de uma raiva direcionada para uma sociedade 

homofóbica. Contudo, o nível de percepção de tratamento discriminatório 

experimentado é algo relativo, pois não se espera que uma experiência discriminatória 

afete empregados gays e lésbicas da mesma forma ou na mesma extensão (GARCIA; 

SOUZA, 2010). 

Qualquer espécie de discriminação, e não apenas a homofobia, pode se dar por omissão. 

Como já citado, discriminação é a “materialização, no plano concreto das relações sociais, de 
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atitudes arbitrárias, comissivas ou omissivas, relacionadas ao preconceito, que produzem 

violações de direitos dos indivíduos e dos grupos” (RIOS, 2007).  

A respeito da homofobia omissiva, Irigaray, Saraiva e Carrieri (2010) lembram que 

“normalmente a prescrição desacompanhada de ações concretas não implica o 

desaparecimento de problemas”.  

De fato, a concretização da homofobia de maneira indireta torna ainda mais perversos 

seus efeitos, pois se os valores heteronormativos da sociedade já tendem a validar e 

normalizar as práticas discriminatórias aparentes, aquelas ocultas acabam tratadas como se 

inexistentes fossem, permitindo não apenas que os violadores sigam impunes, como geram 

forte angústia nas vítimas que, muitas vezes, sequer têm condições de compreender 

objetivamente as razões de seu sofrimento. 

Diferentemente das outras formas de discriminação, que decorrem de critérios aparentes 

(cor, raça, gênero, aspecto físico etc.), indivíduos homo ou biafetivos podem, como regra, 

ocultar sua a orientação afetivo-sexual, e não raro o fazem no trabalho. Não obstante, ainda 

que não haja revelação oficial ou formal, a discriminação pode ocorrer, já que essencialmente 

atos homofóbicos decorrem de estigmatização e não necessariamente de conhecimento 

objetivo da orientação afetivo-sexual da vítima. Com efeito, 

na visão dos heterossexuais, gay é qualquer homem que não seja heterossexual ou que 

tenha um comportamento percebido como feminino pela sociedade. De fato, repetidas 

vezes, esse grupo ratificou a crença de que homossexual é o passivo da relação, o “que 

se deixa fazer de mulher”. Da mesma forma, qualquer mulher que traia o universo 

feminino, cujo comportamento e gestos sejam masculinizados, ou o modo de se vestir 

demonstre pouca vaidade, será percebida como lésbica (IRIGARAY, 2008). 

São diversas as formas de discriminação indireta, como, por exemplo, o isolamento da 

vítima, como se fosse portadora de uma doença contagiosa, tolhendo-lhe contatos com outros 

empregados ou clientes, gerando não apenas estigma pelo isolamento, como diversos males 

de ordem psicológica e social. Além disso, o isolamento pode prejudicar sua progressão na 

carreira, já que lhe tolhe de contatos essenciais para tanto.  

Em outros casos, o indivíduo homoafetivo tem direitos, vantagens ou benefícios 

inferiores, em comparação aos garantidos aos empregados heteroafetivos. É o caso, por 

exemplo, da permissão de inclusão de cônjuge em plano de saúde pelos empregados 

heteroafetivos, mas não aos homoafetivos que mantenham relacionamentos estáveis.  

Nesta situação, além dos efeitos psicossociais decorrentes da discriminação, a vítima 

sofre também financeiramente, já que deve arcar, às suas próprias expensas, com benefício 

que para os heteroafetivos é coberto ou subsidiado pela empresa.  
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Outra forma de discriminação indireta é não permitir o comparecimento ou não 

convidar a vítima para reuniões informais, eventos sociais ou outras atividades ocorridas fora 

da empresa, sendo importante lembrar que, algumas vezes, a própria vítima pode optar por 

não participar de eventos fora da empresa, por constrangimento (IRIGARAY; SARAIVA; 

CARRIERI, 2010), ainda que oficialmente lhe tenha sido permitida a participação.  

Outra forma extremamente comum de discriminação indireta é o humor, por meio de 

“piadas que falam pejorativamente de forma generalizada sobre homossexuais” (GARCIA; 

SOUZA, 2010). 

De fato, pesquisas a respeito de homofobia no ambiente de trabalho demonstram que 

uma das formas mais disseminadas de discriminação a homoafetivos se dá por meio de 

piadas. O humor possui um significado social, respondendo a exigências da vida em comum 

(IRIGARAY; SARAIVA; CARRIERI, 2010). Variadas são as razões do riso, que 

muitas vezes, é oriunda da comicidade percebida de caráter, já que o alvo do risível é 

o próprio homem; nele vida real e comédia se confundem. (...) No Brasil, os 

comentários bem humorados e as piadas se baseiam em traço psicológico (avareza, 

honestidade); estético (gordos, loiras); gênero (mulher); nacionalidade (portugueses, 

argentinos); naturalidade (nordestinos, gaúchos); raças e etnias (judeus, negros); bem 

como orientação sexual, especialmente os homossexuais masculinos e femininos... 

(IRIGARAY; SARAIVA; CARRIERI, 2010). 

Pelo menos até a década de 1990 piadas envolvendo negros eram socialmente aceitas. 

Hoje podem ser classificadas como racismo, crime inafiançável
11

. Com relação a indivíduos 

homoafetivos, estamos, ainda, na idade da pedra, já que não apenas comentários depreciativos 

a homoafetivo-sexualidade não são crime (portanto são lícitos
12

), como são socialmente 

aceitos
13

. Piadas sobre pessoas homoafetivos ainda são ‘politicamente corretas’.  

Mas não é porque ainda não são ilícitas que piadas envolvendo homoafetivos não 

possuem efeitos nefastos, até porque, o que nem tudo que é lícito é, necessariamente, ético.  

Em pesquisa sobre discriminação por orientação afetivo-sexual no ambiente de trabalho 

Irigaray (2008) notou que praticamente todos os indivíduos heteroafetivos homofóbicos 

procuravam justificar ou validar seus atos discriminatórios sob alegação de que não se 

tratavam de preconceito, mas de meras piadas. A pesquisa notou, porém, que “as chacotas, 

                                                 
11

 Ainda que, na prática, o Judiciário tenda a tratar esses casos como injúria racial, crime com penas mais 

brandas.  

 
12

 Versa o artigo 5º, inciso II da Constituição da República Federativa do Brasil que “ninguém será obrigado a 

fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei” (BRASIL, 1988). 

 
13

 O Projeto de Lei da Câmara dos Deputados nº 122, de 2006, de autoria da Deputada Iara Bernardi, propunha a 

criminalização da homofobia. Referido projeto, porém, foi arquivado, sem ser aprovado, em decorrência do 

encerramento da legislatura.  
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piadas pretensamente inócuas e comentários bem humorados burlam os discursos 

organizacionais, estigmatizam, corroboram o preconceito, e funcionam como controle social” 

(IRIGARAY; SARAIVA; CARRIERI, 2010)
14

.  

É comum nas falas dos heterossexuais a presença de estereótipos sobre homossexuais 

masculinos, sugerindo que se trata de alvos potenciais de piadas. (...) Os aspectos 

descritos, que variam da estética ao comportamento, em essência dizem respeito a 

uma observação atenta do diferente com o objetivo de rotulá-lo, e dele rir 

publicamente para assim mantê-lo sob controle, ao ressaltar quanto ele difere do 

padrão social” (IRIGARAY; SARAIVA; CARRIERI, 2010). 

De fato, piadas que fazem referências a homoafetivos de maneira caricata, 

estigmatizada e pejorativa, já foram apontadas, pelos próprios homoafetivos, vítimas da 

homofobia, como mais incômodas que outras formas de discriminação direta (GARCIA; 

SOUZA, 2010). “A ridicularizarão de homossexuais pelo corpo gerencial é algo corriqueiro e 

(...) basta o homossexual não estar no recinto para ser o alvo de chacotas destinadas 

especificamente a ele” (GARCIA; SOUZA, 2010). 

Nota-se, portanto, que  

o humor – por meio da comicidade, ironia, piadas e anedota – naturaliza a homofobia, 

e que ele é usado como um sutil instrumento de controle (Freitas, 1999) da 

sexualidade, do espaço social e dos valores heterocêntricos. De certa forma, se trata de 

algo de que se pode rir, porque é socialmente respaldado pela sociedade. Assim, 

desrespeitam-se os homossexuais, ao transformá-los em alvo de manifestações 

humorísticas(IRIGARAY; SARAIVA; CARRIERI, 2010). 

A demora na progressão na carreira, ou até mesmo a total estagnação, sem promoções 

ou aumentos salariais, são outra forma de discriminação identificada (GARCIA; SOUZA, 

2010). Podem decorrer de postura discriminatória e preconceituosa deliberada da direção da 

empresa, ou como efeito secundário da estigmatização sofrida pelo homoafetivo, posto que  

há evidências de que ser identificado como homossexual no mundo corporativo pode 

comprometer a ascensão profissional de um indivíduo, em função de sua dificuldade 

em elaborar uma rede de contatos já que, muitas vezes, por constrangimento, não 

participará de eventos sociais da empresa (IRIGARAY; SARAIVA; CARRIERI, 

2010). 

Já as práticas comissivas de homofobia são as mais variadas possíveis, desde 

xingamentos, ironias, fofocas, estigmatizações etc., até agressões físicas e morte.  

Os efeitos da discriminação por orientação afetivo-sexual no ambiente de trabalho 

podem ser gravíssimos. Além das consequências de ordem prática, como as acima relatadas 

(prejuízos financeiros, estagnação na carreira etc.), os homoafetivos sofrem de grave  

                                                 
14

 Para mais detalhes sobre os efeitos nefastos do humor no ambiente de trabalho, cf. “Humor e discriminação 

por orientação sexual no ambiente organizacional” (IRIGARAY; SARAIVA; CARRIERI, 2010). 
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angústia, impotência e ansiedade, uma vez que (...) se percebem obrigados a se 

manterem em permanente estado de vigilância pela expectativa de serem atacados 

física ou verbalmente a qualquer momento, introjetando, assim, atitudes sociais 

negativas, que se podem desdobrar em custos psicossomáticos (IRIGARAY; 

SARAIVA; CARRIERI, 2010). 

É de tamanha relevância o abalo psicológico vivenciado por aqueles que sofrem 

qualquer tipo de discriminação por pertencerem a uma minoria, seja ela qual for, que 

convencionou-se utilizar a designação minority stress justamente para correlacionar o 

pertencimento a uma minoria e a sobrecarga física e psicológica à qual ele ou ela está 

submetido.  Como regra geral, os indivíduos que pertencem a uma minoria tendem a sofrer, 

em maior ou menor medida, um desconforto social. Não raro, além do mero desconforto há 

estigmatização, que resulta em forte carga psíquica. É esse estresse crônico que se denomina 

minority stress, termo proposto por Meyer (1995), para quem o modelo de minority stress  

contempla três variáveis latentes. A primeira é a homofobia ego-distônica, isto é, o 

grau de intensidade que um homossexual introjetou os valores heterossexuais. A 

segunda é a expectativa de estigma, a antecipação por parte dos homossexuais de uma 

possível rejeição por conta de sua orientação sexual. Finalmente, a terceira, são as 

atitudes discriminatórias, incluindo desde as agressões verbais às físicas. 

Do ponto de vista psicológico, o minority stress implica na rejeição, pelo indivíduo, de 

sua própria identidade, implicando, também, em sua vitimação. Esta sensação constante de 

perseguição e discriminação, ainda que, eventualmente, não seja real, gera no indivíduo 

homoafetivo baixa autoestima. Estas pessoas, consequentemente, tornam-se inseguras e 

vulneráveis, podendo, inclusive, somatizar esse mal estar psicológico por meio de dor de 

cabeça, ânsia de vômito, taquicardia, dor na coluna e inchaço das pernas. (IRIGARAY, 2008) 

Para sobreviverem num ambiente altamente hostil, os trabalhadores homoafetivos 

adotam diversas posturas. Ainda que não seja totalmente adequado enquadrarmos e 

classificarmos as estratégias de sobrevivência, já que cada indivíduo poderá, em maior ou 

menor medida, adotar uma infinidade de posturas, as pesquisas identificaram algumas atitudes 

mais comumente adotadas por homoafetivos em seus ambientes de trabalho.  

Mais do que segmentar tais indivíduos, limitando-os às possíveis estratégias 

identificadas na classificação, esta vale como importante medida de análise do alcance das 

consequências da homofobia, conquanto indicam estratégias que impactam profundamente na 

maneira de ser e agir desses indivíduos.  

Neste mister, Irigaray (2007) divide os homoafetivos, no ambiente corporativo, em três 

grandes grupos: os que são totalmente assumidos, os parcialmente assumidos e os não 

assumidos. Segundo o autor, tal divisão seria relevante para permitir a avaliação das 

estratégias de sobrevivência de preferência de cada segmento.  
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A minoria dos homossexuais masculinos é totalmente assumida, ou seja, não esconde 

sua opção sexual em nenhuma dimensão da vida social; todavia, ao contrário do que a 

crença homofóbica preconiza, esse grupo não é composto por indivíduos afeminados. 

Apesar de se sentir confortável com sua orientação sexual, a maior parte de seus 

componentes demonstra certo desconforto em incorporar o parceiro à vida 

organizacional. Essa situação é consequência das políticas organizacionais, as quais 

não concedem às relações homoafetivas os mesmo benefícios sociais que os casais 

heterossexuais têm direito e ao fato de, mesmo em empresas que incorporam essas 

minorias nas suas políticas de diversidade, ainda se observam comentários 

homofóbicos, adjetivos pejorativos como referência aos gays, bem como piadas e 

brincadeiras de mau gosto (IRIGARAY, 2008). 

Já os parcialmente assumidos, são subdivididos por Irigaray (2008) entre os 

“heterossexuais organizacionais”, que são aqueles que apesar de assumirem sua orientação 

afetivo-sexual perante família e amigos, optam por não revelá-la no trabalho; e 

“heterossexuais funcionais”, assim entendidos aqueles que revelam sua orientação afetivo-

sexual apenas para um grupo seleto de amigos, mas não para a família nem no trabalho.  

Já os não assumidos, classificados pelo autor como “heterossexuais sociais”,  

buscam construir e preservar uma identidade heterossexual perante a sociedade. Eles 

levam verdadeiramente uma vida dupla, isto é, são casados, ou mantém 

relacionamento fixo com mulheres, cercam-se de outros heterossexuais, evitando 

contato social com indivíduos percebidos como gays e, constantemente, contam 

piadas sexistas e homofóbicas. Não obstante, esses homens também mantém 

relacionamentos físicos com outros homens, uma vez que se sentem muito 

confortáveis com a situação que vivem; pois, “têm o melhor dos dois mundos” 

(IRIGARAY, 2007, p.9). A principal característica de seu discurso frente aos outros 

dois, foi o fato de ele ter sido repleto de adjetivos e substantivos pejorativos, bem 

como expressões chulas, para se referir aos gays. (IRIGARAY, 2008) 

Como dito, Irigaray (2008) identificou estratégias comumente utilizadas pelos indivíduos de 

cada um dos grupos. Os assumidos adotam postura de ‘gladiadores’ ou ‘pacificadores’. Os 

primeiros são aqueles que lutam e batalham por seus direitos, não temendo represálias. Já os 

pacificadores evitam qualquer tipo de conflito. Os parcialmente assumidos geralmente optam 

por ser ‘gente boa’ ou ‘super homens’. Os ‘gente boa’ se valem de artifícios envolvendo 

humor para desviar o foco de sua orientação sexual e os ‘super homens’ debruçam-se sobre a 

competência, não recusando qualquer tarefa e procurando ser sempre ultra produtivos, 

também com o intuito de ‘compensar’ sua homoafetividade ou evitar discussões sobre ela. Por 

fim, os não-assumidos em geral optam pela postura de ‘machões’, ‘sedutores’ ou ‘invisíveis’. 

Os ‘machões’ internalizam e reproduzem estereótipos heterossexuais, “são explicitamente 

homofóbicos e, não raramente, têm como hábito coçar as partes genitais em público” 

(IRIGARAY, 2008). Os ‘sedutores’ simulam galanteios e investidas a mulheres, a fim de 

serem percebidos como heteroafetivos. Por fim, os ‘invisíveis’ procuram não se fazerem 

notados, a fim de não chamar atenção para sua orientação afetivo-sexual.  



48 

 

Como se nota, são diversas e relevantes as consequências psíquicas para indivíduos que 

sofrem discriminação por sua orientação afetivo-sexual no ambiente de trabalho. Ainda que a 

Constituição da República Federativa do Brasil estabeleça que todos são iguais perante a lei, 

referida igualdade, para homo e biafetivos, é, ainda, apenas formal, conquanto em suas vidas 

profissionais, no convívio com superiores, pares e subordinados, pagam altos custos em 

decorrência da estigmatização de sua afetivo-sexualidade, que lhes impõem penosos fardos.  

É premente, pois, que superemos este cenário, eliminando definitivamente toda e 

qualquer forma de discriminação, não apenas, mas também com relação a bi e homoafetivos.  

No próximo capítulo analisaremos o panorama jurídico relativo à promoção de 

igualdade por orientação afetivo-sexual no trabalho e ao combate à homofobia no trabalho.  
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CAPÍTULO 2  O PAPEL DO DIREITO NO COMBATE À HOMOFOBIA NO 

AMBIENTE DE TRABALHO 

 

Como vimos no capítulo anterior, são diversas as manifestações de preconceitos e 

discriminações em face de indivíduos homo e biafetivos. Neste capítulo analisaremos o 

tratamento jurídico dispensado à questão no Brasil e no mundo, a fim de identificar os 

instrumentos jurídicos de combate à homofobia e promoção da igualdade, bem como o 

arcabouço jurídico utilizado por nossos Tribunais a fim de analisar processos envolvendo o 

tema.  

Assim, o presente capítulo é de grande relevância para que possamos analisar as 

decisões judiciais envolvendo homofobia no ambiente de trabalho, bem como para avaliar se 

as mesmas têm o condão de, efetivamente, combater a discriminação por orientação afetivo-

sexual.  

 

2.1 UMA ORIENTAÇÃO AFETIVO-SEXUAL CRIMINOSA  

 

Apesar de constituir um ato natural inerente à condição humana, a sexualidade não é 

algo solto, desconexo, livre. Ao contrário, a sexualidade humana é sempre vinculada à cultura 

(ALVES, 2009).  

Consequentemente, os valores de uma determinada sociedade em um determinado 

período histórico influirão diretamente na maneira como tal sociedade encara as diversas 

expressões da sexualidade. De fato, “em todas as culturas é esperado um certo comportamento 

tanto da parte do homem como da parte da mulher e qualquer desvio neste padrão é 

reprimido” (ALVES, 2009).  

Mas como a cultura não é um dado estático, sua constante mudança impacta diretamente 

na maneira como a sociedade encara as sexualidades. “A mudança da sociedade traz novas 

formas de se viver a sexualidade. Nestas novas formas estão implícitas novas sanções, novas 

leis, novos modelos” (ALVES, 2009).  

Na Grécia e na Roma antigas a prática de atos sexuais entre indivíduos do sexo 

masculino era amplamente aceita  (OLIVEIRA, 1997), mas mesmo na antiguidade clássica o 

desenvolvimento da afeição entre homens adultos livres era considerada prática imoral 

(ALVES, 2009). Além disso, em tal período histórico já havia valoração das diversas 
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manifestações da sexualidade, sendo que os homens adultos livres “eram admitidos na função 

de ativos enquanto mulheres e escravos deveriam ser somente passivos” (ALVES, 2009).  

Com o declínio do império romano e ascensão dos valores católicos, a homoafetividade 

passou a ser fortemente condenada, sendo considerada prática imoral e pecaminosa (ALVES, 

2009; ARAÚJO, 2011; BRASIL, 2012; CAPRONI NETO; FONSECA, 2014; GARCIA, 

2012; IRIGARAY, 2008; IRIGARAY; SARAIVA; CARRIERI, 2010; JOCA, 2013; 

OLIVEIRA, 2011; TXAI CONSULTORIA E EDUCAÇÃO, [2014?]).  

Se, como vimos, para os povos antigos a sexualidade tinha regras delineadas pelo status 

social (homem/mulher, cidadão livre/escravo etc.), a partir da Idade Média a religiosidade 

passa a ter papel marcante na valoração das expressões afetivo-sexuais humanas.  

Da Idade Média em diante, Deus (a Igreja) passa a determinar o que é correto, aceitável 

ou tolerável em termos de sexualidade, condenando de maneira veemente, como pecados 

mortais, práticas sexuais dissonantes das permitidas.  

A partir de então, a visão ocidental sobre a homoafetividade passa a ser construída sobre 

o paradigma fundamentado no livro bíblico Levítico, segundo o qual a prática sexual entre 

duas pessoas do mesmo sexo seria anormal, torpe, suja, pecaminosa. Esta visão, que conferiu 

caráter de imoralidade à homoafetividade, justificou as inúmeras perseguições ocorridas ao 

longo da história em face de indivíduos homoafetivos, que, em um primeiro momento, eram 

assassinados a pedradas e, posteriormente, passaram a ser perseguidos pelo Tribunal do Santo 

Ofício da Inquisição e queimados em fogueiras. 

Historiadores apontam, ainda, que durante toda a Idade Média religiosos 

fundamentavam que a homossexualidade atentava contas a vontade de Deus, posto que o sexo 

seria destinado à procriação, a qual, segundo eles, era afrontada pela homossexualidade num 

cenário de baixa expectativa de vida e de vazios demográficos decorrentes de guerras, 

conflitos e doenças que, teoricamente, colocavam em risco a perpetuação da espécie humana. 

Neste cenário de perseguição religiosa a homossexuais, e num panorama marcado por 

Estados direta ou indiretamente controlados pela Igreja, não causa estranheza o fato de que a 

tendência primeira do Direito, pelo menos até o fim da Idade Moderna, com a Revolução 

Francesa, tenha sido criminalizar a homossexualidade (ALVES, 2009; ARAÚJO, 2011; 

IRIGARAY, 2008; ITABORAHY, 2012). De fato, em muitos países a homossexualidade foi, 

durante séculos, punida com a morte e, em alguns países, como veremos na sequência, ainda 

é, na segunda década do século XXI, considerada ilegal.  
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Ainda que baseados em fundamentos religiosos, os principais critérios jurídicos 

utilizados para justificar a criminalização da homossexualidade giravam em torno da moral, 

entendendo-se, de maneira geral, que a homoafetividade constituía uma imoralidade, um vício 

abominável que constituiria uma grave ofensa pela sua mera existência (OLIVEIRA, 2011), 

merecendo, por isso, aquele que a praticava, ser perseguido e extirpado da sociedade.  

No Brasil não foi diferente. Durante todo o período colonial a prática de atos sexuais 

consensuais entre pessoas do mesmo sexo foi considerada crime e punida severamente. A 

partir do descobrimento o Brasil passa a sujeitar à jurisdição do Tribunal da Inquisição 

(BUTTURI JUNIOR, 2013), passando a vigorar no Brasil, também, as Ordenações do Reino 

que eram, basicamente, compilações – ou Códigos – das leis portuguesas, tradicionalmente 

classificadas em Ordenações Afonsinas, de 1447, Manoelinas, de 1521 e Filipinas, de 1583.  

As Ordenações Afonsinas denominavam a homossexualidade por ‘sodomia’ e a 

tratavam como ‘heresia’ inserida no Título XVII, ‘Dos que cometem peccado de Sodomia’; a 

pena era de morte em fogueira. Mais precisamente, as Ordenações Afonsinas estabeleciam 

que quem praticasse sodomia deveria ser queimado e tornado pó, não se deixando rastros de 

sua memória (BUTTURI JUNIOR, 2013).  

As Ordenações Manoelinas tratavam do crime de sodomia em seu Título XII, dos ‘que 

cometem o pecado de sodomia’, fazendo-o, porém, de maneira mais ampla, já que 

equiparavam a sodomia à ‘bestialidade’, cobrindo, assim, um aspecto maior de crimes sexuais 

quando em comparação com as Ordenações anteriores (BUTTURI JUNIOR, 2013). 

As penas impostas pelas Manoelinas eram semelhantes às das Afonsinas: morte em 

fogueira, confisco de bens e infâmia para a descendência. Os efeitos da condenação, porém, 

foram ampliados, pois o crime passou a ser de lesa-majestade, atingindo toda a linhagem 

familiar (BUTTURI JUNIOR, 2013). Além disso, as Manoelinas “estendem as penas, como 

nos documentos do Santo Ofício posteriores, aos que não delatarem o crime e às mulheres que 

cometem ‘huas com outras’ o nefando” (BUTTURI JUNIOR, 2013).  

Por fim, as Ordenações Filipinas passaram a tratar a homossexualidade como ‘pecado 

nefando sensual’, mantendo a pena de morte em fogueira. Por terem sido editadas no auge da 

Inquisição católica, as Filipinas foram as mais severas das Ordenações com relação aos 

crimes sexuais, passando a punir com pena das galés, dentre outras, homens efeminados e/ou 

praticantes de onanismo (BUTTURI JUNIOR, 2013).  

Foi apenas depois da independência, com a outorga do primeiro Código Penal do 

Império, em 1830, que a prática de ato sexual entre pessoas do mesmo sexo deixou de ser 
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crime no país, já que o Código não mais fazia qualquer referência ao suposto tipo da sodomia 

(BRASIL, 1830). Obviamente, a descriminalização não foi, por si só, suficiente para impedir 

ou evitar a perseguição a homoafetivos no Brasil
1
.  

Com efeito, foram poucos os países ao redor do mundo que nunca tipificaram  a 

homossexualidade como crime nem implantaram leis que expressamente tornassem ilegais as 

práticas homossexuais, podendo-se citar, dentre eles, Burkina Faso, Congo, República 

Centro-Africana, Chade, Costa do Marfim, República Democrática do Congo, Gabão, 

Madagáscar, Mali, Níger e Ruanda (ITABORAHY, 2012). 

Por outro lado, na imensa maioria de países houve algum tipo de repressão, perseguição 

ou punição criminal a pessoas que praticavam atos sexuais com indivíduos do mesmo sexo 

consensualmente.  

Em Cabo Verde, na África, apenas em 2004 a homoafetividade deixou de ser crime. Na 

África do Sul em 1998 e na Guiné-Bissau, em 1993. Outros países africanos também não 

criminalizam a homoafetividade, como Benin, Congo, Moçambique e São Tomé e Príncipe, 

porém a data da descriminalização não é certa (CARROLL, 2016). 

Nos demais continentes, o retrato não é outro. Na América do Norte, ainda nos 

primeiros anos do século XXI havia regiões em que a homoafetividade era criminalizada: nos 

Estados Unidos da América até 2006 havia leis em alguns Estados perseguindo 

homossexuais, sendo o Missouri o último Estado a revogá-la. Já no Canadá a 

homossexualidade era crime até 1969.  (CARROLL, 2016).  

Na América Latina e Caribe, alguns países foram pioneiros: a Argentina, o Brasil
1
, El 

Salvador, Haiti, Honduras, Guatemala, Paraguai, Peru, República Dominicana, México, 

Suriname e Venezuela descriminalizaram a homossexualidade já no século XIX (CARROLL, 

2016).  

                                                 
1
 No Brasil a homossexualidade deixou de ser crime em 1831 (BRASIL, 1830; CARROLL, 2016). Não obstante, 

mesmo depois da descriminalização oficial outros instrumentos eram encontrados por juristas a fim de punir atos 

homossexuais. Em 1890, por exemplo, ainda que o Código Penal brasileiro não punisse claramente práticas 

homossexuais entre homens, juristas valiam-se de referências sutis nele contidas, como as expressões "atentado 

ao pudor" e "libidinagem", para de maneira extensiva e interpretativa punir a homoafetivo-sexualidade (SOUZA; 

PEREIRA, 2013). Já no final do século XX, embora a homoafetivo-sexualidade não fosse mais considerada 

crime pelo Código Penal brasileiro, em 1979 instaurou-se um processo contra “O Lampião”, jornal editado no 

Rio de Janeiro por jornalistas, intelectuais e artistas homossexuais, sob a acusação de infração contra a moral e 

os bons costumes, em clara repressão à homossexualidade (ALVES, 2009). Nota-se, portanto, que a mera 

revogação da legislação criminal que pune a homossexualidade pode não ser suficiente para a efetiva eliminação 

da estigmatização e perseguição de homossexuais. Além disso, ainda que tenha havido a superação da legislação 

que tratava a homoafetivo-sexualidade como crime, é inegável que os reflexos de tais peças legislativas 

persistem, posto que, como vimos no capítulo anterior, são gritantes os preconceitos e atos discriminatórios de 

que são vítimas indivíduos homo e biafetivo-sexuais.  
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Outros países do continente demoraram alguns anos mais: apenas em 1934 o Uruguai 

revogou a legislação que considerava crime a prática de ato sexual entre indivíduos do mesmo 

sexo; a Costa Rica em 1971, Cuba em 1979, a Colômbia em 1981, Bahamas em 1991, 

Equador em 1997, o Chile em 1999, e, finalmente, Nicarágua e Panamá apenas em 2008 

(CARROLL, 2016). 

A Turquia, o Japão e Taiwan foram os pioneiros no continente asiático, 

descriminalizando a homossexualidade, respectivamente, em 1858, 1882 e em 1896, sendo 

seguidos pela Cisjordânia, no Território Ocupado da Palestina, e pela Jordânia, ambas em 

1951, Tailândia em 1957, pelo Timor Leste em 1975, Bahrein em 1976, Israel 1988, China 

em 1997, Quirguistão, Cazaquistão e Tajiquistão em 1998, Nepal em 2008, bem como pelo 

Camboja, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Filipinas, Laos, Mongólia, Vietnam e pela maior 

parte da Indonésia, estes últimos em data incerta (CARROLL, 2016).  

A agitação política e social que permeou a Revolução Francesa justifica o pioneirismo 

da França entre os europeus, sendo que lá relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo 

deixaram de ser ilegais em 1791. A França foi logo seguida por Mônaco (1793), Bélgica 

(1795), Luxemburgo (1795), Países Baixos (1811), San Marino (1865) e Itália (1890) 

(CARROLL, 2016).  

Mais recentemente, já no século XX, foi a vez da Polônia (1932), Dinamarca (1933), 

Islândia (1940), Suíça (1942), Suécia (1944), Grécia (1951), Eslováquia (1962), Hungria 

(1962), República Checa (1962), Inglaterra e País de Gales (1967), Bulgária (1968), 

Alemanha (1968-69), Áustria (1971), Finlândia (1971), Noruega (1972), Malta (1973), 

Croácia (1977), Eslovénia (1977), Montenegro (1977), Espanha (1979), Escócia (1981), 

Irlanda (1982), Portugal (1983), Liechtenstein (1989), Andorra (1990), Ucrânia (1991), 

Estônia (1992), Letônia (1992), Irlanda (1993), Lituânia (1993), Rússia (1993), Bielorrússia 

(1994), Kosovo (1994), Sérvia (1994), Albânia (1995), Moldávia (1995), Macedônia (1996), 

Romênia (1996), Chipre (1998), Azerbaijão (2000), Geórgia (2000) e Bósnia Herzegovina 

(1998-2001) (CARROLL, 2016).  

Por fim, dentre os retardatários europeus, que apenas descriminalizaram a prática 

homossexual já no século XXI, encontram-se a Armênia (2003) e os territórios britânicos 

Ilhas Virgens, Anguilla, Ilhas Cayman, Montserrat, Pitcairn, Ilhas Geórgia do Sul, Santa 

Helena, Turks & Caicos, todos em 2001. Na Cidade do Vaticano também não é ilegal a 

prática de ato homossexual, não havendo precisão quanto à data (CARROLL, 2016). 
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Como se nota, ainda que alguns países relevantes no cenário político internacional 

tenham revogado já no século XVIII suas legislações que tornavam ilegal a prática de sexo 

consentido entre pessoas do mesmo sexo, apenas muito recentemente, no século XX, a 

descriminalização da homoafetividade foi prática que passou a prevalecer na maioria dos 

países membros da ONU.  

Apenas em meados do século XIX a sexualidade deixou de ser do campo de domínio 

exclusivo das religiões e passou a ser objeto de estudo das ciências médicas (ALVES, 2009). 

Não por isso, porém, práticas homossexuais passaram, de imediato, a ser tidas como normais. 

A sexualidade passou então a ser um problema médico sendo tratada não mais como 

crime ou pecado e ganhando a classificação de ‘doença’. Uma mudança radical se 

estabeleceu na relação da sociedade com a questão dos desvios sexuais que não mais 

desejava punir, posto que não era mais crime, e sim curar, pois se tratava de 

enfermidade. (...) Para Freud, o desejo sexual por pessoas do mesmo sexo está 

localizado nos desvios sexuais e constituem-se aquilo que ele denomina de ‘sexo 

contrário ou inversão’ (ALVES, 2009). 

Foi apenas no final do século XX que a classe médica chegou ao consenso no sentido de 

que a homoafetividade não é uma patologia. Em 1973 a Associação de Psiquiatria Americana 

(APA) excluiu a homossexualidade do seu “Manual de Diagnósticos e Estatísticas de 

Distúrbios Mentais”, mas foi apenas em 17 de maio de 1990 que a Organização Mundial da 

Saúde declarou oficial e formalmente que o direcionamento da afetivo-sexualidade para 

indivíduos do mesmo sexo não constitui doença, distúrbio nem perversão, tendo-o feito 

mediante exclusão da homossexualidade da Classificação Internacional de Doenças (CID). 

No Brasil o Conselho Federal de Psicologia (CFP) determinou, em março de 1999, que 

a homoafetividade não pode ser tratada como doença, desvio ou perversão, sendo vedado, 

expressamente, que psicólogos exerçam qualquer ação que favoreçam a patologização de 

comportamentos ou práticas homoeróticas, ou adotem ação coercitiva tendente a orientar 

homossexuais para tratamentos não solicitados. A regulamentação proíbe, ainda, que 

psicólogos colaborem com eventos e serviços que proponham tratamento e cura das 

homossexualidades. Ao contrário, a orientação do CFP é para que psicólogos contribuam para 

reflexões sobre o preconceito e o desaparecimento de discriminações e estigmatizações contra 

aqueles que apresentam comportamentos ou práticas homoeróticas (BRASIL/CONSELHO 

FEDERAL DE PSICOLOGIA, 1999). 

Os reflexos das conclusões científicas, porém, ainda tardam a prevalecer sobre critérios 

culturais, morais ou religiosos em muitas partes do mundo.  

Mesmo já decorrida mais de uma década do século XXI, persistem, no Brasil, algumas 

iniciativas no âmbito do Poder Legislativo com o intuito de reprimir a livre expressão da 
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sexualidade, geralmente com base em conceitos religiosos. Exemplo disso foram as tentativas 

de sustar os efeitos da resolução do Conselho Federal de Psicologia que proíbe a psicólogos 

que atuem com intuito de curar a homossexualidade (foi o caso, por exemplo, do Projeto de 

Decreto Legislativo nº 234/2011, apresentado pelo Deputado João Campos, do PSDB/GO, o 

qual foi posteriormente arquivado, posto que retirado pelo autor).  

Esta tendência reacionária parece não ser exclusividade brasileira. Ainda que nos 

últimos anos tenha caído o número de países que criminalizam a homoafetividade, em recente 

compilação sobre legislações ao redor do mundo que criminalizam relações sexuais 

consensuais entre adultos do mesmo sexo, constatou-se, há menos de 5 anos, um aumento no 

número de países que possuem legislação que de alguma forma persegue pessoas em 

decorrência de sua orientação afetivo- sexual: foram identificados, no ano de 2011, 78 países 

nessa situação, em comparação com 76 países ano anterior (ITABORAHY, 2012).  

Não obstante este número tenha apresentado leve queda nos últimos anos (CARROLL, 

2016; CARROLL; ITABORAHY, 2015; ITABORAHY, 2012) ainda impressiona o número 

de países que consideram ilegais e/ou de alguma forma criminalizam atos homossexuais: 

segundo a mais recente pesquisa realizada pela federação internacional das entidades 

dedicadas à promoção da igualdade de direitos para lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e 

transgêneros (International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association), no ano 

de 2015 em 74 países a prática de atos homoafetivos era ilegal (CARROLL, 2016), número 

ligeiramente inferior ao apontado na pesquisa relativa ao ano anterior (78 países em 2014, 

também equivalente a 39% dos membros da ONU) (CARROLL; ITABORAHY, 2015). 

Embora tenha-se identificado pequena queda entre os dois últimos estudos, é 

preocupante que tantos países ainda adotem postura (criminalização) que já foi considerada 

ultrapassada por boa parte do mundo há mais de um século.  

De fato, mesmo que na segunda década do século XXI boa parte dos países se declarem 

laicos, é inegável que direta ou indiretamente estão sujeitos às influências das diversas 

religiões adotadas pelos inúmeros atores que influenciam decisões governamentais. Com 

efeito, até hoje as influências de conceitos religiosos são visivelmente marcantes nos debates 

a respeito da homoafetividade, em muitos casos afastando a discussão da racionalidade crítica 

baseada em critérios científicos, ou dando menor valoração a estes (OLIVEIRA, 2011). 

Mesmo já decorrida mais de uma década do século XXI, religiosos ortodoxos “atribuem 

o flagelo da AIDS, por exemplo, ao castigo divino contra a revolução sexual e o movimento 

gay” (IRIGARAY, 2008). Mais do que isso, como visto acima 74 países ainda punem a 
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prática consentida de sexo entre pessoas do mesmo sexo, os quais se encontram elencados na 

tabela a seguir:  

 

Tabela 1 - Países onde a prática de atos sexuais consentidos entre pessoas do mesmo sexo 

é crime  

 

CONTINENTE PAÍSES TOTAL 
RESTRIÇÕES 

APLICÁVEIS A 

MULHERES 

África 

Argélia, Angola, Botsuana, Burundi, Camarões, 

Comores, Eritreia, Etiópia, Gambia, Gana, Guiné, 

Quênia, Libéria, Líbia, Maláui, Mauritânia, 

República de Maurício, Marrocos, Namíbia, 

Nigéria, Senegal, Seicheles, Serra Leoa, Somália, 

Sudão do Sul, Sudão, Suazilândia, Tanzânia, 

Togo, Tunísia, Uganda, Zâmbia e Zimbábue 

33 24 

Ásia 

Afeganistão, Bangladesh, Butão, Brunei, Gaza 

(no Território Ocupado da Palestina), Índia, 

Sumatra e Achém (territórios da Indonésia), 

Iraque, Irã, Kuwait, Líbano, Malásia, Maldivas, 

Mianmar, Omã, Paquistão, Catar, Arábia Saudita, 

Singapura, Sri Lanka, Turcomenistão, Emirados 

Árabes Unidos, Uzbequistão e Iêmen 

23 13 

Américas 

Antígua e Barbuda, Barbados, Belize, Dominica, 

Granada, Guiana, Jamaica, Ilha de São Cristóvão 

e Nevis, Santa Lúcia, São Vicente e Granadinas, e 

Trinidade e Tobago  

11 6 

Oceania 
Ilhas Cook (associadas à Nova Zelândia), 

Kiribati, Nauru, Papua Nova Guiné, Samoa, Ilhas 

Salomão, Tonga e Tuvalu. 
7 2 

Europa  - 0 0 

  

74 45 

Fonte: O autor, compilando informações disponíveis no mais recente estudo da International Lesbian, 

Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA) (CARROLL, 2016).  

 

Em 13 dos 74 países elencados acima, todos localizados na África e na Oceania, a pena 

para a prática de ato homossexual é a morte, com fundamento na Xaria, lei islâmica baseada 

no Alcorão vigente em praticamente todos os países muçulmanos. Em 4 destes países, sendo 1 

na África (Sudão) e 3 na Ásia (Irã, Arábia Saudita e Iêmen), a pena de morte é aplicada em 

âmbito nacional. Com aplicação em apenas parte do território, a pena de morte para atos 

homossexuais é identificada em 12 estados no norte da Nigéria e na região sul da Somália. 

Em outros 5 países, sendo 1 na África (Mauritânia) e 4 na Ásia (Afeganistão, Paquistão, Catar 

e Emirados Árabes Unidos), não se tem conhecimento da efetiva aplicação da pena de morte, 

apesar de estar prevista nas legislações aplicáveis. Por fim, em duas localidades se tem notícia 
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da aplicação da pena de morte por tribunais locais, guerrilheiros e atores não estatais, sem 

expressa e/ou válida previsão legal: Iraque e Daesh
2
 (CARROLL, 2016).  

Como se nota, ainda é longa a trilha a ser percorrida pelo Direito a fim de garantir 

efetiva igualdade universal e o pleno exercício de direitos e liberdades individuais, dentre os 

quais, sem dúvida, incluem-se as prerrogativas atreladas à prática de sexo consensual entre 

adultos, independentemente de seu sexo ou gênero. Se, como vimos, em inúmeros países a 

prática de atos homossexuais ainda é considerada crime, de certa forma é até compreensível – 

embora não justificável – porque em tantos locais no mundo, como no Brasil, a 

homoafetividade  é ainda marcada por preconceitos arraigados, sendo constantemente atrelada 

à marginalidade, criminalidade, heresia, paganismo, imoralidade, devassidão, pecado, 

subversão e ilegalidade.  

Não se pode negar, porém, que muitos são os esforços de países, organizações não 

governamentais e organismos internacionais no combate a esta gritante injustiça, para que a 

prática de atos homossexuais, como manifestação legítima que é, seja finalmente 

descriminalizada em todo o mundo e, mais do que isso, para que todo ser humano seja 

respeitado em sua integralidade, independentemente de seu sexo, identidade de gênero ou 

orientação afetivo-sexual. Não obstante, ainda são poucas as medidas jurídicas efetivamente 

adotadas pelos diversos países membros da ONU para combater e eliminar a discriminação 

por orientação afetivo-sexual especificamente no ambiente de trabalho. Tais relevantes e 

pioneiras medidas merecem destaque e serão objeto de estudo no próximo tópico.  

 

2.2 CONQUISTAS E DESAFIOS 

  

Como vimos no capítulo antecedente, em muito a discriminação por orientação afetivo-

sexual decorre da heteronormatividade arraigada em nossa sociedade, a qual deriva de uma 

intrigada fonte de fatores, incluindo alguns de cunho econômico e religioso. Assim, 

obviamente não é a mera positivação da vedação da discriminação que terá o condão de 

alterar condutas sociais arraigadas.  

Sem sombra de dúvidas, porém, a existência de leis vedando e/ou punindo a 

discriminação por orientação afetivo-sexual é medida salutar e necessária, não apenas porque 

                                                 
2
 O termo Daesh tem sido utilizado para se referir ao ‘Estado Islâmico’ (ISIS ou ISIL) a fim de registrar que o 

grupo terrorista não constitui um Estado nem representa legitimamente o Islã.  
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permite que os indivíduos discriminados busquem reparação dos danos sofridos e que os 

violadores sejam punidos, assim como, principalmente, porque a proibição legal da 

discriminação provoca, tanto direta como indiretamente, amplas discussões sobre a questão, 

não apenas nos meios políticos, acadêmicos e jurídicos, mas também em coberturas 

jornalísticas com grande repercussão, portanto com consequente disseminação das discussões 

também nas diversas esferas da sociedade em geral.  

Em outras palavras, ainda que a positivação da vedação possa não ser o fator 

diretamente determinante para a efetiva eliminação de discriminação por orientação afetivo-

sexual, posto que se trata de prática amplamente disseminada e arraigada nas diversas culturas 

–  e mudanças de paradigmas sociais raramente vêm pelo Direito –, peças legislativas 

proibindo e punindo esta forma de discriminação são, justamente, uma das possíveis medidas 

cabíveis para promoção de discussões e consequente disseminação de informações sobre o 

tema, ferramentas essenciais para a eliminação dos preconceitos que dão origem à 

discriminação. 

O direito fundamental à não discriminação no emprego e na profissão, para todas as 

mulheres e homens, deve estar no centro das políticas de recuperação e das iniciativas 

de redução da pobreza, para que os resultados possam traduzir-se em crescimento 

mais sustentável e sociedades mais justas. A resposta correta inclui legislação, reforço 

das instituições, sensibilização, ação empenhada dos parceiros sociais e alteração dos 

comportamentos através de educação (ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO 

TRABALHO, 2011). 

A seguir faremos uma breve descrição do cenário internacional, no que se refere à 

existência de leis vedando a discriminação por orientação afetivo-sexual especificamente no 

ambiente de trabalho, e, na sequência, teceremos alguns comentários sobre a situação jurídica 

no Brasil. 

 

2.2.1 No mundo 

 

Um relatório elaborado pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) visando 

traçar um retrato do panorama internacional relativo às ações adotadas pelos diversos países 

membros da Organização das Nações Unidas (ONU) no que se refere às medidas para 

promoção da igualdade no trabalho, indicou um crescimento, na segunda década do século 

XXI, de legislações nacionais, no âmbito dos Estados membros, bem como um incremento 

nas iniciativas institucionais e um aumento da consciencialização da necessidade de superação 
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da discriminação no ambiente de trabalho (ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO 

TRABALHO, 2011).  

A discriminação no ambiente de trabalho, porém, continua um problema mundial 

persistente, multifacetado e diversificado. Além disso, a discriminação simultânea por 

múltiplos fatores parece tornar-se a regra (ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO 

TRABALHO, 2011). 

A OIT possui duas Convenções fundamentais envolvendo o tema: a Convenção nº 100, 

de 1951, que trata da Igualdade de Remuneração, e a Convenção nº 111, de 1958, sobre 

Discriminação, ambas ratificadas pelo Brasil. Em 2011 a Convenção nº 100 contava com 168 

ratificações e a nº 111 com 169, num total de 183 Estados membros da OIT, equivalentes, 

portanto, a 93,33% e 93,88% de ratificações, respectivamente, o que as torna a quarta e a 

quinta Convenções da OIT mais ratificadas (ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO 

TRABALHO, 2011). Ainda segundo a Organização Internacional do Trabalho (2011), 

“quando os níveis de ratificação são superiores a 90 %, a meta da ratificação universal é 

atingível”.  

Não obstante, a violência, o assédio e a discriminação no trabalho ainda são marcantes 

ao redor do mundo.  

A exclusão, a estigmatização e o preconceito são por vezes enfrentados por pessoas 

lésbicas, gays, bissexuais e transexuais no emprego ou no acesso ao emprego. (...) 

Certos estudos realizados situam as diferenças salariais entre trabalhadores 

homossexuais e heterossexuais entre 3 e 30%. Os companheiros do mesmo sexo nem 

sempre gozam das mesmas prestações que os casais heterossexuais unidos pelo 

casamento, e o direito de incluir o companheiro nos planos de seguros de saúde e 

noutras prestações relacionados com o trabalho pode não ser garantido 

(ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO, 2011). 

A Convenção nº 111 da OIT, sobre Discriminação em Matéria de Emprego e Ocupação, 

aprovada na 42ª reunião da Conferência Internacional do Trabalho em Genebra, em 1958, é o 

documento internacional mais antigo a tratar do tema discriminação no trabalho, ainda que 

não o faça expressamente em relação à orientação afetivo-sexual.  

A Convenção nº 111 estabelece que qualquer Estado Membro que a tiver ratificado
3
 

deve formular e aplicar “uma política nacional que tenha por fim promover, por métodos 

adequados às circunstâncias e aos usos nacionais, a igualdade de oportunidades e de 

tratamento em matéria de emprego e profissão” (ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO 

                                                 
3
 A Convenção nº 111 da OIT foi aprovada, no Brasil, pelo Decreto Legislativo nº 104, de 24 de novembro de 

1964, ratificada em 26 de novembro de 1965 e promulgada pelo Decreto nº 62.150, de 19 de janeiro de 1968, 

entrando vigência no território nacional em 26 de novembro de 1966. 
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TRABALHO, 1958), visando eliminar toda e qualquer forma de discriminação existente neste 

âmbito, assim entendida “toda distinção, exclusão ou preferência fundada na raça, cor, sexo, 

religião, opinião política, ascendência nacional ou origem social, que tenha por efeito destruir 

ou alterar a igualdade de oportunidade ou de tratamento em matéria de emprego ou profissão” 

(ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO, 1958). 

Como se vê, ainda que a Convenção nº 111 seja extremamente ampla ao definir as 

hipóteses de discriminação no emprego ou profissão, não o faz claramente com relação à 

orientação afetivo-sexual, limitando-se a mencionar, neste mister, ‘sexo’.  

De fato, o marco jurídico internacional visando combater a discriminação por orientação 

sexual no ambiente do trabalho é a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, que 

constitui “o primeiro instrumento internacional em matéria de direitos humanos que proíbe 

totalmente a discriminação com base na orientação sexual” (ORGANIZAÇÃO 

INTERNACIONAL DO TRABALHO, 2011) . A Carta entrou em vigor em 2009 com a 

ratificação do Tratado de Lisboa, com aplicação restrita, portanto, aos países membro da 

União Europeia. 

No âmbito individual dos diversos países ao redor do mundo, se, como visto acima, 

atualmente a prática de sexo consensual entre adultos do mesmo sexo é crime em 74 países 

(13 dos quais prevendo pena de morte), tem-se notícia de que, na atualidade, em outros 70 

países  há leis expressamente vedando e/ou punindo a discriminação por orientação afetivo-

sexual especificamente no ambiente de trabalho (CARROLL, 2016).  

Confirmando o pioneirismo demonstrado com relação ao tema, já que foi o primeiro 

país no mundo a descriminalizar a prática de atos homossexuais, em 1791 (CARROLL, 

2016), a França foi, também, o primeiro país a vedar, em nível nacional
4
, a discriminação por 

orientação afetivo-sexual no ambiente do trabalho, em 1985 (CARROLL, 2016), sendo 

seguida por Israel (1992), Holanda (1992), África do Sul (1994), Nova Zelândia (1994), 

Finlândia (1995), Eslovénia (1995), Canadá (1996), Dinamarca (1996), Islândia (1996), 

Espanha (1996), Austrália (1996), algumas partes da Argentina (cidade de Rosário, desde 

1996 e Buenos Aires, desde 2015), Luxemburgo (1997), Costa Rica (1998), Equador (1998), 

Noruega (1998), Venezuela (1999), República Checa (1999), Irlanda (1999), Suécia (1999), 

Roménia (2000), Suíça (2000), Indonésia (2003), México (2003), Bélgica (2003), Bósnia 

                                                 
4
 Em nível local, porém, o pioneiro foi os Estados Unidos da América, já que no Distrito de Columbia a 

discriminação por orientação afetivo-sexual no trabalho é vedada desde 1973. Foi apenas a partir de 24 de maio 

de 2013, porém, quando o Senado estadunidense aprovou um projeto que veda discriminação no trabalho 

baseada em gênero e orientação sexual, que a vedação passou a valer em todo o país. 
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Herzegovina (2003), Croácia (2003), Itália (2003), Lituânia (2003), Portugal (2003), Reino 

Unido (2003), algumas regiões das Filipinas (sendo a primeira a cidade de Quezon, em 2003, 

e a a mais recente a Província de Agusan do Norte, em 2014), Uruguai (2004), Áustria (2004), 

Bulgária (2004), Chipre (2004), Estónia (2004), Hungria (2004), Kosovo (2004), Malta 

(2004), Polônia (2004), Eslováquia (2004), Andorra (2005), Grécia (2005), Macedônia 

(Antiga República Iugoslava) (2005), Sérvia (2005), Seychelles (2006), Geórgia (2006, 

alterado em 2014), Alemanha (2006), Letônia (2006), Moçambique (2007), Taiwan (2007), 

Tailândia (2007), Colômbia (2007), Ilhas Virgens Britânicas (2007), Fiji (2007), Cabo Verde 

(2008), República de Maurício (2008), Nicarágua (2008), Bolívia (2009), Botswana (2010), 

El Salvador (2010), Albânia (2010), Montenegro (2010), Chile (2012), Moldova (2012), 

Samoa (2013), Vanuatu (2013), Estados Unidos da América (2013 em nível nacional, e desde 

1973 já em nível local), Cuba (2014), Angola (2015) (CARROLL, 2016). 

Como se vê, foi nos últimos 20 anos, justamente depois da consolidação do 

entendimento de que orientação não heterossexual não é doença, que se intensificou a luta 

contra a discriminação por orientação sexual no trabalho. Porém, é ainda pequeno o número 

de países que possuem legislações específicas sobre o tema – apenas a 38% dos membros da 

ONU (CARROLL, 2016). No tópico seguinte faremos uma análise do panorama jurídico 

sobre o tema no Brasil. 

 

2.2.2 No Brasil 

 

2.2.2.1 Constituição de 1988 

 

No Brasil, ainda que a Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, 

considere a dignidade da pessoa humana
5
 um dos fundamentos da República, estabeleça que a 

promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer 

                                                 
5
 “Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do 

Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: 

I - a soberania; 

II - a cidadania 

III - a dignidade da pessoa humana; 

IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; 

V - o pluralismo político” (BRASIL, 1988). 
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outras formas de discriminação
6
 constituem objetivos fundamentais da República,  e inclua, 

dentre os Direitos e Garantias Fundamentais, a igualdade de todos perante a lei
7
, “sem 

distinção de qualquer natureza” (BRASIL, 1988), não há, na Constituição nem na legislação 

federal infraconstitucional, previsão específica quanto à vedação de discriminação por 

orientação afetivo-sexual. 

A grande discussão sobre o assunto é se os princípios constitucionais vigentes na 

nossa Carta Magna, com os direitos e garantias fundamentais elencados no art. 5º, 

podem por si sós solucionar a problemática, garantindo a igualdade a todos, 

independentemente de orientação sexual (DALLEGRAVE NETO; GUNTHER, 

2007).  

Parece-nos, porém, que não se faz necessária qualquer emenda à Constituição a fim de 

explicitar a vedação da discriminação por orientação afetivo-sexual, posto que o texto 

constitucional já garante, de maneira ampla, a igualdade de todos perante a lei, sem distinção 

de qualquer natureza, o que, portanto, também incluiria a orientação afetivo-sexual. Assim, 

não se pode admitir discriminação em razão da orientação afetivo-sexual que, implicitamente, 

já estaria também prevista no texto constitucional, na medida em que, como dito, a 

Constituição garante a liberdade individual de todos (DALLEGRAVE NETO; GUNTHER, 

2007).  

Ademais, o texto constitucional já proibiria expressamente a discriminação ‘por motivos 

de sexo’, dentre os quais já estariam implicitamente incluídos motivos discriminatórios 

atrelados à orientação afetivo-sexual. Assim, em tese ao escolher o vocábulo ‘sexo’ como 

fator de discriminação vedada, o legislador teria incluído todas as noções a ele relativas, 

incluindo orientação afetivo-sexual (DALLEGRAVE NETO; GUNTHER, 2007). 

De fato, parece-nos contraditória, no contexto dos Direitos e Garantias Fundamentais e 

dos objetivos da República elencados na Constituição da República, uma interpretação 

                                                 
 
6
 “Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 

I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; 

II - garantir o desenvolvimento nacional; 

III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; 

IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 

discriminação” (BRASIL, 1988). 
7
 “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: 

I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição; 

II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei; 

III - ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante; 

(...) 

XXX - proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, 

idade, cor ou estado civil; (...)” (BRASIL, 1988). 



63 

 

simplista e restritiva do artigo 3º, inciso IV, quando o legislador utilizou o vocábulo ‘sexo’. 

Ainda que o tenha feito, não se pode olvidar que se acautelou, também, o legislador 

constitucional, ainda no mesmo dispositivo, de vedar “quaisquer outras formas de 

discriminação” (BRASIL, 1988). Fica claro, portanto, que a menção a ‘sexo’ é meramente 

ilustrativa, exemplificativa, e não restritiva, e que a discriminação por orientação afetivo-

sexual estaria inserida dentre os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil.   

Da mesma forma, ainda que ao tratar dos Direitos e Garantias Fundamentais o 

legislador tenha preferido, no inciso I do artigo 5º, a menção apenas ao sexo biológico 

(‘homens e mulheres’), e inegável que o caput de referido dispositivo não deixa espaço para 

dúvidas no sentido de que a intenção da Constituição era garantir a igualdade ‘de todos’, 

sendo de singular clareza ao mencionar que todos são iguais, não devendo ser feita distinção 

de qualquer natureza (BRASIL, 1988).  

Portanto, parecem-nos pueris as tentativas de limitar, neste tema, o alcance do texto 

constitucional de 1988, especialmente porque ao listar, dentre os fundamentos da República, a 

dignidade da pessoa humana, o legislador constitucional não deixou espaço para dúvidas ao 

garantir a todos seres humanos o respeito à todas as facetas de sua individualidade, 

prestigiando a dignidade em sua maior plenitude.  

Não é razoável que se admita que um texto constitucional que coloca a dignidade da 

pessoa humana como premissa fundamental, que veda qualquer forma de discriminação e que 

garante a igualdade de todos, sem distinção de qualquer natureza, deixa qualquer espaço para 

tolerar discriminações fundadas em orientação afetivo-sexual. Qualquer esforço neste sentido 

ignora o espírito da Constituição de 1988 e demonstra ou exacerbada valoração do texto 

positivado, numa injustificável análise literal da norma, ou intenção de liberada de se valer da 

mera falta de inexistência de previsão expressa da expressão “orientação sexual” na 

Constituição para fazer valer ideias preconceituosas desatreladas da racionalidade científica 

médica, sociológica e, sobretudo, jurídica.  

Poderia, obviamente, ter optado, o legislador constituinte, por mencionar expressamente 

a orientação sexual como causa vedada de discriminação. O que não lhe poderia ser exigido, 

por outro lado, é que tivesse elencado todas as formas de discriminação existentes no país no 

momento histórico da discussão da Constituição, bem como todas as outras formas de 

discriminação que eventualmente viessem a  ser percebidas na sociedade brasileira nos anos 

que sucederam a promulgação do texto constitucional. Mas fica claro que era intenção do 
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legislador constituinte vedar, de maneira ampla e geral, toda e qualquer forma de preconceito 

e discriminação.  

Não é à toa que a Constituição de 1988 é chamada de Constituição Cidadã, já que 

prestigia, em seu grau máximo, os direitos e garantias individuais e coletivos. No contexto da 

Constituição de 1988, portanto, entendemos que quaisquer formas de discriminação são 

vedadas no Brasil, incluindo, portanto, discriminação por orientação afetivo-sexual, em todas 

suas instâncias, ou seja, não apenas mas também no ambiente de trabalho.  

De toda sorte, ainda que entendamos que já existe proteção constitucional contra a 

discriminação por orientação afetivo-sexual, seja no ambiente de trabalho ou fora dele, 

concordamos que seria útil a emenda do texto constitucional para inclusão da orientação 

sexual no rol de discriminações vedadas. Não porque, como defendem alguns, “a emenda 

constitucional tornaria possível o combate efetivo da discriminação dos homossexuais” 

(DALLEGRAVE NETO; GUNTHER, 2007), já que não é a positivação que molda a conduta 

social, senão o contrário. 

Há que se considerar que, como mencionado anteriormente, em muito a discriminação 

por orientação afetivo-sexual decorre da heteronormatividade arraigada em nossa sociedade, a 

qual deriva de uma intrincada gama de fatores, incluindo alguns de cunho econômico e 

religioso. Assim, obviamente não é a mera positivação da vedação constitucional da 

discriminação que terá o condão de alterar condutas sociais arraigadas em nossa cultura.  

Seria salutar a inclusão de orientação afetivo-sexual no rol constitucional pois não 

apenas passaria a haver clareza da fundamentação jurídica para que indivíduos discriminados 

buscassem reparação judicial mas, especialmente, porque a alteração do texto constitucional 

geraria, como mencionado, a necessária discussão nos meios políticos, acadêmicos, jurídicos, 

jornalísticos e sociais, essenciais para educação e instrução da população, meios necessários 

para eliminação de qualquer preconceito.  

Além disso, “a falta de um marco legal que regulamente a punição de atos 

discriminatórios contra a população LGBT aprofunda a dificuldade de realização de 

diagnósticos estatísticos desta natureza” (BRASIL, 2016).  

 

2.2.2.2 Leis Federais  
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A Lei nº 9.029 de 13 de abril de 1995, marco jurídico no Brasil com relação às diversas 

formas de discriminação no trabalho, veda práticas discriminatórias para efeitos admissionais 

ou de permanência da relação jurídica de trabalho, mas na mesma linha do texto 

constitucional limita-se a vedar discriminação por sexo, e não orientação sexual (BRASIL, 

1995). 

Entendemos que diferentemente da Constituição, na qual o contexto permite a 

interpretação extensiva que inclua também discriminação por orientação sexual, no caso da 

redação original
8
 do artigo 1º de referido dispositivo (BRASIL, 1995) os vocábulos ‘sexo’, 

‘origem’, ‘raça’, ‘cor’, ‘estado civil’, ‘situação familiar’ e ‘idade’ parecem ter sido, a 

princípio, incluídos de forma exaustiva e não exemplificativa, já que complementam a 

expressão anterior que proíbe ‘qualquer prática discriminatória’.  Ou seja, a versão original da 

lei previa que era não era vedada toda e qualquer prática discriminatória, mas apenas aquela 

cometida por motivo de sexo, origem, raça etc. 

De toda sorte, o legislador eliminou qualquer dúvida que se pudesse ter sobre a 

abrangência ou não da vedação à discriminação por orientação afetivo-sexual por parte de tal 

dispositivo, já que a redação atualmente vigente
9
 de referido dispositivo é de singular clareza 

no sentido de que é vedada qualquer prática discriminatória, por motivo de sexo, origem, raça 

etc., entre outros, o que deixa indene de dúvidas que se trata de rol exemplificativo.  

Assim, sem sombra de dúvidas, da mesma forma que no caso da emenda constitucional, 

seria salutar e útil a referência expressa, pelo dispositivo legal, da orientação afetivo-sexual, 

mas por uma questão eminentemente política e educativa, já que, sob a ótica jurídica, 

entendemos que à discriminação por orientação afetivo-sexual deve ser dado o mesmo 

tratamento que aquele previsto para as demais formas de discriminação pela Lei nº 

9.029/1995. 

Referido entendimento, porém, não é consenso. Em recente compilação sobre 

legislações ao redor do mundo que punem ou protegem as diversas formas de discriminação 

por orientação afetivo-sexual, o Brasil é apontado como possuindo apenas legislações 

                                                 
8
 “Art. 1º Fica proibida a adoção de qualquer prática discriminatória e limitativa para efeito de acesso a relação 

de emprego, ou sua manutenção, por motivo de sexo, origem, raça, cor, estado civil, situação familiar ou idade, 

ressalvadas, neste caso, as hipóteses de proteção ao menor previstas no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição 

Federal” (BRASIL, 1995) (Redação original revogada pela Lei nº 13.146, de 2015).  

 
9
 “Art. 1º É proibida a adoção de qualquer prática discriminatória e limitativa para efeito de acesso à relação de 

trabalho, ou de sua manutenção, por motivo de sexo, origem, raça, cor, estado civil, situação familiar, 

deficiência, reabilitação profissional, idade, entre outros, ressalvadas, nesse caso, as hipóteses de proteção à 

criança e ao adolescente previstas no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal” (BRASIL, 1995) 

(Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015). 
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estaduais que fazem alusão expressa à discriminação por orientação afetivo-sexual 

(CARROLL, 2016). De fato, Carroll (2016) aponta que os seguintes Estados brasileiros 

possuem legislações sobre o tema: Bahia (desde 1997), Rio de Janeiro (2000), São Paulo 

(2001), Minas Gerais (2002), Rio Grande do Sul (2002), Paraíba (2003), Santa Catarina 

(2003), Piauí (2004), Mato Grosso do Sul (2005) e Maranhão (2006), além do Distrito Federal 

(2000). Referidos dispositivos serão objeto de estudo no tópico seguinte.  

Mas, ainda que se considere que a legislação federal (Lei nº 9.029/1995) pune, também, 

as manifestações de discriminação por orientação afetivo-sexual no trabalho, fato é que não o 

faz com a mesma veemência que as demais formas de discriminação, havendo, sem dúvidas, 

um caminho a ser trilhado neste campo.  

Prova disso é que a homofobia ainda não é considerada crime no Brasil, diferentemente, 

por exemplo, de atos discriminatórios ou preconceituosos praticados por motivo de raça, cor, 

etnia, religião ou procedência nacional, que já são considerados delitos penais desde 1989 

(BRASIL, 1989). 

Especificamente no que se refere à discriminação no ambiente de trabalho, a Lei já 

considera crime, punível com detenção de um a dois anos e multa, “a exigência de teste, 

exame, perícia, laudo, atestado, declaração ou qualquer outro procedimento relativo à 

esterilização ou a estado de gravidez” (BRASIL, 1995), bem como   

a adoção de quaisquer medidas, de iniciativa do empregador, que configurem; a) 

indução ou instigamento à esterilização genética; b) promoção do controle de 

natalidade, assim não considerado o oferecimento de serviços e de aconselhamento ou 

planejamento familiar, realizados através de instituições públicas ou privadas, 

submetidas às normas do Sistema Único de Saúde (SUS) (BRASIL, 1995). 

De toda sorte, ainda que não seja crime como estas outras formas de discriminação no 

trabalho, entendemos que a discriminação por orientação afetivo-sexual possa ser enquadrada 

na Lei nº 9.029, de 1995, dando ensejo a “multa administrativa de dez vezes o valor do maior 

salário pago pelo empregador, elevado em cinquenta por cento em caso de reincidência” 

(BRASIL, 1995), bem como com “proibição de obter empréstimo ou financiamento junto a 

instituições financeiras oficiais” (BRASIL, 1995).  

Ademais, nos termos de referida Lei, a dispensa por ato discriminatório em virtude da 

orientação afetivo-sexual daria ensejo, além do direito à reparação pelo dano moral,  à 

reintegração no emprego, com ressarcimento integral de todo o período de afastamento, 

mediante pagamento das remunerações devidas, corrigidas monetariamente e acrescidas de 

juros legais, ou a percepção do dobro da remuneração do período de afastamento, corrigida 

monetariamente e acrescida dos juros legais, a critério do empregado discriminado. 
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2.2.2.3 Leis estaduais 

 

Segundo a mais recente pesquisa realizada pela Federação Internacional das entidades 

dedicadas à promoção da igualdade de direitos para lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e 

transgêneros (International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association), no ano 

de 2015 havia legislações em vigor vedando e/ou punindo discriminação por orientação 

afetivo-sexual em 10 Estados Brasileiros e no Distrito Federal (CARROLL, 2016). 

Segundo a pesquisa, a Bahia foi o Estado pioneiro, editando legislação sobre o tema no 

ano de 1997. Carroll (1996) se refere, porém, à Lei nº 5.275 de 09 de setembro de 1997 do 

Município de Salvador. Ainda que se trate de legislação municipal, sem dúvidas foi um marco 

jurídico importante no Brasil, na medida em que, ainda no final do século XX, quase 20 anos 

antes da lei federal ser alterada para passar a ter aplicação também à orientação afetivo-

sexual, como vimos no item anterior, já estabelecia penas de advertência, multa, suspensão do 

funcionamento por trinta dias ou  cassação do alvará de licença e funcionamento para 

quaisquer estabelecimentos comerciais, industriais, culturais e de entretenimentos, bem como 

as repartições públicas municipais que discriminasse pessoas em virtude do que a lei chamou 

de ‘opção’ sexual, entendendo por discriminação qualquer constrangimento, proibição de 

ingresso ou permanência, atendimento selecionado, preterimento quando da ocupação e/ou 

imposição de pagamento de mais de uma unidade nos hotéis ou similares e preterimento 

quanto a aluguel ou aquisição de imóveis para fins residenciais, comerciais ou de lazer 

(SALVADOR (MUNICÍPIO), 1997). 

O segundo Estado brasileiro a ter editado legislação punindo a discriminação por 

orientação afetivo-sexual no trabalho foi o Rio de Janeiro, no ano 2000. Trata-se de Lei nº 

3.406 de 15 de maio de 2000, que apena todo estabelecimento comercial, industrial, 

entidades, representações, associações, sociedades civis ou de prestações de serviços que 

discriminem pessoas em função de sua orientação sexual, ou contra elas adotem atos de 

coação ou violência. De maneira semelhante à Lei soteropolitana, a legislação fluminense 

estabelece que é considerada discriminação a adoção de medidas como constrangimento, 

proibição de ingresso ou permanência, preterimento quando da ocupação e/ou imposição de 

pagamento de mais de uma unidade, nos casos de hotéis, motéis e similares, atendimento 

diferenciado e cobrança extra para ingresso ou permanência. As penas previstas a inabilitação 
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para acesso a créditos estaduais, multa, suspensão do funcionamento por trinta dias e 

interdição do estabelecimento (RIO DE JANEIRO (ESTADO), 2000). 

Aos 26 de outubro de 2000 o Distrito Federal aprovou legislação sobre o tema, fazendo 

expressa referência a práticas discriminatórias no trabalho, como preterimento em exame, 

seleção ou entrevista para ingresso em emprego. As penas previstas são de advertência, multa, 

suspensão do Alvará de Funcionamento e cassação do Alvará de Funcionamento (DISTRITO 

FEDERAL, 2000). 

São Paulo aprovou legislação sobre discriminação por orientação afetivo-sexual em 

2001. Também de forma pioneira com relação às leis baiana e fluminense, que se limitavam a 

vedar, de forma genérica, qualquer forma de discriminação por orientação sexual, a paulista 

traz previsão expressa de discriminação no trabalho, dentre outras formas, da mesma forma 

que a lei distrital.  

A Lei paulista nº10.948, de 5 de novembro de 2001, prevê punição ao empregador que, 

por si ou por seu preposto, praticar atos de demissão direta ou indireta, em função da 

orientação sexual do empregado ou inibir ou proibir a admissão ou o acesso profissional em 

qualquer estabelecimento público ou privado em função da orientação sexual do profissional. 

Da mesma forma, a Lei pune toda manifestação atentatória ou discriminatória praticada contra 

cidadão homossexual, bissexual ou transgêneros, assim entendida a prática de qualquer tipo 

de ação violenta, constrangedora, intimidatória ou vexatória, de ordem moral, ética, filosófica 

ou psicológica; a inibição ao ingresso ou permanência em qualquer ambiente ou 

estabelecimento público ou privado, aberto ao público; a prática de atendimento selecionado 

que não esteja devidamente determinado em lei; a preterição, o impedimento ou a sobretaxa 

na hospedagem em hotéis, motéis, pensões ou similares; a preterição, o impedimento ou a 

sobretaxa na locação, compra, aquisição, arrendamento ou empréstimo de bens móveis ou 

imóveis de qualquer finalidade; e a proibição à livre expressão e manifestação de afetividade, 

sendo estas expressões e manifestações permitidas aos demais cidadãos. As penas são 

advertência, multa, suspensão da licença estadual para funcionamento por 30 dias e a cassação 

da licença estadual para funcionamento (SÃO PAULO (ESTADO), 2001).  

No ano de 2002 foi a vez de Minas Gerais editar lei sobre o tema (Lei nº 14.170 de 15 

de janeiro de 2002). Da forma semelhante à paulista, a lei mineira prevê, dentre as diversas 

formas de discriminação que elenca, expressamente atos discriminatórios no trabalho, como a 

demissão, a punição, o impedimento de acesso, a preterição ou o tratamento diferenciado nas 

relações que envolvem o acesso ao emprego e o exercício da atividade profissional. As penas 
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vão desde advertência, multa, suspensão do funcionamento do estabelecimento, interdição do 

estabelecimento, inabilitação para acesso a créditos estaduais, rescisão de contrato firmado 

com órgão ou entidade da administração pública estadual e inabilitação para concessão de 

isenção, remissão, anistia ou quaisquer outros benefícios de natureza tributária (MINAS 

GERAIS (ESTADO), 2002). 

Em 10 de dezembro de 2002 foi a vez do Rio Grande do Sul que, diferentemente dos 

Estados que o precederam, deu um tratamento mais detalhado. A Lei gaúcha nº 11.872 

reconhece o respeito à igual dignidade da pessoa humana de todos os seus cidadãos bem como 

o dever do Estado de promover sua integração e reprimir os atos atentatórios a esta dignidade, 

“especialmente toda forma de discriminação fundada na orientação, práticas, manifestação, 

identidade, preferências sexuais, exercidas dentro dos limites da liberdade de cada um e sem 

prejuízos a terceiros” (RIO GRANDE DO SUL (ESTADO), 2002). 

A Lei estende a proteção, ainda, a todas as pessoas discriminadas em virtude de sua 

ligação, pública ou privada, com integrantes de grupos discriminados, suas organizações ou 

órgãos encarregados do desenvolvimento das políticas promotoras dos direitos humanos. 

Como é de se imaginar, a Lei gaúcha pune diversas manifestações discriminatórias, não 

apenas mas incluindo aquelas relacionadas ao trabalho. De fato, são consideradas 

manifestações discriminatórias, nos termos da Lei, quaisquer ações violentas, 

constrangedoras, intimidatórias ou vexatórias, de ordem moral, ética, filosófica ou 

psicológica; a proibição do ingresso ou da permanência em qualquer ambiente ou 

estabelecimento público ou privado, aberto ao público; a prática de atendimento selecionado 

que não esteja devidamente determinado em lei; a preterição, sobretaxa ou impedimento à 

hospedagem em hotéis, motéis, pensões ou similares; a preterição, sobretaxa ou impedimento 

à locação, compra, aquisição, arrendamento ou empréstimo de bens móveis ou imóveis de 

qualquer finalidade; a prática, pelo empregador ou seu preposto, de atos de demissão direta ou 

indireta, em função da orientação sexual do empregado; a restrição à expressão e à 

manifestação de afetividade em locais públicos ou privados abertos ao público; a proibição à 

livre expressão e manifestação de afetividade do cidadão homossexual, bissexual ou 

transgênero, sendo estas expressões e manifestações permitidas aos demais cidadãos; a 

preterição, prejuízo, retardamento ou exclusão, em qualquer sistema de seleção, recrutamento 

ou promoção funcional ou profissional, desenvolvido no interior da Administração Pública 

Estadual direta ou indireta; a recusa de emprego, impedimento de acesso a cargo público, 

promoção, treinamento, crédito, recusa de fornecimento de bens e serviços ofertados 
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publicamente, e de qualquer outro direito ou benefício legal ou contratual ou a demissão, 

exclusão, destituição ou exoneração fundados em motivação discriminatória. A exemplo das 

leis anteriores, as penas variam de advertência à cassação da licença de funcionamento (RIO 

GRANDE DO SUL (ESTADO), 2002). 

Em 2003 os Estados da Paraíba e Santa Catarina editaram leis sobre o assunto. A Lei 

paraibana nº 7.309, a exemplo das já citadas, elenca diversas formas de discriminação em 

decorrência da orientação sexual, e inclui aquelas praticadas no âmbito laboral: “negar 

emprego, demitir sem justa causa, impedir ou dificultar a ascensão profissional na iniciativa 

pública ou privada” (PARAÍBA (ESTADO), 2003). As penas são de multa, suspensão e 

cessação.  

Já a Lei catarinense nº 12.574, de 04 de abril de 2003 é muito semelhante às que lhe 

precederam e também faz referência expressa a discriminação no local de trabalho “praticar o 

empregador, ou seu preposto, atos de demissão direta ou indireta, em função da orientação 

sexual do empregado” (SANTA CATARINA (ESTADO), 2003) bem como “inibir ou proibir 

a admissão ou o acesso profissional em qualquer estabelecimento público ou privado em 

função da orientação sexual do profissional” (SANTA CATARINA (ESTADO), 2003). Como 

nos demais casos, as penas são de advertência, multa, suspensão da licença estadual para 

funcionamento 30 dias e cassação da licença estadual (SANTA CATARINA (ESTADO), 

2003).  

As leis que se seguiram foram praticamente cópias das anteriores, tanto na definição dos 

atos que classificaram como discriminação por orientação afetivo-sexual, como nas penas. Em 

2004 o Estado do Piauí editou a Lei nº 5.431, de 29 de dezembro de 2004 (PIAUÍ (ESTADO), 

2004). No ano seguindo foi publicada a Lei sul mato-grossense nº 3.157, de 27 de dezembro 

de 2005 (MATO GROSSO DO SUL (ESTADO), 2005) e, por fim, o último estado a legislar 

sobre discriminação por orientação afetivo-sexual no trabalho foi o Maranhão, tendo-o feito 

por meio da Lei nº 8.444 de 31 de julho de 2006 (MARANHÃO (ESTADO), 2006). 
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CAPÍTULO 3   A HOMOFOBIA NA JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS DO 

TRABALHO 

 

Se, como vimos nos capítulos anteriores, a homofobia é amplamente disseminada na 

sociedade brasileira, se praticamente todos os cidadãos brasileiros são, em alguma medida, 

homofóbicos, não seria de se estranhar que juízes, desembargadores e Ministros de Tribunais 

Superiores também refletissem, em alguma medida, certo tipo de homofobia, compartilhando 

de preconceitos que são tão comuns e, consequentemente, tolerando ou compactuando, nas 

decisões que proferem, com atos discriminatórios em face da orientação afetivo-sexual, 

inclusive no ambiente de trabalho. 

Neste contexto, uma questão que merece atenção é: se, como vimos nos capítulos 

anteriores, a conduta padrão da sociedade brasileira é minimizar, relativizar e normalizar as 

discriminações contra homossexuais, estariam nossos Tribunais Trabalhistas, direta ou 

indiretamente, também tolerando discriminações? Em outras palavras, como juízes e 

desembargadores fazem parte dessa mesma sociedade homofóbica, não estariam reproduzindo 

preconceitos, ainda que não intencionalmente? Em caso positivo, quais sob quais 

fundamentos jurídicos e legais? 

Além disso, quando nossos Tribunais aplicam indenizações como forma punição aos 

discriminadores e ressarcimento dos danos sofridos pelas vítimas, as mesmas seriam 

adequadas ou suficientes para promover uma efetiva mudança de paradigmas, que favoreça a 

redução e/ou eliminação da homofobia nos ambientes corporativos?  

Tentaremos, neste capítulo, responder  a tais perguntas por meio da análise de decisões 

dos Tribunais Trabalhistas brasileiros.  

 

3.1 CRITÉRIOS E PREMISSAS UTILIZADOS NA ANÁLISE 

 

No Brasil a jurisdição trabalhista é exercida, em primeiro grau, pelos Juízes do 

Trabalho, magistrados concursados e ocupantes de cargo vitalício
1
; em segundo grau por 

                                                 
1
 Após dois anos de exercício do cargo (BRASIL, 1979) 
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vinte e quatro Tribunais Regionais do Trabalho (TRTs), com competência regional
2
, 

compostos por desembargadores nomeados pelo Presidente da República dentre Juízes de 

carreira, advogados e membros do Ministério Público do Trabalho. Os TRTs têm como 

funções consolidar a jurisprudência em âmbito regional, bem como garantir a observância de 

leis e regulamentos, inclusive regionais.  

O Tribunal Superior do Trabalho (TST), com sede em Brasília-DF e jurisdição em todo 

o território nacional, é órgão de cúpula da Justiça do Trabalho, última instância para decidir 

sobre questões trabalhistas no Brasil
3
, tendo como função precípua uniformizar a 

jurisprudência trabalhista brasileira e garantir a observância integral das Leis Federais e da 

Constituição da República pelos Tribunais Regionais do Trabalho.  

Os Juízes do Trabalho mantêm contato pessoal com as partes e relação direta com as 

provas orais (interrogatórios das partes e depoimentos de testemunhas), de modo que, 

indubitavelmente, as sentenças por eles proferidas poderiam fornecer rico material para a 

investigação por nós aqui pretendida. Porém, o Duplo Grau de Jurisdição, Princípio 

consagrado pela Constituição da República de 1988, implica na mutabilidade das decisões de 

primeira instância, já que referidas decisões estão, em caso de recursos, sujeitas a revisão, em 

sua integralidade, pelos Tribunais. 

Assim, a fim de tentarmos responder às questões acima, focamos nossa análise em 

decisões de segunda e terceira instâncias, ignorando sentenças de primeiro grau. Apenas em 

alguns poucos casos emblemáticos buscamos também as decisões de primeira instância, de 

modo a permitir uma análise mais completa.  

Analisamos, pois, decisões proferidas por todos os vinte e quatro TRTs e pelo TST, 

envolvendo pleitos alusivos à discriminação por orientação afetivo-sexual.  

                                                 
2
 TRT da 1ª Região, com jurisdição no Estado do Rio de Janeiro; TRT da 2ª Região, com jurisdição na região 

metropolitana da capital do Estado de São Paulo e nas cidades do litoral sul de referido Estado; TRT da 3ª 

Região, com jurisdição no Estado de Minas Gerais; TRT da 4ª Região, com jurisdição no Estado do Rio Grande 

do Sul; TRT da 5ª Região, com jurisdição no Estado da Bahia; TRT da 6ª Região, com jurisdição no Estado de 

Pernambuco; TRT da 7ª Região, com jurisdição no Estado do Ceará; TRT da 8ª Região, com jurisdição nos 

Estados do Pará e Amapá; TRT da 9ª Região, com jurisdição no Estado do Paraná; TRT da 10ª Região, com 

jurisdição no Distrito Federal e Tocantins; TRT da 11ª Região, com jurisdição nos Estados de Roraima e 

Amazonas; TRT da 12ª Região, com jurisdição no Estado de Santa Catarina; TRT da 13ª Região, com jurisdição 

no Estado da Paraíba; TRT da 14ª Região, com jurisdição nos Estados do Acre e Rondônia; TRT da 15ª Região, 

com jurisdição nas cidades do interior e do litoral norte do Estado de São Paulo; TRT da 16ª Região, com 

jurisdição no Estado do Maranhão; TRT da 17ª Região, com jurisdição no Estado do Espírito Santo; TRT da 18ª 

Região, com jurisdição no Estado de Goiás; TRT da 19ª Região, com jurisdição no Estado de Alagoas; TRT da 

20ª Região, com jurisdição no Estado de Sergipe; TRT da 21ª Região, com jurisdição no Estado do Rio Grande 

do Norte; TRT da 22ª Região, com jurisdição no Estado do Piauí; TRT da 23ª Região, com jurisdição no Estado 

do Mato Grosso; e TRT da 24ª Região, com jurisdição no Estado do Mato Grosso do Sul. 

 
3
 As decisões do TST estão sujeitas a revisão pelo Supremo Tribunal Federal (STF) apenas em caso de violação 

da Constituição da República.  
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A sistemática de análise de dados escolhida foi o exame de conteúdo de documentos 

(decisões judiciais), conjugado com análise estatística a fim de apurar o padrão de repetição 

de determinados comportamentos pelos Tribunais. 

Nosso ponto de partida foi a realização de pesquisas nos sítios dos Tribunais na 

internet
4
, buscando todos os acórdãos que continham, concomitantemente, a palavra 

‘discriminação’ e a expressão ‘orientação sexual’
5
. Nos poucos casos em que a busca 

concomitante não retornou nenhuma decisão, expandimos a busca apenas para arestos que 

contivessem a expressão ‘orientação sexual’.  

Analisamos todos os acórdãos que preenchiam os requisitos de busca acima e que se 

referiam a casos de discriminação em decorrência da orientação afetivo-sexual do 

trabalhador
6
.  

Tendo em vista o tempo necessário para a obtenção, compilação e análise dos acórdãos 

e para a consolidação dos resultados e redação desta dissertação, não consideramos decisões 

que, eventualmente, tenham sido proferidas depois de 31 de outubro de 2016.  

Não fizemos, na maioria dos Tribunais, nenhum corte temporal pretérito, analisando 

todas as decisões que se encaixaram nos filtros de pesquisa, independentemente de terem sido 

proferidas há muito tempo
7
. Ainda que se saiba que posicionamentos jurisprudenciais podem 

se alterar significativamente ao longo do tempo, preferimos manter o escopo mais amplo 

porque em alguns Tribunais o número de decisões que preenchiam os filtros de busca acima 

era muito pequeno, de modo que impor uma data de corte a todos os Tribunais limitaria o 

estudo, deixando alguns Tribunais fora da análise.  

Por outro lado, alguns Tribunais (como o TST, cuja Jurisdição é nacional, e os TRTs de 

Estados mais populosos, como São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais), retornaram dezenas 

– e em alguns casos centenas – de acórdãos. Como optamos por realizar também uma análise 

                                                 
4
 http://www.tst.jus.br/; http://www.trt1.jus.br/; http://www.trt2.jus.br/; http://www.trt3.jus.br/; 

http://www.trt4.jus.br/; http://www.trt5.jus.br/; http://www.trt6.jus.br/; http://www.trt7.jus.br/; 

http://www.trt8.jus.br/; http://www.trt9.jus.br/; http://www.trt10.jus.br/; https://portal.trt11.jus.br/; 

http://www.trt12.jus.br/portal/; http://www.trt13.jus.br/; http://www.trt14.jus.br/; http://portal.trt15.jus.br/; 

http://www.trt16.jus.br/; http://www.trtes.jus.br/; http://www.trt18.jus.br/portal/; 

http://www.trt19.jus.br/siteTRT19/; http://www.trt20.jus.br/; http://www.trt21.jus.br/; http://portal.trt22.jus.br/; 

http://portal.trt23.jus.br/portal/; e http://www.trt24.jus.br/. 

 
5
 Utilizamos o critério de concomitância, independentemente de onde as expressões foram utilizadas na decisão. 

Assim, analisamos todos os acórdãos que continham a palavra ‘discriminação’ e a expressão ‘orientação sexual’, 

mesmo se utilizadas em pontos diversos do aresto. Consequentemente, algumas das decisões encontradas não se 

referiam, precisamente, a casos de discriminação por orientação sexual e, portanto, foram ignoradas.  

 
6
 Exceto decisões cujo conteúdo estava inacessível pelo fato dos processos tramitarem em segredo de justiça. 

  
7
 Exceto decisões tão antigas que sequer façam parte do banco de dados online dos Tribunais. 
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estatística das decisões, concomitantemente à análise de dados, nestes casos entendemos por 

bem fazer uma limitação, ao invés de analisar a integralidade das decisões. Entendemos que o 

melhor critério para restrição da busca nesses Tribunais seria o temporal, posto que revisando 

as decisões mais recentes teríamos um retrato do entendimento consolidado pelo Tribunal nos 

últimos anos. 

Assim, com relação aos Tribunais que retornaram mais de 25 arestos que preenchiam os 

filtros de busca (TRTs da 1ª, 15ª, 17ª e 18ª Regiões), consideramos apenas os acórdãos 

proferidos no período de 31/10/2014 a 31/10/2016. Com relação aos Tribunais que retornaram 

mais de 100 arestos (TST e TRTs da 2ª, 3ª e 4ª Regiões), consideramos somente os acórdãos 

proferidos de 31/10/2015 a 31/10/2016. Como dito acima, com relação a todos os demais 

Tribunais não fizemos nenhum corte.  

Considerando os critérios indicados acima, analisamos, no total, 149 acórdãos, sendo 9 

do TST, 9 do TRT da 1ª Região, 17 do TRT da 2ª Região, 20 do TRT da 3ª Região, 9 do TRT 

da 4ª Região, 7 do TRT da 6ª Região; 3 do TRT da 7ª Região, 9 do TRT da 8ª Região, 4 do 

TRT da 9ª Região, 8 do TRT da 10ª Região, 2 do TRT da 11ª Região, 9 do TRT da 12ª 

Região, 4 do TRT da 13ª Região, 1 do TRT da 14ª Região, 15 do TRT da 15ª Região, 4 do 

TRT da 16ª Região, 3 do TRT da 17ª Região, 2 do TRT da 18ª Região, 4 do TRT da 19ª 

Região, 1 do TRT da 20ª Região, 1 do TRT da 21ª Região, 3 do TRT da 23ª Região e 5 do 

TRT da 24ª Região. Os TRTs da 5ª e 22ª Região não retornaram nenhum aresto que atendesse 

nossos critérios de busca, nem mesmo quando expandimos a pesquisa para decisões que 

contivessem apenas a expressão ‘orientação sexual’. 

Entendemos, neste cenário, que os acórdãos analisados constituem uma base de dados 

confiável e relevante a fim de apurar o posicionamento dos Tribunais sobre o objeto da 

pesquisa.  

A partir dos tópicos seguintes, passaremos a apresentar os resultados encontrados. 

Indicaremos, de forma qualitativa (citando exemplos das decisões) e quantitativa (estatística), 

os principais tipos de discriminação identificados, a tendência de cada Tribunal na análise dos 

casos e os valores médios das indenizações concedidas.  

Ao fazermos referência, nos tópicos seguintes, aos valores das indenizações concedidas 

nos processos, optamos por sua indicação em salários mínimos, além da menção do valor 

deferido, em Reais. Isto porque como nossa análise englobou decisões proferidas em 

momentos diferentes, a mera indicação do valor das indenizações, em Reais, limitaria ou 
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prejudicaria a comparação entre os valores dos diversos casos, proferidos em momentos 

diversos, em virtude da desvalorização monetária decorrente da inflação.  

Por outro lado, como o salário mínimo vem sendo, nos últimos anos, atualizado 

monetariamente em índices muito próximos aos da inflação oficial, a referência ao valor do 

salário mínimo oficial vigente na data em que cada decisão foi proferida permite comparar o 

valor da indenização deferida por cada Tribunal com aquela eventualmente deferida pela 

instância inferior, assim como com valores de referência de outros Tribunais ou outros casos, 

independentemente do momento de prolação das mesmas. 

Além disso, ainda que as decisões analisadas sejam públicas, podendo ser consultadas 

pela internet nos sítios dos Tribunais, optamos por citar anonimamente, nesta dissertação, o 

conteúdo dos  acórdãos ou outros elementos dos processos, portanto sem mencionar o número 

do processo, nome das partes ou o Tribunal a que se referem, a fim de não expor as partes ou 

os magistrados prolatores das decisões. 

Para tanto, cada um dos arestos por nós analisados foi catalogado e recebeu, 

aleatoriamente, um número. Indicaremos, pois, no presente trabalho, apenas o número do 

Caso objeto de estudo. 

O escopo do estudo por nós realizado – mera revisão de decisões judiciais, 

desconectadas dos demais elementos dos processos – dá azo a um amplo espaço para 

subjetividade na interpretação dos resultados. Assim, trata-se de um estudo cuja profundidade 

e intento não permitem afirmar, de forma cabal, a existência desta ou daquela característica 

em determinado Tribunal, até porque a análise se deu por amostragem.  

Além disso, nossa análise se limitou aos acórdãos e, consequentemente, às provas 

expressamente listadas nestes. Não tivemos, pois, acesso ao conjunto fático e probatório total 

de cada caso, o que seria necessário para um parecer preciso sobre eles. Não se pretende 

questionar aqui, portanto, a legalidade de qualquer decisão analisada.  

E de fato, é de se ressaltar que em todos os casos analisados os requisitos legais 

aplicáveis à fundamentação de decisões judiciais foram atendidos. Todas as decisões possuem 

fundamentos relevantes, válidos e que devem ser respeitados, sendo os Tribunais soberanos 

na aplicação da jurisdição, sujeitos apenas à revisão por Tribunais Superiores, quando cabível, 

nos termos da Lei. Nossa opinião a respeito das conclusões adotadas em alguns casos de 

forma alguma invalidam ou questionam o poder/dever do livre convencimento motivado do 

juiz, soberano na apreciação das provas e que, frise-se, restou atendido em todos os casos 

revisados.  
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Portanto, nosso objetivo, aqui, não deve ser confundido com questionamentos ou 

críticas aos fundamentos legais utilizados nas decisões em análise, posto que o trabalho não 

visa realizar um juízo de valor a respeito de sua qualidade e/ou sobre os atributos morais, 

éticos, intelectuais ou pessoais dos prolatores das decisões, mas apenas e tão somente 

exprimir nossa opinião pessoal sobre a existência ou não de determinadas tendências nos 

âmbitos dos Tribunais do Trabalho.  

O escopo deste trabalho possui, assim, um cunho meramente analítico, estatístico e 

opinativo, consequentemente permeado por subjetividades da mesma forma que as decisões 

analisadas.  

Feitas essas breves considerações a respeito do escopo e critérios da análise, passamos, 

a partir do tópico seguinte, a apresentar os resultados encontrados. 

 

3.2 O PERFIL DA HOMOFOBIA: O QUE MAIS SE RECLAMA 

 

O pedido mais recorrente, praticamente unânime em todas as decisões analisadas, foi o 

de indenização por danos morais
8
 decorrentes de discriminação consistente no tratamento 

vexatório ou humilhante do trabalhador, por meio de ofensas, xingamentos, estigmatizações, 

apelidos pejorativos, agressões verbais etc., em sua maioria disfarçados sob um manto de 

normalidade, inocência ou comicidade que, a priori, conferiam – ou pretendiam conferir –

aparência de normalidade às agressões, como se fossem meras piadas ou ‘brincadeiras’ 

inábeis para gerar qualquer dano.  

Com efeito, dentre as 149 decisões analisadas, em 138 delas (equivalente a 92,62% dos 

casos) havia alegações de tal tipo de tratamento discriminatório.  

O segundo pleito mais comum, presente em 36 acórdãos (equivalentes a 24,16% do 

total), foi de assédio moral
9
 e perseguições decorrentes da orientação afeito-sexual. Nestes 

                                                 
8
 Dano moral é o prejuízo de ordem moral (assim entendido o sofrimento ou abalo moral, emocional ou 

psíquico) sofrido por alguém em decorrência de violação de sua intimidade, vida privada, honra, dignidade, 

imagem, nome, corpo etc. Como regra, para que seja caracterizado o dano moral é necessário que se comprove 

não apenas o dano em si (que pode ter sido causado por apenas uma ou por reiteradas ações ou omissões), mas 

também a existência de dolo (intenção deliberada) ou culpa (falha não intencional decorrente de imperícia, 

imprudência ou negligência) do causador do prejuízo moral. 

 
9
 O assédio moral é caracterizado por violações constantes da moral do indivíduo. Diferentemente do dano 

moral, o assédio tem caráter de repetitividade e sistematização, consubstanciando-se em violências psicológicas 

repetidas e intencionais (portanto, deliberadas, decorrentes necessariamente de dolo e não culpa), cometidas no 

ambiente de trabalho. Assim, uma única situação discriminatória episódica, em tese, não caracterizaria assédio 
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casos, mais graves que os de dano moral, o assediador buscava, intencional e 

deliberadamente, causar mal à vítima, desestabilizando-a emocionalmente por meio de 

agressões reiteradas decorrentes dos mais variados tipos de preconceito.  

O terceiro pedido mais comum nos arestos analisados foi o de dispensa discriminatória. 

Presente em 18 acórdãos ( 12,08%), consiste na rescisão do contrato de trabalho motivada por 

preconceito – portanto, discriminatória – em virtude da orientação afetivo-sexual do 

trabalhador.  

Por fim, identificamos 3 casos (2,01%) envolvendo agressões físicas do empregado 

homoafetivo.  

Na Justiça do Trabalho é extremamente comum que as ações contenham pedidos 

múltiplos. Assim, para efetiva visibilidade dos resultados acima, classificamos os processos, 

conforme o caso, em mais de um pedido, caso a decisão indicasse a existência de mais de um 

pedido relevante ao objeto de nosso estudo (por exemplo, discriminação e dispensa 

discriminatória).  

Por este motivo, como se nota, a somatória dos percentuais atribuídos a cada pedido 

extrapola 100%, ainda que o número total de arestos revisados não tenha superado os 149 que 

compuseram nossa base de dados.  

A partir do próximo tópico passamos a tecer comentários sobre alguns casos 

emblemáticos, a fim de delinear e exemplificar as espécies de discriminação mais 

frequentemente identificadas. Mais adiante analisaremos o tratamento dado pelos Tribunais às 

ações envolvendo homofobia no ambiente de trabalho.  

 

3.2.1 Violências travestidas em piadas 

 

Como mencionado acima, o ponto central, dentre as ações objeto de estudo, foi a 

estigmatização dos empregados discriminados, em grande parte disfarçada sob um manto de 

comicidade.  

Como vimos no capítulo 1 da presente dissertação, o humor pode assumir papel de 

controle da sexualidade, naturalizando a homofobia e perpetuando valores heterocêntricos 

(IRIGARAY; SARAIVA; CARRIERI, 2010).  

                                                                                                                                                         
moral, mas poderia, dependendo do caso, ser enquadrada como dano moral. Em ambos os casos, a vítima tem 

direito a uma indenização pelos danos sofridos.   
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Se o preconceito consiste em percepções mentais negativamente presumidas de 

antemão, sem lastro na realidade (RIOS, 2007), e se discriminação é a materialização concreta 

do preconceito, é extremamente compreensível o fato da discriminação contra de pessoas 

homoafetivas se concretizar predominantemente por meio de jocosidade. Isto porque na 

segunda metade do século XX foi muito comum, na cultura popular brasileira – especialmente 

em programas de televisão, como humorísticos e telenovelas – a inserção de personagens 

homoafetivos caricatos, com forte tendência à comicidade e grande resiliência a violências 

disfarçadas de graça.  

Assim, de acordo com o senso comum preconceituoso, despegado da realidade, a 

integralidade dos homoafetivos seria dada a piadas e tolerante a agressões disfarçadas de 

brincadeiras. Predomina, em nossa sociedade, a visão estigmatizada de homoafetivos, como 

sendo pessoas alegres, descontraídas, extrovertidas. Daí a insistência em piadas sobre 

homoafetivo-sexualidade, inclusive na presença do trabalhador homoafetivo, como se o ato de 

rir da afetivo-sexualidade alheia fosse normal ou inofensivo. 

Porém, o humor direcionado aos homoafetivos acaba por normalizar a ordem social 

erroneamente preconcebida, colaborando para a perpetuação de processos de dominação 

social que tendem a inferiorizar qualquer forma de expressão que não a heteroafetivo-sexual 

(CAPRONI NETO; FONSECA, 2014), causando grande sofrimento ao indivíduo 

homoafetivo discriminado. Afinal, ri-se daquilo que é estranho, diferente, excluído ou 

minoritário.  

No Brasil, os comentários bem humorados e as piadas se baseiam em traço 

psicológico (avareza, honestidade); estético (gordos, loiras); gênero (mulher); 

nacionalidade (portugueses, argentinos); naturalidade (nordestinos, gaúchos); raças e 

etnias (judeus, negros); bem como orientação sexual, especialmente os homossexuais 

masculinos e femininos...” (IRIGARAY; SARAIVA; CARRIERI, 2010). 

Rir-se da homoafetivo-sexualidade normaliza o preconceito e reifica o indivíduo 

homoafetivo.  

Percebemos, por meio da análise das decisões, que na maioria dos casos o próprio 

agressor – o agente da piada discriminatória – acredita se tratar de ato inofensivo e impunível, 

já que notamos ser extremamente comum a prática de referido tipo de discriminação –   

encharcada de comicidade – em público, inclusive na frente de colegas de trabalho e até 

mesmo de clientes. Não nos parece razoável que o indivíduo agente do ato discriminatório, se 

o enquadrasse como tal – portanto compreendendo se tratar de atitude reprovável e 

desprezível – o praticaria em público, em tom orgulhoso, como comumente identificado.  
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Em grande parte dos casos, inclusive, os superiores hierárquicos dos empregados que 

praticavam a discriminação nada faziam para impedi-la, mesmo depois de formalmente 

comunicados, como se as piadas humilhantes, eivadas de preconceito, devessem ser aceitas no 

ambiente de trabalho, da mesma forma que são tolerados e normalizados na sociedade em 

geral.  

Mas ainda pior do que o agressor homofóbico acreditar na inofensibilidade de seu ato 

discriminatório, são operadores do direito – como juízes e advogados – tolerarem e 

compactuarem com piadas de cunho discriminatório. 

A maioria das decisões analisadas demonstrou total intolerância, por parte de juízes e 

Tribunais, com relação a piadas e demais atitudes discriminatórias no ambiente de trabalho, 

ainda que pretensamente disfarçadas sob um manto de comicidade. Porém, lamentavelmente 

esta postura, por parte dos Tribunais, não é unânime.  

O Caso nº  27 é um dos mais emblemáticos, dentre os analisados, a fim de demonstrar a 

anuência indireta do Tribunal com atos homofóbicos travestidos de brincadeiras, como se a 

jocosidade retirasse o poder lesivo da discriminação. Em tal caso, o Tribunal não deixa de 

reconhecer a existência de condutas homofóbicas, mas considera-as como normais, 

enquadrando-as como “brincadeiras”, concluindo que devem ser toleradas pelo trabalhador, já 

que o mesmo também era “brincalhão”. 

Segundo a própria decisão, a testemunha do empregado teria confirmado que os chefes 

deste o discriminavam, chamando-o de “viado mestre”, “viado encrenqueiro” e “baixa renda", 

dentre outros termos pejorativos. A prova colhida comprovou, ainda, que “os colegas de 

trabalho chamavam com esses palavrões, tendo em vista que o chefe dava o exemplo” (trecho 

da decisão do Caso nº 27). Não obstante a robusta prova, e considerando que a testemunha 

também declarou que “o reclamante sempre foi brincalhão” e que “no intervalo, havia 

brincadeira entre o reclamante e os colegas gays, bem como com os outros colegas”, o 

Tribunal houve por bem entender que os atos homofóbicos eram meras brincadeiras, devendo 

ser toleradas pelo trabalhador, que também brincava.  

A complacência do Tribunal com a prática discriminatória parece-nos evidente neste 

caso, já que os julgadores consideram, na decisão, o mesmo argumento utilizado pela 

população leiga em geral, qual seja, que meras brincadeiras envolvendo a orientação afetivo-

sexual não têm o condão de causar qualquer abalo ou lesão à moral do trabalhador, o que, 

como vimos nos capítulos anteriores, deveras não procede. O Tribunal, ao atuar desta forma, 
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não apenas se distanciou de sua obrigação constitucional, como repetiu e validou preconceitos 

arraigados na sociedade.  

A decisão chega ao absurdo de mencionar que “embora existisse um ambiente de 

brincadeiras envolvendo o Reclamante, com a participação desse, não [restou] comprovada, 

indene de dúvidas, a prática de atitudes discriminatórias por parte da Demandada, envolvendo 

a sexualidade do Empregado/Reclamante”. 

Como se o fato do reclamante participar das brincadeiras elidisse o teor e/ou os efeitos 

dessa. Outrossim, como vimos, a comicidade procura neutralizar a reação da vítima, de modo 

que sua participação no ato discriminatório – também fazendo piadas – deve, a nosso ver, ser 

entendida como grave consequência da violência e prova cabal do dano, e não como atenuante 

para os atos discriminatórios.  

Vale frisar que, neste caso, a sentença de primeira instância havia deferido uma 

indenização singela, na monta de R$ 3.000,00, equivalentes a, aproximadamente, 4 salários 

mínimos da época, a qual foi afastada pelo TRT. 

No Caso nº 144, de forma semelhante, o Tribunal reconhece o ato homofóbico, mas 

entende que o mesmo deve ser tolerado, não justificando a imposição de qualquer penalidade 

aos agressores, eis que, no entender dos julgadores, a discriminação consistia em “mera 

brincadeira”.  

Diferentemente do caso anteriormente citado, no qual o juízo de primeiro grau concedeu 

indenização que fora posteriormente refutada pelo Tribunal (indicando que ao menos parte do 

Judiciário compreendeu o sofrimento do autor), neste caso o Tribunal se limita a manter a 

decisão improcedente de primeira instância, indicando a insensibilidade, em ambos os graus 

de jurisdição, com relação aos efeitos devastadores da discriminação por humor.  

Em tal caso, é incontroverso o encaminhamento de um e-mail pela superiora hierárquica 

do autor aludindo que a personagem ‘Vera Verão’, interpretada por Jorge Lafond, seria o 

reclamante “pronto pra balada”. De acordo com os relatos do autor do processo, este e-mail 

fora encaminhado a pessoas que trabalhavam no mesmo setor que ele e lhe teria causado 

constrangimento e retraimento, comportamentos estes decorrentes da humilhação. 

A decisão reconhece que  

no Brasil, questões atinentes à orientação sexual e à cor de pele são temas sensíveis na 

sociedade, não podendo o Magistrado ignorar as questões histórico-sociais que 

embasam esses dois temas (...). Entretanto, não se pode julgar em tese (a priori) que 

um e-mail vinculando um personagem humorístico que catalisa esses dois temas seja 

ofensivo aos direitos da personalidade. O contexto determinará se o caso é uma 

brincadeira (não elogiável, diga-se), ou se é uma ofensa. (...) O contexto deve revelar 

que tais elementos (raça e orientação sexual) foram utilizados de modo pejorativo, 
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para rebaixar a pessoa. Se estes elementos embasam piadas no setor de trabalho 

estimuladas, ainda que indiretamente, pelo próprio destinatário delas não verifico o 

pretendido dano a ensejar a indenização. No mais, não restou demonstrado que as 

demais brincadeiras do setor tenham tido o objetivo de diminuir o autor por questão de 

raça ou orientação sexual. Não se demonstrou que o autor tinha algum apelido 

pejorativo ou que este era diminuído em face aos demais colegas por quaisquer 

motivos. De se salientar que o dano moral não decorre de mera contrariedade ou 

adversidade, tampouco de dificuldades, aborrecimentos ou angústias, sob pena de se 

inviabilizar a vida em sociedade.  

Como se vê, a decisão cita, como um dos fundamentos a justificar o indeferimento da 

indenização, o fato de que o ambiente de trabalho em questão era descontraído, permeado por 

brincadeiras e que o próprio empregado discriminado participava delas.  

De se ressaltar, porém, que não obstante o ambiente fosse descontraído, o envio de um 

e-mail com teor pejorativo e discriminatório – fato incontroverso no processo – extrapola o 

bom senso.  

Ainda que as testemunhas trazidas pela empresa tenham afirmado que não houve 

tratamento pejorativo, a testemunha do obreiro foi categórica ao afirmar que a chefe do 

reclamante, com relação a ele “costumava fazer brincadeira e chacotas”, sendo que, ainda nas 

palavras da testemunha, tal pessoa “não tinha o hábito de fazer o mesmo tipo de brincadeira 

com outras pessoas, relativas à homossexualidade”. Ademais, não é a testemunha, mas o juiz, 

que deve determinar se um fato é ou não pejorativo. Cabe à testemunha narrar os fatos, e ao 

juiz valorá-lo.  

Assim, não obstante as brincadeiras fossem comuns no ambiente de trabalho, há prova 

irrefutável nos autos da existência de chacotas destinadas especialmente ao autor da ação, o 

que não é levado em consideração pela decisão.  

Como se vê, pois, a saída encontrada pelos Tribunais a fim de afastar a indenização 

nestes casos está na valoração da prova. O Tribunal reconhece o poder lesivo das piadas e 

estigmatizações, mas afasta a prova – muitas vezes inafastável – para concluir que, no caso 

concreto, não restou provado nenhum ato discriminatório.   

Mas não são apenas juízes e Tribunais que refletem, no âmbito judicial, a tolerância à 

homofobia disfarçada de piadas; partes e advogados também o fazem. A empresa reclamada 

no Caso nº 142 alega que “simples brincadeiras entre colegas é [sic] conduta perfeitamente 

aceitável e, quando muito, podem caracterizar-se como aborrecimento, mas nunca dano a [sic] 

honra e a [sic] moral”.  

A agressão comprovada nos autos em tela e referida pela empresa como mera 

“brincadeira” foi a indagação, ao trabalhador pelo supervisor e pelo gerente, se ainda haveria 

"gilette" na mercearia, “para que o depoente não machucasse o namorado”.  
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Gilete provém do inglês gillette, marca registrada de famosa lâmina e aparelho de 

barbear e, no vernáculo, além de significar “qualquer lâmina descartável de barbear”, também 

tem a conotação de “indivíduo bissexual” (HOUAISS, 2012). O termo é popularmente 

utilizado de forma pejorativa para se referir a pessoas homo ou, especialmente, biafetivas, 

posto que, como uma gilete, o biafetivo ‘corta para os dois lados’. Assim, notório o tom 

pejorativo da “brincadeira”.  

É lamentável a existência deste tipo de postura, justificando ou minorando os efeitos de 

um ato homofóbico, em um processo judicial que discute, justamente, homofobia. Em tal caso 

a empresa fora condenada, em decorrência das supostas “brincadeiras”, a indenizar o 

trabalhador em R$20.000,00, valor equivalente a, aproximadamente, 23 salários mínimos da 

época.  

Mas tal tentativa de relativizar os efeitos do humor não foi algo isolado. Ao contrário, o 

ponto comum dos casos que referiam comicidade foi a tentativa de minorar as consequências 

danosas das discriminações supostamente enquadradas como “brincadeiras”. No Caso nº 18, 

exemplificativamente, a testemunha reconheceu que “a preposta fazia piadinhas com a opção 

sexual da autora” mas relativizou, afirmando que as piadas “eram feitas como brincadeiras”.  

Os homofóbicos chegam ao absurdo de considerar agressões físicas como se 

brincadeiras fossem. No Caso nº 09, a testemunha afirmou que “soube pelo reclamante que 

uma vez um antigo empregado da loja, Sr. Luiz, o teria agredido dentro do banheiro; que o 

depoente chamou o referido senhor, tendo o mesmo dito que foi apenas uma brincadeira”.  

Verificamos que, em alguns casos, as piadas se originam entre colegas de trabalho e, 

ante à ausência de qualquer ação da empresa para coibir a discriminação, a situação ganha 

proporções inimagináveis, que em geral culminam com o pedido de demissão do trabalhador 

discriminado. 

Não obstante sejam comuns as estigmatizações por parte de colegas – e em alguns casos 

também por terceiros que sequer trabalham na empresa, mas nela comparecem com 

frequência, como fornecedores, repositores etc. –, na maior parte dos casos é a própria chefia 

quem dá início às “brincadeiras”, que acabam por se disseminar entre a equipe e, como regra, 

causam grande sofrimento ao empregado discriminado.  

Identificamos, nos arestos, uma infindável criatividade para zombarias envolvendo 

orientação afetivo-sexual. No Caso nº 12, por exemplo, na qual o empregado trabalhava na 

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, o superior do empregado discriminado sugeria, 
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em tom jocoso, que o mesmo deveria capitanear um concurso “Garota dos Correios”. Frise-se 

que o empregado discriminado era do sexo masculino.  

 

3.2.2 Meninos de azul, meninas de rosa: estigmas que beiram a infantilidade 

 

 “O preconceito nos impede de ‘ver’ que o que ‘não vemos’ e ‘o que é que não vemos’, 

impossibilitando que enxerguemos os limites de nossa percepção da realidade” (CAPRONI 

NETO; FONSECA, 2014) e, como consequência, esta cegueira seletiva, não raro, 

compromete o discernimento da pessoa, em muitas vezes levando-a a um comportamento 

infantil, baseado em crenças rasas e estigmas pejorativos e estereotipados.  

Certamente por isso detectamos, nos casos analisados, serem tal comuns humilhações e 

estigmatizações consistentes na utilização de apelidos, xingamentos, referências pejorativas a 

sexo e gênero e a associação da homoafetividade com promiscuidade, doenças ou desvio de 

caráter. 

No Caso nº 11, por exemplo, eram feitas piadas sobre a orientação sexual do 

Reclamante, aparência e vestimenta, tendo sido relatado, em tal caso, que “o Sr. Laércio fazia 

piadas a respeito do cabelo do autor, por causa de suas roupas, pelo fato de um dia ele estar 

usando uma camisa cor de rosa”. 

No Caso nº 141 a decisão relata que a testemunha ouvida a pedido do autor informou ao 

juízo que  

já presenciou várias vezes os senhores Carlos Mendes, Welington e Genilson e 

também os colegas de trabalho humilhando-o em razão da opção sexual do autor; a 

título exemplificativo cita as seguintes ofensas verbais: "Como um negão deste pode 

ser viado?" Analogia com um desenho com uma menina do carro rosa.  

O Caso nº 159, a seu turno, exemplifica algo que identificamos como muito recorrente: 

alusão, de forma pejorativa, ao sexo oposto, como se a orientação sexual se confundisse com 

identidade de gênero. Com efeito, a utilização de adjetivos femininos para se referir 

pejorativamente a empregados homoafetivos, por exemplo, foi muito frequentemente 

identificada nas decisões. Em referido caso a testemunha esclareceu que “ao informar a 

reclamante que iria até o banheiro, o Sr. Ricardo disse ‘resta saber qual banheiro ela vai 

usar’”.  
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No Caso nº 19 a discriminação ao empregado também fazia alusão a estereótipos 

femininos, como sensibilidade e fragilidade: “bicha, veado, não tem força para fazer porque é 

uma boneca".  

Com efeito, as diversas variantes das expressões “bicha” e “veado” foram as mais 

comuns quando o empregado discriminado era do sexo masculino, e as diversas variações dos 

termos “sapatão” e “mulher macho” mostraram-se as mais frequentes quando a vítima era 

mulher.  

Por meio dos casos analisados, notamos que não apenas piadas eram normalizadas e, 

consequentemente, realizadas perante terceiros, inclusive clientes. Identificamos que mesmo 

discriminações mais graves, envolvendo estigmas ou xingamentos, também foram 

frequentemente praticadas perante clientes e colegas de trabalho. Fica claro, portanto, que a 

discriminação a homoafetivos ainda é socialmente aceita e politicamente correta.  

A testemunha do Caso nº 32, por exemplo, era uma cliente da loja na qual o reclamante 

trabalhava, e  afirmou que “presenciou o reclamante ser chamado de ‘boiola’ pelo gerente da 

reclamada em razão de uma bolsa que o reclamante utilizava para levar lanches; que nesta 

mesma ocasião o gerente da reclamada afirmou que quem trabalha em salão é ‘boiola’”.  

Também foram frequentes alusões no sentido de que a homoafetividade indicaria 

suposta promiscuidade ou doença. No Caso nº 21, por exemplo, a agente da discriminação 

“teria perguntado ‘Você já viu que o facebook do Guilherme é cheio de homens?’ e que, 

‘normalmente os homossexuais eram mais promíscuos’”. O empregado em questão alegou, 

ainda, que em sua avaliação de desempenho fora-lhe recomendado procurar ajuda psiquiátrica 

e “mudar o seu jeito de agir”.  

No Caso nº 25 a homoafetividade da empregada é associada a suposto baixo rendimento 

no trabalho, como se o fato de ser homoafetiva fizesse dela uma profissional pior. Como se 

não bastasse isso, a própria decisão reconhece a crueldade da prática da empresa, na medida 

em que esta alegação (baixo rendimento decorrente da orientação afetivo-sexual) fora 

divulgada por e-mail aos colegas de trabalho.  

A este propósito, lamentavelmente notamos ser muito comum o envio, pelo superior 

hierárquico, de e-mails aos demais colegas de trabalho, ou a realização de reuniões a fim de 

comunicar que determinado empregado é homoafetivo, como se a orientação afetivo-sexual 

merecesse atenção de todos.  

Em muitos casos ficou evidente, também, o constrangimento da testemunha na 

descrição dos atos discriminatórios – ou quiçá do juiz, em sua transcrição na ata de audiência 
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ou na decisão. Com efeito, a despeito de ser comum a realização de piadas envolvendo a 

orientação afetivo-sexual alheia, ainda é tabu falar-se seriamente sobre o tema.  

 

3.2.3 Assédio moral, redução de direitos e estagnação profissional 

 

Não bastassem os efeitos da própria discriminação em si, notamos, nos casos 

analisados, que é muito comum a associação desta a outras violações ainda mais graves, como 

a supressão de direitos, perseguições e assédio moral, como forma de “punir” o empregado 

homoafetivo.  

No Caso nº 14, por exemplo, a decisão relata que além do empregado ser estigmatizado 

e humilhado em decorrência de sua orientação afetivo-sexual, tinha suas comissões reduzidas 

posto que seu superior, deliberadamente, deixava de computar suas vendas, bem como o 

obrigava “a ficar horas no estoque, perdendo a oportunidade de realizar vendas, o que também 

reduzia suas comissões”. 

O Caso nº 165 ilustra situações de segregação física dos demais membros da equipe, 

como se o empregado homoafetivo fosse portador de doença grave transmissível pelo ar. A 

decisão de referido caso esclarece que o autor da ação foi casado com um colega de trabalho e 

que o supervisor “isolou o casal em um canto da sala onde trabalhavam”.  

No Caso nº 30 o supervisor passou a evitar contatos com a empregada quando soube de 

seu  envolvimento homoafetivo, e passou a tratá-la com rigor excessivo, cronometrando “o 

tempo de tarefas da reclamante, mas não fazia isso com relação a outras pessoas”, como se a 

homoafetividade fosse indicativo de baixa produtividade.  

No Caso nº 32 o empregado, além de humilhado e discriminado, era perseguido e tinha 

suas liberdades individuais limitadas. Segundo a decisão analisada,  

a supervisora de recursos humanos, Sra. Gercina, exigiu que o obreiro não dialogasse 

com o Sr. Marco Silva, também assumidamente homossexual, durante a jornada de 

trabalho, (...) bem como pelo fato da supervisora, Sra. Ana Lúcia, se referir ao 

reclamante como "a bichinha do Ney" e, por último, a conduta reprovável do gerente 

Antonio Carlos em investigar a vida sexual do autor. 

No Caso nº 36 o trabalhador homoafetivo foi  proibido de utilizar um determinado 

banheiro, tendo a testemunha ouvida em juízo afirmado 

que como o banheiro dos clientes se localiza no térreo e o banheiro dos funcionários 

no terceiro andar, todos os funcionários têm permissão de utilizar o banheiro dos 
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clientes; o reclamante inicialmente utilizava o banheiro dos clientes, mas quando 

descobriram a sua opção sexual houve a proibição. 

Os preconceitos do superior hierárquico do empregado homoafetivo, em alguns casos, 

são externados não apenas em forma de discriminações diretas, como ofensas, 

estigmatizações e humilhações, mas também repercutem, ou podem repercutir, em outros 

aspectos do contrato de trabalho. Com efeito, não raro o trabalhador homoafetivo vê-se 

perseguido e tem sua carreira estagnada. 

Esta foi a situação vivenciada, por exemplo, pelo empregado que moveu a ação do Caso 

nº 152, no qual a testemunha afirmou que  

o autor participou de processo seletivo para a função de gerente, foi aprovado no 

processo seletivo, chegou a exercer a função de gerente em Três Rios, que em Três 

Rios ele fazia o treinamento para assumir na loja de Petrópolis, mas não chegou a 

assumir essa loja, tendo outra pessoa assumido em seu lugar; que ela foi colocada no 

lugar da antiga gerente por influência dela; que o autor não chegou a assumir a loja em 

Petrópolis; que os comentários na loja diziam que o autor não tinha assumido a loja 

por ser homossexual. 

Outra testemunha ouvida no mesmo caso esclareceu que o “gerente da loja, afirmou 

para os colegas que o autor não teria assumido a gerência em razão da sua opção sexual, 

reconhecendo que ele tinha competência para tanto”.  

Situação semelhante ocorreu no Caso nº 147, no qual a testemunha indicada pelo autor 

provou sua estagnação profissional decorrente da orientação afetivo-sexual, tendo esclarecido 

que “em razão da orientação sexual do autor, o Sr. Fábio afirmava que aquele não sairia do 

posto de atendimento; que isso ocorreu do início de fevereiro de 2014”.  

Em outras situações, a discriminação é velada, na medida em que o agente do ato 

discriminatório não ataca diretamente a orientação afetivo-sexual do trabalhador, mas 

menospreza outros atributos, inclusive profissionais, de forma injusta e discriminatória, a fim 

de mascarar a verdadeira intenção, que é ofender a honra e a dignidade do empregado por não 

concordar com sua orientação afetivo-sexual.  

O Caso nº 17 exemplifica esta situação. O reclamante em tal caso afirmou que sempre 

“adotou postura discreta, primando pela correção de atitude moral e profissional (...) 

[conseguindo], por considerável período, firmar-se na atividade desenvolvida, obtendo 

excelentes resultados nas avaliações a que foi submetido”. Afirmou, porém, que bastou a 

mudança de seu gerente, e o novo superior, descaradamente homofóbico, passou a considerá-

lo um péssimo profissional.  

A testemunha ouvida em juízo confirmou que era visível a diferença com que o gerente 

tratava o reclamante e os demais empregados do setor. A testemunha aduziu que o novo 
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gerente passou a “alfinetar” o empregado homoafetivo, e dizer que “suas ideias não davam em 

nada”.  

O tratamento rigoroso e diferenciado foi confirmado, também, por outra testemunha 

ouvida: “o gerente Paulinho pediu para o depoente fazer um acompanhamento mais detalhado 

do autor na loja, não explicando o motivo; não era comum haver pedidos de gerentes nesse 

sentido (...); não foi dito nada acerca do que se tratava (...)”.  

A capacidade profissional ou intelectual do trabalhador também é questionada por conta 

de sua orientação afetivo-sexual. No Caso nº 41 a testemunha esclareceu que “era dito ao 

reclamante que ele não daria conta do trabalho” em decorrência de sua orientação afetivo-

sexual.  

Por fim, no Caso nº 72 “o gerente em reuniões do distrito falava que os resultados do 

autor eram os piores, que ele servia de exemplo negativo a não ser seguido e que a continuar 

dessa forma seria despedido”.  

 

3.2.4 Dispensa discriminatória 

 

Em algumas situações ficou provado o rompimento do vínculo empregatício em 

decorrência da orientação afetivo-sexual do trabalhador.  

Um dos casos mais emblemáticos a este respeito, foi o de nº 18, no qual a testemunha 

esclareceu que “que quando foi dispensada a autora chorou pois não havia motivo para isso e 

que considerava que o motivo tinha sido a sua opção sexual; que a depoente também acha que 

a autora foi dispensada por ser homossexual”. Outra testemunha do mesmo caso informou que 

“no dia seguinte a preposta disse que tinha dispensado ‘pelo jeito dela de ser’”.  

Nos casos envolvendo dispensa discriminatória esta demonstrou-se como o ápice da 

discriminação, sendo a demissão, em geral, precedida por humilhações e estigmatizações 

constantes.  

Além disso, num incontável número de casos não foi alegada ou provada a demissão 

por motivo discriminatório, mas o trabalhador alega ter pedido demissão por não mais 

aguentar as violências sofridas.  

 

3.2.5 Agressão física 
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Felizmente o número de casos identificados envolvendo agressão física do trabalhador 

homoafetivo não foi grande. De toda sorte, os poucos casos que davam conta de violência 

física foram marcantes. Passamos a ilustrar por meio de alguns deles.  

No Caso nº 116 o empregado alegou que enquanto “estava exercendo suas atividades, 

foi agredido fisicamente pelo gerente da reclamada (...) com empurrões, bem como 

verbalmente, sendo chamado de 'viado', em razão de sua orientação sexual”. Em tal caso, 

porém, tanto o juízo de primeiro grau como o Tribunal entenderam que não houve prova da 

discriminação, indeferindo a indenização pleiteada.  

No Caso nº 09 o episódio de agressão física contra o empregado homoafetivo tornou-se 

tão notório que era comunicado a novos empregados que não presenciaram a violência. Neste 

sentido, a testemunha ouvida em tal caso afirmou que “logo da entrada da depoente à 

reclamada, ficou sabendo que o reclamante foi agredido no banheiro masculino por outro 

colega de trabalho por conta da sua opção sexual”.  

Ainda que agressões físicas tenham sido identificadas em apenas 3 casos (2,01% do 

total), é dever da empresa zelar por um ambiente de trabalho seguro e livre de qualquer forma 

de violência. A consecução de uma sociedade justa e igualitária apenas estará completa 

quando este tipo de situação não mais existir. 

 

3.2.6 Associação com outras discriminações 

 

Lamentavelmente uma cruel realidade por nós identificada nas decisões foi a associação 

da discriminação decorrente da orientação afetivo-sexual com outras formas de 

discriminação
10

, como a racial, por aparência ou socioeconômica, dentre outras.  

                                                 
10

 Cf. nota de rodapé número 5 do Capítulo 1 (página 34) desta dissertação. As pesquisas a respeito da 

interseccionalidade abordam as discriminações sob uma perspectiva multifacetada de e transdisciplinar, essencial 

quando dois ou mais fatores de discrímen se encontram, justamente como identificado por nós em algumas 

decisões analisadas, abordadas neste tópico. Sob esta perspectiva, a relevância teórica e epistemológica de nossa 

pesquisa se destaca quando considerada sob o enfoque da discriminação por orientação afetivo-sexual conjugada 

ou concomitante com outros fatores de estigma, como raça, aparência física, idade, nível socioeconômico e 

cultural, gênero etc. Por exemplo, podemos olhar não apenas para as diferenças existentes entre homoafetivos e 

heteroafetivos, mas ampliar a análise para compreendermos a intrincada gama de características que separa 

heteroafetivos brancos e negros de homoafetivos brancos e negros, ou que diferenciam héteros com nível sócio 

econômico elevado de gays à beira da pobreza, e assim por diante.  Especificamente no universo homoafetivo, 

surgem caracteres passíveis de estigma especificamente a homoafetivos, como a preferência sexual do indivíduo 

(ativo ou passivo), presença ou não afetações comportamentais (lésbicas masculinizadas ou gays efeminados) 

etc. Crenshaw (1991) nos ensina, a este mister, a importância da não hierarquização das formas de opressão, já 
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No Caso nº 130, por exemplo, a trabalhadora era discriminada não apenas por ser 

homoafetiva, mas também por conta de sua religião. A decisão do caso esclarece que  

restou patente a conduta ilícita do Sr. Wagner, supervisor da reclamante, na prática de 

atos discriminatórios quanto à orientação sexual e opção religiosa da autora, 

ofendendo-a com comentários como: “se você ficar comigo, eu te curo”, “me 

empresta sua mulher por uma semana que eu dou um jeito nela” e “religião é uma só e 

que as outras não valiam; que a reclamante tinha que servir apenas a um Deus”, 

comentários estes realizados nas reuniões diárias. 

Outra associação da homofobia com discriminação pela religião ocorreu no Caso nº 14, 

tendo a respectiva decisão de primeira instância dado conta de que “a situação do reclamante 

adquiriu contornos dramáticos quando ‘o gerente e a vendedora responsável passaram a 

humilhá-lo e ofendê-lo’ por ser homossexual e espírita”.  

O Caso nº 152 exemplifica discriminação racial associada à decorrente da orientação 

sexual, conquanto a testemunha ouvida em tal caso esclareceu que “escutou a diretora falando 

que o autor deveria aproveitar a oportunidade que a empresa estava lhe concedendo porque 

ser negro e homossexual; que ao passar em frente a sala viu o autor chorando muito...”. 

No Caso nº 159 a trabalhadora era discriminada por sua aparência física em conjunção 

com a orientação afetivo-sexual. A testemunha ouvida disse que “já presenciou agressão 

verbal do Sr. Ricardo à reclamante, chamando-a de ‘gorda’”.  

Notamos que é bastante comum, também, a realização de acusações envolvendo a 

suposta desonestidade dos empregados homoafetivos, que não raro são acriminados da prática 

de pequenos delitos como furto ou apropriação indébita.  

Fica claro, pois, que no entender desarrazoado dos empregadores homofóbicos a 

homoafetividade seria indicativo claro de desvio de caráter, como se a orientação afetivo-

sexual indicasse, automaticamente, falhas morais graves, como a desonestidade e a inclinação 

para o crime.  

Esta situação, exemplificativamente, foi relatada no Caso nº 102, no qual a empregada, 

além de ser discriminada diuturnamente em decorrência de sua orientação afetivo-sexual, foi 

injustamente acusada de furtar produtos da loja Ré, uma famosa rede multinacional de 

hipermercados. Nas palavras da decisão, a acusação de furto se deu “sem mínimos indícios de 

prova”. 

                                                                                                                                                         
que cada elemento de discriminação, ao se conjugar com outro, abre um vasto e relevante campo de análise. Para 

mais detalhes a respeito das diversas perspectivas envolvendo a interseccionalidade envolvendo indivíduos 

homoafetivos, cf.  “Retratos do Brasil homossexual: fronteiras, subjetividades e desejos” / Horácio Costa [et al] 

(org.). São Paulo: Imprensa Oficial, 2010. 
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Como consequência, em tal caso foi deferida pelo juízo de primeiro grau (e mantida 

pelo Tribunal) uma indenização por danos morais no valor de R$100.000,00 (equivalente a 

127 salários mínimos da época), sendo R$80.000,00 pelos atos homofóbicos e R$20.000,00 

pela injusta acusação de furto. A empresa ré foi condenada, ainda, a uma multa de R$1.000,00 

por litigância de má-fé, por ter insistido, em sede recursal, quanto à existência do suposto 

furto, sem qualquer indício de sua efetiva ocorrência.  

No Caso nº 53 a testemunha afirmou que a reclamante, além de perseguida e humilhada 

em decorrência de sua orientação sexual, também era injustamente acusada de se apropriar do 

“dinheiro da venda/compra de horas nos chaveiros da reclamada”.  

Foi comumente por nós identificada, também, a associação da discriminação decorrente 

da orientação afetivo-sexual com a decorrente da condição socioeconômica da vítima. No 

Caso nº 26 o reclamante era xingado de “bicha pobre”, sendo vítima, também, de “diversos 

comentários jocosos, causando-lhe indiscutível constrangimento frente aos demais 

empregados e alunos”. De forma semelhante, no Caso nº 27 o trabalhador era taxado de 

“baixa renda”.  

No Caso nº 43 a testemunha disse que o gerente da empresa fazia comentários como 

“cuidado com o sapatão”, “cuidado que se ela te pegar te come” e também a chamava de 

“loira burra”.  

A crueldade dos empregadores homofóbicos chega ao absurdo de recomendar negativa 

de socorro a um empregado homoafetivo. No Caso nº 55 a testemunha confirmou que a 

superior hierárquica do empregado discriminado chegou a negar-lhe socorro quando este teve 

um mal súbito no trabalho, afirmando que “era tudo frescura para chamar a atenção dos donos 

da empresa”. 

 

3.2.7 Uma orientação afetivo-sexual pecaminosa 

 

Um ponto muito comum nas decisões analisadas foi a utilização, pelos agentes da 

discriminação, de referências a Deus ou a alguma religião, o que denota a importância de 

dogmas religiosos na perpetuação de preconceitos e concretização de atos discriminatórios 

pela orientação afetivo-sexual.  

No Caso nº 18, por exemplo, a casa da autora da ação fora assaltada e a preposta disse 

que era um “castigo divino”, em razão de sua orientação afetivo-sexual. 
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A decisão do Caso nº 13 dá conta de que o trabalhador, certa vez, ouviu a seguinte 

expressão: “Ah, então é você o veadão que já foi casado com homem? O que você acha que 

deve acontecer com pessoas como você, deve apanhar para virar homem ou ser exorcizado?”.  

No Caso nº 08 ficou constatado que o trabalhador ouvia expressões da seguinte 

natureza: “que havia uma nuvem negra de pecado na vida do reclamante pelo fato de ser gay”, 

“Jesus o queria manter no banco, mas que tinha de abandonar tal prática de ser gay” e “Tiago, 

você não está agindo como um cristão, mas sim como um filho do diabo, você vai pro inferno, 

vou orar por você”.  

A testemunha ouvida no Caso nº 147 mencionou que “presenciou o Sr. Fábio afirmar 

que a orientação sexual do autor era abominável e não respaldada na Bíblia”. 

Por fim, no Caso nº 09 uma testemunha narrou ter visto um empregado dizer ao 

reclamante que “sua mãe devia morrer porque você é uma peste, você é uma alma sebosa, 

bicha, gay safado incubado”.  

 

3.2.8 A exclusão dos excluídos 

 

Um fato digno de nota é que em apenas uma dentre as decisões analisadas, a do Caso nº 

118, a reclamante era transexual. O número praticamente insignificante se justifica pelo fato 

de ser, tal grupo, altamente excluído do mercado de trabalho formal.  

 

3.3 A POSIÇÃO DO JUDICIÁRIO  

 

Depois de traçado este panorama sobre os arestos objeto de estudo, passaremos a 

discorrer, com base nos casos por nós analisados, sobre o posicionamento do aPoder 

Judiciário com relação aos casos de homofobia no trabalho que lhe são submetidos.  

 

3.3.1 Juízes do Trabalho  

 

Ainda que não tenhamos, como regra, analisado as sentenças de primeira instância, 

pudemos, pela análise dos acórdãos de segundo grau, calcular uma taxa de procedência ou 
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improcedência, também no primeiro grau, dos pedidos acima mencionados, com base no 

índice de provimento ou improvimento dos recursos pelos Tribunais.  

Como ilustra o Gráfico 1, identificamos, dentre as decisões analisadas, uma taxa de 

procedência
11

, em primeira instância, de 59,29% (equivalente a 83 casos), sendo que em 

40,71% dos casos (57 decisões) os pedidos envolvendo discriminação por orientação afetivo-

sexual foram, em primeiro grau, rejeitados.  

Tanto em primeiro grau como em segunda instância o principal argumento utilizado 

pelos julgadores para refutar o pedido foi a falta de prova dos atos discriminatórios e/ou dos 

danos sofridos em decorrência deles. 

Como veremos a seguir, porém, quando da análise dos casos mais emblemáticos, é 

tênue a linha que separa o deferimento do indeferimento, conquanto, basicamente, depende da 

subjetividade do julgador.  

De toda sorte, ainda que seja consideravelmente alto o índice de improcedência em 

primeira instância, parece-nos positivo o fato da taxa de procedência ser prevalente, indicando 

alguma sensibilidade dos Juízes do Trabalho quanto à relevância do tema.  

 

Gráfico 1 – Composição geral dos resultados em primeira instância 

 

Fonte: O autor (2017).  

 

                                                 
11

 Considerando apenas o pedido alusivo à questão de discriminação por orientação afetivo-sexual. Para o 

cálculo do percentual, consideramos apenas os 140 acórdãos dos TRTs, ignorando-se os 9 proferidos pelo TST.  

59,29% 

40,71% 

Procedência 

Improcedência 
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Ademais, ainda que, como veremos adiante, possam ser questionáveis, em alguns casos, 

o tratamento interpretativo e a valoração das provas feitas pelos julgadores, é salutar o fato de 

que não encontramos nenhuma decisão explicitamente homofóbica, na qual o magistrado 

tenha expressamente reconhecido que a discriminação por orientação afetivo-sexual seja legal 

e que não seja constitucionalmente vedada. 

 

3.3.2 Tribunais Regionais do Trabalho 

 

Como ilustrado pelo Gráfico 2, em 50 (60,24%) dos 83 casos julgados procedentes em 

primeiro grau, as sentenças de primeira instância foram integralmente mantidas pelo TRT 

revisor, inclusive com relação ao valor da indenização; em 14 casos (16,87%) a condenação 

foi mantida, porém o TRT reduziu o valor da indenização; em 13 casos (15,66%) a 

condenação foi mantida, tendo o TRT elevado o valor da indenização; e em 6 casos (7,23%) o 

TRT reformou a decisão de primeiro grau para afastar a indenização.  

Já com relação aos 57 casos que tiveram a indenização negada em primeira instância, os 

TRTs mantiveram a improcedência em 42 casos (73,68%), e em 15 casos (26,32%) a decisão 

de primeiro grau foi reformada para deferir a indenização pretendida, conforme indicado no 

Gráfico 3.  

 

Gráfico 2 – Tratamento dado pelos TRTs às sentenças procedentes de primeira instância 

 

Fonte: O autor (2017).  
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Gráfico 3 – Tratamento dado pelos TRTs às sentenças improcedentes de primeira 

instância 

 

Fonte: O autor (2017).  

 

O Gráfico 4 ilustra as taxas de procedência e improcedência depois da decisão dos 

TRTs:  65,71% dos casos foram julgados procedentes e a taxa de improcedência foi de 

34,29%. Como se nota pelo Gráfico 5, a taxa de procedência dos TRTs é ligeiramente 

superior à dos Juízes de primeiro grau. 

Os números nos mostram que mesmo os Juízes de primeiro grau tendo contato direto 

com as provas, é na segunda instância que elas recebem um tratamento mais sensível às 

angústias do trabalhador discriminado. Em outras palavras, julgadores de segundo grau 

demonstraram ser menos tolerantes com a homofobia: situações que, em primeiro grau, foram 

consideradas normais, corriqueiras, portanto não passíveis de punição nem causadoras de 

dano sujeito a reparação, em segundo grau foram submetidas a uma avaliação mais criteriosa.  

Como veremos na sequência, porém, o mesmo não ocorreu com relação à valoração do 

dano e definição dos valores das indenizações.  

De toda sorte, este resultado demonstra uma latente necessidade de conscientização dos 

julgadores de primeiro grau quanto às situações possivelmente causadoras de danos. Ainda 

que se argumente que suas decisões estão sujeitas a revisão pelos TRTs, fato é que a colheita 

da  prova  é  soberanamente  conduzida  pelo  juízo  singular de primeira  instância,  ficando o  
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Gráfico 4 – Composição geral dos resultados em segunda instância 

 

Fonte: O autor (2017).  

 

 

Gráfico 5 – Comparação dos índices de procedência e improcedência em primeira e 

segunda instâncias 

 

 

Fonte: O autor (2017).  
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Tribunal revisor adstrito ao quanto registrado nas atas da audiência. Assim, mesmo que uma 

decisão de primeira instância possa ser revertida em segundo grau, é essencial o papel do juiz 

de primeira instância a fim de que o quadro fático probatório fique claramente delineado, a 

fim de permitir um julgamento isento em segunda instância.  

Assim, sem dúvida a sensibilização dos julgadores de primeiro grau faz-se necessária, já 

que, muitas vezes, a condução da audiência, o deferimento ou indeferimento de perguntas e, 

sobretudo, a forma de registro das respostas dadas por partes ou testemunhas pode ser 

perniciosa à real interpretação dos fatos, prejudicando, não raro, a busca pela verdade real.  

 

3.3.3 Tribunal Superior do Trabalho 

 

É entendimento consolidado na jurisprudência trabalhista, inclusive sumulado pelo TST 

(súmula nº 126 do TST), que não é possível a rediscussão de fatos e provas depois da 

instância ordinária (BRASIL/TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, 2003). Isto quer 

dizer que todo o conjunto fático probatório do processo trabalhista fica definido com a 

decisão de segundo grau, pelo TRT, cabendo ao TST – e eventualmente ao STF – apenas e tão 

somente análise de questões extraordinárias (assim entendidas eventuais violações legais ou 

constitucionais ou divergência jurisprudencial).   

Assim, na prática, como a nossa investigação é de cunho fático, envolvendo, 

justamente, a interpretação dada pelos Tribunais aos fatos e provas, ainda que o TST seja o 

órgão de cúpula da Justiça do Trabalho suas decisões acabam sendo pouco relevantes o para 

os fins aqui perquiridos, eis que, como dito, o TST tende a não entrar no mérito das provas. 

De toda sorte, mantivemos em nossa base de dados algumas decisões do TST, ainda que 

em número pequeno, portanto incapazes de permitir um panorama conclusivo (o que, de toda 

sorte, como dito, seria pouco relevante).  

Do total de 149 decisões analisadas, 9 foram proferidas pelo TST. Em todas elas o TRT 

havia deferido (ou mantido) a condenação decorrente da discriminação por orientação afetivo-

sexual. Em 7 casos (equivalentes a 77,78% do total), o recurso não foi conhecido pelo TST ou 

o ponto relativo à homofobia teve sua análise prejudicada (por exemplo, em decorrência de 

necessidade de revolvimento de matéria fática que, como dito, é vedado no âmbito do TST, 

ou em virtude do provimento de outro pleito que prejudicou a análise da questão objeto do 
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presente estudo, por falta de pré-questionamento ou não observância dos requisitos formais do 

recurso etc.).  

Nos 2 únicos recursos que foram efetivamente julgados pelo TST (22,22% do total), em 

1 caso o TST manteve integralmente a decisão do TRT, que deferia a indenização pela 

discriminação, e no outro caso o TST também manteve a condenação, porém majorando o 

valor da indenização.  

Consequentemente, o valor médio das indenizações concedidas pelo TST foi 

ligeiramente superior ao valor deferido pelos TRTs, como veremos no tópico seguinte.  

 

3.4 QUANTO CUSTA UMA DOR? 

 

Como visto acima, houve considerável divergência entre juízes e Tribunais, quanto à 

valoração das provas produzidas nos casos analisados, conquanto 26,32% das decisões 

improcedentes de primeira instância foram reformadas pelos TRTs para deferir a indenização;  

da mesma forma, 7,23% das decisões procedentes de primeira instância foram julgadas 

improcedentes pelo Tribunal, e, ainda, 32,53% das decisões procedentes de primeiro grau 

tiveram o valor das indenizações revistos em segunda instância (em 16,87% as indenizações 

foram reduzidas e em 15,66% foram majoradas).  

Se não é uma missão fácil, para magistrados, interpretar a ocorrência ou não de danos 

morais, tarefa ainda mais complexa parece ser a definição do valor da indenização.  

Com efeito, a divergência de posicionamentos entre julgadores de primeiro e segundo 

grau também esteve presente com relação à valoração subjetiva do sofrimento dos 

empregados discriminados.  

Porém, se os TRTs se mostraram mais sensíveis às angústias dos trabalhadores, na 

medida em que as decisões de segunda instância tiveram uma taxa de improcedência menor 

em comparação com os julgados de primeiro grau, os TRTs foram mais comedidos na 

concessão de indenizações, via de regra reduzindo os valores deferidos pela primeira 

instância.   
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As Tabelas 2, 3 e 4 indicam o valor médio
12

, em salários mínimos, das indenizações 

concedidas pelos juízes e TRT de cada região, assim como pelo TST em comparação com a 

média dos TRTs. 

 

Tabela 2 – Valor médio, em salários mínimos, das indenizações concedidas pelos Juízes 

do Trabalho e Tribunais da 1ª à 12ª Regiões 
 

 1ª 2ª 3ª 4ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª 12ª 

1ª Instância 24 13 17 12 13 46 25 41 25 58 37 

2ª Instância 21 21 17 12 12 43 19 13 12 28 33 

Fonte: O autor (2017). 

 

Tabela 3 – Valor médio, em salários mínimos, das indenizações concedidas pelos Juízes 

do Trabalho e Tribunais da 13ª à 24ª Regiões 
 

 13ª 14ª 15ª 16ª 17ª 18ª 19ª 20ª 21ª 23ª 24ª 

1ª Instância 64 21 35 34 34 23 0 4 0 5 15 

2ª Instância 84 21 20 25 34 11 0 0 0 10 10 

Fonte: O autor (2017). 

 

Tabela 4 – Valor médio, em salários mínimos, das indenizações concedidas pela Justiça 

do Trabalho brasileira 
 

Instância Média 

1ª – Juízes do Trabalho 25 

2ª – TRT 10 

3ª – TST 18 

Fonte: O autor (2017).  

 

Como se vê, a média nacional foi  de 25 salários mínimos em primeira instância, 10 em 

segunda e 18 em terceira, indicando um maior comedimento dos TRTs e do TST quando 

comparados com os valores concedidos em primeira instância. Como ilustrado na Figura 1, 

que mostra o comportamento dos Tribunais Trabalhistas brasileiros com relação à revisão 

(manutenção, majoração ou redução) do valor da indenização concedida pela instância 

imediatamente anterior, o valor médio das indenizações deferidas em 2ª grau é, em média, 

60% inferior às concedidas em primeira instância. Já os valores mantidos pelo TST são 80% 

superiores aos deferidos pelos TRTs e, como visto na Tabela 4, apenas 28% inferiores aos 

concedidos pelos Juízes de primeiro grau. Os percentuais indicados no mapa, alusivos a cada 

região, são relativos à majoração ou diminuição dos valores médios de indenização deferidos 

pela instância imediatamente inferior.   

                                                 
12

 Um processo, em especial (Caso nº 66, com relação ao acórdão do TRT, ou Caso nº 161, com relação ao 

acórdão do TST) teve deferida indenização gritantemente acima da média dos demais casos. Assim, a fim de não 

comprometer a média geral dos valores das indenizações, excluímos referido processo das análises estatísticas, 

não o considerando para estimativa das médias. Não obstante, pela relevância do caso nos dedicaremos a ele, na 

sequência, com especial atenção. Nos casos em que houve mais de um tipo de indenização em decorrência de 

atos homofóbicos (por exemplo, indenização por danos morais e por danos materiais), somamos o valor de todas 

as indenizações. 
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Essas médias permitem-nos inferir que os TRTs têm se comportado de maneira 

excessivamente moderada na fixação das indenizações. Ainda que o TST mantenha uma 

tendência de redução com relação aos valores definidos em primeiro grau, as indenizações do 

TST estão muito mais próximas daquelas deferidas pelo Juízes que pelos TRTs, indicando, 

assim, que os TRTs estariam excessivamente comedidos.  

Consequentemente, considerando que, como vimos, a imensa maioria dos recursos não 

é conhecida pelo TST, têm prevalecido os ínfimos valores de indenização deferidos em 

segunda instância, com o que, portanto, as vítimas de homofobia não estão sendo justamente 

recompensadas e/ou as empresas não estão sendo devidamente punidas. 

Com efeito, apenas os TRTs da 2ª, 13ª e 23ª Regiões majoraram as indenizações médias 

concedidas pelas respectivas Varas de primeira instância. Os Tribunais da 14ª, 17ª, 19ª e 21ª 

Região mantiveram inalterados, na média, os valores das indenizações concedidas pela 

primeira instância. Todos os demais Tribunais, via de regra, reduziram as indenizações 

médias concedidas pela primeira instância. É bastante relevante – e preocupante – a redução 

dos valores das indenizações médias pelos Tribunais.  

Como passamos a analisar na sequência, de fato a fixação do valor da indenização é 

tarefa complexa. Porém, o fato dos TRTs reduzirem, costumeiramente, as indenizações 

concedidas pela primeira instância, mas verem suas indenizações majoradas pelo TST, pode 

indicar que os TRTs têm agido com excesso de cautela, portanto não punindo de forma 

adequada os empregadores que praticam ou toleram atos discriminatórios, nem ressarcido de 

forma adequada os danos causados às vítimas. Isto é extremamente grave, na medida em que, 

como dito   anteriormente,  a  maioria  dos   processos  que  chegam  ao  TST  não  são   

conhecidos, perpetuando-se a decisão dos TRTs.  

Não é banal a tarefa de aferir a dor moral sofrida por um empregado discriminado por 

sua orientação sexual, como tampouco é trivial a necessidade de sopesar os diversos 

elementos necessários para fixação do valor, ou seja, compensar os sofrimentos da vítima, 

sem gerar-lhe enriquecimento ilícito e, ao mesmo tempo, gerar um efeito pedagógico no 

agressor, desencorajando novas violações, sem, contudo, comprometer danosamente os 

negócios da empresa, o que, inclusive, pode gerar danos ao trabalhador, com perda de 

emprego. 

O TST, ao julgar o Caso nº 159, dá uma verdadeira aula sobre os critérios que devem 

ser utilizados pelo julgador para fixar o valor da indenização por danos morais: 

1. Na fixação do montante da indenização por danos morais, levam-se em 

consideração os critérios da proporcionalidade, da razoabilidade, da justiça e da 
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equidade (arts. 5º, V, da Constituição Federal, 944 do Código Civil e 8º da CLT), 

visto que não há norma legal que estabeleça a forma de cálculo a ser utilizada para 

resolver a controvérsia. 

2. De acordo com o STF, até mesmo as leis especiais que trataram da indenização por 

danos morais em hipóteses específicas, como eram os casos da Lei de Imprensa e do 

Código Brasileiro de Telecomunicações, não encontram legitimidade na Constituição 

Federal: "Toda limitação, prévia e abstrata, ao valor de indenização por dano moral, 

objeto de juízo de equidade, é incompatível com o alcance da indenizabilidade 

irrestrita assegurada pela atual Constituição da República" (RE 447584/RJ, 

DJ16/3/2007, Ministro Cezar Peluso). 

3. Assim, o montante da indenização varia de acordo com o caso examinado e a 

sensibilidade do julgador, ocorrendo de maneira necessariamente subjetiva. Nesse 

contexto é que, nas Cortes Superiores, especialmente no TST e no STJ, o montante 

fixado nas instâncias ordinárias somente tem sido alterado, em princípio, quando seja 

irrisório, ínfimo, irrelevante (evitando-se a ineficácia pedagógica da condenação ou a 

frustração na reparação do dano) ou, pelo contrário, quando seja exorbitante, 

exagerado, excessivo (evitando-se o enriquecimento sem causa do demandante ou o 

comprometimento temerário das finanças do demandado). 

4. A aferição do que seja valor irrisório ou excessivo não leva em conta a expressão 

monetária considerada em si mesma, mas, sim, o critério de proporcionalidade entre o 

montante fixado e a gravidade dos fatos ocorridos em cada caso concreto e as 

circunstâncias processuais que envolvem a lide devolvida à Corte Superior 

(peculiaridades do prequestionamento, da impugnação apresentada, do pedido etc.), 

ressaltando-se que, "No dano moral, na ausência de parâmetro, a avaliação deve ser 

feita em benefício da vítima" (ERR76344370.2001.5.17.5555, Ministro Aloysio 

Corrêa da Veiga, DJ26/8/2005).  

O trecho supratranscrito destaca, ao final, algo extremamente relevante que pareceu não 

ter sido considerado em boa parte das decisões proferida pelos TRTs por nós analisadas: o 

critério in dubio pro operario
13

. Com efeito, é extremamente complexa a tarefa de definir o 

montante da indenização, mas referido princípio, dentre outros que norteiam o Direito do 

Trabalho, é de singular clareza no sentido de que, em situações duvidosas, devem o 

trabalhador e seus interesses ser privilegiados.  

Assim, a nosso ver, em tese o procedimento mais adequado a ser adotado seria, como 

regra, o deferimento da maior indenização possível, privilegiando-se o empregado vitimado 

pelo ato discriminatório, obviamente sem gerar-lhe enriquecimento ilícito e sem comprometer 

as atividades empresariais. Porém, o valor não há de ser irrisório a ponto de usurpar os efeitos 

punitivo e educativo da indenização.  

Lamentavelmente, não foi isso, como regra, que vimos nas decisões analisadas. Na 

imensa maioria dos casos, as indenizações foram concedidas com excessiva parcimônia pelos 

TRTs, tanto que majoradas significativamente, na média, pelo TST.  

                                                 
13

 Desdobramento do Princípio Protetor, trata-se de um critério de apreciação, análise a valoração de fatos e 

provas, segundo o qual na existência de dúvidas a respeito da concessão ou não de um direito ou vantagem ao 

trabalhador, deve-se sempre considerar sempre a interpretação mais favorável a este.  
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A nosso ver, o caráter punitivo das indenizações não foi atingido na maioria dos casos 

analisados. Nas palavras de Lelio Bentes Corrêa, Ministro do TST, consoante voto proferido 

no processo nº  AIRR - 308-24.2011.5.06.0013, “o caráter punitivo traduz uma sensação 

agradável à vítima, que sabe haver o seu ofensor sofrido condenação, obrigado a responder 

pela lesão praticada contra um dado bem de sua vida”. Ainda segundo o voto em questão, “o 

elemento compensatório residirá em uma dada soma em dinheiro ou em bens materiais que o 

ofensor conferirá ao ofendido, sem o condão de aquilatar a dor sofrida, mas capaz de 

proporcionar uma satisfação que lhe alivie ou compense a perda de que foi vítima”.  

Fica claro, pois, que não é possível mensurar o tamanho de uma dor, a fim de 

compensá-la monetariamente. Mas o  que é factível, isto sim, é garantir um alívio à vítima, 

por meio da condenação do ofensor.  

A indenização em valor mais vultuoso foi a concedida no Caso nº 66 (Acórdão do 

Tribunal Regional, ou Caso 161, relativo ao acórdão do TST). Tal caso, porém, não se 

enquadra na média das decisões, tanto que não o consideramos nos cálculos acima citados, 

posto que totalmente fora dos padrões.  

Em tal caso a reclamante, uma professora universitária, fora demitida de forma 

discriminatória em decorrência de sua orientação sexual. O TRT condenou a universidade Ré 

a pagar à trabalhadora o valor equivalente ao dobro da remuneração que receberia no período 

compreendido entre a demissão e a data de trânsito em julgado da decisão, cujo valor foi 

estimado pelo Tribunal em R$300.000,00
14

 (equivalentes 442 salários mínimos da época). 

Chama a atenção, neste caso, além do valor, o fato da ação ter sido julgada improcedente no 

primeiro grau, o que demonstra a disparidade e subjetividade das interpretações e valoração 

das provas. 

                                                 
14

 Ainda que o acompanhamento e a análise do andamento do processo fujam do escopo de nosso trabalho, 

especificamente com relação a este caso, por se tratar de demanda emblemática, procuramos consultar os autos a 

fim de confirmar se a condenação fora mantida pelo TST, bem como para verificar os elementos necessários 

para estimar o valor efetivo da eventual condenação. Não conseguimos, porém, acesso aos autos, posto que o 

processo corre em segredo de justiça. Verificamos, outrossim, que a decisão que impôs a indenização ainda não 

transitou em julgado, tendo o TST dado provimento ao Recurso de Revista da empresa para determinar o retorno 

dos autos ao Tribunal de origem para que este se manifeste sobre a alegação de coisa julgada material e seus 

limites, derivante de um processo anterior, bem como para que examine e valore a prova emprestada apresentada 

pela universidade. O processo ainda não retornou ao TRT e aguarda julgamento de embargos pelo TST. Assim, 

apenas para referência, estimamos que a condenação, se mantida, equivaleria, em 01/01/2017, a, 

aproximadamente, R$900.000,00 (correspondentes a 1.023 salários mínimos), já acrescidos os juros legais desde 

a propositura da ação. Como não tivemos acesso ao processo, para estimar tal valor consideramos o piso salarial 

de professores universitários, previsto na convenção coletiva aplicável às instituições de ensino superior no local 

de propositura da ação, estimamos uma média de 90 horas aulas por mês, consideramos que a dispensa da 

empregada ocorreu na data da distribuição da ação (26/09/2006) e que a decisão transitará em julgado em 

31/12/2016. Como se vê, de fato o processo envolve valores expressivos.   
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Porém, na grande maioria das decisões os TRTs impuseram condenações infinitamente 

inferiores. A decisão proferida no Caso nº 11 ilustra a postura parcimoniosa adotada, como 

regra, pelos TRTs: 

(...) o reflexo da indenização no patrimônio do ofensor, incluindo-se a esfera pessoal, 

deve assegurar que a natureza punitiva seja cumprida e, no do ofendido, que não 

resulte enriquecimento indevido, partindo-se do princípio de que, para se determinar o 

prejuízo de afeição, cumpre ter em vista o limite do razoável, a fim de que não se 

enverede pelo rumo das absurdas pretensões. 

No já citado Caso nº 159, por exemplo, o juízo de primeiro grau havia deferido uma 

indenização no valor de R$100.000,00 (equivalente a 127 salários mínimos da época). O 

TRT, a seu turno, reduziu a indenização em 90%, para o montante de R$10.000,00 (13 

salários mínimos da época). O TST, por sua vez, entendeu que o próprio acórdão Regional 

descrevia fatos “chocantes” e “impublicáveis”, que denotavam a gravidade das violências 

morais sofridas pelo trabalhador e, como consequência, majorou em 500% a indenização 

deferida pelo Tribunal Regional, deferindo o valor de R$50.000,00 (equivalente a 63 salários 

mínimos e, ainda assim, correspondendo a 50% do valor deferido pelo juízo de primeiro 

grau).  

De fato, o que vimos foi a reprodução, por praticamente todas as decisões, dos critérios 

acima, porém com conclusões totalmente dissonantes das provas dos autos, arbitrando-se 

indenizações distanciadas dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, em verdade, 

sem qualquer padrão lógico de repetição. 

O Caso nº 148 ilustra a grande subjetividade envolvida na fixação dos valores 

indenizatórios. Em tal caso o juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido de 

indenização em decorrência de ato homofóbico. Entendeu, assim, que não restou configurada 

a discriminação. Em recurso, o TRT reformou a sentença, deferindo indenização.  

Chama a atenção, neste caso, não apenas a divergência de interpretação do conjunto 

fático probatório entre julgadores de primeira e segunda instância, mas também a questão do 

valor da indenização. Se para o juízo de primeiro grau os atos descritos nos autos não 

mereciam nem um real a título de indenização, para o relator do recurso no Tribunal – o qual 

apresentou voto que restou vencido – a indenização deveria ser fixada em R$10.000,00 

(equivalentes a 11 salários mínimos vigentes à época). Já para o desembargador revisor, a 

indenização deveria ser 100 vezes maior, no valor de R$100.000,00 (equivalente a 114 

salários mínimos), tendo prevalecido, por maioria de votos, a quantia de R$50.000,00 (57 

salários mínimos). 
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É gritante, pois, a divergência de entendimentos num mesmo caso, o que exemplifica de 

maneira clara a discrepância encontrada nos critérios para fixação dos valores e subjetividade 

envolvida no arbitramento da indenização.  

No Caso nº 60, ainda  a título de exemplo, o juízo de primeiro grau arbitrou indenização 

em apenas R$1.000,00 (equivalentes a 1,14 salário mínimo da época), e o trabalhador 

pleiteava, em recurso ao TRT, sua majoração.  O Tribunal, a seu turno, manteve tal irrisório 

valor, sob alegação de que o empregado discriminado fora tolerante com os atos homofóbicos, 

já que declarou que  

inicialmente (...) não se importou; (...) que no início (...) acreditava que era apenas 

uma brincadeira dos colegas, no entanto depois da continuidade das brincadeiras e o 

depoente já incomodado voltou a falar com o dono da reclamada para que as 

brincadeiras cessassem, o que não ocorreu. 

A nosso ver, a resiliência do empregado não pode ser interpretada como indicativo de 

que as discriminações não lhe causaram dor e sofrimento. Tanto assim foi que o mesmo, num 

dado momento, não mais suportando, pediu a interferência do chefe. Entendemos que o 

Tribunal, ao proceder desta forma, desprezou a importância do sofrimento do empregado, 

como se a discriminação por ele sofrida fosse pouco importante.  

Outro exemplo interessante quanto à definição do valor da indenização é o Caso nº 11, 

no qual restou comprovada a prática de ato discriminatório durante todo o contrato de 

trabalho, e a indenização fora reduzida, pelo TRT, de R$8.000,00 para R$2.000,00, valores 

equivalentes, respectivamente, a 12 e 3 salários mínimos da época. A justificativa para 

redução da indenização, como inclusive foi praxe nas decisões analisadas que diminuíram o 

valor da compensação, foi a argumentação genérica no sentido que a indenização deve 

assegurar a natureza punitiva, sem, porém, resultar em enriquecimento indevido do 

empregado.  

Ainda exemplificando, no Caso nº 01 a Reclamante comprovou, por meio de 

depoimentos testemunhais, que era chamada pelo chefe, com frequência e inclusive na frente 

de colegas de trabalho e clientes, de “sapatão” e “Maria João”, em referência pejorativa à sua 

orientação afetivo-sexual. A empregada provou, ainda, que chegou a reclamar desta situação 

para o superior hierárquico de seu chefe, o qual nada fez para interromper as práticas 

discriminatórias.  

O Tribunal entendeu que as circunstâncias provadas nos autos expuseram a trabalhadora 

a situações vexatórias, de forma contínua e reiterada, as quais teriam lhe provocado “abalo 
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psicológico, dor, humilhação, abalando a sua reputação no ambiente de trabalho” (trecho do 

acórdão relativo ao Caso nº 01).  

Não obstante, mantendo a sentença de primeira instância e negando provimento ao 

recurso da empregada, que pleiteava majoração do valor da indenização, o Tribunal condenou 

a empresa ao pagamento de R$5.000,00, equivalente a 10 salários mínimos da época, como 

ressarcimento pelos prejuízos sofridos pela empregada.  

Frise-se que a empresa reclamada consistia em empresa multinacional do ramo 

varejista, cuja capacidade econômica notoriamente autorizaria uma indenização em valor 

maior, a fim de compensar situação que o próprio Tribunal reconheceu como grave, “hábil a 

causar sérios problemas à vítima, no meio que vive ou atua, bem como em relação a sua 

reputação junto à comunidade” (trecho do acórdão relativo ao Caso nº 01). 

No Caso nº 16 houve uma redução de mais de 50% do valor da indenização: fixada na 

origem em R$41.816,50, equivalente a 58 salários mínimos da época, foi rearbitrada pelo 

tribunal em R$20.000,00, equivalente a 28 salários mínimos. A decisão fundamenta a redução 

alegando que a indenização não deve ser “tão elevada a ponto de gerar um enriquecimento 

sem causa para o lesado e, também, não pode ser tão ínfima que não sirva de lição ao lesante, 

para que tenha receios e não pratique mais a conduta lesiva” (trecho do acórdão do Caso nº 

16).  

Ocorre que a empresa em questão é uma gigante do ramo de aparelhos eletroeletrônicos; 

os direitos de uso da marca de tal empresa, conhecida mundialmente, foram adquiridos, no 

Brasil, por mais de R$20 milhões. Parece-nos, pois, que ainda que a fundamentação da 

decisão seja irretocável no sentido de procurar fixar um valor que sirva de lição, a fim de 

desencorajar a prática, tudo indica não ser este o real efeito da indenização imposta no caso 

concreto. 

No Caso nº 09 o TRT reduziu a indenização de R$20.000,00 para R$15.000,00, 

equivalentes a, respectivamente, 23 e 17 salários mínimos da época. Para que se tenha ideia, 

esse foi um dos casos, dentre os analisados, onde a prova foi mais robustamente produzida 

pelo empregado, tendo as testemunhas descrito, com detalhes, os atos homofóbicos dos quais 

ele teria sido vítima. O empregado chegou, inclusive, a ser agredido fisicamente no ambiente 

de trabalho, tendo sido provada em juízo a conduta conivente da empresa na medida em que 

não aplicou nenhuma punição ao empregado agressor.  

Além disso, o empregado era constante e reiteradamente vítima de piadas, chacotas, 

insultos e discriminação por parte dos colegas, que o tratavam de forma estigmatizada, 
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desrespeitosa e humilhante, destinando a ele adjetivos como "bichinha", "bicha", "alma 

sebosa" e "gay safado incubado". Não obstante a prova tenha sido contundente e robusta, o 

Tribunal houve por bem dar provimento ao recurso da empresa, reduzindo a condenação,  

“por entender razoável, proporcional e condizente com a realidade das partes (...) e tendo tal 

reparação cunho meramente pedagógico, evitando o locupletamento ilícito de ambas as 

partes” (trecho do acórdão do Caso nº 09).  

A nosso ver, porém, a penalidade aplicada não atingiu o intuito pedagógico desejado,  já 

que a Reclamada é uma das maiores redes de supermercados e atacadistas do país, com 

capital social de mais de R$660 milhões.  

Por fim, no Caso nº 18 a indenização concedida em primeira instância (R$50.000,00, 

equivalentes a 69 salários mínimos da época), foi reduzida em 90%, sendo rearbitratada em 

R$5.000,00, equivalentes a 7 salários mínimos, mesmo tendo sido comprovado que a dispensa 

da empregada homoafetiva foi discriminatória, bem como que durante o pacto laboral a 

mesma foi vítima de graves atos homofóbicos, como, por exemplo, ser obrigada a carregar 

peso mesmo estando com cólicas, já que “macho não sente cólica”. As testemunhas ouvidas 

confirmaram que este episódio ocorreu em frente a todos os colegas de trabalho da vítima, e 

que eram corriqueiras “brincadeiras” e humilhações públicas.  

Por todo o exposto, e ainda que não haja alternativa aos Tribunais senão utilizar a 

inerente subjetividade envolvida na fixação das indenizações, na nossa opinião, como regra, 

os Tribunais demonstraram-se complacentes com os atos homofóbicos, aplicando penalidades 

irrisórias e/ou não condizentes com a capacidade financeira das empresas.  

A divergência de entendimentos num mesmo caso, a discrepância de valores entre os 

TRTs e, sobretudo, a taxa de majoração das indenizações médicas pelo TST demonstram de 

maneira clara a subjetividade envolvida no arbitramento da indenização.  

Sob alegação de garantir uma indenização baseada em critérios de proporcionalidade e 

razoabilidade, notamos que em muitos casos as compensações foram aleatoriamente 

reduzidas, o que pode indicar uma conivência do julgador com a homofobia, ainda que 

implícita e talvez até mesmo inconscientemente, mas ainda assim não justificável.   

Entendemos, portanto, que lamentavelmente, em alguns casos, os TRTs se 

demonstraram complacentes com as discriminações identificadas, na medida em que 

concederam indenizações inábeis a efetivamente compensar os prejuízos sofridos ou a 

garantir o efeito pedagógico da pena.  
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3.5 QUANDO A DISCRIMINAÇÃO VEM DE QUEM DEVERIA COMBATÊ-LA 

 

Como mencionado anteriormente, não localizamos nenhuma decisão que se dissociasse 

explícita ou expressamente do dever constitucional de coibir e punir atos discriminatórios. 

Todas as decisões, pois, reconheceram, pelo menos formalmente, o dever estatal de proteger a 

livre determinação da orientação afetivo-sexual, devendo os trabalhadores, 

independentemente de seu gênero ou orientação sexual, ser resguardados contra qualquer 

forma de discriminação.  

Porém, como também dito, a valoração das provas produzidas em casos envolvendo 

danos morais depende de questões que fogem ao tecnicismo jurídico propriamente dito. Como 

consequência, no contexto dos arestos analisados, a valoração de fatos e circunstâncias – sua 

apreciação subjetiva, portanto – foi essencial para a caracterização ou não, do ponto de vista 

jurídico, de ato discriminatório passível de indenização.  

Neste contexto, procuramos identificar, por analogia, dentre as decisões revisadas, 

aquelas que eventualmente toleravam determinada situação que, na média dos demais 

acórdãos, foi considerada grave o suficiente para justificar a imposição de indenização.  

Com efeito, em alguns casos ficou clara, na nossa opinião, uma tolerância, 

complacência ou anuência, por parte dos Tribunais, com atos homofóbicos, já que por meio 

dessa subjetividade necessária para prolação da decisão – ou escondendo-se detrás dela –, 

propositalmente ou não – nunca saberemos –, atos discriminatórios graves, punidos pela 

media das decisões revistas, foram mantidos impunes.  

Importante destacar que, da mesma forma que as decisões por nós citadas se valeram de 

ampla subjetividade para, a nosso ver, compactuar com a homofobia, também esta nossa 

análise, como não podia deixar de ser, reveste-se de um caráter eminentemente subjetivo. 

Passemos a ela, pois. 

No Caso nº 24, por exemplo, a trabalhadora alega que a  gerente lhe  dirigia  expressões  

como  “sapatona”, também tratando por “viados”  e “vadios” quaisquer outros empregados 

que se  revelassem  homoafetivos. A testemunha da autora afirmou que a chefe da reclamante 

se reportava de forma pejorativa a ela e à sua companheira, que também trabalhava na 

empresa, fazendo alegações como a de que “por terem opção sexual homoafetiva e portes 

avantajados, teriam força de homem para fazer serviços mais pesados, como puxar páletes de 

leite e carrinhos mais pesados”.   
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Neste caso, a sentença de primeiro grau reconheceu a conduta discriminatória e 

condenou a empresa a pagar indenização por danos morais, no montante equivalente, em 

valores da época, a 57 salários mínimos. O Tribunal, por outro lado, reformou a sentença, 

absolvendo a empresa da indenização, já que, no entender da Turma julgadora, o depoimento 

testemunha, acima referido – o qual, inclusive, é transcrito integralmente no acórdão –, “não 

logrou evidenciar (...) a ofensa à moral da reclamante da forma como invocada na causa de 

pedir”.  

O caminho encontrado pelo Tribunal para afastar a indenização, neste caso, foi a 

valoração de tecnicidades irrelevantes, em detrimento da busca pela verdade real. Isto porque 

a decisão, a despeito de reconhecer a existência de prova da discriminação, afirma que o 

abuso moral provado nos autos não foi, precisamente, o mesmo que o alegado quando da 

propositura da ação, posto que os exemplos, apelidos e xingamentos referidos na petição 

inicial não foram os mesmos citados em depoimentos.  

A decisão deixa claro que a trabalhadora provou que fora discriminada por sua 

orientação afetivo-sexual. Isto é incontroverso no caso. O próprio acórdão transcreve 

integralmente os depoimentos que relatam detalhadamente as humilhações sofridas. Porém, o 

alto índice de subjetividade presente na decisão leva o Tribunal a afastar a indenização.  

A decisão chega ao absurdo de fazer a utilização seletiva do depoimento da 

trabalhadora: quando ela, no depoimento, entrou em detalhes sobre os tipos e exemplos de 

humilhações, a Corte entendeu que ela estava fugindo da causa de pedir delineada na inicial, 

que não dava tal nível de pormenores sobre a discriminação. Por outro lado, quando a 

reclamante deixou de se referir, em depoimento, sobre outros exemplos de humilhações 

aduzidos por testemunhas, tal fato foi utilizado para, justamente, relativizar o depoimento da 

testemunha.  

Não se pode esquecer que o interrogatório das partes, na audiência trabalhista, é feito 

mediante arguição do magistrado ou da parte contrária, também por intermediação do juiz. 

Não há liberdade para narrativas livres nos depoimentos. Portanto, se nenhuma pergunta 

específica foi feita à trabalhadora sobre um episódio, absolutamente isto não quer dizer que o 

fato não existe, mas apenas que não foi abordado na arguição. A falta de menção a 

determinado episódio no depoimento pessoal da parte não pode ser considerada como prova 

de que tal fato não existe, especialmente quando afirmado de forma cabal por testemunha. 

Porém, foi exatamente isto que conclui a decisão em tela.  
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Além disso, não se pode exigir que como pré-requisito para delinear a causa de pedir a 

parte seja obrigada a detalhar, na petição inicial, à exaustão, as humilhações sofridas. Parece-

nos que a simples alegação da existência de atos homofóbicos no ambiente de trabalho seja 

mais que suficiente para que todo e qualquer ato referido pelas testemunhas, com conteúdo 

discriminatório em virtude de orientação afetivo-sexual, seja enquadrado na causa de pedir.  

A causa de pedir, num caso envolvendo discriminação, é a existência da própria 

discriminação, e não os apelidos e/ou xingamentos em si, que são meros dados concretos que 

apenas exemplificam e materializam a existência daquela.   

A empregada, neste caso, provou cabalmente que sofreu discriminação, porém o 

Tribunal, numa valoração injustificada das provas, afastou tal configuração, utilizando, 

também, de tecnicidades como a suposta divergência entre a causa de pedir a e as provas.  

Se não é possível afirmar que a decisão é explicitamente homofóbica, minimamente ela 

se distancia do entendimento médio dos Tribunais verificado nas demais decisões.  

O Caso nº 134 também chama a atenção em virtude do critério utilizado pelo Tribunal 

para reformar a decisão de primeira instância. Em tal caso a trabalhadora homoafetiva 

afirmou que  

(...) que se sentia discriminada em relação à sua opção sexual em relação à funcionária 

Jaqueline, que a chamava de "sapatão" e "macho-fêmea" na presença dos demais 

colegas de trabalho; que isso ocorria de forma reiterada; (...); que procurou a 

supervisora Fabiana para reclamar da situação, dizendo que não suportava mais a 

situação; que a discriminação continuou, sendo que em certa ocasião a supervisora 

Eliane presenciou as ofensas e conversou com Jaqueline; que, mesmo assim, esta 

reiterou os atos; que a depoente informa que Jaqueline passou a ser supervisora, não 

sabendo precisar a data; que diante de tais fatos e da recusa da reclamada, por suas 

supervisoras, em tomar atitudes que coibissem a conduta relatada, não teve alternativa,  

senão pedir demissão; (...). 

A testemunha ouvida confirmou a integralidade das alegações da trabalhadora 

discriminada, afirmando  

(...) que conheceu Jaqueline, supervisora; que esta humilhava a reclamante, chamando 

de "sapatão" e "maria macho" na frente de todos, motivo pelo qual a reclamante se 

sentiu pressionada a pedir as contas; que a reclamante reclamou com o supervisor 

(Jonas, Fernando, Eliana), mas que nada adiantou; que a humilhação ocorria na frente 

de todos, inclusive dos supervisores; que isso ocorreu por uns 3 a 4 meses, até sua 

saída; (...). 

O juízo de primeiro grau, apreciando a prova produzida, entendeu que estavam 

presentes os elementos essenciais ao deferimento da indenização pretendida, condenando a 

empresa ao pagamento de R$3.000,00, equivalentes a, aproximadamente, 3 salários mínimos 

da época. 
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Porém, o Tribunal deu provimento ao recurso da empresa, reformando a sentença de 

origem e indeferindo a indenização, sob o argumento de que o “depoimento da testemunha 

única da reclamante não se presta para qualquer fim, por eivado de contradições”. Não 

obstante a contundente afirmação, o aresto aponta, como suposta contradição hábil a invalidar 

o depoimento com relação à discriminação, apenas o fato de que  

a testemunha afirmou que ‘a reclamante reclamou com o supervisor (Jonas, 

Fernando, Eliana)’ (...), quando a própria reclamante asseverou ter procurado a 

supervisora Fabiana ‘para reclamar’ (...), sendo de se notar que a reclamante, em 

momento algum, mencionou os nomes dos supostos supervisores Jonas e Fernando. 

A contradição referida pela Corte, pois, foi o nome dos supervisores. De se notar, 

porém, que no que se refere à discriminação, a única divergência entre o depoimento da 

reclamante e de sua testemunha foi, justamente, que esta informou que a autora da ação 

reclamara a respeito da discriminação com os supervisores Jonas, Fernando e Eliana, 

enquanto que aquela mencionou que “procurou a supervisora Fabiana para reclamar da 

situação”.  

O acórdão aponta supostas divergências com relação a outros pontos do pedido, mas 

fato é que, com relação à discriminação, a única discrepância é esta. Todo o restante do 

depoimento da testemunha neste pormenor foi integralmente convergente ao quanto alegado 

pela trabalhadora.  

E ainda que assim não fosse, sem dúvidas não há obrigatoriedade de que os 

depoimentos sejam idênticos. Veja-se, por exemplo, que neste caso a reclamante alegou que 

era chamada de “sapatão” e “macho-fêmea”, sendo que a testemunha alegou que os termos 

utilizados para estigmatizá-la eram “sapatão” e “Maria macho”. Ainda que os termos não 

sejam idênticos, os depoimentos são convergentes, sendo verossímil supor que a testemunha 

mencionou, em depoimento, algum termo por associação. Assim é a memória humana, 

fugindo do bom senso exigir-se que a testemunha não cometa sequer um deslize e/ou use as 

mesmas palavras, exatamente, que as demais testemunhas ou as partes.  

Em nossa opinião, no mínimo faltou sensibilidade ao julgador, que deixou de considerar 

a riqueza de detalhes fornecidos pela testemunha – os quais, em sua integralidade, 

coincidiram com as afirmações da reclamante –, privilegiando a divergência nos depoimentos 

quanto a uma questão acessória, de menor importância.  

A reclamante mencionou, em seu depoimento, a supervisora Eliana, tendo indicado, 

também, que a própria empregada acusada de discriminação fora alçada ao cargo de 
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supervisora. Com isto, pode-se concluir que na empresa em questão havia um número 

considerável de supervisores, o que, de pronto, pode justificar a menção a diversos nomes.  

Ou outro caminho que, eventualmente, poderia ter sido seguido pelo Tribunal seria de 

que a autora da ação teria se queixado da situação com mais de um supervisor, já que ela 

alegou ter reclamado com a supervisora Fabiana, e a testemunha diz que ela se queixou aos 

supervisores Jonas, Fernando e Eliana. Ora, não parece possível que ela tenha se queixado a 

todos eles? Ou, ainda, que a testemunha tenha mencionado o nome de outros supervisores, 

além dos três que constaram em ata como exemplo? 

Por fim, o Tribunal, a nosso ver, deixou de analisar, com a sensibilidade que o caso 

requeria, os depoimentos sob uma ótica menos formalista e mais empírica. Isto porque as 

Varas do Trabalho subordinadas ao Tribunal em questão estão entre as mais assoberbadas de 

processos em todo o país e, em sua esmagadora maioria, realizam dezenas de audiências todos 

os dias. Mostra-se razoável, neste cenário, considerar que o nome do supervisor referido pela 

autora e/ou pela testemunha tenha sido, por exemplo, registrado erroneamente na ata de 

audiência, ou até mesmo que as depoentes tenham se confundido, já que naturalmente o 

ambiente forense é sempre hostil para aqueles que não estão com eles habituado.  

Enfim, nada disso foi considerado pelo Tribunal, que preferiu o caminho mais simples, 

o de não ter que se deparar com as graves violações da honra alegadamente sofridas pela 

trabalhadora. Parece-nos que foi encontrado um subterfúgio para negar a indenização, 

validando a homofobia sofrida. Ou pelo menos, a decisão demonstra a grande discrepância na 

interpretação das provas pelos julgadores, já que em primeira instância a discriminação fora 

reconhecida.  

No Caso nº 47 tanto a sentença de primeiro grau como o Tribunal entenderam que, a 

despeito da comprovação de situações discriminatórias, as mesmas não foram graves o 

suficiente para gerar qualquer dano à trabalhadora discriminada. Porém, quando do 

julgamento do recurso pelo Tribunal, o desembargador relator proferiu voto que restou 

vencido, o qual reformava a sentença de origem para conceder a indenização, o que indica o 

alto índice de subjetividade na análise das provas. Com efeito, a nosso ver, a gravidade das 

discriminações comprovadas em tal caso permitiriam a presunção dos danos à trabalhadora. 

Veja-se o que disseram as testemunhas: 

era constantemente indagada pela Simone, quando visitava a escola, sobre "qual era a 

falha da diretora”; se este abordava alunos ou assediava alunos e funcionários; que a 

gerente Patricia e Simone se reportavam a autora utilizando apelidos como 

"sargentão"; que questionavam a depoente até mesmo a respeito do conhecimento ou 

não pelos alunos da opção sexual da autora; (...) a Sra. Simone discriminava a autora, 
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sendo que ouviu da própria Simone "na minha gestão essa sapatão não fica"; que 

[referido] comentário (...) era ouvido por outros empregados; nas reuniões havia 

comentários de Simone e Silvana, como "quem vai dividir o quarto com Marly".  

Sem sombra de dúvidas, este nível de agressão, nos demais caso, foi considerado grave 

o suficiente para gerar indenização. Aqui, lamentavelmente a homofobia permaneceu impune.  

O aresto do Caso nº 40 reconhece a importância de preservar-se a saúde do trabalhador 

em todos os seus aspectos, mas entende que para que haja a condenação da empresa é 

necessária a existência de “uma prova robusta” da homofobia. Tal entendimento (necessidade 

de robustez da prova) parece prevalecer no Tribunal em questão (onde 100% dos casos foram 

julgados improcedentes tanto na primeira como na segunda instância), mas não é comungado 

por alguns outros Tribunais do país, que reconhecem a dificuldade de prova pelo empregado 

discriminado em decorrência de orientação afetivo-sexual.  

No caso em questão, a decisão dá conta de que o trabalhador teria provado a existência 

de discriminação por meio de depoimento testemunhal de outro colega, também homoafetivo 

e também vítima de homofobia, mas chega ao absurdo de dizer que tal depoimento não pode 

ser considerado. Estaria o Tribunal presumindo que o depoimento de um empregado 

homoafetivo vale menos que o de um heteroafetivo? Quem melhor do que um colega, 

também vítima da homofobia, para descrever os fatos? Se a testemunha em questão tivesse 

sua imparcialidade comprometida, eis que envolvida nos fatos, deveria ter seu depoimento 

impedido, o que não foi o caso dos autos.  

Por outro lado, a testemunha patronal apenas mencionou que nunca presenciou ou ouviu 

comentários sobre a orientação sexual do reclamante, o que, absolutamente, não significa que 

tais fatos não existiram. Novamente prevaleceu a homofobia.  

Como mencionado pelo advogado do empregado discriminado no Caso nº 66, a 

discriminação por orientação afetivo-sexual ainda é um “assunto velado na sociedade”, de 

modo que “a prospecção da prova também e, quase sempre, se revela apenas nas entrelinhas 

das provas e suas contradições”. 

No caso nº 36 o empregado indicou apenas uma testemunha, cujo depoimento, a nosso 

ver, foi suficiente para provar que o trabalhador era vítima de discriminação horizontal
15

, 

conquanto a testemunha afirmou que “sentia que havia uma indiferença [de alguns colegas de 

trabalho] para com o reclamante, exemplificando, o auxiliar e os seguranças não davam bom 

                                                 
15

 Costuma-se chamar de discriminação horizontal aquela praticada por colegas de trabalho e de discriminação 

vertical aquela praticada pelo superior hierárquico. Em ambos os casos, há possibilidade de responsabilização do 

empregador, já que é dever da empresa garantir um ambiente de trabalho saudável, livre de qualquer forma de 

discriminação.   
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dia ao reclamante”. Referida testemunha comprovou, ainda, que o trabalhador era 

discriminado pelo superior, que o impedia de usar determinado banheiro utilizado por todos 

os demais empregados.   

A empresa, a seu turno, trouxe duas testemunhas que fizerem apenas declarações 

genéricas, sem o condão de infirmar o depoimento da testemunha do obreiro. Ao contrário, 

entendemos que as testemunhas patronais em nada esclareceram. Uma das testemunhas 

afirmou expressamente que “não acompanhava especificamente as atividades do reclamante”, 

o que, obviamente, lhe impediria de depor sobre supostas discriminações. Ainda assim, 

afirmou que nunca “tomou conhecimento de qualquer problema de relacionamento do 

reclamante com outros funcionários” nem de “qualquer discussão do reclamante com 

qualquer outro funcionário”. Ora, o fato da testemunha não ter conhecimento de um fato não é 

prova de que tal fato não existiu, mormente quando confirmou que não acompanhava a rotina 

do trabalhador, e ainda mais quando já houve uma testemunha que descreveu em detalhes os 

fatos alegados.  

A outra testemunha da reclamada atuava no departamento de Recursos Humanos, sendo 

que o Reclamante era vendedor de loja. Obviamente, assim, tal testemunha também não 

acompanhava a rotina de trabalho a fim de presenciar ou não a existência de discriminação. 

Com efeito, o depoimento não faz afirmações expressas de que não houve discriminação. A 

testemunha afirma, apenas, que o trabalhador jamais procurou o RH para reclamar de 

qualquer ato discriminatório, sendo que tal afirmativa foi utilizada pelo Tribunal para 

justificar o indeferimento da indenização.  

O contexto geral da decisão desvela, a nosso ver, no mínimo uma insensibilidade dos 

julgadores com relação ao sofrimento do empregado, o que, portanto, pode indicar um 

posicionamento preconceituoso do Tribunal. Se o empregado provou, de forma 

inquestionável, a existência de discriminação, a decisão que não o reconhece, sob alegação de 

inexistência de provas, parece-nos ter nítido caráter homofóbico, dando maior peso a 

depoimentos vagos do que ao afirmado de forma cabal por uma testemunha do empregado 

homoafetivo.  

Assim, não apenas deixou-se de lado o critério in dubio pro operario
16

, como se impôs 

ao trabalhador um ônus demasiado, já que a prova de discriminações e de assédio é de difícil 

produção, posto que, na maioria dos casos, o assediador procura fazê-lo às escondidas, a fim, 

justamente, de não ser descoberto e punido. 

                                                 
16

 Decorrente do Princípio da Proteção que norteia o Direito do Trabalho. 
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O Tribunal, assim, repete o modelo discriminatório enfrentado pelo trabalhador no 

emprego, na medida em que o considera pior, de segunda linha, tanto que os depoimentos de 

suas testemunhas têm menos valor do que os depoimentos das testemunhas patronais, que em 

verdade nada esclareceram sobre os fatos.  

E fazemos tal afirmação não apenas em decorrência do conteúdo da decisão em si, mas 

também como resultado da comparação desta com as demais decisões analisadas, que em 

situações de provas muito menos claras concederam indenização ao trabalhador.  

No Caso nº 30, tanto a sentença de primeiro grau como o acórdão afastam a 

indenização, mesmo tendo a testemunha afirmado que  

o supervisor e os colegas de trabalho passaram a evitar a reclamante quando tomaram 

conhecimento de relacionamento homo afetivo dela com outra colega de trabalho; que 

esclarece que a "discriminação" não decorreu da orientação sexual da reclamante e 

sim do fato de estar se relacionando com uma colega de trabalho. 

Parece-nos claro que não haveria qualquer fundamento para o supervisor e demais 

colegas evitarem a trabalhadora pelo fato simples de namorar outra empregada da empresa, a 

não ser por repudiarem o fato de que ambas eram mulheres. Fica evidente o constrangimento 

da testemunha ao tentar justificar ou disfarçar o ato homofóbico –  até porque possivelmente 

dele também tenha participado.  

O Tribunal, porém, não teve tal sensibilidade, corroborando com a discriminação.  

 No Caso nº 07 houve prova cabal de que a empregada homoafetiva, em determinada 

circunstância, ouviu de seu superior hierárquico a seguinte expressão: “tanto homem no 

mundo e vai procurar outra mulher”. A sentença de primeira instância reconheceu 

expressamente que ficou comprovado, em decorrência de referido fato, ato discriminatório, 

porém rejeitou a indenização, por se tratar de fato isolado, sem reiteração, não tendo restado 

caracterizada perseguição. Além disso, a decisão de primeira instância entendeu que o ato 

discriminatório em questão não era grave o suficiente para caracterizar assédio moral. 

O Tribunal Regional do Trabalho revisor de tal decisão em segunda instância manteve 

inalterada a sentença neste ponto, negando a indenização pretendida pela Reclamante, 

entendendo que, de fato, a situação preconceituosa não era grave o suficiente para caracterizar 

assédio moral, vez que não comprovada a repetitividade do ato danoso. A decisão, porém, 

reconhece que o conjunto probatório dá conta da existência de ato homofóbico, que por si só 

caracterizaria dano moral.  

Com efeito, o acórdão dá conta, ainda, que a reclamante alegou, em suas razões 

recursais, que ‘assédio moral’ é espécie do gênero ‘dano moral’, de modo que o fato de ter 
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ficado comprovada, em audiência, a existência de discriminação, ainda que não reiterada, 

caracteriza ato ilícito passível de indenização. O Tribunal, porém, entendeu que não poderia, a 

empregada, inovar em sede recursal, fazendo pleito com base em causa de pedir mais ampla 

que a delineada na exordial.  

Neste cenário, é possível concluir que a decisão em questão foi tolerante e 

condescendente com o ato discriminatório comprovado em juízo. Isto porque a petição inicial 

trabalhista não pressupõe as mesmas formalidades aplicáveis no processo civil, não se 

exigindo grandes lucubrações a respeito dos fatos.  

Nos termos do artigo 840 da Consolidação das Leis do Trabalho (Decreto-Lei n.º 5.452, 

de 1º de maio de 1943), a reclamação trabalhista escrita deve contar, além da designação da 

Vara à qual se destina e da qualificação das partes, com “uma breve exposição dos fatos de 

que resulte o dissídio, o pedido, a data e a assinatura do reclamante ou de seu representante” 

(BRASIL, 1943). Não há, com efeito, exigência de delineamento detalhado da causa de pedir, 

sendo, a nosso ver, irrelevante a conceituação, na petição inicial, do ato danoso como assédio 

ou dano moral.  

Os princípios que norteiam o Direito do Trabalho seriam, por si só, suficientes para 

justificar a aplicação de uma interpretação mais ampla, benéfica à trabalhadora, em prestígio 

aos diversos comandos legais e constitucionais que garantem a não discriminação. 

Portanto, a despeito do Tribunal ter utilizado fundamentos técnicos para rechaçar o 

pleito de indenização, fato é que a trabalhadora comprovou em juízo um ato homofóbico, 

tendo-lhe sido negada a respectiva indenização. 

Vale salientar que a decisão em questão, ao se referir à orientação afetivo-sexual da 

trabalhadora, utiliza, algumas vezes, a expressão ‘opção sexual’, denotando preconceito dos 

julgadores na medida em que indica seu desconhecimento de que a orientação afetivo-sexual 

se integra dentre os diversos atributos do indivíduo, fugindo do mero campo da escolha – ou 

opção.  

Como visto, foram diversos os artifícios utilizados para refutar indenizações em casos 

que, na nossa opinião, mereciam procedência. Dentre eles, o que mais chama atenção é a 

valoração das provas. Seria necessário, assim, um trabalho de conscientização de juízes e 

desembargadores com relação aos efeitos devastadores da homofobia, a fim de que sua 

análise fosse mais sensível às angústias do trabalhador.  

Por isso, nos dedicaremos, no próximo tópico, a exemplificar algumas consequências 

dos atos homofóbicos, identificadas nos acórdãos analisados.  
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3.6 EFEITOS DE HOMOFOBIA NO TRABALHO 

 

Notamos, por meio da análise das decisões, que é muito comum o sofrimento em 

silêncio pelo trabalhador discriminado que, com medo de retaliações, não delata a 

discriminação aos superiores ou ao departamento de recursos humanos da empresa. Por 

exemplo, veja-se o alegado pelo trabalhador que moveu a ação do Caso nº 16: “não foi ao RH 

reclamar sobre esse fato, porque tinha medo de ser dispensado”.  

Outro lamentável exemplo é o Caso nº 36, no qual uma das testemunhas ouvidas, que 

era encarregada de RH, declarou que “que o reclamante jamais procurou o setor para 

formalizar queixa” a respeito das discriminações alegadas. Lamentavelmente, em tal caso esta 

afirmação foi, inclusive, utilizada pelo Tribunal para indeferir a indenização pleiteada, como 

se o fato do trabalhador não ter comunicado o RH fosse prova cabal de que não fora 

discriminado.  

Uma das reações mais comumente identificadas foi o pranto, indicativo do elevado grau 

de sofrimento impingido às vítimas, já que o choro, ainda mais no ambiente de trabalho, ainda 

é considerado tabu em nossa sociedade, consequentemente ocorrendo apenas em casos 

extremos. Alguns exemplos: “já chegou a presenciar o Tiago chorando por conta das 

insinuações; que às vezes ele ficava tristonho das calçadas (sic) sem adentrar nas 

dependências da agência acreditando a depoente que decorria das insinuações” (depoimento 

testemunhal do Caso nº 08); “ao passar em frente à sala viu o autor chorando muito...” 

(depoimento testemunhal do Caso nº 153); “muitas vezes a autora ficava chateada e chegava a 

chorar” (depoimento testemunhal do Caso nº 18); “o reclamante ficou sem reação, querendo 

chorar” (depoimento testemunhal do Caso nº 09).  

A depressão também foi referida como consequência da homofobia. Por exemplo: “ao 

longo da contratualidade o autor foi ficando depressivo por conta das insinuações de que ele 

era gay” (depoimento testemunhal do Caso nº 08).  

Foram muito comuns, igualmente, alegações de que o departamento de recursos 

humanos da empresa e/ou a chefia imediata do empregado discriminado não tomavam 

nenhuma providência mesmo depois de formalmente cientificados da existência de homofobia 

no ambiente de trabalho, indicando impunidade e tolerância da empresa com o ato 

homofóbico. Por exemplo, no Caso nº 13, a testemunha indicou que “o autor levou o 
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conhecimento do fato à encarregada, mas a depoente não sabe qual foi o resultado da 

conversa”.  

Outra nefasta consequência bastante presente nos casos revisados foi o pedido de 

demissão pelo empregado que, não mais suportando as agressões, abria mão de sua fonte de 

renda. Ilustrativamente, foi o desfecho dos Casos nº 24 e 25.  

 

3.7 A JUSTIÇA (ÀS VEZES) PREVALECE 

 

Os casos citados até o momento podem induzir o leitor à conclusão de que não há 

esperanças para o trabalhador discriminado que busca socorro do Poder Judiciário. Não é esta, 

porém, a melhor conclusão. Não obstante os arestos acima citados, que compactuam e/ou se 

omitem com relação à homofobia, a taxa de procedência das ações é maior que índice de 

improcedência, como vimos anteriormente. Isso quer dizer que mais trabalhadores recebem 

indenizações do que as tem recusada pela Justiça do Trabalho.   

Com efeito, algumas decisões emblemáticas, positivas ao trabalhador, merecem 

destaque.  

No Caso nº 28, por exemplo, não apenas o Tribunal manteve a indenização de primeira 

instância, como aduziu que  

como os autos denotam graves violações aos Direitos Humanos, bem como possível 

discriminação de empregada componente da CIPA, detentora de garantia provisória de 

emprego, oficie-se a presidência da [nome da empresa], em seus Escritório Central, na 

cidade de São Paulo, para que a alta direção da empresa tome conhecimento dos fatos 

ocorridos em sua unidade de Mamanguape/PB, com cópia dos autos. Oficie-se, ainda, 

ao Ministério Público do Trabalho, também com cópia dos autos, para as providências 

que entenda pertinentes.  

Importante mencionar que as discriminações provadas em referido caso não são mais 

graves do que a média encontrada nos demais arestos analisados. Ao contrário, a decisão 

narra a ocorrência de reuniões do superior hierárquico para comunicar ao time a existência de 

empregados homoafetivos na empresa. Lamentavelmente, tal prática (reuniões para discutir a 

orientação afetivo-sexual de empregados não heteroafetivos) mostrou-se recorrente nos casos 

analisados, mas apenas neste caso foi tão exemplarmente punida.   

No Caso nº 17, por exemplo, o Tribunal, de forma exemplar, puniu a empresa com o 

pagamento de indenização de R$50.000,00, equivalentes a 74 salários mínimos da época, em 

decorrência da humilhações, assédio moral e dispensa discriminatória do trabalhador que, no 

caso, era também portador do vírus HIV. A decisão esclarece que  
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a conduta da empregadora, consistente no tratamento discriminatório dispensado ao 

autor no ambiente de trabalho, além de lhe acarretar humilhações, traz junto o 

desrespeito à sua dignidade como pessoa humana, que constitui um dos princípios 

fundamentais da Constituição Federal (inciso III do art. 1º da CF/88), traduzindo-se no 

núcleo axiológico de todo ordenamento jurídico. A discriminação do empregado 

homoafetivo ofende ao princípio da igualdade, preceito que tem assento constitucional 

no art. 3º, que estabelece como um dos objetivos da República Federativa do Brasil a 

promoção do “bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 

quaisquer outras formas de discriminação". Os atos discriminatório (sic) violam, de 

igual forma, o Pacto de San José de Costa Rica e a Convenção nº 111 da Organização 

Internacional do Trabalho, normas internacionais ratificadas pelo Brasil, e que 

concretizam, também, o princípio da igualdade. 

No Caso nº 77, da mesma forma, a nosso ver o TRT puniu adequadamente a empresa 

que não garantia um ambiente saudável ao trabalhador, que alegava sofrer “tratamento 

humilhante por seus colegas de trabalho, inclusive de superior hierárquico, em razão de sua 

orientação sexual, além de ser tratado com menosprezo por aquele superior”. Em tal caso o 

trabalhador aduz que “chegou a ligar para o setor competente da empresa e nenhuma 

providência foi adotada”. 

Em sua decisão, o TRT reconhece que  

dignidade da pessoa humana é um dos fundamentos da República Federativa do 

Brasil, constituída em Estado Democrático de Direito (art. 1º, III da CR/88), estando 

também garantido constitucionalmente o direito a não ser discriminado (art. 3o, IV, 

CR/88). As garantias acima mencionadas criam limite ao comportamento alheio, 

impondo-se a reparação moral quando há prática de atos que afetam o patrimônio 

imaterial do ser humano, isto é, sua honra, dignidade, saúde física e  

mental,consideração social. 

A indenização deferida foi de R$30.000,00, equivalentes a 34 salários mínimos vigentes 

na época.  

A decisão do Caso nº 82 reconheceu que os superiores hierárquicos e gestores do autor 

assumiram comportamento desrespeitoso, ferindo a dignidade do trabalhador, conquanto 

dirigiram-lhe injúrias e lhe causaram constrangimentos. A decisão afirma, ainda, que “cumpre 

ao empregador zelar por um ambiente de trabalho saudável, em que todos se respeitem” e que 

“o empregador responde pelos atos de seus prepostos, devendo arcar com as consequências do 

ilícito praticado”. Consequentemente, o Tribunal reformou a decisão de primeira instância, 

que julgava improcedente o pleito, e deferiu indenização de R$15.000,00, equivalente a 17 

salários mínimo da época.  

Por fim, não podemos deixar de mencionar o já citado Caso nº 67 (relativo ao acórdão 

do TRT) ou Caso nº 161 (referente ao TST), no qual uma professora universitária recebeu 

indenização que, em valores estimados para 01/01/2017, estaria na casa dos R$900.000,00 

(correspondentes a 1.023 salários mínimos). O caso ainda aguarda julgamento final.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Vimos, no presente trabalho, que a homofobia ainda é uma cruel realidade na sociedade 

brasileira. Com efeito, milhões de cidadãos e cidadãs homoafetivos sofrem, diariamente, em 

decorrência das mais variadas expressões da discriminação em virtude de sua orientação 

afetivo-sexual.  

Verificamos que é extremamente maior o número de pessoas que reconhecem a 

existência de discriminação contra homoafetivos do que o de pessoas que se autodelatam 

como preconceituosas, quando, na verdade, uma pesquisa comprovou que 99% dos brasileiros 

possuem, em alguma medida, determinado tipo de preconceito em relação a homoafetivos 

(FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO; FUNDAÇÃO ROSA LUXEMBURGO STIFTUNG, 

2009). 

Outra pesquisa realizada sobre o tema, como vimos, demonstrou que pessoas 

heteroafetivas, com alto nível socioeconômico e educacional, mesmo quando se percebem 

‘livres de preconceitos’, revelam discursos altamente marcados por adjetivação pejorativa e 

estereotipada de qualquer expressão não heterossexual. 

Constatamos, assim, que a homofobia é, dentre as diversas formas de preconceito, a 

mais aceita – ou tolerada – socialmente, o que a torna mais difícil de ser combatida, já que se 

oculta sob um manto de normalidade.  

Diferentemente de outras formas de discriminação, como a racial ou semita, por 

exemplo, a homofobia ainda é tida como politicamente correta, o que a faz  ainda mais cruel 

do ponto de vista do indivíduo discriminado, que tem suas dores menosprezadas pelo senso 

comum, como se fossem algo banal, corriqueiro ou desprezível.  

A estigmatização e a exclusão são pontos marcantes das diversas facetas das agressões 

sofridas por tal público, e também estão presentes no ambiente de trabalho. Mas as violências 

sofridas por homo e biafetivos no meio corporativo vão além das piadas, ofensas e agressões. 

Dificuldades para acesso ao emprego, salários inferiores aos recebidos por pares 

heteroafetivos e inelegibilidade a benefícios – especialmente para o companheiro do 

empregado – também são muito frequentes (ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO 

TRABALHO, 2011).  

Como vimos, a Constituição da República Federativa do Brasil veda expressamente 

qualquer forma de discriminação, de modo que, sem dúvidas, é dever do Poder Judiciário 
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reparar eventuais danos – morais e materiais – sofridos por empregados e empregadas 

homoafetivos em decorrência de atos discriminatórios. 

Nossa investigação objetivou averiguar, por meio de análise de decisões dos Tribunais 

do Trabalho brasileiros, se estes estariam cumprindo o papel constitucional de zelar de 

erradicar qualquer forma de discriminação.  

Lamentavelmente, confirmamos nossa hipótese inicial de pesquisa no sentido de que, 

ainda que não de maneira unânime nem majoritária, algumas decisões acabam por tolerar e/ou 

compactuar com atos discriminatórios, indicando a existência de preconceitos também no 

âmbito do Poder Judiciário Trabalhista.  

Verificamos que a anuência dos Tribunais com condutas homofóbicas se deu de 

diversas formas, mas é salutar o fato de que nenhuma delas por meio da validação direta ou 

expressa do ato discriminatório, como se a orientação não heterossexual não fosse tutelável 

pelo Direito.  

Ao contrário, as decisões que permitiram a perpetuação de atos discriminatórios 

reconheceram, em sua fundamentação, de forma unânime, o dever estatal de coibir qualquer 

discriminação, inclusive em virtude de orientação afetivo-sexual. Porém, tais decisões, 

carregadas de subjetivismo, acabaram por subvalorizar as provas, entendendo que não restou 

provado o ato discriminatório quando outros Tribunais, em situações análogas, deferiram 

indenizações.  

Outro subterfúgio encontrado nas decisões, para não punir a homofobia quando esta 

estava provada nos autos de forma incontroversa, foi o não reconhecimento do sofrimento ou 

dor moral da vítima, algo extremamente difícil de ser provado e que, na maioria das decisões 

analisadas, foi presumido pelos julgadores.  

E a terceira forma – a nosso ver, a mais cruel – de compactuar com atos 

discriminatórios foi a redução, pelos Tribunais, do valor das indenizações deferidas em 

primeira instância. Como vimos, em 16,87% dos casos que foram julgados procedentes em 

primeira instância o TRT reduziu o valor das indenizações, sendo que os valores 

indenizatórios arbitrados em segunda instância foram, em média, 60% inferiores às 

indenizações concedidas em primeiro grau.  

Um relevante indicativo de que os valores médios concedidos pelos TRTs eram 

exageradamente comedidos são os valores deferidos nas decisões do TST, 80% superiores aos 

deferidos pelos TRTs e apenas 28% inferiores à media de valores de primeiro grau.  



121 

 

E dizemos que a redução de valores é a forma mais cruel pela qual os Tribunais 

toleraram atos homofóbicos porque se “o caráter punitivo traduz uma sensação agradável à 

vítima, que sabe haver o seu ofensor sofrido condenação, obrigado a responder pela lesão 

praticada contra um dado bem de sua vida”, correspondendo à única forma “capaz de 

proporcionar uma satisfação que lhe alivie ou compense a perda de que foi vítima”
1
, de outra 

banda a imposição de uma indenização ínfima gera na vítima uma sensação de impunidade, 

que reafirma e reitera a violência sofrida, mormente tendo ela sido submetida à apreciação do 

judiciário e não recebido a penalidade adequada. 

Lamentavelmente, a conduta padrão da sociedade brasileira, de minimizar, relativizar e 

normalizar a homofobia mostrou-se presente também nos Tribunais. Com a redução das 

indenizações os Tribunais acabaram por invalidar e/ou minorar o peso do sofrimento dos 

empregados discriminados.  

Obviamente não podemos afirmar que tal postura se dá de forma deliberada, intencional 

ou consciente. “O preconceito nos impede de ‘ver’ que o que ‘não vemos’ e ‘o que é que não 

vemos’, impossibilitando que enxerguemos os limites de nossa percepção da realidade” 

(CAPRONI NETO; FONSECA, 2014)  e, de fato, é possível concluir que é muito difícil, para 

não dizer impossível, um julgador se distanciar,  no exercício da jurisdição, de suas crenças e 

convicções pessoais e religiosas, o que, inegavelmente, inclui seus preconceitos.  

Daí a importância empírica deste trabalho, pois tendo sido provada a existência de 

homofobia velada em nossas Cortes Trabalhistas, abre-se um vasto campo de trabalho para 

conscientização de juízes com relação ao tema.  

Os resultados encontrados deixam claro que uma relevante alternativa para minorar o 

sofrimento de cidadãos e cidadãs discriminados que buscam auxílio do Judiciário é, num 

primeiro momento, instruir juízes e desembargadores a repeito da realidade de indivíduos 

homoafetivos, única forma de destruir estigmas e estereótipos decorrentes de preconceito e, 

num segundo momento, educar os operadores do direito para que possam melhor distinguir o 

que caracteriza um mero dissabor sofrido pelo trabalhador homoafetivo – algo cotidiano, 

irrelevante e, portanto, não passível de indenização – daquilo que caracteriza efetiva 

discriminação, já que impõe dor e sofrimento ao indivíduo e, portanto, é passível de 

reparação.  

Além disso, nosso trabalho demonstra a premente necessidade de que seja devotada 

maior atenção à fixação do valor das indenizações. Fizemos, no título de um dos tópicos do 

                                                 
1
 Trecho de voto proferido no processo nº  AIRR - 308-24.2011.5.06.0013, de lavra do Ministro do TST Lelio 

Bentes Corrêa.  
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último capítulo dessa dissertação, uma pergunta que, a despeito de não ter – e nem poder ter – 

uma resposta objetiva, foi enfrentada por todas as decisões analisadas e, inexoravelmente, 

continuará diuturnamente frequentando as escrivaninhas de magistrados, sendo, sem dúvida, 

causadora de grandes angústias tanto para julgadores como para jurisdicionados: quanto custa 

uma dor? Não temos resposta a esta pergunta, mas lamentavelmente notamos que os 

Tribunais parecem também não ter um consenso sobre ela.  

Acreditamos, pois, que nosso trabalho contribuirá para suprimir uma relevante lacuna 

nos estudos jurídicos envolvendo a homoafetivo-sexualidade no ambiente de trabalho: a 

percepção dos operadores do direito, especialmente dos magistrados, sobre o que caracteriza 

ou não discriminação por orientação afetivo-sexual e sobre o espectro de efetiva 

aplicabilidade dos comandos legais e constitucionais antidiscriminatórios, especialmente na 

definição do quantum indenizatório. 

Como vimos ao longo do trabalho, os valores heterocentrados de nossa sociedade, 

aliados ao fato de que a orientação afetivo-sexual, diferentemente das demais características 

comumente objeto de estigma (gênero, cor, aparência etc.) pode ser ocultada, geram uma 

pseudo padronização das sexualidades, não apenas, mas especialmente no ambiente de 

trabalho.  

Entendemos que ao nos calarmos sobre a realidade juslaboral de milhões de brasileiros, 

que quotidianamente sofrem em silêncio as mais variadas formas de violência, desde as mais 

evidentes, como agressões físicas e verbais, até as mais veladas, porém não por isso menos 

violentas como, por exemplo, a estigmatização gerada pelo humor, estamos, em verdade, 

reforçando e validando a heteronormatividade, contribuindo para que cidadãos e cidadãs 

homoafetivos permaneçam ocultos e  fora do sistema de proteção jurídica. 

Em última instância, estamos alijando indivíduos homo e biafetivos do princípio da 

igualdade, já que a aquele que permanece oculto, como se inexistente fora, obviamente não se 

pode considerar que são garantidos os mesmos direitos que aos demais. 

Enquanto houver um indivíduo sendo discriminado, por qualquer motivo que seja, o 

Direito não terá atingido seu intento de garantir tratamento igual aos desiguais. 
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