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RESUMO 

O presente trabalho tem o objetivo de analisar a discriminação dos transgêneros no 
âmbito laboral e as tutelas antidiscriminatórias do Direito do Trabalho, refletindo a 
inexistência de proteção expressa dessa minoria de práticas discriminatórias 
ocorrido no ambiente de trabalho. Dessa forma, mostra-se a importância da 
conceituação de termos como orientação sexual e identidade de gênero para que se 
construa uma tutela protetiva consistente e sem interpretações frágeis, juntamente 
da análise de como tal problemática vem sendo debatida em outros países, 
destacando a diversidade de medidas adotadas. Por fim, mostra-se a ideia de 
mostrar como o Brasil vem promovendo o debate acerca dos transgêneros no 
ambiente de trabalho, haja vista sua exclusão social, no qual apenas 10% de tais 
pessoas estão inseridas no mercado de trabalho formal e a importância das 
empresas na construção das tutelas antidiscriminatórias através da responsabilidade 
social. Para isso, utiliza-se de uma pesquisa exploratória, descritiva e comparada 
das proteções existentes para se chegar a finalidade principal, qual seja, a criação 
de uma tutela antidiscriminatória consistente para os transgêneros, não só proibindo 
a discriminação, como também voltada a incluí-los no mercado de trabalho formal 
através da atuação de vários atores sociais. 
 

Palavras-chave: Transgeneridade. Identidade de Gênero. Discriminação laboral. 
Tutelas antidiscriminatórias. Inclusão social. 
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ABSTRACT 

The present work has the objective to analyse the transgender discrimination in the 
workplace and the discrimination laws related, reflecting the inexistence of explicit 
protection of these minorities related to discriminatory practices that occur in the 
workplace. Its shown the importance of the meaning of terms like sexual orientation 
and gender identity to the construction of a consistent protection and without fragile 
interpretations together with the analysis of how that subject has been treated in 
other countries, pointing out the diversity of the adopted measures. In conclusion, its 
shown how Brazil has been promoting the debate about the transgenders in the 
workplace, because of your social exclusion in which only 10 per cent of those are 
included in the formal labor market and the importance of the companies in the 
construction of antidiscriminatory protections through social responsibility. For that 
research, it was used exploratory, descriptive and compared to reach the objective of 
this work, which is the necessity of the creation of judicial protection to the 
transgender, not only prohibiting the discrimination, but also to include them in the 
formal labor market through the actions of different social actors. 

 

Keywords: Transgender. Gender identity. Workplace discrimination. Judicial 
protections. Social inclusion. 
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INTRODUÇÃO 

 A falta de legislações específicas para a proibição e proteção contra a 

discriminação de certas minorias acaba ensejando, muitas vezes, uma fragilidade na 

efetivação dos direitos humanos, especialmente no que diz respeito ao direito ao 

trabalho, um direito social garantido pela Constituição Federal de 1988 e por vários 

tratados internacionais. 

 As minorias sociais são caracterizadas pela subjugação destas em relação à 

vontade majoritária, tendo em vista a exclusão dessas da participação ativa nas 

relações de poder. Dentro de tal conceituação, se insere os transgêneros, indivíduos 

que sofrem estigmatização e exclusão social devido a sua identidade de gênero, 

exclusão esta que acaba sendo transposta para o âmbito laboral. 

 A maioria dos transgêneros está excluída do mercado formal de trabalho, haja 

vista que apenas 10% dessas pessoas estão inseridas neste, enquanto 90% 

acabam trabalhando na prostituição, conforme dados obtidos pela Associação 

Nacional de Travestis e Transexuais (ANTRA). Percebe-se, dessa forma, uma 

grande exclusão laboral de tal grupo, destacando-se, ainda, que, os 10% que estão 

inseridos no mercado formal de trabalho, muitas vezes, sofrem práticas 

discriminatórias no âmbito laboral e não possuem legislações laborais protetivas 

específicas em relação a estes. 

 É necessária a problematização da discriminação no Direito do Trabalho, haja 

vista a crescente mudança das suas formas de ocorrência, as categorias suspeitas à 

discriminação e as tutelas que poderiam ser criadas para proibir e coibir tal tipo de 

conduta que viola o princípio da não-discriminação. 

 Por tal razão, é interessante o debate relacionado às possíveis medidas a 

serem implementadas no combate à discriminação aos transgêneros no âmbito 

laboral, haja vista a inexistência ou raridade de leis que protejam de forma expressa 

tal categoria contra práticas discriminatórias exercidas pelo empregador, seja ela a 

recusa à admissão ao emprego, seja a demissão sem uma causa justificada. 

 Além da omissão legislativa que proteja expressamente os transgêneros, há 

pouquíssimas políticas inclusivas adotadas pelo setor público e privado que insiram 

tal minoria no meio de trabalho formal, ou seja, há a necessidade também da 

inclusão social de tal minoria através de ações afirmativas. 
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O objetivo geral visa analisar a precarização do trabalho dos transgêneros 

e sua dificuldade de inserção no mercado de trabalho, tal como a discriminação que 

sofrem ao adentrar no chamado “mercado formal” de trabalho. Consequentemente, 

destacar a possibilidade de aplicação de medidas aplicadas internacionalmente 

frente às aspectos lacunosos do tratamento antidiscriminatório referente aos 

transgêneros no Brasil, juntamente da viabilidade das empresas também intervirem 

ao criarem políticas internas antidiscriminatórias, juntamente de ações afirmativas 

voltadas às pessoas transgênero. 

Os objetivos específicos são (a) conceituar e categorizar o transgênero 

como categoria própria no tratamento no combate à discriminação no ambiente de 

trabalho, frente às suas inúmeras especificidades, (b) investigar a legislação do 

Brasil e de outros países, vendo o que seria possível de ser propiciado no 

tratamento de tal problemática na realidade brasileira e (c) mensurar os desafios 

frente à temática no Brasil e a importância da empresa na construção das tutelas 

antidiscriminatórias. 

 A pesquisa quanto aos seus objetivos tem o caráter exploratório, na 

medida em que busca informações para aprimorar ideias, objetivando proporcionar 

novos esclarecimentos e conhecimento aos operadores do Direito sobre o tema e o 

caráter descritivo, com a finalidade de esclarecer, classificar e interpretar os 

elementos observados. 

Em relação a tais pontos, os capítulos do presente trabalho tentaram abordar 

as diversas dificuldades de proteção na legislação trabalhista em relação aos 

transgêneros. 

 No primeiro capítulo, aborda-se o conceito de minoria e discriminação, 

conceitos que vão sempre se remodelando, juntamente da conceituação do que 

seria sexo, gênero, orientação sexual, identidade de gênero e expressão de gênero, 

definições que são necessárias para a criação de tutelas protetivas, facilitando, 

portanto, a interpretação do aplicador do Direito. Além disso, mostram-se as tutelas 

internacionais antidiscriminatórias, tendo como foco a Convenção nº 111 da 

Organização Internacional do Trabalho, a qual conceituou discriminação no âmbito 

laboral e os princípios de Yogyakarta, mostrando a importância destes na aplicação 

da legislação internacional dos direitos humanos em relação à orientação sexual e a 

identidade de gênero. 
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 No segundo capítulo, destaca-se a diversidade de tratamento ao assunto 

tratado por diferentes países, destacando a Bolívia, Equador e Argentina, na 

América Latina, a União Europeia, os Estados Unidos e o Porto Rico. Através de tal 

análise, procura-se mostrar que tutelas antidiscriminatórias podem ter previsão 

constitucional, advinda de interpretação de leis ou até mesmo de leis específicas, 

mostrando que o debate relacionado às tutelas protetivas contra a discriminação em 

relação aos transgêneros é uma problemática afeta a diferentes países, nos quais 

procuram preencher as lacunas normativas conforme a realidade legislativa e 

jurisprudencial de cada país. 

 Por fim, no terceiro capítulo, analisa-se a discriminação dos transgêneros no 

Brasil e as tutelas relacionadas à proteção contra a discriminação no ordenamento 

jurídico através de reflexões acerca da Constituição Federal de 1988, a 

Consolidação das Leis do Trabalho, a chamada Lei da Reforma Trabalhista, a lei 

9029/95, o Estatuto da Diversidade Sexual e de Gênero. Salienta-se, ainda, acerca 

do ônus da prova em casos discriminatórios do âmbito laboral e a dificuldade de se 

comprovar condutas discriminatórias praticadas pelo empregador. Por fim, 

exemplifica-se que não só podem existir tutelas legislativa, como também tutelas 

advindas de políticas internas em empresas, caracterizado como responsabilidade 

social da empresa, nas quais, além de serem possíveis de criar normas de combate 

à discriminação, também podem promover políticas de inclusão social em relação às 

minorias, tendo, como destaque, os transgêneros. 

 Dessa forma, o presente trabalha analisa conceitualmente os termos 

utilizados na construção de tutelas antidiscriminatórias para que esta ocorra de 

maneira consistente e organizada, afetando minorias que necessitam de um 

proteção específica, assim como vários países vem tratando o assunto, vendo a 

possibilidade de transpor decisões ou legislações de outros países à realidade 

brasileira, assim como a função que as empresas tem na promoção dos direitos 

humanos, destacando o acesso ao trabalho livre de quaisquer discriminações e 

fundamentados na igualdade material. 
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1. TRANSGÊNEROS COMO MINORIAS – UMA ANÁLISE CONCEITUAL 

 

A sociedade em que vivemos é marcada pela diversidade, seja cultural, 

étnica, sexual, de gênero, entre outros aspectos. Esta, entretanto, é, por muitos, 

vista como algo anormal, na medida em que tal diversidade não se adequa ao que 

seria “socialmente aceito.” 

Por tal razão, alguns indivíduos ou grupos sofrem discriminação e 

exclusão na sociedade devido a não se enquadrarem na concepção de normalidade 

ditada pela sociedade majoritária, sendo considerados, assim, minorias sociais. 

Sobre tal tema, destaca-se que a conceituação de minoria é bastante 

divergente, tendo em conta que a existência de diferentes abordagens, pois muitos 

autores utilizam critérios quantitativos, enquanto outros utilizam critérios qualitativos. 

Sobre a construção e a contextualização do significado de minoria, 

Moreno (2009, p. 143) assevera que foi criada, após a Segunda Guerra Mundial, em 

1947, uma subcomissão dentro da Comissão de Direitos Humanos da ONU com o 

objetivo de não só prevenir a discriminação, como também proteger as consideradas 

minorias, haja vista a inexistência de tutelas relacionadas às particularidades de 

alguns indivíduos e/ou grupos. 

Contudo, não se chegou a um consenso acerca do significado de minoria, 

tendo, como consequência, a limitação da subcomissão na orientação e 

recomendações aos Estados a promoverem e construírem instrumentos protetivos 

de direitos humanos em seus países relacionados ao combate às práticas 

discriminatórias. 

Dessa forma, o princípio da não-discriminação começou a ser inserido em 

várias normas internacionais de direitos humanos, nas quais abordavam algumas 

categorias a serem protegidas, mas, ainda assim, não explicavam a conceituação de 

minorias. 

O estudo das minorias, portanto, por muito tempo, ficou restrito a 

efetivação dos direitos humanos, sem destacar o seu significado e a quem poderia 

englobar. Entretanto, diante da necessidade de seu significado para a construção de 

tutelas protetivas mais consistentes, a Subcomissão para a Prevenção da 
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Discriminação e Proteção das Minorias da ONU solicitou a Francesco Caportoti, um 

perito italiano, para tentar criar uma definição (1977, online), no qual resultou em: 

A group numerically inferior to the rest of the population of a State, in 
a non-dominant position, whose members - being nationals of the 
State - possess ethnic, religious or linguistic characteristics differing 
from those of the rest of the population and show, if only implicitly, a 
sense of solidarity, directed towards preserving their culture, 
traditions, religion or language.1 
 

Percebe-se que tal definição englobava características de não 

dominância, inferioridade numérica, solidariedade entre indivíduos ou grupos e 

apenas minorias étnicas, religiosas e linguísticas, sem enquadraroutras identidades 

minoritárias que também poderiam estar dentro da conceituação. 

Tal conceito, entretanto, acabou sendo utilizado no Pacto Internacional de 

Direitos Civis e Políticos, que, em seu artigo 27 abordou as minorias étnicas, 

religiosas e lingüísticas, apesar de não ter definido quem poderia ser enquadrado 

nestas categorias. 

É observado, assim, que uma das primeiras conceituações de minoria 

teve uma base sociológica, tendo em vista a ênfase relacionada à inferioridade 

numérica. Em relação à diferença entre a abordagem sociológica e antropológica, 

Moreno (2009, p. 152) assevera que: 

Na sociologia, o termo “minoria” normalmente é um conceito 
puramente quantitativo, referindo-se ao subgrupo de pessoas que 
representa menos da metade da população total, sendo certo que, 
dentro da sociedade, ocupa uma posição privilegiada, neutra ou 
marginal. Todavia, no aspecto antropológico, a ênfase é dada ao 
conteúdo qualitativo, referindo-se aos subgrupos 
marginalizados, ou seja, minimizados socialmente no contexto 
nacional, podendo, inclusive, constituir uma maioria em termos 
quantitativos. Dessa forma, para ser objeto de tutela internacional, a 
minoria deve, necessariamente, ser caracterizada pela posição de 
não dominância que ocupa no âmbito do Estado em que vive. 
[destacou-se] 

 

Sendo assim, nos parece mais adequado adotar a abordagem 

antropológica, a julgar pelas características do grupo que se pretende estudar. Os 

transgêneros são considerados minorias pela sua marginalização no contexto social, 

                                                           
1 Tradução livre do autor: um grupo numericamente inferior ao restante da população de um 
Estado, em uma posição não-dominante, cujos membros – sendo nacionais do Estado – 
possuem características étnicas, religiosas ou linguísticas que os diferenciam do restante da 
população e demonstra, ainda, que implicitamente, um senso de solidariedade, dirigido à 
preservação de suas culturais, tradições, religiões ou língua. 
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tendo em conta não se adequarem a “heteronormatividade”, no qual seria a 

imposição social, através de valores, discursos ou outros meios de que o 

socialmente aceito seria o indivíduo se identificar com o gênero a qual lhe foi 

atribuído no nascimento e ter a orientação sexual baseada na heterossexualidade, 

desconsiderando, assim, outras formas de orientação sexual e de identidade de 

gênero. 

Tal imposição é tratada por Judith Butler pelo termo de 

“heterossexualidade compulsória”, tendo em vista a pressão social ocorrida desde o 

nascimento para que haja apenas uma orientação sexual/identidade de gênero 

socialmente aceita. (2017, p. 10-11) 

A estigmatização e exclusão dos transgêneros no âmbito social, na 

maioria das vezes, são transpostas para o âmbito laboral, em que, no caso do Brasil, 

90% das pessoas transgênero sobrevivem através da prostituição e apenas 10% 

estão empregadas no mercado formal de trabalho, conforme informação obtida pela 

Associação Nacional das Travestis e Transexuais2. 

Jubilut (2013, p. 14-16) afirma que os elementos que agregam na 

conceituação da minoria seriam uma construção advinda de várias áreas, tais como 

a seara jurídica, social, filosófica e política, devendo estas serem analisadas dentro 

do significado de minoria. 

As características na abordagem da proteção das minorias são que estas 

possuem características diferentes da sociedade majoritária, como abordado 

anteriormente e que estas são excluídas da sociedade, isto é, há uma exclusão da 

participação destas nas relações de poder, sendo caracterizado como a subjugação. 

 Dessa forma, é notório que os transgêneros são categorizados como 

minorias sociais, sendo, também, “categorias suspeitas de discriminação”, tendo em 

vista sua característica identitária divergente da maioria da sociedade e da sua 

exclusão social, na qual acabe gerando consequência em outros âmbitos, como o 

laboral. 

Sendo uma minoria e uma categoria suspeita à discriminação, observa-se 

a necessidade da inclusão destes, de forma explícita, nas tutelas antidiscriminatórias 

laborais. 

                                                           
2 Mais informações em: https://www.cartacapital.com.br/blogs/feminismo-pra-que/o-
preconceito-contra-transexuais-no-mercado-de-trabalho-2970.html 
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Sobre a denominação “suspect classification3”, esta advém do direito 

norte-americano, no qual seriam indivíduos ou grupos que têm sido historicamente 

sujeitos à discriminação.  

Caso algum indivíduo ou grupo se enquadre nessa categoria, deve-se 

levar a Suprema Corte para que essa faça a “strict scrutiny”, ou seja, uma rigorosa 

análise para saber se aquela categoria realmente seria suspeita de ser discriminada 

ou não. 

Algum dos critérios utilizados para enquadrar categorias ou grupos como 

suspeitos a serem discriminados são estes: a) ser historicamente discriminado ou 

mesmo estigmatizado; b) possuírem uma característica identitária; c) não serem 

representados nas legislações protetivas, sendo, portanto, impotentes frente às 

tutelas legislativas existentes, entre outros critérios. 

 Analisando tais critérios, percebe-se que os transgêneros são 

categorias suspeitas à discriminação, a julgar que, historicamente, integram um 

grupo que não é socialmente aceito, além de não serem representados de forma 

expressa em legislações laborais protetivas. 

 

1.1  O PRINCÍPIO DA NÃO DISCRIMINAÇÃO NO AMBIENTE LABORAL 

 

Na temática referente à discriminação, vale destacar o âmbito laboral, 

haja vista a existência de tutelas antidiscriminatórias inconsistentes, na medida em 

que não abordam vários motivos ou categorias suspeitas à discriminação que 

mereceriam uma proteção expressa. 

Além disso, há uma dificuldade em reunir elementos probatórios e 

comprovar atos discriminatórios praticados pelo empregador, pois muitos destes 

ocorrem de forma implícita ou indireta frente à relação laboral. 

Na proteção do trabalhador, há a existência de dois princípios aplicáveis 

ao Direito do Trabalho, quais sejam o princípio da não-discriminação, que estaria 

englobado ao princípio da igualdade e o princípio da proteção, sendo este último 

específico do Direito do Trabalho. 

                                                           
3 Para maiores informações: https://www.law.cornell.edu/wex/suspect_classification 
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O princípio da proteção assevera acerca da necessidade de proteger a 

parte hipossuficiente na relação de trabalho. Segundo Godinho (2018, p. 231) 

preleciona:  

Informa este princípio que o Direito do Trabalho estrutura em seu 
interior, com suas regras, institutos, princípios e presunções próprias, 
uma teia de proteção à parte hipossuficiente na relação empregatícia 
– o obreiro -, visando retificar (ou atenuar), no plano jurídico, o 
desequilíbrio inerente ao plano fático do contrato de trabalho. 
[destacou-se] 

  

 A necessária proteção do empregado ocorre ante a desigualdade fática 

e econômica frente ao empregador, devendo, assim, ser estimulada a criação de 

tutelas protetivas jurídicas que visem tornar a relação entre empregado e 

empregador equilibrada e pautada na igualdade.  

Em relação ao vínculo entre os dois princípios mencionados, Lima (2011, 

p. 231) aponta que o princípio da proteção do trabalhador está de forma inerente 

conectado ao princípio da não-discriminação, haja vista que a finalidade de ambas é 

muito próxima, qual seja a proteção do trabalhador na efetivação do tratamento 

igualitário entre este e o seu empregador, além da proibição de práticas 

discriminatórias, concebendo a aplicação de tais princípios em quaisquer situações 

laborais. 

É notório o alinhamento de tal princípio com a Constituição Federal, que, 

estando no ápice do ordenamento jurídico, preza pela proteção da dignidade da 

pessoa humana e pela vedação e punição às discriminações que atentem contra os 

direitos e liberdades fundamentais, quais sejam discriminações negativas. 

Assim, o ordenamento jurídico brasileiro tem como um dos pilares a 

defesa do tratamento igualitário entre os indivíduos, já englobando neste o princípio 

da não-discriminação, devendo ser aplicado tais preceitos constitucionais a todas as 

áreas do Direito. Segundo Mello (2000, p. 18): 

Com efeito, por via do princípio da igualdade, o que a ordem 
jurídica pretende firmar é a impossibilidade de desequiparações 
fortuitas ou injustificadas. Para atingir este bem, este valor 
absorvido pelo Direito, o sistema normativo concebeu fórmula hábil 
que interdita, o quanto possível, tais resultados, posto que, exigindo 
igualdade, assegura que os preceitos genéricos, os abstratos e atos 
concretos colham a todos sem especificações arbitrárias, assim 
proveitosas que detrimentosas para os atingidos. [destacou-se] 
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Dentro da temática discriminatória, vale apontar a existência das 

chamadas discriminações positivas, nas quais são medidas criadas com o intuito de 

favorecer grupos que estão em algum tipo de desvantagem, seja esta social, seja 

esta cultural ou algum outro tipo, para que estes possam acessar de forma igualitária 

aos direitos fundamentais, tais como o acesso à educação e ao trabalho. 

Mello (2000, p.17) assevera que a compatibilidade das discriminações 

remete não só a análise destas com os preceitos constitucionais, observando se não 

há nenhuma violação em relação à Constituição, como também as razões utilizadas 

para o emprego de certa discriminação em razão de alguma condição específica, 

categoria ou fator.  

Portanto, há a possibilidade de existir um tratamento discriminatório em 

relação a certos grupos ou indivíduos perante suas particularidades, contanto que tal 

diferenciação em razão de suas características seja compatível com as normas 

constitucionais e tenha uma fundamentação lógica. 

Na temática da igualdade e discriminação, percebe-se que há uma 

preocupação dupla, quais sejam o combate e a punição à discriminação e a 

necessidade de promoção de políticas de inclusão, sendo, portanto, uma situação 

em que a exclusão e a inclusão se alinham na construção das tutelas 

antidiscriminatórias. 

Sobre essa visão dupla acerca da discriminação, Piovesan (2005, p. 48-

49) pontua que as medidas voltadas a erradicar a discriminação devem ocorrer de 

forma conjunta, pois a mera proibição da discriminação não configura uma inclusão 

automática, o que gera a necessidade de existirem, também, políticas de inserção 

social, também chamadas de ações afirmativas. 

Duarte (2013, p. 48) afirma que as ações afirmativas são apenas uma das 

formas relacionadas às políticas de inclusão social, sendo, entretanto, a mais 

utilizada.  

Destaca-se que há outras formas de promover a chamada igualdade 

material, tendo o mesmo objetivo das ações afirmativas, quais sejam, de promover o 

tratamento igualitário e favorecer o acesso a direitos consagrados na Constituição 

por grupos historicamente vulneráveis ou considerados minorias na sociedade. 
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1.2 TIPOS DE DISCRIMINAÇÃO – DIRETA, INDIRETA E O ASSÉDIO MORAL 

 

No âmbito laboral, há a ocorrência de diversas formas de discriminação, 

sendo a mais recorrente a discriminação indireta, em que a intencionalidade do 

empregador em discriminar não é aparente, sendo, portanto, feita de maneira 

implícita. 

 Contudo, existem também a discriminação direta e o próprio assédio 

moral que, muitas vezes, advém de práticas discriminatórias, podendo, assim, ser 

englobado em um contexto discriminatório no ambiente de trabalho. 

A diferença entre discriminação direta e indireta pauta-se na 

intencionalidade ou não do empregador na conduta discriminatória, sendo uma 

questão complexa de ser abordada, haja vista a divisão entre discriminação 

intencional e não-intencional. 

Lima (2011, p. 192) assevera que a discriminação direta, também 

chamada de intencional é definida como aquela em que há a intenção clara do 

agente em, de alguma forma, exercer uma conduta discriminatória contra um 

trabalhador ou um grupo de modo a configurar um tratamento desfavorável. 

Sendo assim, percebe-se que a discriminação direta é aquela que é 

explícita, no qual a intencionalidade do empregador em discriminar está 

expressamente presente. Todavia, tal tipo de discriminação pouco vem sendo 

utilizada, sendo mais comum existir a discriminação indireta e o assédio moral como 

tipos discriminatórios existentes no âmbito laboral. 

Em relação à discriminação indireta, de acordo com Rodrigues apud Rios, 

(2013, p. 64): 

[...] a discriminação indireta engendra seus efeitos por meio de 
previsões, critérios ou práticas aparentemente neutros, mas que 
sejam suscetíveis de colocar em situação de desvantagem uma 
proporção substancial de membros que atendam aos aludidos 
critérios constitucionais defesos de discriminação, descontados os 
casos em que tais previsões, critérios ou práticas se mostrem 
apropriados e necessários, além de justificáveis por fatores objetivos 
legítimos. [destacou-se] 
 

Isto é, a discriminação indireta ou não intencional é difícil de ser 

comprovada pois é exercida por atos que, a priori, não são visualizados como 

discriminação. A discriminação indireta pode ocorrer em todos os momentos 

contratuais do trabalho. 
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A discriminação indireta originou-se dos Estados Unidos, no qual foi 

criada uma “teoria do impacto desproporcional”, com o fim de combater medidas, 

aparentemente neutras, mas que poderiam resultar em uma discriminação indireta 

em relação a algum grupo.Sobre a comprovação dos efeitos adversos da 

discriminação indireta, Corbo assevera (2017, online)que: 

A comprovação dos efeitos adversos pode ser feita de diversas 
maneiras: (i) por meio de análises estatísticas, que demonstrem 
percentualmente a produção de impactos diferenciados sobre 
um grupo, em comparação com outros; (ii) pela análise do 
potencial discriminatório da norma (ou seja, pela verificação de 
que uma norma possivelmente produzirá um efeito discriminatório, 
como ocorreu na ADI n. 1.946/DF); ou (iii) pela análise da 
experiência individual dos sujeitos discriminados, quando a 
discriminação se produza em espaços reduzidos e contra poucas ou 
apenas uma pessoa. Seja qual for o mecanismo empregado, no 
entanto, é relevante que o intérprete sempre considere a 
eventual vulnerabilidade dos sujeitos discriminados, de modo a 
realizar uma devida alocação do ônus da prova que não impeça a 
efetivação do ideal emancipatório da Constituição de 1988. 
[destacou-se] 
 

Quer dizer, pela não-intencionalidade da discriminação indireta, é 

complexo reunir elementos probatórios, contudo, através de alguns mecanismos 

pode chegar-se a um indício ou comprovação, tais como análises de estatísticas ou 

de normas, assim como a experiência dos indivíduos que sofrem discriminação em 

um espaço laboral menor. 

Em relação à conceituação dos tipos discriminatórios, vale salientar que, 

na União Europeia, há a conceituação em algumas diretivas, destacando a diretiva 

2002/73/CE4 do Parlamento Europeu que, em seu artigo 2º, seção 2, dispõe que: 

 

2. Para efeitos da presente directiva, aplicam-se as seguintes 
definições:  
— discriminação directa: sempre que, em razão do sexo, uma 
pessoa seja sujeita a tratamento menos favorável que aquele que é, 
tenha sido ou possa vir a ser dado a outra pessoa em situação 
comparável,  
— discriminação indirecta: sempre que uma disposição, critério ou 
prática aparentemente neutro seja susceptível de colocar 
pessoas de um dado sexo numa situação de desvantagem 
comparativamente com pessoas do outro sexo, a não ser que 
essa disposição, critério ou prática seja objectivamente 
justificado por um objectivo legítimo e que os meios para o 
alcançar sejam adequados e necessários. [destacou-se] 

                                                           
4 Disponível em: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002L0073&from=PT 
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— assédio: sempre que ocorrer um comportamento indesejado, 
relacionado com o sexo de uma dada pessoa, com o objectivo ou o 
efeito de violar a dignidade da pessoa e de criar um ambiente 
intimidativo, hostil, degradante, humilhante ou ofensivo,  
— assédio sexual: sempre que ocorrer um comportamento 
indesejado de carácter sexual, sob forma verbal, não- -verbal ou 
física, com o objectivo ou o efeito de violar a dignidade da pessoa, 
em particular pela criação de um ambiente intimidativo, hostil, 
degradante, humilhante ou ofensivo.  
3. O assédio e o assédio sexual, na acepção da presente 
directiva, são considerados discriminação em razão do sexo e 
são, portanto, proibidos. [destacou-se] 
 

Percebe-se que muitas tutelas antidiscriminatórias acabam conceituando 

os tipos discriminatórios, e, no caso da diretiva mencionada, esta ainda menciona o 

assédio e o assédio sexual como um dos tipos de discriminação, sendo este último 

relacionado à discriminação em razão do sexo. 

Ainda sobre a discriminação indireta, destaca-se que o elemento volitivo 

não é relevante para caracterizá-lo, haja vista que se trata de uma discriminação 

resultante de condutas aparentemente neutras, mas que geram situações 

desfavoráveis a determinados grupos ou indivíduos. 

Lopes (2010, p. 150) afirma que a discriminação indireta geralmente é 

manifestada em processos organizacionais na empresa, sendo dotada de 

subjetividade, no qual aponta três manifestações que geralmente ocorrem, quais 

sejam: no momento da entrevista de admissão, no contexto da existência de 

estereótipos e no local da discriminação. 

Já em relação ao assédio moral na empresa, como tipo discriminatório, 

Garcia (2017, p. 11) preceitua que tal forma de discriminação é caracterizada por 

constrangimentos, humilhações ou até mesmo perseguições por parte do 

empregador, ocorrendo, muitas vezes, de maneira implícita, no qual, muitas vezes, 

leva o empregado a se demitir ante a pressão psicológica e a discriminação sofrida. 

Também acaba sendo um tipo discriminatório difícil de reunir provas, haja 

vista que muitas vezes o assédio sofrido pelo empregado é restrito a um espaço 

empregador-empregado, não havendo a presença, assim, de outras pessoas. Pela 

dificuldade apresenta, as formas de discriminação no âmbito laboral que acabam 

ocorrendo são a indireta e o assédio moral.  
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1.3. TUTELAS ANTIDISCRIMINATÓRIAS EM TRATADOS INTERNACIONAIS  

 

O princípio da não-discriminação, apesar de existir em muitas normativas 

internacionais, não retratava a conceituação da discriminação, ou seja, apenas 

abordava a proibição da discriminação e o tratamento igualitário. 

Percebe-se, dessa forma que, no âmbito internacional, a noção referente 

à discriminação foi ampliada a medida dos anos, tendo como início, em 1948, pela 

Declaração Universal dos Direitos Humanos e pela Declaração Americana dos 

Direitos e Deveres do Homem, na qual aquela dispôs em seu artigo 2º, inciso I sobre 

a proibição de distinções sob qualquer condição, enumerando algumas categorias 

discriminatórias e no artigo 23, inciso II, sobre a não-discriminação em relação à 

equiparação salarial.5 

Já a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, em seu 

artigo 2º, também dispôs sobre a proibição da discriminação6, enumerando algumas 

categorias suspeitas à discriminação. 

Posteriormente, a Convenção Europeia de Direitos do Homem, em 1950, 

em seu artigo 14, também retratou a respeito da proibição da discriminação7. 

Percebe-se, dessa forma, que tais diplomas normativos, apesar de 

indicarem alguns tipos de discriminação, sempre ressaltam no final que outros tipos 

de situações discriminatórias também seriam tuteladas, mas sem conceituarem o 

que seria discriminação. 

Em relação à sua conceituação, vale destacar a diferença entre 

preconceito e discriminação, no qual Almeida e Martins (2013, p. 13254) asseveram 

que: 

                                                           
5Artigo 21. Todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades 

estabelecidos nesta Declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, 
sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, 
riqueza, nascimento, ou qualquer outra condição. [destacou-se].  

Artigo 23, II. Todo ser humano, sem qualquer distinção [destacou-se], tem direito a igual 
remuneração por igual trabalho 
6Artigo II.  Todas as pessoas são iguais perante a lei e têm os direitos e deveres consagrados 
nesta declaração, sem distinção de raça, língua, crença, ou qualquer outra. 
7O gozo dos direitos e liberdades reconhecidos na presente Convenção deve ser 
assegurado sem quaisquer distinções, tais como as fundadas no sexo, raça, cor, 
língua, religião, opiniões políticas ou outras, a origem nacional ou social, a pertença a 
uma minoria nacional, a riqueza, o nascimento ou qualquer outra situação. [destacou-
se] 
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Enquanto o primeiro designa as concepções mentais negativas em 
face de indivíduos e de grupos socialmente inferiorizados, a segunda 
denota a materialização de atitudes arbitrárias, comissivas ou 
omissivas, relacionadas ao preconceito. 

 

Assim, enquanto o preconceito se restringe ao âmbito da concepção 

mental, a discriminação pauta-se na execução de tal concepção através de condutas 

comissivas ou omissivas. 

É notório que os diplomas internacionais já citados preocuparam-se em 

vedar quaisquer tipos de atos de discriminatórios, contudo, nenhum destes abordava 

o conceito de discriminação de forma incisiva, pois apenas faziam uma abordagem 

de que as pessoas deveriam ser tratadas de forma igualitária, sem distinção em 

razão de gênero, sexo, religião, entre outras características, ou seja, havia uma 

lacuna na conceituação do que seria discriminação. 

 

1.3.1. Convenção 111 da Organização Internacional do Trabalho 

 

No âmbito laboral, tal omissão foi suprida posteriormente, exatamente em 

1958, através da Convenção 111 da Organização Internacional do Trabalho, que em 

seu artigo 1º dispôs: 

1. Para os fins desta Convenção, o termo "discriminação" 
compreende:  
a) toda distinção, exclusão ou preferência[destacou-se], com base 
em raça, cor, sexo, religião, opinião política, nacionalidade ou origem 
social, que tenha por efeito anular ou reduzir a igualdade de 
oportunidade ou de tratamento no emprego ou profissão;  
b) qualquer outra distinção, exclusão ou preferência que tenha 
por efeito anular ou reduzir a igualdade de oportunidade ou 
tratamento no emprego ou profissão[destacou-se], conforme pode 
ser determinado pelo País-membro concernente, após consultar 
organizações representativas de empregadores e de trabalhadores, 
se as houver, e outros organismos adequados.  
2. Qualquer distinção, exclusão ou preferência, com base em 
qualificações exigidas para um determinado emprego, não são 
consideradas como discriminação. 
 

 Tal diploma normativo internacional foi relevante ao conceituar o que 

seria discriminação, destacando que seria qualquer distinção, exclusão ou 

preferência baseada em alguns motivos discriminatórios.  

Entretanto, tal Convenção pecou ao não abordar outras categorias 

suspeitas à discriminação. Apesar disso, não diminui a importância que tal 

Convenção teve ao abordar a temática discriminatória criando uma tutela protetiva 
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importante no âmbito laboral, principalmente no que se refere à igualdade de 

oportunidade e o tratamento em matéria de emprego ou profissão. 

Além disso, ainda incentivou os países que incorporassem tal tratado a 

adotar uma política de combate à discriminação, conforme bem estabelece seu 

artigo 2º: 

Todo País-membro, no qual vigore esta Convenção, compromete-se 
a adotar e seguir uma política nacional destinada a promover, por 
meios adequados às condições e à prática nacionais, a igualdade 
de oportunidade e de tratamento em matéria de emprego e 
profissão, objetivando a eliminação de toda discriminação nesse 
sentido. [destacou-se] 
 

É evidente que a Convenção 111 da OIT foi essencial no combate aos 

atos discriminatórios no ambiente laboral ao definir o que seriam os chamados atos 

discriminatórios.  

Tal diploma normativo foi aprovado pelo Brasil através do decreto 

legislativo nº 104, de 1964, ratificada em 1965, e promulgada através do decreto 

62.150, no dia 19 de janeiro de 1968, entrando em vigência nacional a partir do dia 

26 de novembro de 1966.  

Isso demonstra a preocupação em adotar uma conceituação e medidas 

mais incisivas em relação à discriminação laboral, abordando questões relativas à 

distinção, exclusão ou preferência de forma negativa, norteando, 

consequentemente, condutas que poderiam ser consideradas discriminatórias. 

Em 2011, foi publicado um relatório global8 no quadro do seguimento da 

declaração sobre os princípios e direitos fundamentais no trabalho pela Organização 

Internacional do Trabalho, em sua 100º Sessão, chamado“Igualdade no trabalho: um 

desafio contínuo” que definiu, com mais exclusividade a respeito da discriminação 

em razão da orientação sexual e da identidade de gênero no ambiente laboral. 

O relatório informou acerca das violações de direitos humanos que a 

comunidade LGBT+ (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais, 

Transgêneros e mais) sofre de forma cotidiana, especialmente no que diz respeito à 

discriminação, violência, assédio, e exclusão no acesso ao trabalho. 

Sobre esse ponto, informou-se no ponto 205 do referido relatório que: 

Alguns estudos identificaram a discriminação como sendo 
responsável pela diferença salarial, de 3% e 30%, entre 

                                                           
8 Disponível em: 
http://www.ilo.org/public/portugue/region/eurpro/lisbon/pdf/relatorioglobal_2011.pdf 
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trabalhadores homossexuais e heterossexuais. Um estudo 
realizado no Reino Unido, baseado em dados do Inquérito à Força de 
Trabalho, concluiu que os homens homossexuais recebiam, em 
média, cerca de menos 5 % que os seus homólogos heterossexuais. 
 

Isto é, a discriminação vai além da não contratação de pessoas que se 

identificam como transgêneros ou homossexuais, já que, mesmo sendo contratadas, 

sofrem discriminação salarial em razão da sua identidade ou orientação. O ponto 

207 do relatório dispõe que: 

A saúde e o bem-estar dos trabalhadores LGBT que se isolam 
devido ao medo de discriminação podem ser afectados 
negativamente, reduzindo a sua produtividade no local de trabalho. 
As empresas que despedem trabalhadores devido à sua orientação 
sexual, real ou presumida, podem também perder competências e 
desperdiçar recursos no recrutamento e formação de novos 
trabalhadores. Os trabalhadores LGBT é mais provável que 
encarem o seu local de trabalho como um ambiente inclusivo se 
a gestão der prioridade à igualdade de tratamento e às políticas 
de diversidade no local de trabalho. De acordo com alguns 
dados disponíveis, a adopção de legislação eficaz no domínio 
do emprego, que contenha disposições anti-discriminação, pode 
dar aos trabalhadores LGBT a confiança necessária para 
apresentarem formalmente queixas de discriminação ou maus-
tratos no local de trabalho. [destacou-se] 
 

Salienta-se a parte final do supracitado artigo em que ressalta que a 

importância da adoção de uma legislação eficaz e antidiscriminatória, pois esta 

acaba gerando uma maior confiança dos trabalhadores LGBT+ de ajuizarem ações 

de discriminação ou assédio moral que venham a sofrer no ambiente laboral. 

Demonstra-se, assim, a necessidade dos países signatários da OIT, 

especificamente da Convenção 111, em aprimorar esforços em criarem políticas 

públicas de inclusão à comunidade de LGBT+, não só no âmbito laboral, como 

também e principalmente no âmbito educacional e institucional. 

No contexto do âmbito da proteção internacional, é relevante citar, 

também, o Protocolo de San Salvador, ratificado pelo Brasil em 21 de agosto de 

1996. Em seu artigo 3º9, também dispõe sobre a obrigação da não-discriminação 

                                                           
9Artigo 3 - Obrigação de não discriminação - Os Estados Partes neste Protocolo 
comprometem-se a garantir o exercício dos direitos nele enunciados, sem discriminação 
alguma por motivo de raça, cor, sexo, idioma, religião, opiniões políticas ou de qualquer outra 
natureza, origem nacional ou social, posição econômica, nascimento ou qualquer outra 
condição social. 
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nas relações de trabalho, sendo, portanto, mais um instrumento de proteção 

internacional na proteção dos direitos sociais. Carvalho assim sustenta (2013, p. 42): 

Conforme se pode observar, a evolução e categorização das normas 
internacionais que proíbem a discriminação originalmente possuíam 
sua proteção a partir da noção geral do princípio da igualdade. Com 
o tempo, as normas passaram a incluir os motivos de 
discriminação até chegar a indicar um rol exemplificativo de 
“categorias suspeitas” vulneráveis a discriminação. A 
concepção de categorias suspeitas advém da premissa de uma 
concepção de igualdade que respeite a singularidade de cada 
indivíduo. [destacou-se] 
 

É observado que, no âmbito internacional, houve uma grande evolução no 

quesito de definir o que seria discriminação no âmbito laboral, destacando-se a 

Convenção 111 da OIT que foi primordial na sua conceituação, assim como outros 

diplomas normativos que foram inserindo categorias que antes não eram tuteladas, 

como as minorias em razão da orientação sexual ou da identidade de gênero. 

Uma das categorias suspeitas vulneráveis à discriminação seria a 

comunidade LGBT+, haja vista que a discriminação em razão da orientação sexual e 

da identidade de gênero ainda é pouco debatida na seara trabalhista, além de não 

existirem leis protetivas expressas a essas categorias.  

Reitera-se que ainda há uma grande lacuna textual, não só no âmbito 

laboral, como no ordenamento jurídico como um todo em relação ao tratamento que 

deve ser dado a esta categoria específica e suspeita a ser discriminada. 

 

1.3.2. Pacto internacional dos direitos econômicos, sociais e culturais 
  

 O direito ao trabalho é um direito não só assegurado constitucionalmente, 

através da Lei Maior de cada país, como também de forma internacional, através de 

inúmeros tratados que visam proteger ainda mais esse direito social comum a 

qualquer indivíduo, independentemente de sua origem, sexo, idade, orientação 

sexual ou identidade de gênero. 

 Tal direito é fundamental no que diz respeito ao desenvolvimento e 

independência socioeconômica de cada país, devendo ser garantido com base na 

máxima do princípio da dignidade da pessoa humana, que vale destacar que é um 

dos fundamentos do Brasil, previsto na Constituição Federal de 1988. 

 No âmbito internacional, o direito ao trabalho é consagrado no Pacto 

Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que compõe a Carta 
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Internacional de Direitos Humanos, juntamente da Declaração Universal de Direitos 

Humanos e o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos. 

 Destaca-se, dessa forma, o art. 6º do referido pacto10 mencionado que 

reconhece que um dos instrumentos desse direito é a liberdade de escolha do 

trabalho, juntamente, pode-se dizer da liberdade profissional. Além disso, um ponto 

importante que merece ser mostrado é a parte dois referidos artigos que dispõem 

que: 

As medidas que cada Estado Parte do presente Pacto tomará a fim 
de assegurar o pleno exercício desse direito deverão incluir a 
orientação e a formação técnica e profissional, a elaboração de 
programas, normas e técnicas apropriadas para assegurar um 
desenvolvimento econômico, social e cultural constante e o 
pleno emprego produtivo em condições que salvaguardem aos 
indivíduos o gozo das liberdades políticas e econômicas 
fundamentais.[destacou-se] 

 

Tal artigo mostra que a concretização do direito ao trabalho com condições 

dignas, sem quaisquer tipos de discriminação, deve ser uma tarefa de cada Estado 

Parte, na qual é dever de cada um, através de leis próprias e políticas públicas, 

tutelarem os direitos econômicos, sociais e culturais. 

Ademais, vale ser demonstrada a importância do artigo 2º, §2º do Pacto 

Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que dispõe 

expressamente acerca da aplicação do princípio da não-discriminação na efetivação 

dos direitos expressos no supracitado pacto: 

Art. 2, §2º - Os Estados Partes do presente Pacto comprometem-se 
a garantir que os direitos nele enunciados e exercerão em 
discriminação alguma por motivo de raça, cor, sexo, língua, religião, 
opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, 
situação econômica, nascimento ou qualquer outra situação. 

Tal artigo mostra que todos os direitos devem ser efetivados sem 

quaisquer tipos de discriminação, seja por motivo de raça, cor, sexo, entre vários 

outros. Todavia, não há a previsão expressa da discriminação em razão da 

orientação sexual e da identidade de gênero, podendo estar ou não, na parte final do 

referido artigo quando se fala em “ou qualquer outra situação”. 

                                                           
10 Artigo 6.1. Os Estados Partes do presente Pacto reconhecem o direito ao trabalho, que 
compreende o direito de toda pessoa de ter a possibilidade de ganhar a vida mediante um 
trabalho livremente escolhido ou aceito, e tomarão medidas apropriadas para salvaguardar 
esse direito. Disponível em: Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d0591.htm 
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Para suprir essa dúvida na interpretação da aplicação de tal medida, foi 

publicada uma “recomendação” ou “comentário” de número 20 no Comitê de Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais11. 

Tal diretriz advém de que cada órgão responsável por um tratado publica 

sua interpretação das medidas a serem efetivadas através de comentários ou 

recomendações gerais. 

Tal recomendação nº 20 da Comissão de Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais12 aborda acerca da interpretação e aplicação do princípio da não-

discriminação previsto no art. 2º, §2º, preenchendo a lacuna em relação à 

inexistência de proteção explícita contra a discriminação em razão da orientação 

sexual e da identidade de gênero.  

Dessa forma, dispõe que, em seu ponto 32 que: 

“Other status” as recognized in article 2, paragraph 2, includes sexual 
orientation. States parties should ensure that a person’s sexual 
orientation is not a barrier to realizing Covenant rights, for example, in 
accessing survivor’s pension rights. In addition, gender identity is 
recognized as among the prohibited grounds of discrimination; 
for example, persons who are transgender, transsexual or 
intersex often face serious human rights violations, such as 
harassment in schools or in the workplace13. [destacou-se] (2018, 
online) 
 

A citada recomendação ou comentário número 20 tornou-se muito 

importante na interpretação de tais direitos, na medida em que mostrou que a 

orientação sexual e a identidade de gênero estão englobadas dentro do princípio da 

não-discriminação, devendo ser repelidas quaisquer práticas discriminatórias em 

razão de tais condições. 

                                                           
11 Este comitê foi instituído em 1985 pelo Conselho Econômico e Social das Nações Unidas 
(ECOSOC) e tem competência para formular comentários gerais relativos a determinados 
artigos ou disposições do Pacto e para organizar debates temáticos sobre matérias 
abrangidas pelo mesmo. Disponível em: 
http://www.dhnet.org.br/abc/onu/comites_economicos.htm 
12 Disponível em: http://www.refworld.org/publisher,CESCR,GENERAL,,4a60961f2,0.html 
13 Outras formas como reconhecido no artigo 2º, parágrafo 2º, inclui orientação sexual.  
Estados-parte devem assegurar que a orientação sexual de uma pessoa não seja uma 
barreira para a efetivação dos direitos deste Pacto, como o acesso a pensão por morte. 
Além disso, identidade de gênero é reconhecido como uma das formas proibidas de 
discriminação; por exemplo, pessoas que são transgênero, transexuais ou intersexuais 
normalmente sofrem violações de direitos humanos severas, como assédio em escolas ou 
no ambiente de trabalho. [tradução do autor] 
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Além disso, em tal recomendação ainda explana que pessoas que são 

transexuais geralmente sofrem violações em seus direitos humanos e, no que diz 

respeito ao ambiente laboral, sofrem constantemente diferentes tipos de assédio.  

Outrossim, deve ser apontada a relevância normativa que o Pacto 

Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais trouxe no âmbito 

internacional, tendo em vista a proteção que criou para a comunidade LGBT+ ao 

ampliar a interpretação de seu artigo 2º, §2º, coibindo práticas discriminatórias em 

razão da orientação sexual ou da identidade de gênero de algum indivíduo.  

Dentro deste aspecto, ressalta-se que a aplicação de tal princípio engloba 

a todos os direitos econômicos, sociais e culturais, especialmente o direito aqui 

analisado, qual seja o direito ao trabalho.  

Há uma grande importância do Pacto Internacional de Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais, haja vista que este é um tratado internacional que 

concebeu inúmeros direitos humanos, direitos estes que devem ser respeitados, 

assegurados e concretizados por cada Estado Parte, na medida das suas 

particularidades. 

Flávia Piovesan (2009, p. 176) preceitua que “esse pacto criou obrigações 

legais aos Estados-partes, ensejando responsabilização internacional em caso de 

violação dos direitos que enuncia”, demonstrando, dessa forma, que os Estados são 

responsáveis por criarem medidas assecuratórias de tais direitos. 

 

1.3.3 Declaração sociolaboral do Mercosul 

 

A Declaração Sociolaboral do Mercosul é, também, um instrumento 

antidiscriminatório importante no âmbito laboral, no que diz respeito aos países que 

fazem parte do bloco econômico do Mercosul. 

Belém (2014, online) explica que a criação de tal tratado internacional 

originou-se de uma reunião do Conselho do Mercado de Comum ocorrida em 

dezembro de 1998 no Rio de Janeiro, na qual teve como objetivo tratar de direitos 

sociais que não eram tão debatidos por tal bloco econômico.  

Conforme Medeiros (2009, online) assevera, a construção da Declaração 

Sociolaboral partiu de críticas voltadas ao Mercosul, pois esse bloco econômico era 

visto como um bloco concernente a aspectos econômicos e comerciais de 

integração, não se preocupando com a efetivação de direitos sociais. 
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É notório, ao ver os dispositivos legislativos da Declaração Sociolaboral 

do Mercosul a influência do conteúdo das normas da Organização Internacional do 

Trabalho, o que mostra a preocupação de tal tratado no que diz respeito ao direito 

ao trabalho. Sobre a questão da não-discriminação, a Declaração de 1998 dispunha 

no capítulo dos direitos individuais14 da seguinte forma: 

Art. 1º Todo trabalhador tem garantida a igualdade efetiva de direitos, 
tratamento e oportunidades no emprego e ocupação, sem distinção 
ou exclusão por motivo de raça, origem nacional, cor, sexo ou 
orientação sexual, idade, credo, opinião política ou sindical, 
ideologia, posição econômica ou qualquer outra condição social 
ou familiar, em conformidade com as disposições legais 
vigentes. [destacou-se] 
Os Estados Partes comprometem-se a garantir a vigência deste 
princípio de não discriminação. Em particular, comprometem-se a 
realizar ações destinadas a eliminar a discriminação no que tange 
aos grupos em situação desvantajosa no mercado de trabalho. 

 
É observado que tal declaração sociolaboral já incluía a orientação sexual 

como categoria a ser protegida contra práticas discriminatórias laborais, além de 

recomendar aos Estados-Partes a comprometerem a efetivarem tal dispositivo 

protetivos. 

Entretanto, destaca-se que a Declaração Sociolaboral do Mercosul, em 

2015, quando completou 17 anos, sofreu algumas alterações na 18º Cúpula Social 

do Mercosul.  

Além da alteração do número de artigos, que anteriormente possuía 25 e 

passou a ter 34, destaca-se a inclusão da identidade de gênero nas categorias a 

serem protegidas contra a discriminação no âmbito laboral.  

O antigo artigo 1º dos direitos individuais, referente ao princípio da não-

discriminação passou a ser o artigo 4º, estando disposto da seguinte forma: 

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

                                                           
14Disponível em: 
http://www.dhnet.org.br/direitos/deconu/a_pdf/dec_sociolaboral_mercosul.pdf 
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Percebe-se, assim, que tal tratado internacional incluiu novos possíveis 

motivos discriminatórios a serem protegidos, estando a identidade de gênero 

incluída, demonstrando a importância da Declaração Sociolaboral do Mercosul como 

um instrumento internacional antidiscriminatório no que diz respeito ao âmbito 

laboral. 

 

1.4. PRINCÍPIOS DE YOGYAKARTA 

 

Dentro do contexto internacional, faz-se essencial destacar os princípios 

de Yogyakarta, sendo estes relacionados à aplicação da legislação internacional dos 

direitos humanos em relação à orientação sexual e a identidade de gênero. 

A construção de tais princípios não ocorreu através do esforço mútuo de 

Estados, mas sim da iniciativa de humanistas representados por organizações 

LGBT+ e especialistas no assunto que resolveram elaborar princípios que 

orientassem a efetivação dos direitos humanos no que diz respeito à orientação 

sexual e a identidade de gênero, como também recomendações aos Estados de 

como tais princípios poderiam ser concretizados. 

Este documento legislativo foi fruto da Comissão Internacional de Juristas 

e o Serviço Internacional de Direitos Humanos, juntamente de várias organizações, 

que não tinham o objetivo da criação de direitos, mas sim de orientar acerca da 

aplicação dos direitos humanos já existentes, sejam eles normas jus cogens, sejam 

derivados de tratados internacionais. 

Sobre o contexto de criação de tais princípios (2006, p. 8) assevera-se 

que: 

Depois de uma reunião de especialistas, realizada na Universidade 
Gadjah Mada, em Yogyakarta, Indonésia, entre 6 e 9 de novembro 
de 2006, 29 eminentes especialistas de 25 países, com experiências 
diversas e conhecimento relevante das questões da legislação de 
direitos humanos, adotaram por unanimidade os Princípios de 
Yogyakarta sobre a Aplicação da Legislação Internacional de Direitos 
Humanos em relação à Orientação Sexual e Identidade de Gênero. 

 

Isto é, tais princípios não procuram criar direitos humanos, mas sim 

concretizá-los e adequá-los no que diz respeito às situações em que envolvam a 

orientação sexual e a identidade de gênero. 
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Em tal instrumento principiológico (2006, p. 8-9), é informado que tais 

princípios apenas reiteram a obrigação dos Estados de efetivarem os direitos 

humanos já existentes e que além da participação dos Estados na concretização de 

tais direitos, outros atores sociais também devem colaborar com a construção e 

promoção dos direitos humanos, tais como as empresas, ONG’s, e instituições 

voltadas aos direitos humanos. 

Percebe-se, assim, que a concretização dos direitos humanos é fruto da 

colaboração não só de Estados, mas também de órgãos e da própria sociedade, 

sendo, portanto, um instrumento normativo conjunto. 

Salienta-se que na introdução dos princípios da Yogyakarta, é ressaltado 

a importância de uma aplicação consistente e sistemática dos direitos humanos em 

relação à pessoas que são privadas de seus direitos em de decorrência de sua 

orientação sexual ou identidade de gênero diferentes do que é aceito na sociedade. 

Sobre a imposição de uma orientação sexual e uma identidade de gênero, no 

próprio documento normativo (2006, p. 7) é observado que: 

 
Muitos Estados e sociedades impõem normas de gênero e 
orientação sexual às pessoas por meio de costumes, legislação 
e violência e exercem controle sobre o modo como elas 
vivenciam seus relacionamentos pessoais e como se 
identificam. O policiamento da sexualidade continua a ser poderosa 
força subjacente à persistente violência de gênero, bem como à 
desigualdade entre os gêneros. [destacou-se] 

  

Essa imposição de uma orientação sexual ou uma identidade de gênero 

que devem ser aceitas costuma ser chamada de heteronormatividade, na qual 

reputa-se correta apenas o homem identificar-se com o gênero masculino e ter sua 

orientação sexual pautada na heterossexualidade. 

Outro ponto que vale ser destacado é que os princípios de Yogyakarta 

são normas jurídicas internacionais vinculantes (2006, p. 9), haja vista que aplicam 

os direitos humanos já existentes ou pactuados entre os Estados, tendo estes a 

obrigação de concretizarem de modo específico em relação à orientação sexual e a 

identidade de gênero, ou seja, os Estados têm obrigações em relação à efetivação 

destes, devendo, também, acompanharem a evolução dos direitos humanos.  

Salienta-se, ainda, que o Brasil faz parte dos signatários e criadores dos 

Princípios de Yogyakarta, haja vista a participação de Sonia Onufer Corrêa, 

investigadora associada da Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS e co-
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presidenta do grupo de Trabalho Internacional sobre a Sexualidade e Políticas 

Sociais, como informa o próprio site dos princípios de Yogyakarta.15 

Sobre a questão da não-discriminação e do direito ao trabalho em 

condições dignas, destacam-se os princípios nº 2 e nº 12, respectivamente, que 

preceituam que: 

Princípio 2 – Direito à igualdade e a não-discriminação - Todas as 
pessoas têm o direito de desfrutar de todos os direitos humanos 
livres de discriminação por sua orientação sexual ou identidade 
de gênero. Todos e todas têm direito à igualdade perante à lei e à 
proteção da lei sem qualquer discriminação, seja ou não também 
afetado o gozo de outro direito humano. A lei deve proibir qualquer 
dessas discriminações e garantir a todas as pessoas proteção 
igual e eficaz contra qualquer uma dessas discriminações. 
[destacou-se] 
 

 Percebe-se que o princípio reitera enunciados normativos que já 

existem em vários diplomas internacionais. Contudo, além de retratar a importância 

do direito à igualdade e a não-discriminação, tal princípio também explica o que 

conceito de discriminação, afirmando que seria a distinção, exclusão, restrição ou 

preferência baseada em tais motivos, quais sejam a orientação sexual e a identidade 

de gênero. 

 Por fim, ainda há recomendações ou diretrizes de iniciativas que os 

Estados devem tomar para a efetivação no combate à discriminação, tais como: 

a) Incorporar os princípios de igualdade e não-discriminação por 
motivo de orientação sexual e identidade de gênero nas suas 
constituições nacionais e em outras legislações apropriadas, se 
ainda não tiverem sido incorporados, inclusive por meio de 
emendas e interpretações, assegurando-se a aplicação eficaz 
desses princípios; 
b) [...];  
c) Adotar legislação adequada e outras medidas para proibir e 
eliminar a discriminação nas esferas pública e privada por motivo 
de orientação sexual e identidade de gênero; [destacou-se] 
f) Implementar todas as ações apropriadas, inclusive programas de 
educação e treinamento, com a perspectiva de eliminar atitudes ou 
comportamentos preconceituosos ou discriminatórios, relacionados à 
idéia de inferioridade ou superioridade de qualquer orientação 
sexual, identidade de gênero ou expressão de gênero 

 

É observada a importância dos Estados criarem instrumentos 

antidiscriminatórios através de suas legislações para não só promover o respeito à 

diversidade através de programas educacionais, como preceitua o “item f”, como 

                                                           
15 Disponível em: http://yogyakartaprinciples.org/annex-sp/ 
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também proibir e punir práticas discriminatórias que sejam motivadas pela 

orientação sexual ou identidade de gênero. 

Já em relação ao princípio 12, referente ao direito ao trabalho, é 

determinado que “Toda pessoa tem o direito ao trabalho digno e produtivo, a 

condições de trabalho justas e favoráveis e à proteção contra o desemprego, sem 

discriminação por motivo de orientação sexual ou identidade de gênero.” 

É demonstrado, assim, que este direito social deve ser concretizado em 

condições dignas, sem qualquer discriminação no acesso ao trabalho por motivos de 

orientação sexual e de identidade de gênero.  

Em relação às recomendações aos Estados acerca da concretização 

deste, é explanado que estes deverão: 

a) Tomar todas as medidas legislativas, administrativas e outras 
medidas necessárias para eliminar e proibir a discriminação 
com base na orientação sexual e identidade de gênero no 
emprego público e privado, inclusive em relação à educação 
profissional, recrutamento, promoção, demissão, condições de 
emprego e remuneração [destacou-se];  
b) Eliminar qualquer discriminação por motivo de orientação sexual 
ou identidade de gênero para assegurar emprego e oportunidades de 
desenvolvimento iguais em todas as áreas do serviço público, 
incluindo todos os níveis de serviço governamental e de emprego em 
funções públicas, também incluindo o serviço na polícia e nas forças 
militares, fornecendo treinamento e programas de conscientização 
adequados para combater atitudes discriminatórias.  

  
 Mais uma vez é apontada a necessidade de criação de tutelas 

antidiscriminatórias, seja no âmbito legislativo, seja no âmbito administrativo, para 

que se elimine e puna a discriminação em virtude da orientação sexual e da 

identidade de gênero no ambiente laboral em vários aspectos, tais como demissão, 

condições de emprego, remuneração, entre outros. 

 Sobre a aplicação dos princípios de Yogyakarta no Brasil, destaca-se 

que estes já foram mencionados em casos envolvendo transgêneros, 

especificamente transexuais, tais como a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 

4275/DF, referente à mudança de registro civil dos transgêneros. 

 Tal citação pode ser encontrada no voto do ministro Celso de Mello16, 

no qual são observadas várias referências aos princípios de Yogyakarta, tais como: 

                                                           
16 Voto completo disponível em: 
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ADI4.275DFVotodoMin.CelsodeMell
o.pdf 
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Este julgamento assume importância fundamental no processo de 
ampliação e de consolidação dos direitos fundamentais das pessoas 
e constitui momento culminante na efetivação do dogma – segundo 
proclama a Introdução aos Princípios de YOGYAKARTA (2006) – de 
que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e 
direitos, pois todos os direitos humanos são universais, 
interdependentes, indivisíveis e interrelacionados, sendo certo, 
presente esse contexto, que a orientação sexual e a identidade de 
gênero são essenciais para a dignidade e humanidade de cada 
pessoa, não devendo ser motivo de discriminação ou abuso. [...]Não 
se desconhece que o direito ao reconhecimento da identidade 
de gênero resulta consagrado, como anteriormente assinalado, 
nos Princípios de YOGYAKARTA, que constituem postulados 
básicos, acolhidos pela comunidade internacional[destacou-se], 
referentes à aplicação da legislação sobre direitos humanos em 
relação à orientação sexual e à identidade de gênero.  

 

Percebe-se, assim, que tais princípios vêm sido utilizados na 

fundamentação de decisões no Supremo Tribunal Federal, como instrumentos de 

proteção e de concretização dos direitos humanos, assim como orientações de 

medidas a serem tomadas pelos Estados. 

 

1.5. A NECESSÁRIA CONCEITUAÇÃO DE SEXO, GÊNERO, ORIENTAÇÃO 

SEXUAL E IDENTIDADE DE GÊNERO NO ÂMBITO PROTETIVO 

 

Para uma maior proteção em relação aos transgêneros, faz-se necessário 

a conceituação de alguns termos para que a construção das tutelas 

antidiscriminatórias seja específica e não causem dúvida na sua interpretação e 

aplicação. 

Sobre tais termos, sabe-se que há muita confusão entre conceitos 

relacionados à sexualidade e gênero, o que, muitas vezes, dificultam a tutela 

protetiva, haja vista que não há uma especificidade da lei referente à particularidade 

daquele indivíduo.  

Faz-se necessário, assim, uma correta conceituação para, além de 

combater a desinformação, também promover uma proteção expressa a categorias 

suspeitas de discriminação. Inicialmente, destaca-se que Spizzirri, Pereira e Abdo 

(2013, p. 43) dispõem: 

No campo das ciências da saúde, Robert Stoller, em 1968 no 
livro “Sex and Gender”, introduziu a palavra gênero para 
diferenciar do termo sexo, que estava tão somente associado às 
condições biológicas. Esse livro trata de intervenções cirúrgicas em 
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pessoas intersexuais e transgêneros, para adaptar a anatomia 
genital ao gênero desejado.Para Stoller, o sentimento de ser 
mulher ou homem era mais importante do que as características 
anatômicas.[destacou-se] 
 

Dessa forma, sexo seria um conceito relacionado e determinado pelos 

aspectos biológicos, tais como os genitais, cromossomos, hormônios, entre outros, 

geralmente classificado em masculino, feminino ou intersexo. Já o gênero estaria 

ligado à construção social do indivíduo, isto é, de como este se identifica na 

sociedade, sendo totalmente independente do sexo. 

Como Jesus (2012, p. 8) preceitua acerca de tais termos, destaca-se que:  

Sexo é biológico, gênero é social, construído pelas diferentes 
culturas. E o gênero vai além do sexo[destacou-se]: O que 
importa, na definição do que é ser homem ou mulher, não são os 
cromossomos ou a conformação genital, mas a auto-percepção e a 
forma como a pessoa se expressa socialmente. 
 

Percebe-se, dessa forma, a diferença entre tais termos e a necessidade 

de transpor tal conceituação para o âmbito jurídico para a promoção de instrumentos 

protetivos consistentes. 

Ainda sobre a diferença entre sexo e gênero, destaca-se a visão de Judith 

Butler, uma filósofa conhecida na teoria queer17, que vai além e questiona também 

acerca do sexo ser puramente biológico ou se também ele próprio não advém de um 

contexto cultural determinante. 

Sobre a diferença entre sexo e gênero, Judith Butler (2017, p. 26) exprime 

que: 

Quando o status construído do gênero é teorizado como 
radicalmente independente do sexo, o próprio gênero se torna um 
artifício flutuante [destacou-se], com a conseqüência de que 
homem e masculino podem, com igual facilidade, significar tanto um 

                                                           
17Queer é uma palavra inglesa, usada por anglófonos há quase 400 anos. Na Inglaterra 

havia até uma “Queer Street”, onde viviam, em Londres, os vagabundos, os endividados, as 

prostitutas e todos os tipos de pervertidos e devassos que aquela sociedade poderia 

permitir. O termo ganhou o sentido de “viadinho, sapatão, mariconha, mari-macho” com a 

prisão de Oscar Wilde, o primeiro ilustre a ser chamado de “queer”. Desde então, o termo 

passou a ser usado como ofensa, tanto para homossexuais, quanto para travestis, 

transexuais e todas as pessoas que desviavam da norma cis-heterossexual. Queer era o 

termo para os “desviantes”. Não há em português um sinônimo claro, talvez, como propõe a 

professora Berenice Bento, possamos pensar o queer como “transviado”. Mais informações 

em: https://www.revistaforum.com.br/osentendidos/2015/06/07/teoria-queer-o-que-e-isso-

tensoes-entre-vivencias-e-universidade/ 
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corpo feminino como um masculino, e mulher e feminino, tanto um 
corpo masculino como um feminino. 
 

Percebe-se, assim, que o gênero em si é uma construção cultural que não 

é determinada nem fixa, mas sim variável. Nesse contexto, surgem os transgêneros, 

que são pessoas que não se identificam com o gênero a qual lhes foi atribuído no 

nascimento. 

Quando a pessoa se identifica com o gênero a qual lhe foi atribuída no 

nascimento, esta é considerada cisgênero. Quando isso não ocorre, é conceituada 

como transgênero, ou seja, uma pessoa que não se identifica com o gênero que lhe 

foi atribuído no nascimento, como, por exemplo, um homem que nasceu 

biologicamente com o sexo masculino, mas não identifica com tal gênero que lhe foi 

atribuído em razão de seu sexo. 

Sobre tal ponto, Spizzirri, Pereira e Abdo (2013, p. 44) asseveram: 

Transgênero refere-se ao amplo espectro de indivíduos que 
transitoriamente ou persistentemente não se identificam com o seu 
sexo de nascimento. Transexual é quem não se identifica com o seu 
sexo de nascimento e que procura adequar, ou passou por uma 
adequação para o gênero desejado, o que em vá- rios, mas não em 
todos os casos, envolve uma transição somática por tratamento 
hormonal e cirurgia genital (cirurgia de redesignação sexual) 
 

É necessário e importante fazer tais pontuações para que o tratamento às 

singularidades de cada pessoa seja feita de forma cuidadosa, para que o 

entendimento e o conhecimento prevaleçam em face da ignorância de muitas 

pessoas que levam a atos discriminatórios, seja no âmbito laboral, seja no âmbito 

social. 

Em relação à transgeneridade, Jesus (2012, p. 10-11) preceitua que há a 

diferentes formas de vivenciar-se o gênero, estando essa vivência normalmente 

dividida na questão referente à identidade e a funcionalidade.  

A identidade de gênero geralmente remete às travestis e as pessoas 

transexuais, enquanto a funcionalidade está ligada as drag queens, drag kings e 

crossdressers, sendo este último ligado a função que o gênero pode exercer, sendo 

no caso das drag queens e drag kings, uma contribuição artística. 

Drag queens ou drag kings são pessoas que se vestem com roupas dita 

femininas ou roupas masculinas e fazem performances artísticas, sendo, portanto 

expressões artísticas. Já os crossdressers são pessoas que, de forma ocasional, 
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gostam de usar roupas e outros objetos característicos do seu gênero oposto, 

também considerada uma forma de expressão de gênero. 

Sobre a expressão de gênero, Jesus (2012, p. 24) pontua que é o modo 

de apresentação da pessoa, estando incluída sua aparência e seu modo de se 

comportar de acordo do que se espera de cada gênero. 

Em relação à identidade de gênero, destacam-se os transexuais e as 

travestis, na qual a diferença entre ambos é muito tênue. Muito já foi dito que 

transexuais estão ligadas a pessoas que não se identificam com o gênero a qual lhe 

foi atribuído e fazem cirurgias de redesignação sexual para se adequar ao gênero 

que se identificam, enquanto travestis são aquelas que não fazem tal cirurgia de 

redesignação de gênero, por se sentirem confortáveis em relação à sua genitália. 

Entretanto, há muitas pessoas transexuais que não fazem tal cirurgia, 

mas que também são consideradas como tais, então a diferença entre travesti e 

transexual não é pautada apenas na realização ou não da cirurgia de redesignação 

sexual. 

Como o manual de ‘’Promoção dos Direitos Humanos de Pessoas LGBT 

no mundo do trabalho” (2014, p. 14) estabelece acerca dessa suposta diferença: 

Temos que tomar muito cuidado para não cairmos no simplismo e 
dizer que uma se opera e a outra não, o que não é uma verdade. Se 
optássemos por essa resposta deixaríamos de considerar muitas 
realidades, como por exemplo os homens transexuais, que na sua 
grande maioria não fazem a faloplastia (construção de um pênis) e 
nem por isso deixam de ser homens. Não é o órgão sexual que 
define nosso gênero, que é uma construção social e cultural. 
Muitas travestis utilizam de meios cirúrgicos para obterem um corpo 
feminino, com implante de próteses de silicone e utilização de 
hormônios, sem com isso mudarem a anatomia do seu órgão sexual. 
O uso desses dois termos é um fenômeno presente na América 
Latina, especialmente no Brasil, em outras partes do mundo não 
existe essa diferença e todos esses grupos são considerados 
transexuais. Já as pessoas transexuais podem ou não recorrer à 
mudança do sexo biológico através da cirurgia de transgenitalização 
e as/os que não fizerem a cirurgia não deixam de ser do gênero a 
que sentem pertencer. É uma questão complexa, mas antes de achar 
que essa diferença faz a diferença, o mais importante é respeitar a 
autonomia dessas pessoas, reconhecendo a identidade de gênero 
com a qual se sentem mais confortáveis. Caso se tenha alguma 
dúvida sobre como designar se a pessoa é travesti ou 
transexual, pergunte como ela quer ser reconhecida, pois, 
independente de ser travesti ou transexual, o respeito deve ser o 
mesmo.[destacou-se] 
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Percebe-se, assim, que a utilização do termo “travesti” é mais utilizado em 

países da América Latina e o que seria importante não seria diferenciar, mas sim 

respeitar a autodeterminação de cada indivíduo, devendo respeitar como este 

gostaria de ser identificado. 

Nesse ponto, entra a questão do nome social, que como travestis e 

transexuais gostariam de ser identificadas, haja vista que, em muitas ocasiões, seus 

registros civis ainda não estão adequadamente alterados em relação à identidade de 

gênero a qual estes se identificam.  

Por fim, vale destacar que orientação sexual e transgeneridade são 

conceitos independentes. Há uma certa confusão de que uma pessoa transexual 

seria homossexual, mas reitera-se que orientação sexual e identidade de gênero são 

conceitos completamente diferentes. 

Enquanto a identidade de gênero é o modo como o qual a pessoa se 

identifica, sendo o transgênero a pessoa que não se identifica com o gênero a qual 

lhe foi atribuído no nascimento, a orientação sexual diz respeito à atração emotiva, 

sexual ou afetiva, podendo estar ser atração por indivíduos do seu mesmo gênero, 

de gênero diferente ou de ambos os gêneros. 

Dentro do contexto de conceituação acerca de orientação sexual e 

identidade de gênero, destaca-se que os princípios de Yogyakarta já mencionados, 

em seu preâmbulo, definem o que seria a orientação sexual e a identidade de 

gênero, demonstrando, assim, que tais princípios visam, além de orientar a 

aplicação dos direitos humanos neste aspecto, também conceituam 

algumasacepções para facilitar a compreensão dos Estados ao aplicarem as tutelas 

protetivas. 

No preâmbulo (p. 10, 2006) está disposto que:  

COMPREENDENDO “orientação sexual” como estando referida à 
capacidade de cada pessoa de experimentar uma profunda 
atração emocional, afetiva ou sexual por indivíduos de gênero 
diferente, do mesmo gênero ou de mais de um gênero, assim 
como de ter relações íntimas e sexuais com essas pessoas;  
ENTENDENDO “identidade de gênero” como estando referida à 
experiência interna, individual e profundamente sentida que 
cada pessoa tem em relação ao gênero, que pode, ou não, 
corresponder ao sexo atribuído no nascimento, incluindo-se aí o 
sentimento pessoal do corpo (que pode envolver, por livre 
escolha, modificação da aparência ou função corporal por meios 
médicos, cirúrgicos ou outros) e outras expressões de gênero, 
inclusive o modo de vestir-se, o modo de falar e 
maneirismos[destacou-se]; 
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 Percebe-se, dessa forma, a importância de se fazer a correta 

conceituação para a promoção dos direitos humanos, juntamente da construção de 

mecanismos antidiscriminatórios, havendo normas, tais como os princípios de 

Yogyakarta, que se preocupam em fazer uma conceituação, facilitando, assim, a 

efetivação dos direitos humanos. 

 

1.6. A DESPATOLOGIZAÇÃO DA HOMOSSEXUALIDADE E A LUTA PELA 

IDENTIDADE TRANS 

 

No contexto da discriminação em face da orientação sexual ou da 

identidade do gênero, vale ressaltar que, até 1977, a Organização Mundial de Saúde 

incluía o “homossexualismo” na classificação internacional de doenças (CID) como 

um tipo de doença ou transtorno.  

Entretanto, no dia 17 de maio de 1990, a OMS retirou a 

homossexualidade de tal lista, percebendo que a orientação sexual não era um 

problema de saúde, mas sim uma condição do indivíduo em relação à sua 

sexualidade.  

Assim, eliminou também a utilização do sufixo ‘ismo’, desvinculando a 

orientação sexual da ideia de enfermidade.  No Brasil, conforme informado pelo 

Conselho Federal de Psicologia (2013, online): 

No Brasil, em 1984, a Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP) 
posicionou-se contra a discriminação e considerou a 
homossexualidade como algo não prejudicial à sociedade. Em 1985, 
a ABP foi seguida pelo Conselho Federal de Psicologia, que deixou 
de considerar a homossexualidade um desvio sexual e, em 1999, 
estabeleceu regras para a atuação dos psicólogos em relação às 
questões de orientação sexual, declarando que “a homossexualidade 
não constitui doença, nem distúrbio e nem perversão” e que os 
psicólogos não colaborarão com eventos e serviços que proponham 
tratamento e/ou cura da homossexualidade.  

 

Foi publicada uma resolução pelo Conselho Federal de Psicologia, a nº 

001/99, que apenas reiterava as posições que já estavam sendo adotadas na 

maioria dos países em retirar a homossexualidade da lista de enfermidades. 18 

                                                           
18Art. 1° - Os psicólogos atuarão segundo os princípios éticos da profissão notadamente 
aqueles que disciplinam a não discriminação e a promoção e bem-estar das pessoas e da 
humanidade. Art. 2° - Os psicólogos deverão contribuir, com seu conhecimento, para 
uma reflexão sobre o preconceito e o desaparecimento de discriminações e 
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Mas, em relação à transgeneridade, ainda consta na Organização 

Mundial de Saúde que esta seria uma espécie de transtorno de identidade sexual, 

classificada como CID 10 F.64. 

 No Brasil, indo ao encontro de tal classificação, foi emitida pelo Conselho 

Federal de Medicina a resolução de número 1.955/2010, que dispôs sobre a cirurgia 

de transgenitalismo, preceituando que o paciente transexual é portador de um 

desvio psicológico permanente de identidade sexual. 19 

Observa-se que ainda há uma grande estigmatização em relação aos 

transgêneros, pois eles ainda se encontram na lista de transtornos de identidade 

pela Organização Mundial de Saúde, o que acaba gerando, muitas vezes, 

discriminações em tornos destes. 

Há uma luta, contudo, que visa despatologizar, ou seja, retirar a 

transgeneridade do rol de doenças que constam no CID (Classificação Internacional 

das Doenças), com o apoio, inclusive, do Conselho Federal de Psicologia, que, em 

novembro de 2014 iniciou uma campanha de comunicação em apoio à luta pela 

despatologização das identidades trans e travestis20, ação em que profissionais da 

psicologia, pesquisadores, ativistas, pessoas transexuais e travestis foram 

convidadas a debater o fazer psicológico no processo de transexualização à luz dos 

Direitos Humanos, além do panorama dos debates políticos em torno da luta no 

Brasil e no mundo.  

Destaca-se, ainda, que no dia 22 de maio de 2015, foi lançado um site 

pelo Conselho Federal de Psicologia justamente com o intuito de informar e 

combater a patologização da transexualidade. Sobre tal tema, Paula (2018, online) 

assevera que: 

                                                                                                                                                                                     
estigmatizações contra aqueles que apresentam comportamentos ou práticas 
homoeróticas. Art. 3° - os psicólogos não exercerão qualquer ação que favoreça a 
patologização de comportamentos ou práticas homoeróticas, nem adotarão ação coercitiva 
tendente a orientar homossexuais para tratamentos não solicitados. Parágrafo único - Os 
psicólogos não colaborarão com eventos e serviços que proponham tratamento e cura das 
homossexualidades. Art. 4° - Os psicólogos não se pronunciarão, nem participarão de 
pronunciamentos públicos, nos meios de comunicação de massa, de modo a reforçar os 
preconceitos sociais existentes em relação aos homossexuais como portadores de qualquer 
desordem psíquica. Art. 5° - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação 
 
19 Disponível em: 
http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/crmrn/resolucoes/2010/1.955_2010.htm 
20 Disponível em: https://despatologizacao.cfp.org.br/cfp-realiza-acoes-pela-
despatologizacao-das-identidades-trans/ 
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Depois de 28 anos, a Organização Mundial de Saúde (OMS) vai 
atualizar a Classificação Estatística Internacional de Doenças e 
Problemas Relacionados com a Saúde (CID). A transexualidade 
deverá ser deslocada do capítulo que classifica doenças 
mentais (onde é indicada como Transtorno de Identidade de 
Gênero) para outra categoria. Na nova CID, a condição 
transexualidade poderá ser definida como "incongruência de 
gênero". [destacou-se] 
 

Se ocorrer tal mudança, a transexualidade continuará sendo considerada 

como uma patologia, entretanto com um nome diferente, qual seja “incongruência de 

gênero”.  É claro a necessidade de um maior debate em relação a tal assunto, na 

qual deve envolver o Poder Público, a sociedade, os especialistas no assunto e as 

próprias pessoas que são atingidas diretamente e indiretamente por condutas 

discriminatórias, mas ainda há dificuldade de diálogo em certos setores da 

sociedade.  

Nota-se a amplitude do debate em relação a tais pontos já suscitados, 

devendo o Direito se ater aos aspectos sociais e conhecê-los para que se adequem 

às peculiaridades que venham a surgir.  

 

1.7. A EXCLUSÃO DOS TRANSGÊNEROS NO ÂMBITO SOCIAL E NA 

LEGISLAÇÃO BRASILEIRA 

 

Antes de adentrar na questão da discriminação dos transgêneros na 

seara trabalhista, é necessário contextualizar a situação destes de exclusão social. 

A maioria encontra inúmeras dificuldades desde o período escolar, na qual muitas 

escolas não dão o tratamento adequado nem a segurança necessária relacionada à 

integridade física e emocional.21 

Entretanto, destaca-se que há a resolução nº 12 de 201522 do Conselho 

Nacional de Combate à Discriminação e Promoções dos Direitos de Lésbicas, Gays, 

Travestis e Transexuais que estabelece parâmetros para a garantia das condições 

de acesso e permanência de pessoas travestis e transexuais – e todas aquelas que 

tenham sua identidade de gênero não reconhecida em diferentes espaços sociais – 

                                                           
21 Sobre a evasão das pessoas trans nas escolas: 
http://especiais.correiobraziliense.com.br/violencia-e-discriminacao-roubam-de-transexuais-
o-direito-ao-estudo 
22 Disponível em: resolução nº 12 de 2015 do Conselho Nacional de Combate à 
Discriminação e Promoções dos Direitos de Lésbicas, Gays, Travestis e Transexuais 
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nos sistemas e instituições de ensino, formulando orientações quanto ao 

reconhecimento institucional da identidade de gênero e sua operacionalização. 

É notório, portanto, que aos poucos vem ocorrendo um progresso no que 

diz respeito aos direitos das pessoas trans, principalmente no âmbito educacional, 

onde há resoluções, como a já citada, que ressalta a importância de utilizar-se do 

nome social, não só nos cadastros, como também na forma oral. 

Apesar da pequena evolução normativa no tratamento igualitário e no 

respeito à identidade de cada indivíduo, os transgêneros ainda sofrem para se 

manterem em uma instituição pública de ensino devido à discriminação, o que acaba 

levando à evasão escolar, e, muitas vezes, a estes se inserirem no mercado da 

prostituição, ou seja, um mercado informal de trabalho. 

É necessária a reflexão de que a discriminação no âmbito laboral não é 

fruto apenas de atos esporádicos ou individuais de um empregador, mas também 

resulta de práticas arraigadas nas instituições, que acabam operando dentro e fora 

do mercado de trabalho, reproduzindo e reforçando, muitas vezes, de forma sutil e 

implícita, a discriminação. 

É importante, então, que haja uma tutela protetiva a essa categoria 

específica, em razão da discriminação que sofrem referente à sua situação.Muitos 

fazem cirurgias de redesignação de sexo no período que estão empregados, e, 

quando retornam, são demitidos com uma justificativa desarrazoada.  

Há inúmeras lacunas normativas em relação ao tratamento de certas 

categorias específicas, sendo destacada a referente à orientação sexual e da 

identidade de gênero, em que não há nenhuma lei expressa referente à tutela 

antidiscriminatória em razão destes. 

Neste contexto, vale lembrar que muitos dos órgãos jurisdicionais que já 

enfrentam tal questão podem ser utilizados como reforço argumentativo, 

“juridificando” o cenário global. Conforme Correia (2016, p. 195) assevera:  

O papel do Judiciário pode ser analisado de duas perspectivas: (i) 
uma análise descritiva da proliferação de estruturas que 
desempenham funções jurisdicionais; (ii) maior interação entre as 
estruturas nacionais e internacionais. Esses dois pontos estão 
inseridos na “juridificação” mundial e modificam como o 
Judiciário nacional decide e analisa as questões jurídicas. 
[destacou-se] Esses dois eventos dão origem à possibilidade de 
conflitos entre as decisões dos tribunais, mas também possibilitam a 
interação, a comunicação e a acomodação entre as decisões 
judiciais. 
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Percebe-se que a discriminação no mercado de trabalho em relação aos 

transgêneros é algo afeto a diferentes países, e, dependendo das decisões judiciais 

em cada local, estas poderiam ser utilizadas como meio de informação e interação 

argumentativa para tentar suprir de formal parcial as lacunas normativas referentes 

ao tratamento de tal questão. 

Apesar de tais formulações, o Brasil ainda é omisso no que diz respeito 

às leis que protejam a comunidade LGBT+ da discriminação no ambiente laboral, 

seja no âmbito público, seja no âmbito privado.  

Há, entretanto, algumas normas, tais como a Resolução nº 489/2006 do 

Conselho Federal de Assistência Social que “estabelece normas vedando condutas 

discriminatórias ou preconceituosas, por orientação e expressão sexual por pessoas 

do mesmo sexo, no exercício profissional do assistente social, regulamentando 

princípio inscrito no Código de Ética Profissional”.  

Salienta-se que há, ainda, um decreto federal, qual seja o de número 

8.727/16 que dispõe exatamente sobre o nome social, a identidade de gênero e a 

proibição de condutas discriminatórias e vexatórias referentes às travestis e 

transexuais no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e 

fundacional, valendo destacar os dois primeiros artigos, que dispõem: 

Art. 1o  Este Decreto dispõe sobre o uso do nome social e o 
reconhecimento da identidade de gênero de pessoas travestis ou 
transexuais no âmbito da administração pública federal direta, 
autárquica e fundacional. 
Parágrafo único. Para os fins deste Decreto, considera-se: 
I - nome social - designação pela qual a pessoa travesti ou 
transexual se identifica e é socialmente reconhecida; e 
II - identidade de gênero - dimensão da identidade de uma pessoa 
que diz respeito à forma como se relaciona com as representações 
de masculinidade e feminilidade e como isso se traduz em sua 
prática social, sem guardar relação necessária com o sexo atribuído 
no nascimento. 
Art. 2o  Os órgãos e as entidades da administração pública federal 
direta, autárquica e fundacional, em seus atos e procedimentos, 
deverão adotar o nome social da pessoa travesti ou transexual, de 
acordo com seu requerimento e com o disposto neste Decreto. 
Parágrafo único. É vedado o uso de expressões pejorativas e 
discriminatórias para referir-se a pessoas travestis ou 
transexuais. [destacou-se] 
 

Portanto, no âmbito administrativo, percebe-se que já há certa prevalência 

de tutelas protetivas em relação aos direitos de personalidade dos transgêneros. É 

notório, portanto, que no âmbito público, ou seja, no âmbito da administração 
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pública, há certos progressos no que diz respeito à garantia de direitos da 

comunidade LGBT+, tais como o uso do nome social no que diz respeito às travestis 

e transexuais, a proibição de condutas discriminatórias em razão da orientação 

sexual e da identidade de gênero, entre outros. Contudo, Franco Bahia assevera 

(2013, p. 354): 

Mesmo com a ação da Administração Pública, a falta de leis 
específicas é um problema real, uma vez que, por exemplo, 
aquela está limitada ao princípio a legalidade. [destacou-se] 
Frente aos cidadãos, no entanto, a omissão legislativa não pode 
significar ausência “prática” do direito, uma vez que se considera a 
normatividade das normas constitucionais (além dos 
tratados/convenções internacionais de que o Brasil é signatário). 
Assim é que, diante da reiterada inércia do Legislativo em tomar 
posição, ao cidadão não resta outra alternativa que buscar no 
Judiciário a proteção/promoção de seus direitos fundamentais 
[destacou-se], uma vez que se vive em um tempo da “força das leis” 
e não mais do “arbítrio”. 

 

Percebe-se, dessa forma, a inércia do Poder Legislativo em preencher 

lacunas normativas referentes à proteção LGBT+. Como Casella (2013, p. 181) 

estabelece acerca da dificuldade em criar tutelas antidiscriminatórias: 

Mesmo se progressos podem ser apontados, ainda existe longo 
caminho a percorrer, até que a proteção das minorias por 
orientação sexual e identidade de gênero possa ter um patamar 
mínimo de proteção dos direitos fundamentais assegurado em 
todo o planeta. [destacou-se] E se, no Brasil, os projetos de 
regulação de direitos civis patinam, e as tentativas de tipificar 
criminalmente a homofobia são deixadas de lado, por força dos 
lobbies fundamentalistas no Congresso Nacional. [...] 

 

  Isto é, apesar de existirem projetos de lei ou até mesmo emenda à 

Constituição em tramitação no Congresso Nacional com o intuito de proteger a 

comunidade LGBT+, muitos destes acabam não obtendo êxito ante a pressão de 

lobbies fundamentalistas, quais sejam, representados pela bancada evangélica que 

combatem os projetos de lei relativos à criminalização da LGBTfobia.23 

  

 

 

                                                           
23 Para maiores informações acerca dos lobbies fundamentalistas pautados na religião: 
https://observatoriog.bol.uol.com.br/noticias/2017/06/aprovacao-da-lei-contra-homofobia-e-
criticada-por-bancada-evangelica-da-camara e 
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/radio/materias/RADIOAGENCIA/475998-
PROJETO-QUE-TORNA-CRIME-HOMOFOBIA-DIVIDE-OPINIOES-NA-CAMARA.html  
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2. ANÁLISE LEGISLATIVA E JURISPRUDENCIAL DA PROTEÇÃO CONTRA A 

DISCRIMINAÇÃO EM RAZÃO DA IDENTIDADE DE GÊNERO EM OUTROS 

PAÍSES 

  

 A problemática relacionada à inexistência de proteção específica contra 

a discriminação dos transgêneros no âmbito laboral ocorre em muitos países, nos 

quais, assim como o Brasil, não usufruem de uma tutela antidiscriminatória protetiva 

explícita referente à identidade de gênero. 

 Há, contudo, muitas discussões em alguns países sobre a necessidade 

de incluir não só a discriminação em razão da identidade de gênero, como também 

da orientação sexual nas suas Constituições e leis específicas referentes ao Direito 

do Trabalho. 

 Dentro desses debates, vale mencionar os Estados Unidos, um país 

que possui uma legislação específica protetiva contra a discriminação no trabalho, 

na qual um dos tipos de tutelas antidiscriminatórias é relacionado em razão do sexo. 

O termo “sexo” em tal lei até hoje é fruto de grandes divergências não só jurídicas 

como também políticas no que diz respeito a sua interpretação, sendo questionado 

se tal termo poderia englobar a identidade de gênero, protegendo, em 

conseqüência, os transgêneros ou se limitaria estritamente ao sentido biológico. 

 Outros países, tais como Alemanha e Inglaterra, aos poucos estão 

regulamentando tal questão em obediência a algumas diretivas da União Européia, 

tendo como principal a diretiva2006/54/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, 

publicada no dia 5 de julho de 2006 que incluiu a proteção em relação à 

discriminação em razão da mudança de gênero de uma pessoa. 

 Demonstra-se, dessa forma, que a discussão a respeito da 

necessidade de ser criada uma legislação protetiva explícita contra condutas 

discriminatórias em razão da identidade de gênero se faz presente em muitos 

países, nos quais adotam abordagens distintas, ou seja,criam ou adequam 

instrumentos jurídicos ou políticos para tentar preencher tal lacuna normativa. 

 Dentro deste contexto internacional, é relevante destacar que o estudo 

do direito comparado através de análises de leis, decisões jurídicas e políticas 

públicas de outros países no combate à discriminação dos transgêneros é essencial 

para que se crie ou adote medidas semelhantes e adequadas à realidade brasileira, 
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propiciando a efetivação de um direito humano essencial a todos, qual seja o direito 

de acesso ao trabalho. 

 

2.1. AMÉRICA LATINA 

Na maioria dos países da América Latina, vem ocorrendo um grande 

avanço no que diz respeito à efetivação do direito à identidade da pessoa 

transexual, principalmente na questão relacionada à retificação ou alteração de seu 

sexo e nome no registro civil sem a necessidade da realização de cirurgia de 

mudança de sexo, caracterizando-se, dessa forma, como uma grande conquista 

referente aos direitos de personalidade. 

Entretanto, no âmbito constitucional e trabalhista, poucos países possuem 

uma legislação que proteja de forma expressa contra a discriminação em razão da 

identidade de gênero e da orientação sexual, o que leva a ser questionado e 

refletido acerca da necessidade dos países começarem a debater acerca de 

mecanismos que tutelem contra a discriminação em torno desses grupos vulneráveis 

nos diferentes meios sociais. 

 

2.1.1. Bolívia  

Na Bolívia, se formos analisar a sua penúltima Constituição, qual seja a 

de 1967 com a sua atual Constituição, qual seja a de 2009, observam-se inúmeras 

mudanças que fortaleceram a pluralidade socioeconômica e política do país.  

Em relação ao tópico aqui tratado, destaca-se que, na Constituição de 

1967, no tópico referente aos direitos e deveres fundamentais, em seu artigo 6º 

relacionado ao princípio da não-discriminação, era disposto da seguinte forma: 

“Goza de los derechos, libertades y garantías reconocidas por esta Constitución, sin 

distinción de raza, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen, 

condición económica o social, u otra cualquiera.” (1967, online) 

Deste modo, é notória a inexistência de uma proteção relacionada à 

discriminação em razão da orientação sexual e da identidade de gênero na 

Constituição Bolivariana de 1967.  

Contudo, com a promulgação da nova Constituição da Bolívia no ano de 

2009foram incluídas tais formas de discriminação, especificamente no art. 14, inciso 



 
51 

 

II, no título referente aos direitos e garantias fundamentais, estando disposto da 

seguinte forma: 

Artículo 14, II. El Estado prohíbe y sanciona toda forma de 
discriminación fundada en razón de sexo, color, edad, orientación 
sexual, identidad de gênero [destacou-se], origen, cultura, 
nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, filiación 
política o filosófica, estado civil, condición económica o social, tipo de 
ocupación, grado de instrucción, discapacidad, embarazo, u otras 
que tengan por objetivo o resultado anular o menoscabar el 
reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los 
derechos de toda persona.(2009, online) 

 
A nova Constituição da Bolívia, também chamada de Constituição Política 

do Estado Plurinacional, caracterizou-se como uma Constituição bastante protetiva e 

que procurou incentivar e assegurar a pluralidade presente no país, tutelando de 

forma protetiva as diferentes formas de discriminação. 

A inclusão da orientação sexual e da identidade de gênero em seu texto 

normativo foi significativa, tendo em vista que mostrou, dentro do ápice do 

ordenamento jurídico boliviano, o dever do Estado em coibir tais práticas 

discriminatórias, seja no âmbito público, seja no âmbito privado. 

 Houve outra grande conquista para as pessoas transgêneros na 

Bolívia, qual seja a criação da lei nº 807, também chamada de Lei da Identidade de 

Gênero, na qual foi publicada no dia 21 de maio de 2016 pelo presidente em 

exercício na época Álvaro García Linera e, atualmente, vice-presidente da Bolívia. 

Tal lei foi fruto de debates envolvendo a Organização de Travestis, 

Transgêneros e Transexuais Femininas da Bolívia (OTRAF) e das Trans Red Bolivia 

(TREBOL)24 e se tornou um instrumento muito importante na luta pelo direito das 

pessoas transgênero ao reconhecimento e exercício da sua identidade, tendo como 

finalidade estabelecer o procedimento para a mudança de nome próprio, sexo e 

imagem de pessoas transexuais e transgênero em toda documentação pública e 

privada, conforme bem preceitua o artigo 1º da referida lei. 

                                                           
24 Para maiores informações acerca da organização nacional TREBOL, acessar: 
https://www.idealist.org/es/ong/a2cd6ace3f904837a64a51103c0a6f83-red-trans-de-bolivia-
cochabamba? e http://redlactrans.org.ar/site/paises/bolivia/, além de 
https://www.aidsalliance.org/assets/000/000/400/90589-Construyendo-una-realidad-de-
derechos-Estudio-de-caso-de-Bolivia_original.pdf?1405522848 
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Sobre a Ley de Identidad de Género25 (lei nº 807/16), frisam-se três 

artigos importantes referentes à proteção contra a discriminação, quais sejam o 

artigo 6º, 11º, II e o artigo 12, II, estando estes dispostos da seguinte forma: 

 

Artículo 6. Protección - Las personas transexuales y transgénero, 
tienen derecho a la protección contra toda forma de 
discriminación, de manera efectiva y oportuna en sede 
administrativa y/o jurisdiccional[destacou-se], que implique una 
reparación o satisfacción justa y adecuada por cualquier daño sufrido 
como consecuencia del acto discriminatorio.  
 
Artículo 11 (Efectos) - II. El cambio de nombre propio, dato de sexo e 
imagen, permitirá a la persona ejercer todos los derechos 
fundamentales, políticos, laborales [destacou-se], civiles, 
económicos y sociales, así como las obligaciones inherentes a la 
identidad de género asumida. 
 
Artículo 12 (Prohibiciones) – II. Quien insulte, denigre o humille a 
personas transexuales o transgénero, manifestando odio, 
exclusión o restricción, será sancionada de acuerdo a lo 
establecido en la Ley N° 045 de 8 de octubre de 2010, Contra el 
Racismo y Toda Forma de Discriminación, sin perjuicio de las 
acciones penales que correspondan [destacou-se]. 

 

 Em seu artigo 6º, mostra-se perfeitamente uma tutela protetiva contra 

quaisquer tipos de discriminação contra pessoas transexuais e transgênero, não só 

em âmbito administrativo, como também em âmbito jurisdicional. 

 Dentro deste artigo, destacam-se os efeitos que a lei de identidade de 

gênero boliviana trouxe, precisamente em seu artigo 11, qual seja o exercício pleno 

dos direitos fundamentais, dentro estes os trabalhistas, de acordo com a mudança 

de gênero. 

E, por fim, em seu artigo 12, evidencia-se a proibição de quaisquer 

condutas que representem humilhação, manifestação de ódio, exclusão ou restrição 

em relação às pessoas transexuais ou transgênero, devendo ocorrer sanções de 

acordo e como a lei nº 045/2010 (Lei Contra o Racismo e Toda Forma de 

Discriminação)26 preceitua, caso haja algum tipo de descumprimento, valendo 

informar que, no artigo 5º da referida lei, não só é incluído não só a definição de 

discriminação, como também a própria inclusão da orientação sexual e da 

identidade de gêneros como condições a serem protegidas. 

                                                           
25 Disponível em: https://www.lexivox.org/norms/BO-L-N807.html 
26 Disponível em: Ley nº 045/10: 
http://www.acnur.org/fileadmin/scripts/doc.php?file=fileadmin/Documentos/BDL/2014/9502 
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Dentre os artigos apresentados, é evidente que a lei de identidade de 

gênero promulgada na Bolívia representou uma vitória para as pessoas transgênero, 

tendo em vista que englobou não só o direito à identidade, como também outros 

direitos sociais, como seus direitos trabalhistas de acordo com o seu gênero e a 

proteção contra discriminação, reiterando não só o que já dispõe a Constituição da 

Bolívia, como também a própria lei nº045/2010. 

 Apesar de tal vitória em relação à Lei de Identidade de Gênero, houve 

várias manifestações contrárias a criação e publicação de tal lei pelas igrejas 

católica e evangélica, conforme Rendón (2017, online) assevera: 

Antes y después de la promulgación de dicha ley, las iglesias católica 
y evangélica expresaron su rechazo a la norma argumentando que 
atenta contra la familia y la calificaron como un “golpe letal a las 
familias bolivianas y una muestra de que organizaciones foráneas 
han violado la soberanía nacional”. 
 

Isto é, a Igreja Católica e Evangélica fundamentavam a sua contrariedade 

à lei no sentido de que esta seria um “ataque às famílias bolivianas”.  

Nesse sentido, foi ajuizada uma ação abstrata de inconstitucionalidade 

em relação a essa lei27 por Leny Cháves, Horacio Poppe y Gróver Huanca, membros 

da oposição Unidade Democrata,argumentando-se na ideia de que o seu artigo 11 

seria inconstitucional, tendo em vista que possibilitaria o casamento entre pessoas 

transgêneros, e, desse modo, violaria a Constituição da Bolívia, especificamente os 

seus artigos 62, 63 e 64, considerando que no ordenamento jurídico boliviano não 

há a permissão do casamento entre pessoas do mesmo sexo. 

O Tribunal Constitucional Plurinacional, portanto, declarou parcialmente 

inconstitucional a Lei de Identidade de Gênero em relação ao seu artigo 11, no que 

diz respeito ao matrimônio, não sendo tal direito assegurado não só em relação ao 

casamento entre pessoas do mesmo sexo, como também aos transgêneros. 

Deste modo, mostra-se contraditória o panorama geral boliviano, tendo 

em visto que em tal país há uma legislação antidiscriminatória em razão da 

orientação sexual e da identidade de gênero, mas ainda assim ocorrem restrições de 

direitos. 

 

 

                                                           
27 Para maiores informações: http://www.paginasiete.bo/sociedad/2017/6/21/presentan-
accion-contra-identidad-genero-141891.html 
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2.1.2. Equador 

 O Equador, assim como a Bolívia, alterou sua antiga Constituição, 

datada de 1988, em vários aspectos. Tal mudança adveio do que se concebeu como 

o “neoconstitucionalismo latino-americano”, no qual, como Alves defende (2012, p. 

142), foi uma “tentativa de efetivar respeito e garantia de pluralidade, participação 

popular e democracia. [...]” 

 Em sua penúltima Constituição, qual seja a de 1988, o Equador já 

incluía a orientação sexual em parâmetros de não-discriminação, como bem 

preceituava o artigo 2328. 

 Com a promulgação de sua Constituição de 2008, foi incluída a 

identidade de gênero em seu artigo 11.2, no qual assevera que “Nadie podrá ser 

discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de 

gênero[destacou-se]”. 

 Dentro de referido artigo, há, ainda, a menção de que o Estado adotará 

medidas de ação afirmativa que promovam a igualdade real em favor dos titulares 

de direitos que estejam em uma situação de desigualdade, ou seja, demonstra-se a 

preocupação do Equador em não só proteger minorias que na Constituição passada 

não estavam inseridas, como também adotar políticas inclusivas em relação a estas. 

Em seu Código de Trabalho, datado de 2015, não há referências à 

identidade de gênero, entretanto, há em relação à orientação sexual em dois artigos, 

quais sejam o artigo 79, relacionado à igualdade de remuneração, que dispõe (2015, 

online) que: 

“A trabajo igual corresponde igual remuneración, sin discriminación e
n razón de nacimiento, edad. sexo, etnia, color, origen social, idioma,
 religión, filiaciónpolítica, posición económica, orientación sexual 
[destacouse], estado de salud, discapacidad, o diferencia de cualquie
r otra índole” 
 

Já o artigo 195.3, referente à demissão, nos quais assevera que: 

En cualquier caso de despido por discriminación, sea por afectar al tr
abajador debido a su condición de adulto mayor u orientación sexual,
 entre otros casos, fuera de los previstos para la ineficáciadel despid, 

                                                           
28Artículo 23 - La igualdad ante la ley. Todas las personas serán consideradas iguales y 
gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin discriminación en razón de 
nacimiento, edad, sexo, etnia, color, origen social, idioma; religión, filiación política, posición 
económica, orientación sexual; estado de salud, discapacidad, o diferencia de cualquier otra 
índole 
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el trabajador tendrá derecho a la indemnización adicional a que se ref
iere este artículo, sin que le sea aplicable el derecho al reintegro.  

 Assim sendo, demonstra que no próprio Código Trabalhista do 

Equador, há uma tutela protetiva expressa referente à discriminação em razão da 

orientação sexual e, apesar de não conter a identidade de gênero incluída, pode-se 

utilizar a Constituição do Equador que em seu já mencionado artigo 11.2, proíba a 

discriminação em razão da identidade de gênero em quaisquer relações, sendo, 

portanto, integrado na relação trabalhista. 

 A demissão em razão da orientação sexual e outros casos, como 

estatui o artigo 195.3, é ineficaz, tendo o trabalhador direito a uma indenização, não 

excluindo também o seu direito à reintegração, demonstrando-se, dessa forma, uma 

preocupação em coibir demissões que sejam pautadas em condutas discriminatórias 

perpetradas pelo empregador. 

 Uma mudança importante deve ser mencionada, qual seja a Lei 

Orgânica Reformatória que alterou a Lei Orgânica de Serviço Público e o Código de 

Trabalho para prevenir e combater situações de assédio moral, na qual foi publicada 

no dia 9 de novembro de 2017, devendo destacar seu artigo 1º, que em sua parte 

final prevê que  [...] El acoso podrá considerase como una actuación 

discriminatoria cuando sea motivado por una de las razones enumeradas en el 

artículo 11.2 de la Constitución de la República[destacou-se], incluyendo la 

filiación sindical y gremial. 

 Ora, definiu-se que o assédio moral também poderia considerar-se 

uma conduta discriminatória motivada por uma das razões já enumeradas pelo 

artigo 11.2 da Constituição do Equador, ou seja, caso o empregador exercesse 

algum ato discriminatório em razão da identidade de gênero, seria considerado, 

portanto, assédio moral. 

 Percebe-se, deste modo, que não só a Constituição do Equador, como 

seu próprio Código do Trabalho incluíram tutelas para proteger discriminações em 

razão da orientação sexual e da identidade de gênero. 

 Além desses instrumentos protetivos, também foi emitida uma 

normativa29 pelo Ministério do Trabalho do Equador, no dia 16 de junho de 2017, em 

relação à erradicação da discriminação no âmbito laboral, valendo ser salientado 

                                                           
29 Para maiores informações, acessar em: https://derechosvih.org/wp-
content/uploads/2017/07/no-mdt-2017-0082-erradicacion-disc-laboral.pdf 
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que, em seu artigo 2º referente à conceituação de discriminação, há a inclusão 

da identidade de gênero.  

 Outro artigo que tem a relevância de mencionado é o seu artigo 6º, na 

medida em que dispõe quais seriam as proibições de discriminação no âmbito 

laboral: 

PROHIBICIONES DE DISCRIMINACION EN EL ESPACIO 
LABORAL.- En los espacios laborales, tanto públicos como privados, 
se prohíbe:  
a) La desvalorización de habilidades, aptitudes, estigmatización y 
estereotipos negativos.  
b) La divulgación de la intimidad corporal y orientación sexual 
diversa con fines peyorativos. 
c) La intimidación y hostigamiento.  
d) La segregación ocupacional y abuso en actividades operativas.  
e) Asignar tareas no acordes a la discapacidad, formación y/o 
conocimiento con el fin de obligar al trabajador a terminar con la 
relación laboral.  
f) Cualquier tipo de discriminación en procesos de ascensos 
laborales.  
g) La limitación o coerción a la libertad de expresión cultural.  
h) Cualquier tipo de agresiones verbales y/o físicas basadas en 
género, edad, costumbres, ideología, idioma, orientación sexual, 
identidad de gênero, vivir con VIH o cualquier otra distinción 
personal o colectiva.  
i) Determinar dentro del área laboral, espacios exclusivos que 
señalen evidente diferenciación injustificada y discriminatoria en el 
uso de servicios higiénicos, comedores, salas recreacionales, 
espacios de reunión, ascensores, etc. [destacou-se] 

 
 Deste modo, tal normativa mostra-se uma certa completude ao mostrar 

não só a conceituação de discriminação no âmbito laboral, como também atos 

proibidos de serem praticados em tal meio, juntamente do procedimento de 

denúncia de casos de discriminação. 

 É observado, dessa forma, que no Estado do Equador, além da 

proteção constitucional em relação aos transgêneros, há, também, proteção em seu 

Código de Trabalho e normativas expedidas pelo Ministério de Trabalho, sendo 

demonstrado que tal Estado constituiu um arcabouço normativo de proteção aos 

direitos das pessoas transgênero. 

 

 

 

 

 



 
57 

 

2.1.3. Argentina 

A Argentina, ao contrário da Bolívia e do Equador, não preceitua de forma 

expressa em sua Constituição a identidade de gênero como uma das formas de 

discriminação a serem combatidas e tuteladas.  

Salienta-se que tal Constituição é datada do ano de 1853 e, apesar de 

terem ocorrido várias modificações, nenhuma delas objetivou inserir a identidade de 

gênero como um dos tipos de discriminação a serem combatidos de forma explícita. 

Percebe-se, através do artigo 16, que tal Estado configurou a aplicação 

do princípio da igualdade de forma genérica, ou seja, sem especificar quais seriam 

os tipos de discriminação30, apenas afirmando que a única condição para o acesso 

ao emprego deveria ser a idoneidade do indivíduo, o que torna tal proteção bastante 

subjetiva, haja vista a abstração do conceito de tal requisito. 

Além deste dispositivo constitucional, destaca-se o artigo 43 da 

Constituição da Argentina que está disposto da seguinte forma: 

Artículo 43 - Toda persona puede interponer acción expedita y 

rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial 

más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades 

públicas o de particulares, que en forma actual o 

inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con 

arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías 

reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley. En 

el caso, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la 

norma en que se funde el acto u omisión lesiva. [destacou-se] 

Podrán interponer esta acción contra cualquier forma de 

discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen al 

ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así 

como a los derechos de incidencia colectiva en general, el 

afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que 

propendan a esos fines, registradas conforme a la ley, la que 

determinará los requisitos y formas de su organización. 

[destacou-se] 

Constata-se que tal Constituição criou um instrumento protetivo, qual seja, 

uma ação contra qualquer forma de discriminação, sejam atos, sejam omissões de 

                                                           
30La Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento: no hay en ella 
fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley, y 
admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. La igualdad es la base del 
impuesto y de las cargas públicas. 
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autoridades públicas ou particulares que venham a violar os direitos positivados na 

Constituição, destacando-se o acesso ao emprego. 

Em relação ao trabalho, vale apontar o artigo 14.b, que dispõe acerca da 

proteção e incentivo a condições dignas: 

Artículo 14 b.- El trabajo en sus diversas formas gozará de la 
protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: 
condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada; descanso 
y vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo vital móvil; 
igual remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de 
las empresas, con control de la producción y colaboración en la 
dirección; protección contra el despido arbitrario; estabilidad del 
empleado público; organización sindical libre y democrática, 
reconocida por la simple inscripción en un registro especial. 
[destacou-se] 
 

Percebe-se, assim, que a Constituição da Argentina mostra-se bastante 

geral na aplicação do princípio da igualdade e da não-discriminação, tendo em vista 

que há dispositivos que tutelam contra quaisquer formas de discriminação, mas sem 

especificar quais seriam. 

Na seara trabalhista, a lei 20.744, responsável por reger o contrato de 

trabalho na Argentina, há dispositivos expressos que proíbem a discriminação, 

destacando o artigo 17 que dispõe que “Por esta ley se prohibe cualquier tipo de 

discriminación entre los trabajadores por motivo de sexo, raza, nacionalidad, 

religiosos, políticos, gremiales o de edad.”(1976, online) 

Nesse dispositivo, percebe-se que há a exemplificação de alguns tipos de 

discriminação nas quais são proibidos no âmbito laboral, não havendo, portanto, 

menção à orientação sexual nem à identidade de gênero.  

Há, entretanto, apenas referência ao termo “sexo”, que, conceitualmente, 

é restrito e diverge dos conceitos de orientação sexual e de identidade de gênero.No 

artigo 81 da referida lei, encontra-se positivado o dever da igualdade de trato entre 

os empregadores, mais uma vez proibindo discriminações em razão de sexo, raça 

ou religião, demonstrando, mais uma vez, restringir-se a certos tipos de 

discriminação. 

 Por fim, o artigo 73 destaca-se acerca da proibição de 

questionamentos pelo empregador ao empregado acerca de suas opiniões políticas, 

religiosas, sindicais, culturais ou de preferência sexual. 31 

                                                           
31Art. 81. —Igualdad de trato. El empleador debe dispensar a todos los trabajadores igual 

trato en identidad de situaciones. Se considerará que existe trato desigual cuando se 
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De certa forma, tal artigo já engloba a orientação sexual quando se refere 

à proibição do empregador ao questionar acerca de tal assunto ao empregado. 

Preza-se, portanto, pelo direito à privacidade e intimidade do empregado. 

 Na Argentina, assim como na Bolívia, há uma Lei de Identidade de 

Gênero, qual seja a lei 26.743, promulgada no dia 23 de maio de 2012, sendo tal 

norma importante no que diz respeito ao reconhecimento do direito à identidade de 

gênero de cada indivíduo. 

A aplicação de tal lei é abrangente a todos os âmbitos do direito, como 

assevera o artigo 13, que dispõe: 

ARTICULO 13. — Aplicación. Toda norma, reglamentación o 
procedimiento deberá respetar el derecho humano a la identidad de 
género de las personas. Ninguna norma, reglamentación o 
procedimiento podrá limitar, restringir, excluir o suprimir el 
ejercicio del derecho a la identidad de género de las personas, 
debiendo interpretarse y aplicarse las normas siempre a favor 
del acceso al mismo [destacou-se]. 

  
 Isto é, o direito à identidade de gênero deverá ser efetivado e 

reconhecido seja no âmbito civil, seja no âmbito trabalhista, e nenhuma norma 

poderá discriminar o exercício do reconhecimento da identidade de gênero de cada 

indivíduo.  

É observado, portanto, que tal lei foi um importante passo como um 

instrumento não só de reconhecimento a um direito, como também uma tutela 

protetiva contra atos discriminatórios que venham a tentar reprimir o exercício deste.  

Sobre a importância de tal lei e do reconhecimento de direitos às pessoas 

transgênero, Maddaleno (2017, online) preceitua que: 

Las leyes son importantes por el peso simbólico que conlleva la 
afirmación del Estado de la identidad de género y la orientación 
sexual no hegemónica. Es el primer paso para comenzar a reparar 
esa vulneración de derechos. Pero sabemos que queda mucho por 
reparar con esta población y que hace falta poder 

                                                                                                                                                                                     
produzcan discriminaciones arbitrarias fundadas en razones de sexo, religión o raza, pero 

no cuando el diferente tratamiento responda a principios de bien común, como el que se 

sustente en la mayor eficacia, laboriosidad o contracción a sus tareas por parte del 

trabajador. 

Art. 73. —Prohibición. Libertad de expresión. El empleador no podrá, ya sea al tiempo de su 
contratación, durante la vigencia del contrato o con vista a su disolución, realizar encuestas, 
averiguaciones o indagar sobre las opiniones políticas, religiosas, sindicales, culturales o de 
preferencia sexual del trabajador. Este podrá expresar libremente sus opiniones sobre tales 
aspectos en los lugares de trabajo, en tanto ello no interfiera en el normal desarrollo de las 
tareas 
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garantizar el acceso igualitario a las políticas públicas, 
para construir una sociedad más justa y más equitativa, que 
pueda ser capaz de enriquecerse con la diversidad. [destacou-se] 

  

 Mostra-se, assim, a importância e o peso simbólico que as leis refletem 

na concretização de direitos que anteriormente não eram assegurados aos 

indivíduos em razão de sua orientação sexual ou de sua identidade de gênero. 

 Outro ponto importante foi a extensão da cobertura do Seguro de 

Capacitação e Emprego32 às pessoas transgênero pela resolução 331/2013, emitida 

pelo Ministério de Trabalho, Emprego e Seguridade Social da Argentina33. Em seu 

artigo 1º, consta que a resolução tem como finalidade: 

Extiéndese la cobertura prevista por el SEGURO DE 
CAPACITACION Y EMPLEO, instituido por el Decreto Nº 336/06, a 
personas en situación de desempleo cuya identidad de gênero, 
en los términos del artículo 2° de la Ley Nº 26.743, no sea 
coincidente con el sexo asignado al momento de su nacimiento. 
[destacou-se] (2013, online) 
 

 Isto é, tal cobertura será estendida a todas as pessoas desempregadas 

cuja identidade de gênero, nos termos do artigo 2º da lei 26.743 (Lei da Identidade 

de Gênero), não seja coincidente com o sexo designado no momento de seu 

nascimento. Demonstra-se, dessa forma, a sistematização das normas argentinas, 

na medida em que a Lei de Identidade de Gênero é referenciada em resoluções do 

âmbito laboral. 

O decreto 336/2006, que estatui o seguro de capacitação e emprego tem 

o objetivo de: “[...]brindar apoyo a los trabajadores desocupados en la búsqueda 

activa de empleo, en la actualización de sus competencias laborales y en su 

inserción en empleos de calidad.” 

Dessa forma, ao integrar os transgêneros dentro desse seguro, o governo 

argentino mostrou-se preocupado na acessibilidade destas pessoas ao emprego, um 

                                                           
32El Seguro de Capacitación y Empleo (ScyE) brinda capacitación, una suma en dinero y 
prestaciones para que quienes buscan activamente trabajo consigan un empleo de calidad. 
Está abierto a grupos de personas desocupadas especialmente vulnerables a quienes el 
Ministerio habilita para su incorporación tras analizar sus calificaciones educativas, 
precariedad laboral y niveles de ingreso del grupo familiar. El ingreso se realiza de manera 
personal o por vía de una presentación de los organismos públicos designados. 
 
33 Resolução completa em: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/210000-
214999/213578/norma.htm 
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direito social garantido pela Constituição. César Cigliutti, presidente da Comunidade 

Homossexual Argentina (CHA), afirmou que: 

Resoluciones como la promulgada por el Ministerio de Trabajo de la 
Nación, son una respuesta digna frente al violento grado de 
marginalidad que tienen las personas travestis y trans que, en casi su 
totalidad deben prostituirse para subsistir, podrán empezar a pensar 
en otra realidad laboral. Es una valiente respuesta de política pública 
hacia la parte más vulnerable de nuestra comunidad. Con orgullo 
afirmamos que Argentina muestra al mundo el valor y la protección a 
la diversidad y a la igualdad social34. (2013, online) 

 

 Quer dizer, tal resolução mostra-se importante no quesito de 

acessibilidade ao emprego pelas pessoas transgênero, tornando-se, assim, um 

instrumento protetivo contra a discriminação, na medida em que contribui através do 

incentivo de tal seguro pela inserção dessa minoria no ambiente laboral. 

 Vale destacar, ainda, três leis referentes à discriminação, qual seja, a 

lei 23.592/88, a lei 5261/2015 (lei específica da cidade de Buenos Aires) e a lei 

14.783/15, sendo esta última da Província de Buenos Aires.35 

 A lei 23.592/88 é uma lei antidiscriminatória e que pune quem praticar 

atos discriminatórios. Como seu artigo 1º dispõe: 

Artículo 1º - Quien arbitrariamente impida, obstruya, restrinja o 

de algún modo menoscabe el pleno ejercicio sobre bases 

igualitarias de los derechos y garantías fundamentales 

reconocidos en la Constitución Nacional, será obligado, a 

pedido del damnificado, a dejar sin efecto el acto 

discriminatorio o cesar en su realización y a reparar el 

daño moral y material ocasionados [destacou-se]. 

A los efectos del presente artículo se considerarán 

particularmente los actos u omisiones discriminatorios 

determinados por motivos tales como raza, religión, 

nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo, 

posición económica, condición social o caracteres físicos. 

 

 Como se pode perceber, tal lei prevê que quem impedir, obstruir, 

restringir ou de algum modo menosprezar o exercício dos direitos e garantias 

fundamentais na Constituição da Argentina, será obrigado a, além de deixar sem 

efeito o ato discriminatório, também reparar material e moralmente. 

                                                           
34 Disponível em: http://www.cha.org.ar/ministerio-de-trabajo-protege-la-identidad-de-genero 
35 Disponível em: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/20000-
24999/20465/texact.htm 
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Houve certo debate na Argentina acerca da aplicação no contrato de 

trabalho das medidas antidiscriminatórias previstas na lei 23.592/88, mas a Corte 

Suprema de Justiça da Nação Argentina, no dia 7 de dezembro de 2010, conforme 

Mansueti (2011, p. 11-12) estabelece: 

resolvió, por mayoría, em “Recurso de hecho deducido por la 
demandada em la causa ‘Álvarez, Maximiliano u outros c/ Cencosud 
S.A s/ acción de amparo’”, que las disposiciones de la Ley 23.592 
son aplicables al despido en el âmbito de la relación de empleo 
privada [destacou-se].  
 

 Mansueti (2011, p. 22) destaca, ainda, quatro razões as quais 

fundamentariam a aplicação da lei 23.592/88 no âmbito da relação laboral, quais 

sejam: 

a) nada hay em el texto de la ley ni em la finalidad que persigue que 
indique lo contrario; b) la proscripción de la discriminación no admite 
salvedades o âmbitos de tolerância, sino que debe ser reprochable 
em todos los casos; c) el carácter “antrópico” del contrato de trabajo, 
hace que em dicho ámbito la aplicabilidad de la norma 
antidiscriminatoria sea “por demás apropriada y necesaria”; y d) no 
existe incompatibilidad entre la reinstalación del trabajador víctima de 
um distracto discriminatorio y el derecho a contratar y ejercer 
industria lícita, ya que como fue resuelto en el caso “Madorrán”, la 
protección del derecho a trabajar (art. 6.1. del Pidesc), si bien no 
impone la reinstalación, tampoco la descarta, siendo que todas las 
víctimas de violaciones del derecho al trabajo “tienen derecho a uma 
reparación adecuada, que puede adoptar la forma de una 
restitución”, la que así también se encuentra prevista por Protocolo 
de San Salvador (art. 7.d).  

 
 Tais argumentos mostram que a discriminação deve ser reprimida em 

todos os âmbitos jurídicos e, por tal razão, seria perfeitamente possível a aplicação 

de tal lei na seara trabalhista. 

Portanto, tornou-se pacífico o entendimento de que a lei 

antidiscriminatória argentina seria aplicável na relação laboral, destacando-se casos 

em que a demissão ocorrera por motivos discriminatórios.  

Sendo assim, caso uma demissão ocorra por tais motivos, esta não 

configurará nenhum efeito, tendo em vista a aplicação do artigo 1º da lei 23.592/88, 

devendo o empregado, dessa forma, ser reintegrado ao seu trabalho. 

 Na segunda parte do artigo, fala-se que considerar-se-á 

particularmente as ações e omissões discriminatórias em razão de motivos tais 

como a raça, religião, nacionalidade, ideologia, opinião política, sexo, posição 

econômica, condição social ou caracteres físicos. 
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 Extrai-se, dessa forma, que tais motivos não representam um rol 

exaustivo, haja vista a utilização do termo “particularmente” nele, ou seja, apesar de 

demonstrarem de forma expressa alguns tipos de discriminação, as outras formas de 

não estarão excluídas.  

Assim, apesar de não existir os termos referentes à discriminação em 

razão da orientação sexual e da identidade de gênero, tal lei poderá ser aplicada aos 

casos de condutas discriminatórias, pelo que se pode depreender de seu artigo 1º. 

A lei 5261/2015, uma lei específica da cidade de Buenos Aires36, prevê 

expressamente entre os tipos de discriminação a orientação sexual e a identidade 

de gênero em seu artigo 3º.  

Referida lei apresenta pontos importantes na medida em que conceitua o 

que seria discriminação, inclusive mostrando as diferenças entre discriminação 

direta e indireta, assim como demonstra o que seriam atos discriminatórios e quais 

seriam as sanções decorrentes da prática destes, tais como a reparação e a 

anulação de efeitos destes. 

Nesse sentido, vale destacar o artigo 1º e o artigo 3º, as quais ressaltam 

quais seriam os objetivos de tal lei e o que seriam atos discriminatórios: 

Artículo 1º.- Objeto. Orden Público. La presente Ley tiene por 
objeto: 
a. garantizar y promover la plena vigencia del principio de 
igualdad y no discriminación, con vistas a asegurar el efectivo 
ejercicio de los derechos de todas las personas y grupos de 
personas. 
b. prevenir la discriminación en todas sus formas, a través de 
la implementación y el desarrollo de políticas públicas 
inclusivas y acciones afirmativas que promuevan la igualdad de 
oportunidades y fomenten el respeto a la diversidad y a la 
dignidad inherente de cada ser humano. [destacou-se] 
c. sancionar y reparar los actos discriminatorios, garantizando el 
acceso a la justicia y generando condiciones aptas para erradicar la 
discriminación, la xenofobia y el racismo. 

 

Artículo 3°.- Definición. Se consideran discriminatorios: 

a. Los hechos, actos u omisiones que tengan por objeto o por 
resultado impedir obstruir, restringir o de cualquier modo 
menoscabar, arbitrariamente, de forma temporal o permanente, el 
ejercicio igualitario de los derechos y garantías reconocidos en la 
Constitución Nacional, la Constitución de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, las leyes nacionales y de la Ciudad dictadas en su 
consecuencia, en los tratados internacionales de Derechos Humanos 
vigentes y en las normas concordantes, a personas o grupos de 

                                                           
36 Disponível em: http://www2.cedom.gov.ar/es/legislacion/normas/leyes/ley5261.html 
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personas, bajo pretexto de: etnia, nacionalidad, color de piel, 
nacimiento, origen nacional, lengua, idioma o variedad lingüística, 
convicciones religiosas o filosóficas, ideología, opinión política o 
gremial, sexo, género, identidad de género y/o su expresión, 
orientación sexual[destacou-se], edad, estado civil, situación 
familiar, trabajo u ocupación, aspecto físico, discapacidad, condición 
de salud, características genéticas, situación socioeconómica, 
condición social, origen social, hábitos sociales o culturales, lugar de 
residencia, y/o de cualquier otra condición o circunstancia personal, 
familiar o social, temporal o permanente. 
b. Toda acción u omisión que, a través de patrones 
estereotipados, insultos, ridiculizaciones, humillaciones, 
descalificaciones, y/o mensajes que transmitan y/o reproduzcan 
dominación, desigualdad y/o discriminación en las relaciones 
sociales, naturalice o propicie la exclusión o 
segregación[destacou-se]. 
c. Las conductas que tiendan a causar daño emocional o 
disminución de la autoestima, perjudicar y/o perturbar el pleno 
desarrollo personal y/o identitario, degradar, estigmatizar o cualquier 
otra conducta que cause perjuicio a su salud psicológica y a la 
autodeterminación de las personas bajo cualquier pretexto 
discriminatorio. 

 

Percebe-se, à vista disso, que tal lei insere a orientação sexual e a 

identidade de gênero dentro dos tipos discriminatórios, além de ser bastante 

educativa e clara ao conceituar alguns tópicos comentados anteriormente. 

Por fim, destaca-se a lei 14.783/2015, uma lei da Província de Buenos 

Aires que instituiu que os órgãos públicos deste local37 deverão reservar, pelo 

menos, uma cota de 1% dos empregos para pessoas travestis, transexuais ou 

transgêneros, conforme preceitua em seu artigo 1º.38 

Tal medida tem como finalidade incentivar à acessibilidade a um trabalho 

digno por parte dessa minoria, tendo em vista a sua exclusão social que acaba 

tendo como consequência no meio laboral. 

Percebe-se, dessa maneira, que tal lei mostra-se como uma ação 

afirmativa que visa a inserir no âmbito laboral tal minoria, sendo, portanto, uma 

discriminação positiva.  

Conforme ressaltado por Marmelstein (2014, p. 75), esta ocorre através 

do dever de adotar normas ou condutas em favor de indivíduos que estejam em 

                                                           
37 Disponível em: http://www.gob.gba.gov.ar/legislacion/legislacion/l-14783.html 
38ARTÍCULO 1°: Objeto. El Sector Público de la Provincia de Buenos Aires, debe ocupar, en 
una proporción no inferior al uno por ciento (1%) de la totalidad de su personal, a 
personas travestis, transexuales y transgénero que reúnan las condiciones de idoneidad 
para el cargo y establecer reservas de puestos de trabajo a ser exclusivamente ocupados 
por ellas, con el fin de promover la igualdad real de oportunidades en el empleo público. 
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situações de desvantagem, seja esta econômica, social ou cultural para que tais 

pessoas possam usufruir de seus direitos de forma igualitária. 

É observado, dessa forma, que a Argentina, apesar de não tutelar 

expressamente em sua Constituição acerca da proibição de discriminação em razão 

da identidade de gênero, traz em outros instrumentos normativos medidas que 

coíbem tal prática, não só no âmbito nacional, como também nas legislações locais 

e de províncias. 

 

2.2. UNIÃO EUROPÉIA 

Na Europa, a tutela protetiva em relação à discriminação em razão da 

orientação sexual e da identidade de gênero, aos poucos, vem sendo construída 

através de interpretações de dispositivos e recomendações de diferentes órgãos que 

ampliam os parâmetros de condutas discriminatórias proibidas. 

Dentre as tutelas antidiscriminatórias, vale destacar, inicialmente, a 

Convenção Européia de Direitos Humanos39, que, em seu artigo 14, dispõe sobre a 

não-discriminação em relação a alguns tópicos, tais como: 

Artigo 14 - O gozo dos direitos e liberdades reconhecidos na 
presente Convenção deve ser assegurado sem quaisquer distinções, 
tais como as fundadas no sexo, raça, cor, língua, religião, opiniões 
políticas ou outras, a origem nacional ou social, a pertença a uma 
minoria nacional, a riqueza, o nascimento ou qualquer outra situação. 

Percebe-se, porém, que em tal dispositivo não consta a orientação sexual 

e a identidade de gênero.Ressalta-se, entretanto, que nas recomendações do 

Conselho Europeu é explanado que tal rol de formas discriminatórias não é 

exaustivo, mas apenas exemplificativo. 

Além disso, como Korkiamäki (2014, p. 24)assevera acerca se a 

identidade de gênero estaria ou não incluída como forma de discriminação proibida 

no artigo 14 da Convenção Européia de Direitos Humanos: 

Gender identity as a ground protected from discrimination is not 
explicitly mentioned in the Convention text. However, it is interpreted 
to be included under the “or other status” clause under Article 14 of 
ECHR. The Court has affirmed the view in its case law. In PV v 
Spain, decided in 2010, the Court explicitly emphasised that, although 
no issue of sexual orientation arose in the current case, 

                                                           
39 Disponível em: https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_POR.pdf 
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“transsexualism” was a notion covered by Article 14, which contained 
a non-exhaustive list of prohibited grounds for discrimination40. 
 

Destaca-se, dessa forma, que a inclusão da discriminação em razão da 

identidade de gênero adveio de casos concretos que ocorreram não só na Corte 

Europeia de Direitos Humanos, como também no Tribunal de Justiça da União 

Europeia, além de recomendações e diretivas feitas pelo Conselho Europeu, como 

será explicado adiante. 

Outro instrumento protetivo que vale ser apontado é a Carta Social 

Europeia41, que faz menção a dispositivos que tutelam contra a discriminação, 

destacando-se a parte V, artigo E, que dispõe: 

Artigo E - Não discriminação - O gozo dos direitos reconhecidos na 
presente Carta deve ser assegurado sem qualquer distinção 
baseada, nomeadamente, na raça, na cor, no sexo, na língua, na 
religião, nas opiniões políticas, ou em quaisquer outras opiniões, na 
ascendência nacional ou na origem social, na saúde, na pertença a 
uma minoria nacional, no nascimento ou em qualquer outra situação. 

Deve-se fazer menção, também, a Employment Equality Directive42, 

também conhecida como a diretiva EED 200/78/EC que garante o tratamento 

igualitário e a não-discriminação no ambiente laboral, proibindo discriminação em 

razão da religião e crença, idade, deficiência e orientação sexual, além de destacar 

a discriminação direta, indireta, o assédio moral e a instrução para discriminar. 

Deve ser explicado que uma diretiva “é um ato legislativo que fixa um 

objetivo geral que todos os países da UE devem alcançar. Contudo, cabe a cada 

país elaborar a sua própria legislação para dar cumprimento a esse objetivo” (2018, 

online). 

 Isto é, a diretiva é apenas uma finalidade, uma medida que cada país 

da União Européia deve criar e implantar em seu país através de sua legislação 

nacional, ou seja, a diretiva é um instrumento que orienta cada país a cumprir um 

objetivo através de sua própria legislação. Destaca-se que, conforme informação 

                                                           
40 Identidade de gênero como uma forma de discriminação não está explicitamente 
mencionada no texto da Convenção Européia de Direitos Humanos. Contudo, é interpretado 
para estar incluído em “outros tipos de situação” no artigo 14. A Corte Européia de Direitos 
Humanos afirmou tal interpretação em um caso concreto, qual seja,PV versus Spain, em 
2010, enfatizando que, embora não houvesse nenhum caso de orientação sexual no 
presente caso, “transexualismo” estava incluída pelo artigo 14, que incluído um rol 
exemplificativo de formas de discriminação. [tradução livre do autor] 
41Disponível em: http://www.gddc.pt/siii/docs/rar64A-2001.pdf 
42 Para maiores informações: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-08-69_en.htm 
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obtida pela Comissão Européia, todos os países já transpuseram tal diretiva em lei 

nacional. 

 Sobre a proteção relacionada à discriminação em razão da identidade 

de gênero, vale ser apontada a diretiva 2006/54/CE43 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, promulgada no dia 5 de julho de 2006, que se refere à aplicação do 

princípio da igualdade de oportunidades e igualdade de tratamento entre homens e 

mulheres em domínios ligados ao emprego e à atividade profissional, também 

chamada de Gender Equality Directive. 

 Tal diretiva alterou a diretiva 76/207/CEE 44do Conselho, de 9 de 

Fevereiro de 1976, relativa à concretização do princípio da igualdade de tratamento 

entre homens e mulheres no que se refere ao acesso ao emprego, à formação e 

promoção profissionais e às condições de trabalho, na medida em que incluiu a 

discriminação em razão da mudança de gênero, conforme pode ser observado pelo 

seção 3 que preceitua: 

(3) O Tribunal de Justiça considerou que o âmbito de aplicação do 
princípio da igualdade de tratamento entre homens e mulheres não 
pode ser limitado à proibição da discriminação com base no fato de 
uma pessoa ser de um ou de outro sexo. Tendo em conta o seu 
objetivo e a natureza dos direitos que pretende salvaguardar, aplica-
se também à discriminação em razão da mudança de gênero de 
uma pessoa[destacou-se]. 

 

Deve ser ressaltada a importância de tal diretiva, tendo em vista que é foi 

a primeira a explicitar a proteção em relação à redesignação de gênero.  

Entretanto, conforme estudo feito pela Agência de Direitos Fundamentais 

(2010, p. 21), destaca-se que “EU law is not explicit concerning the right to equal 

treatment of transgender people who have not undergone and do not intend to 

undergo gender reassignment surgery45.” 

Isto é, apesar de tal diretiva ter sido um instrumento normativo importante, 

não há a proteção expressa de pessoas transgênero que não tenham feito ainda a 

cirurgia de redesignação ou que não pretendam fazê-la, o que poderia gerar uma 

discussão se tais indivíduos estariam incluídos nessa tutela protetiva ou não.  

                                                           
43 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0054&from=EN 
44 Disponível em: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:31976L0207&from=PT 
45 A legislação da União Européia não explicita o direito ao tratamento igualitário a 
transgêneros que não fizeram a cirurgia de redesignação de gênero ou não pretendem fazê-
la. [tradução livre do autor] 
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Salienta-se que a técnica legislativa deveria ter expressado a 

discriminação em razão da identidade de gênero, pois dessa maneira englobaria de 

forma mais completa. 

Anteriormente, contudo, vale dizer que não havia proteção em relação à 

discriminação em razão da identidade de gênero, tendo em vista que o Tribunal de 

Justiça da União Europeia não enquadrava tal tipo de discriminação como 

discriminação em razão do sexo.   

Após um caso concreto é que tal situação começou a ser alterada, 

conforme estudo feito pelo Conselho Europeu (2011, p. 117)assevera: 

“Sex” discrimination in employment is currently the legal basis of 
European Union legislation to combat employment discrimination on 
the ground of gender reassignment. One of the employment cases 
before the Court of Justice of the European Union on discrimination 
on the grounds of gender identity produced a landmark judgment. In 
1996 it found that dismissal of a transsexual person for reasons 
related to gender reassignment was precluded under the 1976 Equal 
Treatment Directive on prohibition of discrimination on the ground of 

“sex”.46 
 

Já em relação às recomendações na União Europeia, destaca-se que 

estas não vinculam os países e apenas sugerem formas de atuação que poderiam 

ser utilizados pelos Estados para a efetivação de alguma medida. (2018, online). 

 Neste sentido, é relevante citar que, em 2010, o Comitê de Ministros do 

Conselho da Europa emitiu uma recomendação em relação a medidas de combate 

referentes à discriminação em razão da orientação sexual e da identidade de 

gênero, qual seja a Recommendation CM/Rec (2010)5, a qual dispõe acerca de 

duas condutas protetivas em relação ao ambiente laboral, sendo estas: 

29. Member states should ensure the establishment and 
implementation of appropriate measures which provide effective 
protection against discrimination on grounds of sexual 
orientation or gender identity in employment and occupation in 
the public as well as in the private sector. These measures 
should cover conditions for access to employment and 
promotion, dismissals, pay and other working conditions, 

                                                           
46Discriminação em razão de sexo no emprego é, atualmente, a base legal da legislação da 
União Europeu para combater a discriminação laboral na discriminação em razão da 
redesignação de gênero. Um dos casos do Tribunal de Justiça da União Europeia de 
discriminação em razão da identidade de gênero produziu um caso referencial. Em 1996 foi 
apresentado um caso de uma demissão de uma pessoa transexual por razões relacionadas 
à redesignação de gênero e este estava excluído da proteção da Diretiva de Tratamento 
Igualitário de 1976, que abordava a discriminação em razão do sexo. [tradução livre do 
autor] 
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including the prevention, combating and punishment of 
harassment and other forms of victimisation. 47 

30. Particular attention should be paid to providing effective 
protection of the right to privacy of transgender individuals in 
the context of employment, in particular regarding employment 
applications, to avoid any irrelevant disclosure of their gender 
history or their former name to the employer and other 
employees.48 

 Isto é, cada Estado é responsável por criar medidas adequadas de 

proteção contra tais tipos de discriminação, assim como medidas de acessibilidade, 

promoção, demissões, pagamento e outros tipos de condições de trabalho, assim 

como a prevenção, combate e punição de formas de assédio em razão da 

identidade de gênero. Há, também, outras recomendações, tais como a 

Recomendação1915 (2010) e a Resolução 1728 (2010) da Assembléia Parlamentar 

do Conselho da Europa que abordam também aborda a discriminação em razão da 

orientação sexual e da identidade de gênero.49 

 Em relação aos casos concretos envolvendo transgêneros ocorridos na 

Corte Europeia de Direitos Humanos e no Tribunal de Justiça da União Europeia, 

destaca-se que ambas utilizam formas diferentes ao abordar casos de 

discriminação, isto é, como Sivonen (2011, p. 12) diferencia: 

In reality, the ECtHR has hardly even ruled explicitly under Article 14 
(Prohibition of Discrimination) of the ECHR in cases related to trans 
persons. Both the ECthr and the Comission have usually preferred to 
decide such cases with references to the substantial  Articles, (e.g. 3 
(Prohinition of Torture), 6 (Right to a Fair Trial), 8 (Right to Respect 
for Private and Family Life) and 12 (Right to Marry) alone, following 
by now somewhat dated judicial practice. […] The ECtHR’s doctrine 
on differential treatment is rarely referred to explicitly. This is in 
contrast with the Court of Justice where the non-discrimination 
approach is explicit, as the EU equal treatment directives provide the 
basis for the rulings.50 

                                                           
47  Estados-Parte devem assegurar o estabelecimento e a implementação de medidas 
apropriadas que providenciem efetiva proteção contra discriminação em razão da orientação 
sexual e da identidade de gênero no emprego e ocupação não só no setor público, como 
privado. Essas medidas devem acompanhar condições de acesso ao emprego, juntamente 
de promoções, demissões, pagamentos e outras condições de emprego, incluindo 
prevenção, combate e punição ao assédio e outras formas de vitimização. (tradução livre do 
autor) 
48  Deve-se ocorrer uma atenção particular no fornecimento de efetiva proteção do direito à 
privacidade de indivíduos transgêneros no contexto laboral, particularmente nas entrevistas 
de emprego, para que seja evitada qualquer revelação irrelevante sobre seu gênero ou seu 
antigo nome para o empregador e os outros empregadores. (tradução livre do autor) 
49 Disponível em: https://rm.coe.int/168047f2a6 
50  Na realidade, a Corte Europeia de Direitos Humanas raramente tem decidido casos 
relacionados aos transgêneros com fundamento no artigo 14 da Convenção Europeia de 
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 Quer dizer, a Corte Europeia de Direitos Humanos, em casos 

envolvendo transgêneros, normalmente não abordam a questão da não-

discriminação, mas sim elaboram uma abordagem mais baseada nos direitos 

humanos, no sentido do direito à autodeterminação, enquadrado no direito ao 

respeito à vida privada e familiar prevista no artigo 8º da Convenção Europeia de 

Direitos Humanos,  

Já o Tribunal de Justiça da União Europeia aborda mais explicitamente a 

questão da proibição da discriminação e a necessidade um tratamento igualitário 

através de suas diretivas.  

Por fim, observa-se que a proteção relativa à discriminação em razão da 

identidade de gênero no âmbito laboral na União Europeia advém, principalmente, 

de decisões na Corte Europeia de Direitos Humanos e no Tribunal de Justiça da 

União Europeia, juntamente de diretivas, em particular a 76/207/CEE e as 

recomendações de alguns órgãos, especificamente as do Conselho Europeu. 

 

2.2.1. Caso P. contra S. e Cornwall County Council 

Necessita-se comentar acercado Caso P. contra S. e Cornwall County 

Council51, um caso emblemático ocorrido em 1993, no Industrial Tribunal da cidade 

de Truro, de discriminação em razão da identidade de gênero, especificamente em 

razão de uma pessoa que havia feito uma cirurgia de redesignação de gênero. 

Tal caso concreto acabou sendo remetido ao Tribunal de Justiça Europeu 

com duas questões prejudiciais acerca da interpretação da diretiva 76/207/CEE do 

Conselho. 

O caso refere-se à situação em que P. trabalhava como gestora em um 

estabelecimento de ensino, sendo este dependente do Cornwall County Council, 

uma entidade administrativa territorialmente competente. 

                                                                                                                                                                                     
Direitos Humanos, a qual dispõe da proibição da discriminação. Não só a Corte, como sua 
Comissão normalmente decidem tais casos referenciando artigos substanciais, tais como o 
da proibição de tortura, direito a um processo equitativo, direito ao respeito pela vida privada 
e familiar e direito a casar. A “doutrina” da Corte Europeia de Direitos Humanos em relação 
a proibição da discriminação é raramente referenciado explicitamente, ao contrário do 
Tribunal de Justiça da União Europeia em que a abordagem da não-discriminação é 
explícita, na medida em que utiliza-se das diretivas de tratamento igualitário da União 
Européia para fundamentar suas decisões. (tradução livre do autor) 
51 Disponível em: Ácordão do caso concreto: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:61994CJ0013&from=EN 
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Um ano após sua contratação, informou S., diretor encarregado da gestão 

do estabelecimento sua intenção de submeter-se a um processo de mudança de 

sexo.Iniciou-se, então, uma fase chamada life test, período este em que P. iria se 

vestir e comportar-se como mulher e que posteriormente foi seguida de intervenções 

cirúrgicas.  

Em setembro de 1992, após seu tratamento cirúrgico, P. recebeu um 

aviso prévio de demissão e acabou ajuizando uma ação contra S. e o Cornwall 

County Council no Industrial Tribunal, afirmando que havia sido vítima de uma 

discriminação em razão do sexo. Em contrapartida, S. e o Cornwall County Council 

sustentaram que a sua demissão havia sido devido a excesso de empregados.  

Neste caso, o Industrial Tribunal informou que a legislação referente a tal 

discriminação seria a Sex Discrimination Act, de 1975 e as diretivas comunitárias, 

mas no direito inglês não havia nada especificado sobre a discriminação em relação 

à pessoa transexual.  

Tal questionamento, então, foi levado ao Tribunal de Justiça da União 

Europeia com a finalidade de saber para saber se a diretiva comunitária do 

Conselho da União Européia, que na época era a Directiva 76/207/CEE, relacionada 

à concretização do princípio da igualdade de tratamento entre homens e mulheres 

no que se refere ao acesso ao emprego, à formação e promoção profissionais e às 

condições de trabalho tinha um âmbito de aplicação mais amplo que a legislação 

nacional.  

Foi questionado se tal a tutela antidiscriminatória em matéria de gênero 

abrangia as peculiaridades da transexualidade, tendo o Tribunal, em seu acórdão 

(1996, online), disposto que: 

Nestas condições, o âmbito de aplicação da directiva não pode 
reduzir-se apenas às discriminações resultantes da pertença a um ou 
a outro sexo. Tendo em conta o seu objectivo e a natureza dos 
direitos que visa proteger, a directiva tem igualmente por finalidade 
aplicar-se às discriminações que têm a sua origem, como no caso de 
figura, na mudança de sexo da interessada. Com efeito, tais 
discriminações assentam essencialmente, senão exclusivamente, no 
sexo da interessada. Assim, quando uma pessoa é despedida 
porque tem a intenção de sofrer ou porque sofreu uma mudança de 
sexo, é objecto de um tratamento desfavorável relativamente às do 
sexo de que era considerada fazer parte antes desta operação. 
Tolerar essa discriminação equivaleria a ignorar, em relação a 
essa pessoa, o respeito da dignidade e da liberdade a que tem 
direito e que o Tribunal deve proteger[destacou-se]. 
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 Dessa forma, percebe-se que o Tribunal de Justiça Europeu 

fundamentou que tal diretiva deveria ser estendida e aplicada a pessoas que fizeram 

cirurgias de redesignação sexual, sendo aplicado o princípio da dignidade e da 

liberdade previstos na Convenção Europeia de Direitos Humanos.  

Analisando tal caso, percebe-se que a dignidade e a liberdade, nesse 

sentido a autodeterminação, são utilizados como instrumentos de proteção e 

extensão de direitos aos transgêneros. Posteriormente, a diretiva foi reformulada e a 

atualmente aplicada é a 2006/54/CE, de 5 de julho de 2006, em que em sua seção 3 

aborda que a aplicação em casos de discriminação em razão da mudança de 

gênero, como anteriormente explicado. 

Em relação ao ônus da prova nestes casos, quais sejam de discriminação 

baseada no sexo, destaca-se a diretiva 97/80/CE do Conselho, datada do dia 15 de 

dezembro de 1997, que em seu artigo 4º, seção 1, dispõe que o ônus da prova seria 

do empregador em comprovar que não teria praticado uma conduta discriminatória:  

 
Os Estados-membros tomarão as medidas necessárias, em 
conformidade com os respectivos sistemas jurídicos, para assegurar 
que quando uma pessoa que se considere lesada pela não 
aplicação, no que lhe diz respeito, do princípio da igualdade de 
tratamento apresentar, perante um tribunal ou outra instância 
competente, elementos de facto constitutivos da presunção de 
discriminação directa ou indirecta, incumba à parte demandada 
provar que não houve violação do princípio da igualdade de 
tratamento[destacou-se]. 

 

2.3. ESTADOS UNIDOS 

Nos Estados Unidos, não há nenhuma lei federal expressa que tutele 

contra a discriminação em razão da identidade de gênero no âmbito laboral, o que 

gera uma maior vulnerabilidade dos transgêneros frente aos seus empregados, 

tendo em vista a inexistência de uma lei protetiva contra condutas discriminatórias. 

Muitas vezes a proteção advém de uma interpretação extensiva do Título 

VII da Lei dos Direitos Civis de 1964, de leis estaduais ou municipais, nas quais 

enquadram a orientação sexual e a identidade de gênero como tipos de 

discriminação ou de políticas internas de cada empresa. 
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No âmbito federal, destaca-se o Título VII da Lei dos Direitos Civis de 

1964, na qual aborda a proteção contra a discriminação no âmbito laboral52, 

dispondo que: 

It shall be an unlawful employment practice for an employer … to 
discriminate against any individual with respect to his compensation, 
terms, conditions, or privileges of employment, because of such 
individual’s race, color, religion, sex, or national origin.53 

O termo “sexo” configurou grandes divergências nos tribunais, na medida 

em que alguns tribunais entendiam que a identidade de gênero estaria englobada 

em tal forma de discriminação e outros discordavam.  

A história legislativa do Título VII da Lei dos Direitos Civis de 1964 nos 

mostra que seu principal objetivo era combater a discriminação racial no ambiente 

de trabalho, mas alguns outros tipos discriminatórios foram incluídos em tal título, 

como o analisado, qual seja a praticada em razão do sexo. 

Sobre sua inclusão, destaca-se que Dunson (2001, p. 468) bem pontua 

que: 

The inclusion of “sex” in the list of unlawful bases for discrimination 
under Title VII of the Civil Rights Act of 1964 was fortuitous. “Sex” 
was added by amendment to the list of “race, color, religion or 
national origem” with the intention of discrediting and ultimately 
defeating the bill. […] Thus, there was essentially no debate 
regarding the meaning of “sex” or Congress’ intent in including the 
word in the list of unlawful bases of discrimination.54 
 

É observado, dessa forma, que não houve nenhuma discussão sobre o 

que o termo “sexo” representaria na época da sua publicação, o que acabou 

gerando, posteriormente, inúmeras ações de transgêneros utilizando tal lei como 

instrumento protetivo contra discriminação no ambiente de trabalho, tendo como 

conseqüência inúmeros casos as quais os tribunais utilizavam uma interpretação 

estrita do sentido de sexo, qual seja o sentido biológico. 

                                                           
52 Disponível em: https://www.aauw.org/what-we-do/legal-resources/know-your-rights-at-
work/title-vii/ 
53 Será considerada ilegal qualquer conduta praticada pelo empregador que discrimine 
contra qualquer indivíduo em relação à sua remuneração, termos, condições ou privilégios 
do trabalho devido à sua raça, cor, religião sexual ou origem. (tradução livre do autor)  
54 A inclusão do termo sexo na lista das ilegais razões de discriminar no Título VII da Lei dos 
Direitos Civis de 1964 ocorreu de forma fortuita. “Sexo” foi incluído por emenda na lista de 
raça, cor, religião ou origem com a intenção de desacreditar e frustrar a criação de tal lei. 
Portanto, não só não houve nenhum debate acerca do significado sexo ou intenção do 
Congresso em colocá-la inicialmente nas formas ilegais de discriminação. [tradução livre do 
autor] 
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2.3.1 Caso Holloway v. Arthur Andersen (exclusão da proteção) 

 Holloway v. Arthur Andersen55 foi um dos primeiros casos envolvendo 

transgêneros no contexto e utilização do termo “sexo” referente ao Título VII da Lei 

dos Direitos Civis de 1964, na qual Ramona Holloway ajuizou uma ação contra 

Arthur Andersen and Company, um escritório de contabilidade, afirmando que havia 

sido discriminada em razão de sexo. 

 Contextualizando tal caso concreto, destaca-se que Holloway foi 

empregada em 1969 em tal escritório, sendo naquela época conhecida como Robert 

Holloway.  

Em 1970, entretanto, começou a receber tratamentos hormonais 

femininos, por se identificar com um gênero diferente na qual lhe foi atribuído em 

seu nascimento.  

Em fevereiro de 1974, esta foi promovida, na medida em que também 

informou sua supervisora, Marion D. Passard, que ela estava se preparando para a 

cirurgia de redesignação sexual. Logo depois, um representante da empresa 

comentou que ela seria mais feliz em um emprego na qual sua condição de 

transexual fosse desconhecida, mas Holloway negou-se a sair de seu emprego. 

 Em novembro de 1974,ela foi demitida logo após ter solicitado que sua 

informação como empregada fosse alterada para adequar-se ao seu novo nome e 

gênero, qual seja Ramona Holloway. 

 Por esta razão, Ramona ajuizou uma ação baseada no Título VII da Lei 

dos Direitos Civis de 1964 afirmando que havia sido discriminada por sua condição 

de transexual em razão do sexo, violando, portanto, tal instrumento protetivo. 

 Ramona afirmava que gênero e sexo estavam interligados e por tal 

razão tal lei protegeria também os transexuais, enquanto Arthur Andersen afirmava 

que o termo sexo deveria se ater ao seu sentido tradicional, qual seja,baseado em 

características biológicas. 

 O 9º Circuito de Cortes de Apelação dos Estados Unidos acabaram 

negando tal proteção a Ramona, fundamentando que o termo sexo foi inserido com 

a intenção de equiparar homens e mulheres no ambiente de trabalho, tendo o juiz 

Nielsen (1977, online) afirmado que: 
                                                           
55 Caso completo: https://openjurist.org/566/f2d/659/holloway-v-arthur-andersen-and-
company 
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Giving the statute its plain meaning, this court concludes that 
Congress had only the traditional notions of "sex" in mind. Later 
legislative activity makes this narrow definition even more evident. 
Several bills have been introduced to amend the Civil Rights Act to 
prohibit discrimination against "sexual preference." None have been 
enacted into law. Congress has not shown any intent other than to 
restrict the term "sex" to its traditional meaning.Therefore, this court 
will not expand Title VII's application in the absence of Congressional 
mandate. The manifest purpose of Title VII's prohibition against sex 
discrimination in employment is to ensure that men and women are 
treated equally […].56 
 

 Percebe-se, dessa maneira, que o Título VII não era aplicado aos 

transgêneros como instrumento protetivo, na qual muitos juízes fundamentavam 

que, se o legislador quisesse proteger os transgêneros como uma categoria, o  

teriam inserido na lei expressamente. 

 Ramona argumentou, ainda, que o Congresso não poderia excluir 

transexuais de tal proteção, pois seria uma violação ao princípio da igualdade e da 

não-discriminação, ainda afirmando que transexuais estaria englobadas em uma 

“categoria suspeita” por ser uma minoria, mas o juiz Nielsen (1977, online) 

discordou, afirmando:  

[...] “examining the traditional indicia of suspect classification, we find 
that transsexuals are not necessarily a "discrete and insular minority 
[...] nor has it been established that transsexuality is an "immutable 
characteristic determined solely by the accident of birth" like race or 
national origin57.” 

 
Essa interpretação restrita do termo sexo ao sentido biológico/anatômico, 

juntamente do fundamento de que caso o Congresso tivesse a intenção de proteger 

os transgêneros teria o feito expressamente ocorreu em muitos casos concretos, 

                                                           
56 Dando a tal lei seu significado claro, essa Corte conclui que o Congresso tinha apenas 
noções tradicionais do termo “sexo” em sua mente. Atividades legislativas posteriores 
mostram essa definição restrita ainda mais evidente. Várias leis foram introduzidas com o 
intuito de emendar a Lei de Direitos Civis para proibir a “preferência sexual”, mas nenhuma 
teve êxito. O Congresso não tem mostrado nenhuma intenção a não ser a de restringir o 
termo “sexo” para o seu sentido tradicional. Portanto, essa Corte não ampliará a aplicação 
do Título VIII na falta de um comando do Congresso. O propósito do Título VII é proibir a 
discriminação em razão do sexo no âmbito laboral para garantir que homens e mulheres 
sejam tratados igualmente. (tradução livre do autor) 
57 Examinando o tradicional indício de uma categoria suspeita, achamos que transexual não 
são necessariamente uma discreta e insular minoria, nem foi estabelecido que 
transexualidade é uma característica imutável determinada apenas por acidente de 
nascimento, como raça ou origem. (tradução livre do autor) 
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destacando três, quais sejam: Ulane v. Eastern Airlines Inc, Sommers v. Budget 

Marketing e Dobre v. Amtrak. Conforme Mestre (2011, p. 195) pontua: 

The common denominator of these rulings consists in the fact the 
Courts limited the protection to the biological sex and gender was 
protected simply when it was emanation of the cultural patterns 
associated with the biological sex (protecting women because they 
are women).58 
 

2.3.2. Price Waterhouse v. Hopkins 

 O caso Price Waterhouse v. Hopkins59, ocorrido em 1989, no Distrito de 

Columbia, chegando posteriormente na Suprema Corte dos Estados Unidos,foi 

importante como um precedente na proteção dos transgêneros, apesar de não ter 

envolvido nenhum em seu caso concreto. 

Ann Hopkins era funcionária do escritório de contabilidade Price 

Waterhouse há cinco anos antes de proporem a ela uma parceria e, embora ela 

tivesse fechado um contrato governamental de 25 milhões, a diretoria decidiu deixar 

a proposição de parceria no ano seguinte. 

Entretanto, quando o escritório negou-se a propor novamente a parceria, 

Ann ingressou com uma ação alegando discriminação em razão do sexo, tendo em 

vista que outros parceiros na firma, no processo de seleção, tinham forte oposição 

em relação à mulheres em cargos avançados e que Ann não era “feminina o 

suficiente”, que era agressiva e “macho”, devendo fazer um curso de como falar e 

andar como uma mulher, tendo em vista sua agressividade. 

O caso posteriormente chegou a Suprema Corte dos Estados Unidos, 

tendo esta interpretado que o Título VII da Lei dos Direitos Civis de 1964 era 

aplicado ao caso referente, afirmando que o termo “sexo” abrangia também o 

chamado “estereótipo de sexo”, estereótipo do sexo este no qual uma pessoa, por 

ser do sexo masculino deveria se expressar ou se comportar também de forma 

masculina ou caso fosse do sexo feminino, da mesma maneira. 

Neste caso, a Suprema Corte asseverou que: 

[…] we are beyond the day when an employer could evaluate 
employees by assuming or insisting that they matched the stereotype 

                                                           
58  O denominador comum desses julgamentos consite no fato que as Cortes limitavam a 
proteção ao sexo biológico e o gênero estava protegido apenas quando era uma emanação 
dos padrões culturais associados com o sexo biológico (proteger mulheres porque elas são 
mulheres). (tradução livre do autor) 
59 Caso completo: https://supreme.justia.com/cases/federal/us/490/228/ e 
www.oyez.org/cases/1988/87-1167. 
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associated with their group, for in forbidding employers to 
discriminate against individuals because of their sex, Congress 
intended to strike at the entire spectrum of disparate treatment of men 
and women resulting from sex stereotypes.60 
 

Esse julgamento foi primordial em vários outros casos posteriores 

envolvendo transgêneros, pois foi utilizado esse argumento do “sex stereotyping”, 

como nos casos Nichols v Azteca Restaurants e Schewen v Hartford. 

Entretanto, tal proteção ainda não foca na identidade de gênero dos 

transgêneros, haja vista que aborda mais pessoas que não se comportam da 

maneira esperada (estereótipo) correspondente ao seu sexo, ou seja, uma pessoa 

seria discriminada em razão do sexo por esta não adotar ou não se comportar de 

acordo com padrões criados em relação ao seu sexo. 

Mestre (2011, p. 199) aborda que tal proteção acaba por transformar um 

estereótipo normativo em um estereótipo estatístico: 

A normative stereotype is based on a general consensus about how 
members of a social group ought to behave to conform appropriately 
to the norms associated with the membership of a specific group; a 
statistical stereotype consists in characteristic associated with a 
certain group that is underpinned in figures but that may not be true 
for all members of the group. The problem with the approach followed 
in the North-American Courts consists in the fact that they in fact 
have transformed transgendered individuals into men who like to 
wears dresses.61 
 

Dessa forma, ainda há a necessidade de uma tutela protetiva específica 

em razão da identidade de gênero nos Estados Unidos, restando os transgêneros 

desprotegidos do Título VII da Lei dos Direitos Civis de 1964.  

Muitos ainda utilizam a teoria do “sex stereotyping”, mas tal teoria não 

expressa a identidade dos transgêneros, além de não configurar uma proteção 

consistente. 

                                                           
60 Estamos longe do dia em que um empregador poderá avaliar seus empregados 
assumindo ou insistindo que que eles combinem com o estereótipo associado ao grupo 
deles, proibindo, dessa forma, empregadores de discriminar indivíduos baseado no seu 
sexo, o Congresso teve a intenção de proteger o espectro completo da diferença de 
tratamento entre homens e mulheres, inclusive os resultados dos estereótipos de sexo. 
[tradução livre do autor] 
61 Um estereótipo normativo é baseado em um consenso geral sobre como membros de um 
grupo social devem se comportar para se conformar de forma apropriada com as normas 
associadas com a associação daquele grupo específico. Um estereótipo estatístico consiste 
em características associadas a um certo grupo que é sustentada em exemplos que podem 
ser ou não verdadeiros para todos os membros do grupo. O problema com essa abordagem 
é que as Cortes Norte-Americanas transformaram os indivíduos simplesmente em homens 
que gostam de usar vestidos. [tradução livre do autor] 
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Apesar de não existir uma lei federal protetiva, há estados que possuem 

leis estaduais protetivas aos transgêneros, apesar de serem poucos. Em relação a 

tal ponto,Wasser (2016, p. 1114) assevera que: 

Most Americans mistakenly believe that LGBTQ workers are 
protected from employment discrimination through existing laws. In 
reality, only tweny-two states offer nondiscrimination protections 
based on either sexual orientation and/or gender 
identity.62[destacou-se]. 

 

Isto é, apenas 22 estados dos Estados Unidos dentre os 50 existentes 

oferecem leis estaduais que protejam contra a discriminação em razão da identidade 

de gênero e/ou orientação sexual, o que, além de não existir uma lei federal que 

proteja de forma explícita tal minoria, ainda são poucos os estados que possuem 

instrumentos protetivos contra a discriminação por tal motivo. 

Sobre esse assunto, destaca-se a lei do governo da Califórnia, que em 

seu título 2, divisão 3, parte 2.8 (referente ao Departamento de Emprego e 

Habitação), em seu capítulo 3, título 12920, dispõe63 que: 

12920 - It is hereby declared as the public policy of this state that it is 
necessary to protect and safeguard the right and opportunity of all 
persons to seek, obtain, and hold employment without discrimination 
or abridgment on account of race, religious creed, color, national 
origin, ancestry, physical disability, mental disability, medical 
condition, genetic information, marital status, sex, gender, gender 
identity, gender expression, age, sexual orientation, or military and 
veteran status.It is recognized that the practice of denying 
employment opportunity and discriminating in the terms of 
employment for these reasons foments domestic strife and unrest, 
deprives the state of the fullest utilization of its capacities for 
development and advancement, and substantially and adversely 
affects the interests of employees, employers, and the public in 
general64. 

                                                           
62  A maioria dos norte-americanos erroneamente acreditam que os trabalhadores LGBTQ 
são protegidos contra a discriminação no âmbito laboral através das leis já existentes. 
Entretanto, apenas 22 estados oferecem tutelas protetivas antidiscriminatórias em razão da 
orientação sexual e/ou identidade de gênero. [tradução livre do autor] 
63 Lei completa em: 
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displaySection.xhtml?lawCode=GOV&sectionN
um=12920 
64 Por este meio é declarado como política pública desse estado que é necessário proteger 
e resguardar o direito e oportunidade a todas as pessoas para procurar, obter e conseguir 
emprego sem discriminação ou redução em razão de raça, crença religiosa, cor, origem, 
ancestralidade, deficiência física, deficiência mental, condição médica, informação genética, 
estado civil, sexo, gênero, identidade de gênero, expressão de gênero, idade, orientação 
sexual ou estado militar ou veterano. É reconhecido que a prática de negar ou obstar 
oportunidade de emprego e discriminar nos termos do trabalho por tais razões fomenta 
conflito e instabilidade doméstica, priva o estado de completa utilização de capacidades 
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Através da apresentação de tal lei estadual, demonstra que alguns 

estados ainda possuem tutela protetiva em relação não só a orientação sexual, 

como também a identidade e a expressão de gênero, mas como dito anteriormente, 

são apenas 22 estados dentre os 50 existentes. 

 

2.3. EMPLOYMENT NON-DISCRIMINATION ACT E O ATO IGUALITÁRIO 

Atualmente, há pouquíssimo debate referente à necessidade de proteção 

dos transgênero no trabalho, destacando-se o Employment Non-Discrimination 

Act(ENDA) e o Equality Act.65 

O ENDA tem a intenção de proibir empregadores de demitir, recusar a 

admitir ou discriminar trabalhadores ou pessoas que venham a querer ser 

empregadas baseadas na sua orientação sexual ou na sua identidade de gênero. 

Caso seja aprovada, será uma grande vitória para a comunidade LGBT+ 

estadunidense, tendo em vista a falta de leis trabalhistas protetivas contra práticas 

discriminatórias em relação a tal grupo. 

O ENDA vem sido proposto desde 1994, mas até então não tem figurado 

êxito. Sobre o histórico de tal proposição, O’Keefe (2013, online) destacam que: 

Supporters have been trying since 1994, when Rep. Gerry Studds (D-
Mass.) and Sen. Edward M. Kennedy (D-Mass.) first introduced the 
legislation. But their efforts faltered in House and Senate committees. 
Supporters tried again in 1995, 1996, 1997 and 1999 and failed 
repeatedly.66 
 

 É observado que a luta por uma lei antidiscriminatória que abranja a 

orientação sexual e a identidade de gênero vem ocorrendo há algum tempo. 

Atualmente, a última informação a respeito da ENDA diz respeito ao ano de 2011, no 

qual o deputado Barney Frank e 148 apoiadores introduziram uma versão final do 

ENDA para a Câmara debater e votar.67 De qualquer forma, mostra que o 

                                                                                                                                                                                     
para o desenvolvimento e avanço e substancialmente e adversamente afeta os interesses 
de empregados, empregadores e o público em geral. [tradução livre do autor] 
65 Para maiores informações: https://www.glaad.org/enda/faq e 
https://www.hrc.org/resources/the-equality-act 
66 Apoiadores de tal lei vem tentanto desde 1993, quando o deputado Gerry Studds e o 
Senador Edward M. Kennedy introduziram, pela primeira vez, tal legislação. Mas as 
tentativas falharam nos comitês da Câmara e Senado. Apoiadores tentaram novamente em 
1995, 1996, 1997 e 1998 e todas não obtiveram êxito. [tradução livre do autor] 
67 Para maiores informações: http://www.outwordmagazine.com/inside-outword/glbt-
news/529-barney-franks-introduces-enda-in-house 
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Congresso estadunidense mostra-se preocupado em garantir tutelas protetivas 

contra a discriminação no âmbito laboral. 

Já o Ato Igualitário, ao invés de criar uma nova lei, como propõe o ENDA, 

tem a intenção de adicionar proteções a comunidade LGBT+ a já leis existentes, 

como a Lei dos Direitos Civis de 1964, inserindo a orientação sexual e a identidade 

de gênero como categorias a serem protegidas. 

Tal Ato Igualitário foi proposto em 2015, e segundo Wasser (2016, p. 

1119): “The Equality Act has gained major support from President Obama, as well as 

major companies like Apple, the Dow Chemical Company and Levi Strauss and 

Co.”68 

O Ato Igualitário foi introduzido na Câmara dos Deputados pelo Deputado 

David Cicilline e no Senado pelo Senador Jeff Merkley, Tammy Baldwin e Cory 

Booker no dia 2 de maio de 2017, mas ainda não foi discutido nem votado na 

Câmara nem no Senado Federal. 

Caso aprovado, também será uma grande conquista a comunidade 

LGBT+, haja vista que alterará diversas legislações para incluir estes nas tutelas 

protetivas já existentes, não só no âmbito laboral, como em também outras searas 

jurídicas. 

Sendo assim, mostra que os Estados Unidos, apesar de não existirem leis 

protetivas em relação aos transgêneros no ambiente laboral, vem tentando criar 

tutelas legislativas através da legislação e através de sua jurisprudência. 

 

2.4. PORTO RICO 

A Constituição do Estado Livre Associado de Porto Rico69, datada de 

1952, não prevê expressamente a proteção contra a discriminação em razão da 

orientação sexual e da identidade de gênero, conforme pode ser percebido através 

da análise de seu artigo 2º, seção 1. 

Como muitas Constituições, o Estado Livre Associado do Porto Rico 

apenas dispõe que a “La dignidad del ser humano es inviolable. Todos los 

hombres son iguales ante la Ley. No podrá establecerse discrimen alguno por 

                                                           
68 O Ato Igualitário tem ganhado grande apoio pelo Presidente Obama, assim como grandes 
empresas como a Apple, a Dow Chemical Company e a Levi Strauss Co. 
69 Disponível em: 
http://www2.pr.gov/SobrePuertoRico/Pages/Constituci%C3%B3ndelEstadoLibreAsociadode
PuertoRico.aspx 
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motivo de raza, color, sexo, nacimiento, origen o condición social, ni ideas políticas o 

religiosas.” [destacou-se] 

Dessa forma, percebe-se que a disposição de um princípio da igualdade 

genérico, na medida em que é afirmado que todos os homens são iguais perante a 

lei.  

No que diz respeito ao princípio da não-discriminação, na enumeração 

das formas de discriminação não há a presença da orientação sexual e a identidade 

de gênero. 

Embora não exista uma previsão constitucional em relação a estas tutelas 

antidiscriminatórias, há uma previsão legal na seara do Direito do Trabalho porto-

riquenho, qual seja a lei 100/1959 que foi alterada pela lei 22/2013. 

Antes de adentrar a análise de tais leis, Hernandez (2013, p. 374 

assevera que: 

Sin embargo, a lo largo de los años hemos visto cómo el discrimen 
por orientación sexual e identidad de gênero en el empleo, (tanto em 
el ámbito público como privado), ha afectado a grupos culturalmente 
segregados como lo son los transgénero y los travesti. Incluso, 
resulta irônico ver cómo tanto los tribunales de este país (incluso el 
Tribunal Supremo) así como los tribunales a nível federal, le han 
negado protección a las personas que se enfrentan a este tipo de 
discrimen, ya que son uma de las comunidades más incomprendidas 
y excluídas em la historia de nuestro país.  

Isto é, por muitos anos, a proteção em relação em relação à 

discriminação em razão da orientação sexual e da identidade de gênero era negada 

por muitos tribunais, inclusive pela própria Suprema Corte de Porto Rico.  

Deste modo, salienta-se a importância de enquadrar tais categorias de 

discriminação em leis protetivas para que esteja expressa não só o combate, como a 

sanção daqueles que venham a discriminar por tais motivos. 

 No âmbito trabalhista, destaca-se a lei 100/1959, também conhecida 

como Lei Contra a Discriminação no Emprego de 1959, que passou por inúmeras 

alterações desde sua vigência no sentido de incluir novas formas de discriminação.  

Entretanto, apesar das modificações que ocorreram, nenhuma delas 

incluiu a orientação sexual e a identidade de gênero. Somente no ano de 2013, 

através da lei 22, conhecida comoLey que Prohíbe el Discrimen por Orientación 
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Sexual e Identidad de Género en el Empleo70, que tal inserção ocorreu. Conforme 

Hernandez (2013, p. 377)preceitua: 

En Puerto Rico se han aprobado leyes para proteger al empleado 
contra abusos de su patrono en el ámbito laboral. No obstante, estas 
leyes únicamente proveían protección legal a las personas 
discriminadas por razón de edad, raza, color, sexo, origen social o 
nacional, condición social e ideas políticas o religiosas. 

 
 Através de tal lei, portanto, foi inserida a orientação sexual e a 

identidade de gênero como tipos discriminatórios no âmbito laboral.  

No artigo 1º da lei 100/1959, destaca-se a responsabilidade civil e criminal 

em relação ao empregador que demita, suspenda ou discrimine um empregado em 

relação a seu salário, jornada ou compensação, entre outras condições de trabalho 

em razão de “[...]de edad, según ésta se define más adelante, raza, color, sexo, 

orientación sexual, identidad de género, origen social o nacional, condición social, 

afiliación política, o ideas políticas o religiosas, o por ser víctima o ser percibida 

como víctima de violencia doméstica, agresión sexual o acecho, [por ser militar, ex 

militar, servir o haber servido en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos o por 

ostentar la condición de veterano] del empleado o solicitante de empleo. […]: 

[destacou-se] 

No que diz respeito à presunção de casos discriminatórios no ambiente 

laboral, destaca-se que anteriormente, no artigo 3º, dispunha que seriam presumidos 

discriminatórios quaisquer atos, tais como a demissão, suspensão, alteração de 

salário, entre outras condições, que ocorressem em violação a esta lei e sem uma 

justa causa, tendo o empregador o ônus de provar que não foi praticou nenhuma 

conduta discriminatória. 

Contudo, com a emenda derivada da Lei de Transformação e 

Flexibilidade Laboral, conhecida como Reforma Laboral, qual seja a lei 4/2017, tal 

disposição acerca da presunção de discriminação foi alterada, tendo como 

justificativa a harmonização das leis antidiscriminatórias com disposições de 

jurisdições similares. 

                                                           
70 Disponível em: 
http://www2.pr.gov/ogp/Bvirtual/leyesreferencia/PDF/Derechos%20Civiles/22-2013/22-
2013.pdf 
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Os casos de discriminação na jurisdição federal utilizam o “McDonnell 

Douglas paradigm”, estabelecido pelos Estados Unidos em McDonnell Douglas 

Corp. v. Green, 411 U.S. 792 (1973).  

De acordo com tal doutrina, deve-se estabelecer um caso “prima facie” de 

discriminação. Como Colón (2017, online)explica: 

Para probar prima facie un caso de discrimen, el demandante debe 
cumplir con los siguientes elementos: 1) que pertenece a una clase 
protegida; (2) que estaba calificado para realizar el trabajo; 3) que la 
decisión adversa de empleo se basó total o parcialmente por el 
empleado ser parte de la clase protegida; 4) otros empleados 
situados de manera similar que no eran miembros de la clase 
protegida fueron tratados más favorablemente. El probar prima facie 
el caso de discrimen no crea una presunción, sino una inferencia de 
que el patrono actuó con la intención de discriminar en contra del 
empleado.  
 

Isto é, o reclamante deve cumprir certos requisitos, tais como o 

pertencimento a uma classe protegida, daí a importância da inserção da orientação 

sexual e da identidade de gênero como formas de discriminação; a qualificação para 

o trabalho, que a decisão tomada pelo empregador em relação a algum aspecto do 

trabalho estava relacionada ao fato do empregador ser parte da classe protegida e 

que outros empregados que exerciam a mesma função foram tratados mais 

favoravelmente. 

Destaca-se, porém, que estabelecer um caso de discriminação prima 

facie não criaria uma presunção de discriminação referente ao empregador, ou seja, 

tal mudança referente a este assunto foi considerada um retrocesso, tendo em vista 

que o empregado, com tal alteração,é que teria a carga probatória de comprovar que 

a justificativa do empregador para a conduta praticada estava motivada pela 

discriminação. 

Tal alteração na presunção em casos discriminatórios, como León (2017, 

online) pontuou, teve a finalidade de “[...] federalizar las relaciones obreros-

patronales privadas y eliminar la interpretación a favor del empleado en nuestro 

marco jurídico. 

 Mostra-se, assim, que tal modificação gerará uma dificuldade para os 

empregados, pois além de, caso sejam discriminados por algum dos motivos 

elencados na lei 100, ainda teriam o ônus probatório de comprovar que a conduta 

praticada por seu empregador estava fundamentada na discriminação.  
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 A lei 22/2013, também conhecida como Ley para establecer la Política 

Pública del Gobierno de Puerto Rico en contra del discrimen por Orientación Sexual 

o Identidad de Genero en el Empleo, Público o Privado, representou uma grande 

vitória no que se refere às tutelas antidiscriminatórias no ambiente laboral em 

relação à orientação sexual e a identidade de gênero, na medida que até então, tais 

categorias não estavam enquadradas nas formas de discriminação. 

 Dessa forma, salienta-se que tal inserção configurou uma mudança 

fundamental no ordenamento jurídico porto-riquenho e um instrumento de efetivação 

da igualdade e justiça social. 

 Na exposição de motivos da lei 22/2013, há a informação de que 

anteriormente os tribunais não atendiam casos de discriminação em razão da 

orientação sexual e da identidade de gênero, ou seja, não era aplicada a lei 

100/1959 nessas formas discriminatórias.  

 Há, inclusive, menção a casos ocorridos no Tribunal de Apelação de 

Porto Rico, tais como o Valentín Pérez v. Aguadilla Shoe Corporation e o Rodríguez 

Mercado v. Sistema Universitario Ana G. Méndez, casos estes de discriminação em 

razão da orientação sexual, em que o único instrumento jurídico que poderia ser 

aplicado era o artigo 1802 do Código Civil, relativo à responsabilidade civil. 

 Todavia, com a promulgação da lei 22/2013, tal situação começou a 

mudar, tendo em vista a existencia de uma tutela protetiva específica em relação a 

casos discriminatórios no ambiente laboral em razão da orientação sexual ou da 

identidade de gênero.  

 Evidencia-se a segunda parte do seu artigo 1º, que dispõe que: 

Artículo 1 - Se establece la prohibición particular de que ningún 
patrono podrá suspender, rehusarse a emplear, despedir o de 
cualquier otro modo o forma perjudicar en su empleo a una persona 
por razón de cualquiera de las características protegidas antes 
mencionadas. 

 Isto é, tal artigo já demonstra a proibição do empregador em 

suspender, recusar-se a empregar, despedir ou de algum outro modo prejudicar o 

empregado em razão de sua orientação sexual ou identidade de gênero.  

 Tal lei foi uma vitória importante no marco da proteção laboral a essa 

minoria. Destaca-se que, conforme Hernandez (2013, p. 382) explica: 

Esta ley, enmienda diversas leyes en el ámbito laboral con el fin de 
modificar la legislación vigente a la política pública propuesta hasta el 
momento y ordenar a todas las instituciones de nuestro Gobierno a 
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transformar sus reglamentos de personal para que expongan los 
propósitos de la ley. 
 

 Para a criação de tal lei, diversos setores da sociedade porto-riquenha 

foram escutados em audiências públicas71 e muitos destes explicaram quais seriam 

as vantagens de existir uma lei protetiva referente a essas formas de discriminação, 

sendo estas, como Hernandez bem pontua (2013, p. 382): 

1. El reconocimiento de la igualdad y dignidad humana 

2. Contemporiza el ordenamiento jurídico a los postulados 
científicos y al desarrollo en materia de los principios de 
derechos humanos a nivel internacional. 
3. La fomentación hacia una agenda de derechos civiles. 
4. La eliminación de las prácticas de odios y atropellos 
contra grupos minoritarios. 
5. Pone fin a un ambiente hostil lleno de discrimen y 
prejuicios que pueden impactar la productividad de la fuerza 
laboral y evitar exponer las compañías a potenciales 
litigaciones. 

 
Assim, pode ser percebido a relevancia que tal lei trouxe, tendo em vista 

seu caráter protetivo, fundamentado no principio da não-discriminação e nos 

postulados internacionais de direitos humanos que preconizam o direito a todos de 

acesso a um trabalho em condições dignas e livres de ambientes discriminatórios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
 
 
 
 
 

                                                           
71 Informe sobre as opiniões: https://noticiasmicrojuris.files.wordpress.com/2013/05/informe-
ps238.pdf 
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3.DESAFIOS AO BRASIL FRENTE À QUESTÃO DISCRIMINATÓRIA DOS 

TRANSGÊNEROS NO AMBIENTE DE TRABALHO 

 

Como pôde ser observado no capítulo anterior, a problemática relacionada à 

necessidade da criação de uma tutela protetiva no Direito do Trabalho em relação à 

discriminação em razão da identidade de gênero trouxe inúmeras discussões em 

vários países, tendo estes adotado medidas diferentes visando a proteção dessa 

minoria. 

Enquanto alguns países trouxeram expressamente em suas Constituições a 

proibição de discriminação em virtude da orientação sexual e da identidade de 

gênero, como a Bolívia e o Equador, outros criaram uma lei específica 

antidiscriminatória voltada a tal razão discriminatória, como o Porto Rico, na qual 

resultou na emenda de algumas leis trabalhistas com o intuito de adequar-se ao 

novo instrumento normativo criado. 

Salienta-se, dessa forma, que cada país vem debatendo ou criando um modo 

de tutelar de forma protetiva os transgêneros na seara trabalhista, tendo em vista 

sua característica de categoria suspeita de discriminação. 

No Brasil, não só não há nenhuma previsão constitucional explícita referente 

aos transgêneros no que se refere à discriminação, como também na Consolidação 

das Leis do Trabalho e nas leis trabalhistas antidiscriminatórias, tal como a lei 

9029/95. 

Apesar da inexistência relativa ao termo “identidade de gênero” nos 

dispositivos antidiscriminatórios constitucionais e infraconstitucionais, vale destacar 

que houve e ainda existem projetos de emenda constitucional que visam incluir não 

só a identidade de gênero, como também a orientação sexual dentre os motivos 

discriminatórios expressos na Constituição. 

Há, também, projetos, tais como o Estatuto da Diversidade Sexual e de 

Gênero, que encontra-se em tramitação no Congresso Nacional, em que visa 

prevenir e coibir a discriminação em razão da orientação sexual e da identidade de 

gênero no ambiente de trabalho. 

 Assim, é notório que o Brasil possui grandes desafios pertinentes a essa 

temática, tendo em vista a vulnerabilidade na qual os transgêneros estão inseridos, 

destacando-se, particularmente, a seara trabalhista 
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3.1. CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 
 
 Através da análise do arcabouço normativo da Constituição Federal de 1988, 

percebe-se que há passagens constitucionais nas quais mencionam a proibição da 

discriminação não só em um âmbito geral, como também em um âmbito específico, 

qual seja o direcionado aos direitos trabalhistas. 

 Inicialmente, cabe destacar o artigo 3º, inciso IV da Constituição Federal de 

198872, no qual se refere que um dos objetivos fundamentais da República 

Federativa do Brasil é promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, 

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

 Depreende-se de tal dispositivo que uma das finalidades do Brasil é propiciar 

um país igualitário, no qual combata o preconceito e a discriminação. Entretanto, um 

ponto que deve ser suscitado em relação a tal artigo é que os únicos termos as 

quais faz referência são “origem, raça, sexo, cor e idade”, não positivando 

expressamente sobre outras formas de discriminação, mas apenas fazendo menção. 

 Percebe-se, portanto, pelo enunciado normativo que o rol apresentado não é 

taxativo, deixando uma cláusula aberta a outras formas de discriminação. Há, 

contudo, necessidade de incluir a orientação sexual e identidade de gênero 

expressamente em tal dispositivo por estas se enquadrarem em categorias 

suspeitas de discriminação. 

 De tal maneira, vale destacar que desde a época da Assembléia Constituinte 

da Constituição Federal de 1988, foi sugerida à inclusão do termo “orientação 

sexual” juntamente das categorias já mencionadas, mas não teve o êxito esperado. 

Sobre tal contexto, Lacerda e Vianna (2004, p. 51) asseveram: 

A inclusão explícita da não-discriminação por orientação sexual 
em artigos da Constituição Federal vem sendo demandada 
desde a sua elaboração[destacou-se]. Na época, o termo foi 
retirado da redação final, constando explicitamente do artigo 3º 
apenas os critérios de “origem, raça, sexo, cor e idade”e do artigo 7º, 
que versa sobre os direitos do trabalho,“sexo, idade, cor ou estado 
civil”. Na revisão constitucional de 1993, o deputado Fábio 
Feldmann apresentou uma proposta de emenda ao art. 7º, para 
que dele constasse a proibição de diferenças de salários 
também por orientação sexual, mas ela não foi votada pelo 
Congresso Nacional[destacou-se];  
 

                                                           
72Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 
quaisquer outras formas de discriminação. 
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 Isto é, constata-se que não só antes da promulgação da Constituição de 1988 

já havia solicitações em inserir no texto normativo o termo “orientação sexual” como 

uma das categorias a serem protegidas expressamente, como também 

posteriormente, como pôde ser observada na revisão constitucional de 1993, o que 

demonstra a luta da comunidade LGBT+ em ser inserida expressamente em tutelas 

antidiscriminatórias. 

 Ainda sobre o artigo 3º, IV, da Constituição Federal de 1988, vale destacar o 

que diz respeito à classificação de sua eficácia, na qual esta é considerada como 

uma norma de eficácia limitada.  

 Barroso preceitua que normas de eficácia limitada são aquelas que 

necessitam de regulamentação por norma infraconstitucional para surtir os efeitos 

jurídicos a qual se propõe, dependendo, portanto, da ação legislativa. (2015, p. 249) 

 Dentro dessa classificação, o artigo 3º, IV, da Lei Maior é enquadrado como 

uma norma de eficácia limitada programática, justamente por estatuir uma diretriz a 

ser tomada pela República Federativa do Brasil, qual seja a de criar instrumentos ou 

medidas para realizarem a promoção do bem de todos e o combate às práticas 

discriminatórias. 

 Dessa forma, percebe-se que as diretrizes mostradas na Constituição Federal 

guardam dependência com o Poder Legislativo, tendo em vista que são os 

legisladores os responsáveis por criarem instrumentos que propiciem os objetivos 

fundamentais do Brasil firmadas em sua Lei Maior. 

 Atualmente, está em tramitação uma proposta de emenda à Constituição, 

qual seja a PEC nº 111 de 2011, tendo como proponente a senadora Martha Suplicy 

junto de outros senadores, tendo como objetivo justamente a alteração do artigo 3º, 

IV, para incluir os termos “orientação sexual” e “identidade de gênero” como 

categorias de discriminação a serem repelidas. 

 Tal proposta de emenda à Constituição recebeu parecer favorável, em 2012, 

emitido pelo relator Randolfe Rodrigues na Comissão de Constituição, Justiça e 

Cidadania73, na qual fundamentou sua decisão citando a ADPF nº 132 (relativa à 

união homoafetiva) julgada pelo Supremo Tribunal Federal e dispondo que “[...] que 

tornar expresso no texto constitucional o direito à identidade de gênero e à 

orientação sexual também é importante meio de legitimação para a inibição de 

                                                           
73 Parecer completo: http://legis.senado.leg.br/sdleg-
getter/documento?dm=3649594&disposition=inline 
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episódios de homofobia e de violência de gênero que têm ocorrido em nosso 

País[destacou-se].” 

 É observada, dessa forma, a relevância a respeito da inclusão de tais termos 

como categorias suspeitas de serem discriminadas, haja vista a violência e 

discriminação que tal minoria sofre na sociedade brasileira.  

Atualmente, tal proposta de emenda à Constituição74encontra-se parada 

Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal devido à espera 

pela distribuição da matéria. 

 Outros artigos que valem ser mencionados são o artigo 5º, caput, juntamente 

do inciso XLI, no qual dispõem: 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei[destacou-se], 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: 
XLI - a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos 
e liberdades fundamentais.[destacou-se] 
 

 O caput do artigo 5º diz respeito ao princípio da igualdade, especificamente a 

igualdade formal. Silva preceitua que a igualdade perante a lei é uma imposição aos 

aplicadores das normas jurídicas, enquanto a igualdade na lei seria não só uma 

imposição a estes, como também aos legisladores. (2015, p. 217)  

 Isto é, percebe-se que o princípio da igualdade é destinado não só ao 

legislador, como também aos seus aplicadores, devendo ser efetivado em todas as 

situações. 

 Dentro de tal assunto, Mello (2000, p. 18) assevera que: 

Com efeito, por via do princípio da igualdade, o que a ordem jurídica 
pretende firmar é a impossibilidade de desequiparações fortuitas ou 
injustificadas. Para atingir este bem, este valor absorvido pelo Direito, 
o sistema normativo concebeu fórmula hábil que interdita, o quanto 
possível, tais resultados, posto que, exigindo igualdade, assegura 
que os preceitos genéricos, os abstratos e atos concretos colham a 
todos sem especificações arbitrárias, assim proveitosas que 
detrimentosas para os atingidos. 

  

Isto é, o princípio da igualdade visa coibir discriminações que sejam 

desarrazoadas ou sem quaisquer justificativas para justamente manter o tratamento 

igualitário entre os indivíduos. 

                                                           
74 https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/103136 
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O que se pode depreender a respeitodo artigo 5º, inciso XLI, da Constituição 

Federal de 1988 é que esta também é uma norma de eficácia limitada, haja vista a 

menção de que “a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e 

liberdades fundamentais”, ou seja, percebe-se a necessidade de regulamentação 

através da criação de leis que punam discriminações que venham a violar os direitos 

fundamentais resguardados na Constituição Federal. 

Nesse sentido, destaca-se que a lei 7716/89, um dos instrumentos normativos 

que visam regulamentar o preceito disposto no artigo 5º, XLI da Constituição 

Federal, pune, como estatui seu artigo 1º, “os crimes resultantes de discriminação ou 

preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional”. 

Percebe-se logo em seu primeiro artigo a enumeração de algumas categorias 

a serem protegidas, estando a orientação sexual e a identidade de gênero fora do rol 

enumerado na lei 7716/89, demonstrando, dessa forma, a inexistência de proteção 

em relação a pessoas que se sintam discriminadas em razão de sua orientação 

sexual e da sua identidade de gênero. 

Em relação ao âmbito laboral, é importante mencionar os seguintes artigos: 

 
Art. 3º Impedir ou obstar o acesso de alguém, devidamente 

habilitado, a qualquer cargo da Administração Direta ou Indireta, bem 

como das concessionárias de serviços públicos. 

Pena: reclusão de dois a cinco anos. 

Parágrafo único.  Incorre na mesma pena quem, por motivo de 

discriminação de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, 

obstar a promoção funcional.       

Art. 4º Negar ou obstar emprego em empresa privada. [destacou-

se] 

Pena: reclusão de dois a cinco anos. 

§ 1o  Incorre na mesma pena quem, por motivo de discriminação de 
raça ou de cor ou práticas resultantes do preconceito de 
descendência ou origem nacional ou étnica:        
I - deixar de conceder os equipamentos necessários ao 
empregado em igualdade de condições com os demais 
trabalhadores;       
II - impedir a ascensão funcional do empregado ou obstar outra 
forma de benefício profissional;       
III - proporcionar ao empregado tratamento diferenciado no 
ambiente de trabalho, especialmente quanto ao 
salário. [destacou-se]     
 

Como Lima preceitua, há alguns tipos de normas antidiscriminatórias, nas 

quais umas apresentam categorias na qual é proibida a discriminação, outras tem 

um caráter geral e abrangente, sem especificar quaisquer motivos e outras 
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enumeram categorias, mas deixam explícito que o rol é meramente exemplificativo. 

(2011, p. 113) 

No caso da lei 7716/89, percebe-se que tal norma antidiscriminatória é 

taxativa, tendo em vista que enumera somente os fatores “raça, cor, etnia, religião 

ou procedência nacional”, ou seja, tal norma não pode ser aplicada a motivos não 

previstos nela, a não ser que o legislador inclua motivos que anteriormente não 

estavam expressos. 

De tal maneira, houve um projeto de lei que tramitou no Congresso Nacional, 

qual seja o projeto de lei nº 122, de 200675, de autoria da deputada Iara Bernardi, do 

Partido dos Trabalhadores, que visava alterar não só a lei 7716/1989, como também 

o §3º do art. 140 do Código Penal e o artigo 5º da Consolidação das Leis do 

Trabalho. 

Sobre as mudanças relativas à lei 7716/89, destaca-se que: 

A ementa da lei passa vigorar com a seguinte redação: “Define os 
crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, 
etnia, religião, procedência nacional, gênero, sexo, orientação 
sexual e identidade de gênero.” [destacou-se] 
Art. 1º Serão punidos, na forma desta lei, os crimes resultantes de 
discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião, 
procedência nacional, gênero, sexo, orientação sexual e identidade 
de gênero. [destacou-se] 
 

Isto é, nota-se que este projeto de lei visava incluir a orientação sexual e a 

identidade de gênero como fatores discriminatórios a serem combatidos e punidos, 

alterando, assim, alguns dispositivos da lei 7716/1989.  

Todavia, tal projeto não teve êxito, pois, apesar de passar pelo Senado 

Federal e ser objeto de algumas emendas substitutivas, acabou sendo arquivada ao 

final da legislatura no dia 26/12/2014. 

Ainda sobre a Constituição Federal de 1988, mas agora relativo 

especificamente ao âmbito laboral e suas normas antidiscriminatórias, destaca-se o 

artigo 7º, XXX, que dispõe que: 

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

                                                           
75 Projeto de Lei 122: http://www.senado.gov.br/noticias/opiniaopublica/pdf/PLC122.pdf 
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 Sabe-se que um dos direitos sociais assegurados na Constituição é o direito 

ao trabalho, devendo ser assegurado de forma digna e sendo efetivados os 

preceitos constitucionais previstos no artigo 7º.   

Vale apontar o artigo 7º, inciso XXX, que visa tutelar contra a discriminação 

no âmbito laboral, na medida em que proíbe a diferença de salários, do exercício de 

funções e do critério de admissão por motivos enumerados, tais como sexo, idade, 

cor ou estado civil. 

Percebe-se que mais uma norma antidiscriminatória não faz menção a 

orientação sexual e nem a identidade de gênero, elencando somente as categorias 

sexo, idade, cor e estado civil.  

Apesar de não mostrar-se taxativa, vista que apenas exemplifica que tais 

categorias estariam enquadradas em situações de discriminação, a necessidade de 

uma proteção explícita em relação à orientação sexual e a identidade de gênero, 

tendo em vista serem categorias suspeitas de discriminação na sociedade 

brasileira76.  

Por tal razão, há duas propostas de emenda à Constituição que visam incluir 

a orientação sexual e a identidade de gênero não só no artigo 7º, inciso XXX, como 

também no artigo 3º, IV da Constituição Federal. 

Inicialmente, destaca-se a PEC 66/200377, proposta pela deputada federal 

Maria do Rosário, que visa incluir dentre os motivos de discriminação os termos 

orientação e expressão sexual, crença religiosa, convicção política, condição física, 

psíquica ou mental.  

Percebe-se aí que não foi utilizado o termo “identidade de gênero”, mas sim 

“expressão sexual”. Apesar da proposta da emenda ser pautada na inclusão, a 

utilização de termos errôneos poderia levar a uma confusão entre o que seria 

expressão sexual e o que seria identidade de gênero. 

Sendo assim, o adequado seria utilizar a conceituação de “identidade de 

gênero” ou inserisse algum artigo explicando o que seria expressão sexual para 

evitar interpretações divergentes, tornando, dessa forma, a tutela protetiva mais 

consistente. 

                                                           
76 Sobre a discriminação da comunidade LGBT, destaca-se: 
http://www.redebrasilatual.com.br/trabalho/2015/05/mercado-de-trabalho-brasileiro-ainda-e-
hostil-a-populacao-lgbt-indica-estudo-170.html 
77 http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=117100 
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Sobre a justificativa de tal proposta de emenda à Constituição78, a deputada 

Maria do Rosário (2003, online) dispôs que: 

Nosso desafio é consolidar a proibição de práticas discriminatórias e 
oferecer a população brasileira um instrumento para a afirmação 
plena dos direitos civis de cada um de seus cidadãos e cidadãs. 
Compreendemos que incluído este princípio entre as garantias 
constitucionais, estaremos cumprindo com nosso dever com 
todos aqueles que têm suas vidas marcadas pela discriminação 
e pela violência em todas as esferas da sociedade[destacou-se]. 
Estaremos contribuindo para a afirmação da liberdade, da tolerância 
e do respeito humano. 
 

 Tal proposta encontra-se atualmente parada e sua situação atual pauta-se no 

aguardo da criação de comissão temporária pela Mesa Diretora da Câmara dos 

Deputados. 

A outra proposta de emenda à Constituição foi a de nº 110, de 2011, de 

autoria da senadora Martha Suplicy79, na qual pretende alterar o artigo 7º da 

Constituição para dispor sobre licença-natalidade, licença após adoção e vedar 

discriminação de trabalhador em virtude de orientação sexual ou identidade de 

gênero. 

Sobre o último ponto mencionado, qual seja a vedação de práticas 

discriminatórias no ambiente laboral em razão da orientação sexual ou identidade de 

gênero, destaca-se que a proposta de emenda à Constituição 110/2011 tem como 

objetivo alterar especificamente o artigo 7º, XXX da Constituição Federal. 

Tal dispositivo passaria a vigorar da seguinte forma: 

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de 
outros que visem à melhoria de sua condição social: 
XXX - proibição de diferença de salário, de exercício de funções e de 
critério de admissão por motivo de sexo, orientação sexual, 
identidade de gênero[destacou-se], idade, cor ou estado civil. 

 

Diferentemente da proposta de emenda à Constituição de nº 66/2013, essa se 

utilizou da inclusão dos termos “orientação sexual” e “identidade de gênero” nos 

motivos discriminatórios. 

A senadora Marta Suplicy (2011, online) justificou tal proposta de emenda à 

Constituição afirmando que:  

                                                           
78Justiticativa da proposta de emenda à Constituição 66/2003 
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=BCE026B832EC
F122B1A010056FD94A36.node1?codteor=321560&filename=Avulso+-PEC+66/2003 
79 Proposta de emenda à Constituição 110/11: 
http://www.direitohomoafetivo.com.br/anexos/projeto_lei/2011_-_pec_110.pdf 
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São necessários diversos esforços legislativos no sentido de conferir 
à ordem normativa vigente no Brasil maior correspondência com a 
contemporaneidade e a afirmação dos direitos fundamentais. 
Cumpre apresentar iniciativas diversas, voltadas à promoção das 
alterações constitucionais e legais pertinentes. No caso, entendemos 
necessária a modificação do Texto Constitucional para que os 
direitos trabalhistas nele abrigados possam ser aplicados a todas as 
pessoas, independentemente de sua orientação sexual, identidade 
de gênero ou gênero. Não se pode admitir que alguém que 
trabalha seja excluído do gozo de determinado direito que a 
Constituição oferece a todos, e que tal exclusão ocorra em razão 
de situações e contextos que não justificam o discrímen: são os 
casos da orientação sexual e da identidade de gênero[destacou-
se]. 

 
Isto é, a senadora mostrou que tal proposta visa conferir uma proteção a 

casos discriminatórios em razão da orientação sexual e da identidade de gênero, 

categorias que merecem ser protegidas, tendo em vista a vulnerabilidade que a 

comunidade LGBT+ sofre no acesso a um direito social tão importante, qual seja, o 

direito ao trabalho. 

Vale mencionar que a proposta utiliza-se bem do termo “identidade de 

gênero”, tendo em vista que este engloba uma conceituação mais concreta e correta 

do que “expressão sexual”, não dando margem, assim, a interpretações 

desfavoráveis. 

Atualmente, tal proposta encontra-se aguardando designação de um novo 

relator na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal, tendo 

em vista o fim do exercício do mandato do Senador Douglas Cintra, devendo, 

portanto, ser redistribuída. 

Através de tais propostas de emenda à Constituição, é percebido a 

necessidade de se incluir tais termos, quais sejam orientação sexual e identidade de 

gênero, como categorias a serem protegidas de forma expressa nas normas 

antidiscriminatórias, demonstrando, não só que são categorias suspeitas de 

discriminação, como também a força simbólica em constar de forma explícita em 

tutelas protetivas. 

 

3.2. CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO, LEI 13467/17 (REFORMA 
TRABALHISTA) E MEDIDA PROVISÓRIA 808 
  

A Consolidação das Leis do Trabalho possui algumas regras 

antidiscriminatórias. Porém, nenhuma delas menciona expressamentea orientação 
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sexual e a identidade de gênero como categorias a serem protegidas, embora tenha 

ocorrido uma tentativa através da Medida Provisória 808, no que se refere ao dano 

extrapatrimonial. 

Inicialmente, vale destacar a tutela antidiscriminatória da CLT referente à 

remuneração, no qual, em seu texto original, dispunha em seu artigo 461 que 

“Sendo idêntica a função, a todo trabalho de igual valor, prestado ao mesmo 

empregador, na mesma localidade, corresponderá, igual salário, sem distinção de 

sexo.”[destacou-se] 

Através da lei 1723/52, alterou-se tal dispositivo incluindo os termos 

nacionalidade e idade nas categorias a serem protegidas contra as distinções. A 

justificativa de tal lei80 pautou-se no artigo 157, item II da Constituição de 194681, que 

preceituava que: 

 Art. 157.  A legislação do trabalho e a da previdência social 
obedecerão nos seguintes preceitos, além de outros que visem à 
melhoria da condição dos trabalhadores:  
 II - proibição de diferença de salário para um mesmo trabalho por 
motivo de idade, sexo, nacionalidade ou estado civil[destacou-
se];  
 

Percebe-se que o termo “estado civil” não foi incluído nos possíveis motivos 

discriminatórios. Tal discussão mostra que desde sempre houve a necessidade de 

incluir novos termos nas tutelas antidiscriminatórias do âmbito laboral, nas quais 

periodicamente vão sendo incluídas as razões discriminatórias que geralmente são 

causas de discriminação. 

Após a reforma trabalhista (lei 13467/17), tal dispositivo foi alterado, 

vigorando, atualmente, da seguinte forma: 

Art. 461.  Sendo idêntica a função, a todo trabalho de igual valor, 
prestado ao mesmo empregador, no mesmo estabelecimento 
empresarial, corresponderá igual salário, sem distinção de sexo, 
etnia[destacou-se], nacionalidade ou idade. 

 
A novidade legislativa que se destaca, além do paradigma da equiparação ser 

agora ser o exercício da função no mesmo estabelecimento empresarial, ao invés de 

ser na mesma localidade, é a inclusão do termo “etnia” como um dos motivos a 

serem combatidos na discriminação salarial. 

                                                           
80 Justificativa da proposta de lei 1723/52: 
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=278274F10C3C4
BC12031E5524BCA6D2E.node1?codteor=1220941&filename=Avulso+-PL+1822/1952 
81 Constituição completa: http://www2.camara.leg.br/legin/fed/consti/1940-1949/constituicao-
1946-18-julho-1946-365199-publicacaooriginal-1-pl.html 
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Dessa forma, é notória que foi incluída uma categoria que anteriormente não 

estava prevista na CLT, o que mostra que novas possíveis motivações de 

discriminação podem ser inseridas no texto normativo. 

A Consolidação das Leis do Trabalho precisa reformular suas normas 

antidiscriminatórias, haja vista que somente faz menção explícita a algumas 

categorias suspeitas de discriminação, afastando outras tais como as derivadas da 

orientação sexual e da identidade de gênero. 

Já em relação à reforma trabalhista, vale comentar acerca da inclusão do 

título referente ao dano extrapatrimonial, tendo em vista que a CLT de 1943 não 

havia previsão expressa acerca de quais seriam os parâmetros para a fixação da 

indenização por este dano. 

Dessa forma, mencionam-se alguns artigos trazidos pela lei 13.467/17, tais 

como: 

Art. 223-A. Aplicam-se à reparação de danos de natureza 
extrapatrimonial decorrentes da relação de trabalho 
apenas[destacou-se] os dispositivos deste Título.                    
Art. 223-B. Causa dano de natureza extrapatrimonial a ação ou 
omissão que ofenda a esfera moral ou existencial da pessoa física ou 
jurídica, as quais são as titulares exclusivas do direito à 
reparação.                   
Art. 223-C.  A honra, a imagem, a intimidade, a liberdade de ação, a 
autoestima, a sexualidade[destacou-se], a saúde, o lazer e a 
integridade física são os bens juridicamente tutelados inerentes à 
pessoa física.       
                   

Inicialmente, Santos afirma que a utilização do termo dano extrapatrimonial foi 

utilizada ter uma abrangência mais vasta, não se restringindo somente ao dano 

moral, seguindo o exemplo de outros países que também adotaram a mesma 

expressão82. (2017, online) 

Em seu artigo 223-A, há um debate acerca da utilização do termo “apenas”, 

pois tal dispositivo configura a ideia de que a reparação de danos de natureza 

extrapatrimonial decorrentes da relação de trabalho seria regida somente pelo 

dispositivo inserido pela lei 13.467/17. 

Cassar (2017, online), sobre tal discussão, assevera que:  

O artigo 233-A propõe que o dano extrapatrimonial seja 
exclusivamente regulado por esse Título da CLT, o que significa 

                                                           
82http://genjuridico.com.br/2017/08/22/o-dano-extrapatrimonial-na-lei-13-4672017-da-
reforma-trabalhista/ 
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exclusão das regras da Constituição e do Código Civil e com isso, a 
exclusão da responsabilidade objetiva ou a decorrente da atividade 
de risco, casos comuns na Justiça do Trabalho. Além de 
inconstitucional, porque exclui a aplicação da Constituição, a 
medida é injusta, pois trata de forma diferente a reparação de 
danos de natureza civil da reparação trabalhista[destacou-se]. 

 
 Outro ponto que vale ser suscitando é o rol dos bens inerentes à pessoa 

humana previstos no artigo 223-C, haja vista a discussão se este seria 

exemplificativo ou taxativo. 

Vale dizer que estes são apenas alguns dos bens inerentes à pessoa 

humana, considerando que na Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, inciso 

X, há a presença da privacidade com direito de personalidade a ser protegido e na 

lei 13.467/17 não há a inclusão de tal bem imaterial, tendo em vista que privacidade 

e intimidade são conceitos diferentes. 

Percebe-se, dessa forma, que o rol seria exemplificativo, já que existem 

outros direitos de personalidade que não foram englobados e também merece uma 

tutela dentro do dano expatrimonial. 

A lei da reforma trabalhista deveria ter utilizado, ao final do enunciado 

normativo o emprego da expressão “dentre outros” para deixar de forma explícita 

que outros bens imateriais também estariam inseridos em tal proteção. 

Outro ponto que vale ser destacado é a presença do termo “sexualidade”, 

uma atecnia legislativa, pois não deixou claro se fazia referência apenas ao sexo ou 

juntamente da orientação sexual. 

Na tentativa de resolver discussões a respeito da lei da reforma trabalhista, foi 

publicada a medida provisória 808 no dia 14 de novembro de 2017 pelo presidente 

Michel Temer. 

A respeito de tal medida provisória, destaca-se a mudança feita no artigo 223-

C na qual passou a vigorar da seguinte forma:  

Art. 223-C. A etnia, a idade, a nacionalidade, a honra, a imagem, a 
intimidade, a liberdade de ação, a autoestima, o gênero, a 
orientação sexual[destacou-se], a saúde, o lazer e a integridade 
física são os bens juridicamente tutelados inerentes à pessoa natural. 

 
 Sobre tal alteração, Santos (2017, online) destacou que a alteração do termo 

“sexualidade” para os termos “orientação sexual” e “gênero” foi objeto de críticas 

doutrinárias que ocorreram referentes à atecnialegislativa do que constava na 

redação original do dispositivo. 
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Dessa forma, é notório que, com a medida provisória 808, foram inseridas na 

legislação trabalhista as categorias de orientação sexual e identidade de gênero 

como bens imateriais inerentes à pessoa humana a serem protegidos e passíveis de 

reparação extrapatrimonial, caso violados. 

Contudo, o prazo constitucional para votação da medida provisória expirou no 

dia 23 de abril de 2018, caducando e gerando, portando, a perda de sua eficácia. 

A Consolidação das Leis do Trabalho, portanto, retornou sem as alterações 

da medida provisória 808 e com as da lei 13.467/17, ou seja, o termo 

atécnico“sexualidade” voltou a estar expresso como uma das categorias de bens a 

serem tutelados da pessoa natural. 

Dessa forma, atualmente a legislação trabalhista permanece ausente em 

demonstrar uma proteção normativa antidiscriminatória em relação às categorias de 

orientação sexual e da identidade de gênero. 

Apesar disso, faz-se relevante mencionar novamente o projeto de lei nº 122, 

de 2006, de autoria da deputada Iara Bernardi, haja vista que este também visava 

alterar o artigo 5º das Consolidações das Leis do Trabalho através da inclusão de 

um parágrafo único que iria estar disposto da seguinte forma: 

Art. 5º - Parágrafo único – 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, orientação 
sexual e identidade de gênero[destacou-se], origem, raça, cor, 
estado civil, situação familiar ou idade, ressalvadas, neste caso, as 
hipóteses de proteção ao menor previstas no inciso XXXIII do caput 
do artigo 7º da Constituição Federal. 
 

Isto é, mostra que houve outros projetos de lei que visavam assegurar a 

proteção contra práticas discriminatórias em virtude da orientação sexual e da 

identidade de gênero, porém não obtiveram êxito, destacando o projeto de lei nº 

122/2006 que acabou sendo arquivado. 

 

3.3. LEI 9029/95 
 

A lei 9029/95 é uma das normas mais utilizadas não só no combate, como 

também na punição das práticas discriminatórias ocorridas no ambiente de trabalho, 

seja no momento da contratação, seja durante o vínculo empregatício ou 

posteriormente no ato de demissão. 
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Entretanto, na redação original 83de tal lei apenas alguns motivos 

discriminatórios foram elencados, configurando, portanto, um rol taxativo de 

categorias a serem protegidas, pois seu artigo 1º preceituava que: 

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 [destacou-se], ressalvadas, neste caso, 
as hipóteses de proteção ao menor previstas no inciso XXXIII do art. 
7º da Constituição Federal.  

 

Como pode ser percebido, o legislador elencou apenas o sexo, origem, raça, 

cor, estado civil, situação familiar e idade como motivos discriminatórios a serem 

tutelados por tal instrumento normativo.  

Lima pontua que ao não inserir outras modalidades de discriminação ou não 

incluir a expressão “entre outros motivos”, o legislador não efetivou o princípio da 

não-discriminação de forma abrangente. Além disso, as sanções previstas na 

referida lei não podiam ser aplicadas aos motivos de discriminação não enumerados 

no artigo 1º da referida lei, configurando-se, dessa forma, impunidade em relação a 

outras causas de discriminação. (1997, p. 20-21) 

Contudo, com a lei 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), tal 

dispositivo, qual seja o artigo 1º foi alterado, passando a constar: 

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[destacou-se], ressalvadas, nesse caso, as hipóteses de 
proteção à criança e ao adolescente previstas no inciso XXXIII do art. 
7o da Constituição Federal. 

  
 Percebe-se que foram inclusas duas novas categorias no rol de motivos 

discriminatórios, quais sejam a deficiência e a reabilitação profissional, 

demonstrando a importância da proteção expressa de tais categorias. 

Além disso, vale destacar, ainda, a inclusão do termo “entre outros”, tornando, 

portanto, o rol dos motivos discriminatórios meramente exemplificativo. Tal mudança 

foi extremamente importante na medida em que possibilitou a proteção de outras 

formas de discriminação. 

                                                           
83 Lei original: http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1995/lei-9029-13-abril-1995-348798-
publicacaooriginal-1-pl.html 
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 Destaca-se que anteriormente, apesar de constar a expressão “qualquer 

prática discriminatória”, esta estava vinculada aos motivos discriminatórios 

elencados, tornando desprotegidos por tal lei indivíduos que sofressem 

discriminação por um motivo não previsto. 

 Sobre tal lei, ressalta-se o informativo do Tribunal Superior do Trabalho de nº 

168, que dispôs sobre prática discriminatória e sobre o referido rol84: 

 
Dispensa decorrente do ajuizamento de reclamação trabalhista. 
Prática discriminatória. Art. 1º da Lei nº 9.029/1995. Rol 
exemplificativo. Reintegração devida. O rol de práticas 
consideradas discriminatórias previsto no art. 1º da Lei nº 
9.029/1995 sempre foi meramente exemplificativo, mesmo antes 
da alteração introduzida pela Lei nº 12.146/2015, que somente 
acrescentou a expressão “entre outros”[destacou-se]. Ao efetuar 
a referida modificação, o objetivo do legislador foi apenas deixar 
evidente o que já estava estabelecido na redação original do 
dispositivo, ou seja, a vedação a qualquer atitude discriminatória que 
impeça o acesso ou a manutenção de relação de trabalho. Assim, na 
hipótese dos autos, em que houve a comprovação da ocorrência de 
dispensa retaliatória em razão de ajuizamento de reclamatória 
trabalhista anterior, a SBDI-I, por unanimidade, conheceu dos 
embargos, por divergência jurisprudencial, e, no mérito, por maioria, 
deu-lhes provimento para determinar a reintegração do reclamante 
ao emprego, com o pagamento de todas as verbas devidas no 
período de afastamento, corrigidas monetariamente e acrescidas de 
juros (art. 4º, I, da Lei nº 9.029/1995). Vencidos os Ministros 
Guilherme Augusto Caputo Bastos e Renato de Lacerda Paiva, 
os quais entendiam que, em razão da dispensa do autor ter se 
dado em julho de 2013, a ele se aplica a redação original do art. 
1º da Lei nº 9.029/1995, que não comportava interpretação 
extensiva, na medida em que apresentava rol taxativo referente 
a condições pessoais do empregado (sexo, origem, raça, cor, 
estado civil, situação familiar ou idade), não englobando, 
portanto, o caso da dispensa em razão de ajuizamento de 
ação[destacou-se]. TST-E-RR–807-35.2013.5.09.0892, SBDI-I, rel. 
Min. Brito Pereira, 26.10.2017. 

 

 Percebe-se que tal lei, anteriormente a mudança feita pela 13.146/2015, é 

fruto de divergências entre os votos dos ministros, haja vista que alguns entendem 

que os motivos discriminatórios anterior à alteração já era exemplificativo, enquanto 

outros possuem o entendimento de que o rol quanto às condições pessoais do 

empregando e, por tal razão, não comportava uma interpretação ampliativa. 

                                                           
84 Disponível em: 
http://www.tst.jus.br/documents/10157/1204330/Informativo+TST+n%C2%BA+168/7f10e40d
-ab07-3fe6-6c71-6c41f55e9822?version=1.0&targetExtension=pdf 
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 Salienta-se, assim, a fragilidade de tal norma antidiscriminatória, tendo em 

vista que só teve uma alteração significativa com o intuito de englobar outros 

motivos discriminatórios não elencados no rol em 2015, ou seja, 20 anos após a 

criação da referida lei.  

 Dito isto, apesar de já constar na lei a referência a outros motivos 

discriminatórios, ainda assim faz-se necessário incluir a orientação sexual e a 

identidade de gênero de forma expressa, tendo em vista serem condições pessoais 

do empregado importantes de serem tuteladas no âmbito laboral, tendo em vista que 

envolve não só o direito a privacidade do empregado, como também a dignidade da 

pessoa humana. 

 Anteriormente a existência de tal lei, os empregados poderiam ingressar com 

ações fundadas em indenização por dano moral por práticas discriminatórias 

exercidas pelo empregado.  

Contudo, com a lei 9029/95, além de tal hipótese, com o rompimento da relação 

de trabalho por motivo discriminatório, o dispositivo ofereceu duas opções ao 

empregado, sendo sua faculdade decidir entre elas, como preceitua o artigo 4º, 

incisos I e II da citada lei: 

Art. 4o  O rompimento da relação de trabalho por ato discriminatório, 

nos moldes desta Lei, além do direito à reparação pelo dano moral, 

faculta ao empregado optar entre:   

I - a reintegração com ressarcimento integral de todo o período 

de afastamento[destacou-se], mediante pagamento das 

remunerações devidas, corrigidas monetariamente e acrescidas de 

juros legais;  

II - a percepção, em dobro, da remuneração do período de 

afastamento[destacou-se], corrigida monetariamente e acrescida 

dos juros legais. 

 

Isto é, caso o empregado obtenha provas que sua demissão foi derivada de uma 

conduta discriminatória por parte do empregador, esta, além de já poder ingressar 

com uma ação de indenização por danos morais, também poderá requerer sua 

reintegração com ressarcimento integral do período em que se manteve afastada ou 

a percepção em dobro da remuneração do lapso de afastamento. 

Destaca-se que o inciso I do artigo 4º também foi alterado pela lei 13146/2015, 

pois anteriormente utilizava-se a expressão “readmissão” ao invés de “reintegração”, 

revelando, assim, uma atecnia legislativa. Como Ribeiro (2011, online) assevera: 
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Pode-se dizer que a menção à readmissão no texto legal constitui 

uma impropriedade técnica. Isso porque a readmissão ocorre quando 

o contrato de trabalho foi validamente rescindido, por pedido de 

demissão do empregado, término de contrato a termo, ou despedida 

sem justa causa, sendo esse mesmo empregado posteriormente 

readmitido à empresa. Já a reintegração é a conseqüência da 

nulidade da dispensa, não permitida pela lei. Quando a dispensa 

do empregado decorre de ato discriminatório do empregador, 

vedado pelo ordenamento jurídico, a hipótese é, pois, de 

reintegração, não de readmissão. [destacou-se] 

 

 Sobre a necessidade da inclusão dos termos “orientação sexual” e “identidade 

de gênero” como motivos discriminatórios a serem referidos expressamente na lei 

9029/95, destacam-se alguns projetos de lei que estão em tramitação no Congresso 

Nacional. 

 Todavia, a maioria desses projetos pauta-se em incluir somente o motivo da 

discriminação em razão da orientação sexual, não mencionando a identidade de 

gênero, o que pode ser depreendido que os transgêneros ainda são invisibilizados 

no projeto de leis antidiscriminatórias referente ao ambiente laboral. 

 Destaca-se o projeto de lei 2726/2003, de autoria da deputada federal Dra. 

Clair, filiada ao Partido dos Trabalhadores, no qual visa alterar a lei 9029/95, 

especificamente seus artigos 1º e 4º, ao inserir a orientação sexual, doença, 

propositura de ação trabalhista, atividade sindical, política ou partidária como 

motivos discriminatórios, juntamente dos que já existem, quais sejam o sexo, origem, 

raça, cor estado civil, situação familiar, deficiência, reabilitação profissional e idade. 

 A deputada justificou85 o presente projeto de lei pautando-se pela 

necessidade da atualização do rol de motivos discriminatórios, asseverando que: 

Mesmo o rol apresentado pela Lei nº 9.029, de 1995, mostra-se 
incompleto. Continuamos assistindo a práticas discriminatórias 
fundadas nos motivos mencionados na Lei, mas tornaram-se 
comuns , também, entre outras, notícias de discriminação de 
portadores do vírus HIV; de adoção, pelas empresas, de “listas 
negras” integradas por trabalhadores que ajuizaram reclamação 
trabalhista; de dificuldade de acesso ao mercado de trabalho por 
homossexuais. [destacou-se] 

 

                                                           
85 Justificativa de tal projeto: http://www.direitohomoafetivo.com.br/anexos/projeto_lei/2003_-
_pl_2.726_-
_pro%EDbe_a_discrimina%E7%E3o_por_orienta%E7%E3o_sexual%2C_doen%E7a%2C_p
ropositura_de_a%E7%E3o_trabalhista%2C_atividade_sindical.....pdf 
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 Isto é, mostrou-se a necessidade de incluir no rol, mesmo que exemplificativo, 

outras discriminações que ocorrem no ambiente laboral e que há pouca ou, muitas 

vezes, nenhuma menção expressa nas tutelas antidiscriminatórias do Direito do 

Trabalho. 

 Atualmente, tal projeto de lei foi apensado ao projeto de lei 3980/2000, um 

projeto que dispõe sobre a proibição da expressão “boa aparência” nos anúncios de 

recrutamento e seleção de pessoal. 

 Outro projeto de lei que vale ser destacado e que foi apensado ao projeto de 

lei 2726/2003 é o PL 7727/2014, de autoria do deputado federal Helcio Silva, 

também filiado ao Partido dos Trabalhadores, que além de inserir novos motivos 

discriminatórios, tais como a orientação sexual, doença crônica ou HIV/SIDA e 

religião, também pretende criminalizar a violação dos direitos de personalidade e de 

intimidade. 

 Como já informado, tal projeto de lei foi apensado ao PL 2726/2003 e está 

sujeita a apreciação do plenário.Pode ser percebido que a maioria dos projetos de 

lei referentes à alteração da lei 9029/95 visam incluir novos tipos discriminatórios, 

demonstrando a importância da explicitude de motivos que são freqüentes nas 

práticas discriminatórias laborais. 

Uma das possíveis soluções seria o Brasil aderir a medida adotada pelo Porto 

Rico e criar uma lei trabalhista antidiscriminatória específica em razão da orientação 

sexual e da identidade de gênero, no qual alteraria algumas leis protetivas 

antidiscriminatórias já existentes inserindo a comunidade LGBT+ expressamente, 

tendo em vista que a orientação sexual e a identidade de gênero são condições 

pessoais do empregador que devem ser respeitadas. 

 

3.4. ASPECTOS PROCESSUAIS – ÔNUS DA PROVA EM CAUSAS 
DISCRIMINATÓRIAS 
 
 O ônus da prova é uma das questões mais complexas no âmbito processual, 

principalmente em casos envolvendo práticas discriminatórias no trabalho, no qual, 

muitas vezes, o empregado discriminado deve apresentar elementos probatórios 

suficientes que corroborem com suas alegações. 

 Anteriormente a lei da reforma trabalhista, a CLT dispunha em seu artigo 818 

que “A prova das alegações incumbe à parte que as fizer”, demonstrando, dessa 

forma, que o empregado ou postulante a um trabalho que sofresse uma conduta 
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discriminatória, caso ingressasse na Justiça deveria trazer elementos probatórios 

que justificassem o elemento constitutivo de seu direito. 

 Entretanto, como Lima (2011, p. 242) bem pontua acerca da complexidade 

em trazer elementos probatórios em casos envolvendo discriminação laboral: 

Afigura-se demasiadamente cruel exigir que o trabalhador 
discriminado, portanto, em situação de desvantagem material, 
geralmente desempregado ou que não teve sua admissão efetivada, 
estando fora do local de trabalho, tenha condições de reunir 
elementos probantes suficientes a demonstrar que tenha recebido 
tratamento diferenciado de conteúdo discriminatório. 

 
 Apesar do que preceitua tal enunciado normativo, a jurisprudência trabalhista, 

em muitos casos, mitiga o ônus da prova ao invertê-lo em algumas hipóteses, dentro 

estas, destaca-se a súmula 443 do Tribunal Superior do Trabalho, que dispõe que: 

SUM-443 DISPENSA DISCRIMINATÓRIA. PRESUNÇÃO. 
EMPREGADO PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. ESTIGMA OU 
PRECONCEITO. DIREITO À REINTEGRAÇÃO. Presume-se 
discriminatória a despedida de empregado portador do vírus HIV ou 
de outra doença grave que suscite estigma ou preconceito. Inválido o 
ato, o empregado tem direito à reintegração no emprego.  

 Envolvendo tais motivos, é presumida discriminatória a demissão de 

empregado e, como consequência, inverte-se o ônus da prova, no qual é 

demandado do empregador comprovar que não demitiu por tais motivos. 

 Um ponto que deve ser levantado é que as suspeições de condutas 

discriminatórias são também levadas em conta pelo julgador para aferir se houve ou 

não discriminação. 

Lima (2011, p. 244) assevera que alguns grupos de pessoas por serem 

consideradas vulneráveis ou serem parte de uma minoria na qual tenha sofrido ou 

sofra discriminação na sociedade, leva ao julgador a suspeitar de um possível ato 

discriminatório no âmbito laboral. 

Trazendo para o exemplo dos transgêneros, por tal grupo ser considerada 

uma minoria na sociedade na qual é bastante discriminada, em casos 

discriminatórios de demissão ou impedimento a obtenção de um trabalho, o juiz 

analisará a possibilidade de ter ocorrido um ato discriminatório em razão da 

característica identitária. 
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Retornando a análise legislativa, destaca-se que o dispositivo referente ao 

ônus da prova foi alterado pela lei da reforma trabalhista, estando previsto 

atualmente da seguinte forma: 

Art. 818.  O ônus da prova incumbe: 
I - ao reclamante, quanto ao fato constitutivo de seu direito; 
II - ao reclamado, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo 
ou extintivo do direito do reclamante. 
§ 1oNos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da 
causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade 
de cumprir o encargo nos termos deste artigo ou à maior 
facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juízo 
atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por 
decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 
oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. 
[destacou-se] 
§ 2o  A decisão referida no § 1o deste artigo deverá ser proferida 
antes da abertura da instrução e, a requerimento da parte, 
implicará o adiamento da audiência e possibilitará provar os 
fatos por qualquer meio em direito admitido[destacou-se]. 
§ 3o  A decisão referida no § 1o deste artigo não pode gerar situação 
em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou 
excessivamente difícil.    

 

 Percebe-se que tal lei finalmente previu expressamente na legislação 

trabalhista a possibilidade da inversão do ônus da prova em alguns casos, 

destacando os envolvendo discriminação, tendo em vista, como já explanado, da 

extrema dificuldade do empregado em reunir elementos probatórios suficientes que 

corroborem com suas alegações. 

 Ano passado, no dia 14 de dezembro de 2017, a Comissão de Direitos 

Humanos e Legislação Participativa aprovou um projeto que tem o intuito de 

modificar a CLT ao exigir do empregador a obrigação de demonstrar a inexistência 

de conduta discriminatória contra o empregador. Destaca-se que tal texto é um 

substitutivo do relator ao projeto de lei PLS 340/201286. 

 

3.5. ESTATUTO DA DIVERSIDADE SEXUAL E DE GÊNERO E LEIS ESTADUAIS 
 

 O Estatuto da Diversidade Sexual e de Gênero é uma sugestão de projeto de 

lei elaborado pela Comissão Especial de Diversidade de Gênero e Sexual da Ordem 

dos Advogados do Brasil para assegurar direitos à comunidade LGBT+, sendo 

                                                           
86Ainda sobre o projeto de lei: 
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2017/12/14/cdh-aprova-projeto-que-desloca-
onus-da-prova-em-demissao-arbitraria-para-empregador 
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muitos destes já debatidos pela jurisprudência e pacificados, como a união estável 

homoafetiva. 

 Tal projeto de lei contou com a ajuda não só de várias comissões estaduais e 

municipais, como também de vários setores da sociedade. Em relação a isso, vale 

destacar: 

Contou com a efetiva participação das mais de 60 Comissões da 
Diversidade Sexual das Seccionais e Subseções da OAB.Ouvidos os 
movimentos sociais, foram encaminhadas cerca de duas centenas de 
propostas e sugestões. 
O Projeto foi elaborado no formato de microssistema, como 
deve ser a legislação voltada aos segmentos vulneráveis. Conta 
com 109 artigos distribuídos em 18 sessões. 
Além de consagrar princípios, traz regras de direito de família, 
sucessório e previdenciário e criminaliza a homofobia. Aponta 
políticas públicas a serem adotadas nas esferas federal, 
estadual e municipal, além de propor nova redação dos 
dispositivos da legislação infraconstitucional que precisam ser 
alterados. [destacou-se] (2018, online) 
 

 Isto é, o Estatuto da Diversidade Sexual e de Gênero visa a ser um 

microssistema jurídico relacionado a diversas searas jurídicas, tutelando os direitos 

da minoria LGBT+. 

 Tal sugestão legislativa da Comissão Especial de Diversidade de Gênero e 

Sexual da Ordem dos Advogados do Brasil configurou-se como uma lei de iniciativa 

popular, sendo apresentada na II Conferência Nacional LGBT com o intuito de 

conseguir angariar a adesão necessária para ser analisada na Comissão de Direitos 

Humanos e Participação Legislativa do Senado Federal. 

 Tendo conseguido, ainda recebeu parecer favorável da senadora, relatora de 

tal sugestão legislativa, Marta Suplicy (2018, online), no dia 21 de março de 2018, no 

qual esta justificou afirmando que: 

A sociedade é representada pelo parlamento. E os deputados e 
senadores devem legislar pensando que vivemos em estado 
laico e que temos de assegurar a todos os seus direitos de 
cidadania. Não faz nenhum sentido deixar uma parte da 
população brasileira sem direitos na forma de lei, e isso por 
pura omissão. [destacou-se] Não se justifica, de modo algum, nem 
por alegar questão religiosa, pois isso não está em discussão. Fé 
cada um tem a sua e todos devem respeitar. Também, quando se 
coloca na lei direitos iguais aos homossexuais, ou aos trans na 
comparação com pessoas heterossexuais ou que nascem e têm 
identificação com a sua biologia, não estamos, de modo algum, 
tirando nada de ninguém. 
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 Após o parecer favorável na Comissão de Direitos Humanos e Participação 

Legislativa, o Estatuto da Diversidade Sexual e de Gênero começou a tramitar no 

Senado Federal, no qual se identifica como Projeto de Lei do Senado nº 134 de 

2018. 

 Na exposição de motivos de tal projeto de lei, destaca-se: 

É chegada a hora de acabar com a invisibilidade jurídica de 
segmento da população, que é alvo de perversa discriminação 
em razão da orientação sexual e identidade de gênero. [destacou-
se] Impõe-se verdadeira mudança de paradigma a toda sociedade. 
Todos precisam aprender a conviver com a diferença. Não só no 
mundo público, mas nos mais diversos segmentos da iniciativa 
privada. A postura omissiva, que acabava por chancelar o assédio 
social e moral na escola, no ambiente de trabalho, não mais tem 
espaço. Do mesmo modo é preciso dar um basta à homofobia, 
criminalizando que se arvora o direito de desprezar, ferir e matar. 

 
 Tal microssistema jurídico que será instituído caso o Estatuto da Diversidade 

Sexual e de Gênero seja aprovado será uma grande vitória para a comunidade 

LGBT+, pois atualmente há pouquíssimas ou quase nenhuma lei protetiva ou que 

assegure direitos que já constam no nosso ordenamento jurídico, sendo muitos 

deles efetivados através de decisões do STF, tal como ocorreu na união estável 

homoafetiva. 

 Em relação ao Direito do Trabalho, destaca-se o Título XI87 do referido 

Estatuto, no qual pauta-se no tópico ‘Direito Ao Trabalho’, dispondo os seguintes 

artigos: 

Art. 63 - É assegurado o acesso ao mercado de trabalho a todos, 
independentemente da orientação sexual ou identidade de 
gênero. [destacou-se] 
Art. 64 - Na seleção para o ingresso no serviço público ou privado, 
não é admitida a eliminação ou a imposição de qualquer distinção ao 
candidato, com face de sua orientação sexual ou identidade de 
gênero.  
Art. 65 - É vedado proibir, restringir ou dificultar a promoção no 
serviço privado ou público, em razão da orientação sexual ou 
identidade de gênero do profissional.  
Art. 66 - É proibido demitir empregado, em decorrência de 
discriminação direta ou indireta, em razão da sua orientação sexual 
ou identidade de gênero.  
Art. 67 - Constitui prática discriminatória estabelecer ou manter 
diferenças salariais entre empregados que exerçam as mesmas 
funções em decorrência de sua orientação sexual ou identidade de 
gênero.  

                                                           
87 Estatuto da Diversidade Sexual e de Gênero: 
http://direitohomoafetivo.com.br/anexos/arquivos/__2b33b4dde4d3c3895348cd722a1df065.p
df 
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Art. 68 - O poder público adotará programas de formação 
profissional, de emprego e geração de renda voltadas a 
lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e intersexuais, para 
assegurar a igualdade de oportunidades na inserção no 
mercado de trabalho. [destacou-se] 
Art. 69 - É assegurado aos transgêneros e intersexuais, o registro do 
nome social na Carteira de Trabalho e nos assentamentos 
funcionais, devendo serem assim identificados no ambiente de 
trabalho 
Art. 70 - A administração pública assegurará igualdade de 
oportunidades no mercado de trabalho a transgêneros e intersexuais, 
mediante cotas, atentando ao princípio da proporcionalidade. 
Parágrafo único - Serão criados mecanismos de incentivo à adoção 
de medidas similares nas empresas e organizações privadas.  
Art. 71 - A administração pública e a iniciativa privada devem 
promover campanhas com o objetivo de elevar a qualificação 
profissional dos servidores e empregados LGBTI. 

 

Percebe-se que são adotadas medidas não só de combate à discriminação, 

como também de políticas inclusivas, conhecidas como ações afirmativas, uma 

exemplo da discriminação positiva ao facilitar a acessibilidade ao meio de trabalho 

pelos transgêneros, tendo em vista a desvantagem e vulnerabilidade social que 

estes se encontram. 

A medida referente à adoção de cotas a transgêneros e intersexuais já vem 

sendo adotada em outros países, com destaque para a Argentina, especificamente 

na província de Buenos Aires, que criou uma lei na qual 1% das vagas dos setores 

públicos deverão ser destinadas às pessoas transgênero. 

Destaca-se que muitas dessas medidas no âmbito trabalhista também 

configurarão alterações em leis já existentes que tutelam sobre o assunto, como a lei 

9029/95 que já combate e pune práticas discriminatórias praticadas pelo 

empregador.  

Contudo, com a aprovação do Estatuto da Diversidade Sexual e de Gênero e 

conseqüente publicação, além dos direitos e proteções já mencionadas, muitas leis 

antidiscriminatórias, não só no âmbito trabalhista, como também penal serão 

alteradas para adequar-se aos novos dispositivos protetivos. 

Sendo assim, o Estatuto da Diversidade Sexual e de Gênero demonstra ser 

um grande microssistema jurídico protetivo para a comunidade LGBT+, assegurando 

direitos que já existem no ordenamento jurídico, mas que não há uma previsão 

expressa ou não há uma regulamentação. No que diz respeito ao âmbito trabalhista, 

será uma grande vitória, tendo em vista os dispositivos antidiscriminatórios em razão 
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da orientação sexual e da identidade de gênero e as políticas inclusivas nos setores 

público e privado do trabalho, especialmente em relação aos transgêneros. 

Em relação às leis estaduais, destacam-se que apesar de não existirem leis 

federais protetivas contra à discriminação expressas em relação aos motivos 

discriminatórios em virtude da orientação sexual e da identidade de gênero, há 

muitos estados e municípios que conceberam instrumentos protetivos. 

Sobre esse ponto, destaca-se que Lima (1997, p. 57) assevera que:  

As legislações dos Estados e dos Municípios também poderão, no 
âmbito de sua competência, vedar práticas discriminatórias, punindo-
as com sanções de cunho não criminal, porquanto é de competência 
privativa da União legislar sobre Direito Penal. (art. 22, I, CF) 
 

 Um estado que deve ser mencionado é a Paraíba, no qual, através da lei 

7309/2003 instituiu uma lei proibindo a discriminação em razão orientação sexual, lei 

esta que através da lei 10909/17 foi alterada incluindo também a discriminação em 

virtude da identidade de gênero.88 

 Sobre tal lei, destacam-se os seguintes artigos: 

Art. 1° É proibida qualquer forma de discriminação e preconceito ao 

cidadão com base em sua orientação sexual e identidade de gênero.  

§ 1° Para efeitos desta Lei, a liberdade de identidade de gênero 

refere-se ao gênero sexual em que a pessoa se identifica, 

independentemente do que foi registrado em sua certidão de 

nascimento, e a liberdade de orientação sexual compreende a forma 

pela qual o cidadão expressa abertamente seus afetos, a maneira 

que se relaciona emocional e sexualmente com pessoas do mesmo 

sexo ou oposto, sejam eles homoafetivos, heteroafetivos ou 

biafetivos.  

§ 2° Para efeito desta Lei, entende-se por discriminação qualquer ato 

ou omissão que caracterize constrangimento, proibição de ingresso 

ou permanência, exposição a situação vexatória, tratamento 

diferenciado, cobrança de valores adicionais ou preterimento no 

atendimento. 

Art. 2° Constitui ato de discriminação em razão da orientação sexual 

ou da identidade de gênero, dentre outros:  

I – [...] 

X - negar emprego, demitir sem justa causa, impedir ou dificultar 

a ascensão profissional na iniciativa pública ou privada; 

XI - impedir ou obstar o acesso de alguém devidamente 

habilitado a qualquer cargo da administração direta e indireta do 

Estado e das concessionárias de serviço públicos estaduais;. 

                                                           
88 Lei completa em: https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=345030 
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Art. 3° É vedada á administração estadual, direta e indireta, a 

contratação de empresas que reproduzam as práticas 

discriminatórias relacionadas nesta Lei. [destacou-se] 

Art. 4° A prática de qualquer ato discriminatório sujeita o infrator as 

seguintes sanções:  

I - advertência;  

 II - multa até o limite de 2.000 (duas mil) UFR/PB;  

III - suspensão da inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS do 

Estado da Paraíba por 30 (trinta) dias 

IV - cassação da inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS do 

Estado da Paraíba.  

 

 É notório que tal lei é um grande instrumento protetivo contra a discriminação, 

demonstrando ser bastante elucidativa na medida em que define o que seria a 

orientação sexual e a identidade de gênero, incluindo a palavra “liberdade”, o que 

remete ao direito a autodeterminação sexual e de gênero que cada indivíduo possui. 

 Em relação ao âmbito laboral, exemplifica que negar emprego, demitir sem 

justa causa, impedir ou dificultar a ascensão profissional na iniciativa pública ou 

privada por motivo de orientação sexual e da identidade de gênero é proibida e, 

caso ocorra, poderá ter 4 sanções, quais sejam a advertência, multa até o limite de 

2000 UFR/PB, suspensão da inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS do 

Estado da Paraíba por 30 (trinta) dias, cassação da inscrição no cadastro de 

contribuintes do ICMS do Estado da Paraíba. 

 

3.6. RESPONSABILIDADE SOCIAL DA EMPRESA 

 

Apesar de não existirem tutelas antidiscriminatórias expressas em relação à 

discriminação em virtude da identidade de gênero, muitas empresas vêm adotando 

medidas que visam não só manter um ambiente laboral igualitário e livre de 

discriminação, como também atitudes inclusivas frente à comunidade LGBT+. 

Tais atitudes são consideradas parte da responsabilidade social da empresa, 

um conceito que vem sendo alterado com o passar dos anos. Conforme o Instituto 

Ethos (2013, online) define: 

Responsabilidade social empresarial é a forma de gestão que se 
define pela relação ética e transparência da empresa com todos os 
públicos com os quais ela se relaciona. Também se caracteriza por 
estabelecer metas empresariais compatíveis com o desenvolvimento 
sustentável da sociedade, preservando recursos ambientais e 
culturais para as gerações futuras, respeitando a diversidade e 
promovendo a redução das desigualdades sociais [destacou-se]. 
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A abordagem da diversidade nas empresas vem ganhando destaque por 

muitas destas adotarem medidas de inclusão de minorias, especialmente a 

comunidade LGBT+. 

Sobre a responsabilidade social da empresa em relação à comunidade 

LGBT+, destaca-se que, no dia 10 de dezembro de 2013, o Instituto Ethos de 

Responsabilidade Social, uma organização de sociedade civil de interesse público, 

voltada à responsabilidade social das empresas, lançou um manual chamado “O 

compromisso das empresas com os direitos humanos LGBT – Orientações para o 

mundo empresarial ema ações voltadas a lésbicas, gays, bissexuais, travestis e 

transexuais.” 

Este manual foi resultado de discussões ocorridas no Fórum de Empresas e 

Direitos LGBT, ocorrido em março de 2013, sendo este fruto de uma cooperação 

entre o Instituto Ethos e a Txai Consultoria, no qual contou com a presença de várias 

grandes empresas, tais como a Caixa, Carrefour, Dow, Monsanto, Porto Seguro, 

Santander, entre outras, nas quais apresentaram ideias relacionadas à efetivação 

dos direitos humanos da comunidade LGBT+ nas empresas. (2013, online) 

Isto é, percebe-se que tal instrumento visou mostrar a importância de se ter 

uma empresa diversificada, inclusiva e que adote diretrizes de combate à 

discriminação à comunidade LGBT+, mostrando medidas que poderiam ser tomadas 

para assegurar a efetivação de direitos. Sobre a relevância e as vantagens da 

empresa exercer esse papel (2013, online), destaca-se que:  

As empresas com ambientes de trabalho respeitosos e inclusivos, 
atentas aos direitos humanos das minorias, que garantem que todos 
podem desenvolver plenamente seu potencial com suas 
características, e não apesar delas, têm clima, engajamento e cultura 
diferenciados, tornam-se fator de alta competitividade num mercado 
que precisa cada vez mais de profissionais qualificados ou que 
querem se qualificar ao longo de sua vida profissional. 
 

O manual mostra-se completo em vários pontos, na medida em que é 

elucidativo na conceituação de vários significados importantes, tais como a 

diferenciação entre sexo, gênero, orientação sexual, identidade de gênero, entre 

outros, assim como mostra a importância da responsabilidade social empresarial 

ligada ao aspecto laboral. Os 10 compromissos sugeridos pelo manual criados 

foram: 
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1. Comprometer-se – presidência e executivos – com o 
respeito e a promoção dos direitos LGBT. 
2. Promover igualdade de oportunidades e tratamento justo 
às pessoas LGBT. 
3. Promover ambiente respeitoso, seguro e saudável para as 
pessoas LGBT. 
4. Sensibilizar e educar para o respeito aos direitos LGBT. 
5. Estimular e apoiar a criação de grupos de afinidade 
LGBT. 
6. Promover o respeito aos direitos LGBT na comunicação e 
marketing. 
7. Promover o respeito aos direitos LGBT no planejamento 
de produtos, serviços e no atendimento aos clientes. 
8. Promover ações de desenvolvimento profissional a 
pessoas do segmento LGBT. 
9. Promover desenvolvimento econômico e social de 
pessoas LGBT na cadeia de valor. 
10. Promover e apoiar ações em prol dos direitos LGBT na 
comunidade. 

 

Cada compromisso, dentro do manual, demonstra ações que podem ser 

tomadas voltadas à execução, valendo destacar as diretrizes relacionadas ao 

segundo compromisso, qual seja o de promover igualdade de oportunidades e 

tratamento justo às pessoas LGBT. 

Sobre tais condutas sugeridas, apontam-se duas que demonstram 

instrumentos antidiscriminatórios e inclusivos em relação aos transgêneros, 

especialmente travestis e transexuais: 

2.1. Política e prática de não discriminação no recrutamento e 
seleção para pessoas LGBT - Estabelecer políticas e práticas de não 
discriminação a pessoas LGBT em processos de recrutamento e 
seleção de empregados(as), com atenção especial a travestis e 
transexuais.  
2.2. Metas para inclusão de travestis e transexuais - Estabelecer 
metas específicas para a inclusão de travestis e transexuais em 
processos de recrutamento e seleção, realizando ações afirmativas.89 

 

Mostra-se que o combate à discriminação em razão da identidade de gênero 

também pode ser tomada dentro da empresa, sendo esta responsável por criar 

tutelas antidiscriminatórias através de políticas e práticas internas, como pode ser 

visualizado através da execução do compromisso 2 do referido manual. 

                                                           
89 Disponível em: https://www3.ethos.org.br/wp-content/uploads/2013/12/Manual-
LGBT_Dez_2013.pdf 
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Além da própria criação de tutelas antidiscriminatórias internas, é sugerido 

também a criação de ações afirmativas voltadas a incluir travestis e transexuais, 

sendo um importante passo na inclusão de tais pessoas, haja vista que, conforme a 

ANTRA (Associação Nacional de Travestis e Transexuais), 90% de travestis e 

transexuais estão na prostituição e apenas 10% estão inseridos no mercado 

formal.90 

Dessa forma, assim como outros países já criaram leis relacionadas à ações 

afirmativas, como a Argentina, especificamente na província de Buenos Aires, 

empresas também poderiam criar políticas internas de ações afirmativas para 

inserirem tais pessoas no mercado de trabalho formal, além de as incentivarem a se 

a capacitarem, como muitas empresas já vem fazendo, como a Carrefour91, que 

oferece um curso de capacitação em varejo para transgêneros com a finalidade de 

aumentar a chance dessas pessoas no mercado de trabalho. 

Destaca-se, ainda, que a rede de supermercados Carrefour, em 2010, 

estruturou um comitê de diversidade, e no seu próprio site há um espaço chamado 

de ‘’Valorização da Diversidade’’, no qual explicita (2010-2017, online) os objetivos 

da rede Carrefour: 

Temos compromisso com a normativa internacional de direitos 
humanos, com a legislação brasileira e com as boas práticas de 
responsabilidade social, rejeitando a discriminação por questões 
de etnia/cor, idade, gênero, religião, orientação sexual, identidade 
de gênero [destacou-se], deficiências, classe social, nacionalidade, 
naturalidade ou outras singularidades que possam oferecer riscos às 
pessoas por preconceitos presentes na sociedade. 

 

Tal comitê de diversidade é responsável por acompanhar medidas que podem 

ser tomadas relacionadas a temática da diversidade dentro da empresa, além da 

promoção de ações inclusivas e organização de dados demográficos.  

Na própria plataforma da diversidade da rede Carrefour, é explanado que as 

equipes devem orientar suas condutas com pautas na diversidade estética, étnica, 

pessoas com deficiência, diversidade sexual, diversidade religiosa, diversidade 

etária e diversidade de gênero. 

                                                           
90 Disponível em: https://www.cartacapital.com.br/blogs/feminismo-pra-que/o-preconceito-
contra-transexuais-no-mercado-de-trabalho-2970.html 
9191 Disponível em: 
http://www.meioemensagem.com.br/home/marketing/2017/02/10/carrefour-transforma-
inclusao-transgenero-em-realidade.html 



 
115 

 

Salienta-se, ainda, que a própria empresa criou uma “Cartilha da Diversidade” 

(2014, online), que tem como objetivo: 

[...]orientar líderes e equipes na valorização da diversidade acolhida 
no Grupo Carrefour, trazendo conceitos e dicas práticas de como se 
comportar em circunstâncias variadas, bem como prevenir situações 
de risco e práticas de discriminação. 
 

É demonstrado, dessa forma, que a rede vem aprimorando cada vez mais sua 

responsabilidade social no que se refere à diversidade através da promoção de 

medidas de inclusão e criação de instrumentos protetivos internos 

antidiscriminatórios.  

Além da apresentação de tais ações que vêm ocorrendo em algumas 

empresas, destaca-se, também, que a própria ONU (Organização das Nações 

Unidas) lançou um manual intitulado “Promoção dos Direitos Humanos LGBT no 

mundo do trabalho – Construindo a igualdade de oportunidades no mundo do 

trabalho: combatendo a homo-lesbo-transfobia” 

Tal manual foi construído com a participação da própria, através do Programa 

das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), a Organização Internacional 

do Trabalho (OIT) e o Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/Aids 

(UNAIDS), além de empregadores, trabalhadores, movimentos sociais, entre outros 

grupos, o que mostra que foi feito através do diálogo de diversos setores da 

sociedade envolvidos com o ambiente laboral. 

Conforme a ONU92 explanou acerca do manual, este visa ser uma referência 

no mundo de como a inclusão e o respeito à diversidade LGBT+ devem ser tratados 

no ambiente laboral, mostrando os impedimentos do acesso ao trabalho, assim 

como mostrando conceitos relevantes, tais como o significado de identidade de 

gênero, orientação sexual, heteronormatividade, entre outros. (2016, online) 

Conforme observado, percebe-se que muitas empresas, aos poucos, também 

participam da construção de um ambiente laboral inclusivo e diversificado, haja vista 

que muitas criam políticas internas de não-discriminação e de respeito à identidade 

de cada indivíduo. 

Tais atitudes empresariais refletem de modo positivo na sociedade, pois 

demonstram a responsabilidade social da empresa à comunidade LGBT+, nas quais 

configuram muitas vantagens para a própria.  

                                                           
92 Disponível em: https://nacoesunidas.org/onu-lanca-2a-edicao-de-manual-sobre-direitos-
das-pessoas-lgbt-ambiente-de-trabalho/ 
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As informações inseridas nos manuais seja elaborado pela ONU, seja 

elaborado pelo Instituto Ethos, devem ser disseminadas para que, cada vez mais, 

empresas também participem da construção das tutelas antidiscriminatórias, haja 

vista que o combate à discriminação e a inclusão de minorias dependem não só de 

tutelas legislativas ou tutelas criadas dentro da empresa, mas principalmente de uma 

discussão na sociedade para que se imponha o respeito à diversidade humana, nas 

quais as identidades de cada indivíduo sejam respeitadas, juntamente dos seus 

direitos, repelindo quaisquer atitudes discriminatórias. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Diante da análise das tutelas antidiscriminatórias no Direito do Trabalho, 

pode-se perceber que estas ainda se encontram em fase incipiente no Brasil, haja 

vista que muitas categorias suspeitas à discriminação, enquadradas como minorias, 

tais como os transgêneros, ainda se encontram fora do rol de possíveis motivos de 

discriminação. 

 Dentro disso, pôde ser percebido que a temática discriminatória no âmbito 

laboral necessita de frequentes discussões e reformulações, haja vista o surgimento 

de novos tipos de forma de discriminação que, cada vez mais, são implícitas e 

diluídas frente à relação laboral, tal como a discriminação indireta. 

 No âmbito internacional, depreendeu-se que a construção de tutelas 

antidiscriminatórias em tratados internacionais vem sendo cada vez mais 

consistentes, haja vista a inclusão de categorias como a orientação sexual e a 

identidade de gênero através de recomendações feitas pelos órgãos relacionados 

aos tratados internacionais, mostrando, dessa forma, uma preocupação não só com 

a efetivação do princípio da não-discriminação no âmbito laboral. 

Neste sentido, destacam-se os princípios de Yogyakarta, princípios estes que 

orientam a aplicação dos direitos humanos em relação à orientação sexual e a 

identidade de gênero, abordando diferentes questões, destacando-se, entretanto, o 

direito ao trabalho. 

 Inferiu-se a necessidade e importância de uma correta conceituação de 

termos utilizados na elaboração e promoção das tutelas antidiscriminatórias, tendo 

em vista em que muitos países relacionavam o gênero como o mesmo significado de 

sexo, o que dificultava na construção de uma tutela consistente de proteção à 

discriminação, haja vista a multiplicidade de interpretações que poderiam dificultar a 

aplicação de uma norma. 

 Percebeu-se a diversidade de tratamento que um assunto tão complexo e 

necessário poderia ocorrer, tendo em vista que foi observado que diferentes países 

adotam ações diferentes relacionadas ao combate à discriminação dos transgêneros 

não só no acesso ao trabalho, com também dentro do âmbito laboral. 

 Nos países da América do Sul, pôde-se perceber que alguns países, tais 

como a Bolívia, Equador e Argentina já tutelam o direito à identidade de gênero de 
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forma expressa, na medida em que possibilitam a alteração ou retificação de gênero 

em documentos de forma acessível. 

 No caso da Bolívia e Equador, através do neoconstitucionalismo latino-

americano que criou uma grande onda de mudanças em alguns países, mudou-se a 

Constituição incluindo a identidade de gênero como categoria a ser protegida 

expressamente em relação à discriminação. 

 Além disso, nas próprias legislações trabalhistas dos referidos países, pôde 

ser analisado que há dispositivos antidiscriminatórios consistentes na proteção dos 

transgêneros, destacando a Argentina, que além de existirem leis protetivas 

expressas, ainda há uma lei, especificamente na Província de Buenos Aires, em que 

há um caso de ação afirmativa relacionada às pessoas travestis e transexuais para 

que estas possam ser inseridas no emprego público. 

 Diante disso, notou-se que a construção das tutelas antidiscriminatórias 

advém não só de criação de leis proibindo e punindo a discriminação dos 

transgêneros, como também leis que possam incentivar e facilitar a inserção social 

destes no mercado de trabalho, como medida de igualizar a desvantagem e 

exclusão que tais pessoas sofrem na sociedade. 

 Ainda no âmbito internacional, através da análise legislativa e jurisprudencial 

dos Estados Unidos, mostrou-se de forma visível a necessidade de existir uma tutela 

relacionada à identidade de gênero, haja vista que nesse país os transgêneros não 

são inseridos na legislação protetiva por não se encontrarem no rol expresso 

relacionado aos motivos de discriminação a serem protegidos, haja vista que há 

apenas o termo “sexo”, no qual há a interpretação seu conceito de forma restrita, 

vinculando, assim, apenas aos aspectos biológicos, o que tem como conseqüência a 

conseqüente inexistência de proteção dos transgêneros de práticas discriminatórias 

ocorridas no âmbito laboral. 

 Em relação ao Brasil, ante o exposto, compreendeu-se que a construção  das 

tutelas antidiscriminatórias no Direito do Trabalho ainda encontra-se em fase 

incipiente, tendo em vista que muitas categorias suspeitas à discriminação ainda se 

encontram fora do rol elencado em algumas leis que proíbem e punem a 

discriminação no ambiente laboral, tais como a lei 9029/95 e a lei 7716/89. 

 Dentro de tal problemática, percebeu-se a inexistência de proteção aos 

transgêneros não só em tutelas que proibissem a discriminação em razão da 

identidade de gênero, como também leis que incentivassem a inserção de tal grupo 
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no mercado de trabalho formal, além de ter sido analisando a configuração dos 

transgêneros como uma minoria social, haja vista a exclusão destes no acesso ao 

trabalho. 

 Sobre ações inclusivas, verificou-se que as tutelas antidiscriminatórias 

também podem ser elaboradas pelas empresas através da criação de políticas 

internas de incentivo e cursos de capacitação em relação às pessoas transgênero, 

como a rede de supermercados Carrefour vem fazendo deste que criou um comitê 

próprio de diversidade para avaliar tais questões em sua empresa. 

 Sendo assim, percebeu-se que a construção de tutelas antidiscriminatórias no 

âmbito laboral é fruto não só do Poder Legislativo, nem do Poder Judiciário, mas 

também da sociedade e, principalmente, das empresas, que, ao adotarem diretrizes 

internas de respeito à diversidade e inclusão de minorias no âmbito laboral, estão 

contribuindo para a promoção de um direito humano tão necessário, qual seja o 

direito ao trabalho em condições dignas e sem quaisquer discriminações. 
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