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ENFOQUE

R
ecentemente foi publicada a Lei Municipal nº 17.301/20, que visa combater às prá-
ticas de discriminação em razão de orientação sexual e identidade de gênero1.

Mencionada lei especifi cou condutas passíveis de punição. Dentre elas, algu-
mas possuem obrigações expressas aos empregadores e seus prepostos, como a 

proibição à recusa de admissão de empregados em decorrência da orientação sexual ou, ain-
da, demissão ocasionada pela orientação sexual.

Certamente a Lei Nacional nº 9.029/95, pouco conhecida/divulgada, serviu de inspiração 
para a nova legislação paulistana, pois também versa sobre práticas discriminatórias no am-
biente de trabalho para efeitos admissionais ou de permanência da relação jurídica de trabalho2.

O que se extrai desta movimentação legislativa é a atenção, cada vez maior, do Poder Pú-
blico ao combate à discriminação, sendo que os empregadores não podem fi car alheios a essa 
mudança. A Justiça do Trabalho, inclusive, há anos enfrenta o tema. Frequentemente são pu-
blicadas notícias acerca de condenações impostas às empresas em decorrência de assédio e/
ou discriminação, seja quanto à raça, cor, sexo, gênero, orientação sexual ou religião.

Recentemente, o Tribunal Superior do Trabalho condenou uma empresa a pagar R$ 30.000,00 
(trinta mil reais) de indenização por danos morais a um empregado discriminado em razão 
de sua orientação sexual. O Ministro Márcio Amaro argumentou que a questão encerra gran-
de simbolismo porque, além do cunho fi nanceiro, a reparação tem ainda o cunho persuasivo3.

No mesmo sentido, foi uma decisão proferida em um caso de discriminação, havendo 
condenação em indenização por danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte e mil reais). 
Na reclamação trabalhista, o operador afi rmou que havia, no ambiente de trabalho, grande 

Discriminação no ambiente de 
trabalho – Responsabilidade 
dos empregadores sobre 
esse delicado tema

“A atuação legislativa e judiciária têm cada vez mais se debruçado sobre 
circunstâncias importantes e propensas para manifestação de atos dis-
criminatórios. O ambiente de trabalho não está imune a essas situações, 
sendo certo que não há mais espaço e tolerância para condutas segre-
gatícias de quaisquer das partes envolvidas na relação empregatícia.”
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desrespeito em relação aos negros, e que sempre foi alvo de piadas e brincadeiras de cunho 
racista, “com o conhecimento dos superiores, que nada faziam para suprimir esses atos”4.

Além de ações individuais, o tema também chama atenção das autoridades fiscalizado-
ras, sobretudo do Ministério Público do Trabalho (MPT), o qual possui o papel de fiscal da Lei 
e defesa da coletividade dos empregados. Nesta situação, destaca-se uma Ação Civil Pública 
que tramita perante a Justiça do Trabalho do Estado do Paraná, em que uma Cooperativa foi 
condenada em danos morais coletivos no importe de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil 
reais). O motivo seria a tentativa constante de assédio sexual a diversas empregadas. O proces-
so tramita em segredo de justiça5.

Nos exemplos citados acima, as decisões evidenciaram que as empresas não adotaram 
qualquer medida protecionista, mesmo tendo ciência da discriminação ocorrida em suas de-
pendências, o que somente agravou a situação, ensejando uma indenização ainda maior.

A atuação legislativa e judiciária têm cada vez mais se debruçado sobre circunstâncias 
importantes e propensas para manifestação de atos discriminatórios. O ambiente de trabalho 
não está imune a essas situações, sendo certo que não há mais espaço e tolerância para con-
dutas segregatícias de quaisquer das partes envolvidas na relação empregatícia.

Com isso, exige-se dos empregadores uma postura preventiva das empresas e não somen-
te reativa. A proatividade na identificação e resolução de possíveis situações trazem benefícios 
direto ao ambiente de trabalho, resguardam o direito à liberdade e intimidade dos emprega-
dos, além de impactarem positivamente na imagem da empresa.

Na prática, a instituição de um setor de compliance e ouvidoria possuem grande efeti-
vidade na busca desta melhoria, para criação de um canal seguro e sigiloso aos emprega-
dos se manifestarem. Na linha preventiva, a empresa que ministra palestras, treinamentos e 
workshops com foco na conscientização dos gestores e empregados também obtém resulta-
dos satisfatórios. 

                                                                  
NOTAS

1 Art. 1º É vedada, no Município de São Paulo, qualquer forma de discriminação em razão de orientação 
sexual ou identidade de gênero, nos termos do disposto na Constituição Federal em seu art. 3º, inciso IV, 
e na Lei Orgânica do Município em seu art. 2º, inciso VIII.

2 Art. 1º  É proibida a adoção de qualquer prática discriminatória e limitativa para efeito de acesso à relação 
de trabalho, ou de sua manutenção, por motivo de sexo, origem, raça, cor, estado civil, situação familiar, 
deficiência, reabilitação profissional, idade, entre outros, ressalvadas, nesse caso, as hipóteses de proteção à 
criança e ao adolescente previstas no inciso XXXIII do art. 7o da Constituição Federal.  (Redação dada pela Lei 
nº 13.146, de 2015)

3 http://www.tst.jus.br/web/guest/noticias?p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_
mode=view&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_returnToFull 
PageURL=http%3A%2F%2Fwww.tst.jus.br%2Fweb%2Fguest%2Fnoticias%3Fp_auth%3DaEuVJ 
bm3%26p_p_id%3D3%26p_p_lifecycle%3D1%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_state_rcv%3D1&_101_
assetEntryId=25017678&_101_type=content&_101_urlTitle=distribuidora-nao-consegue-reduzir-valor-de-
condenacao-por-homofobia&_101_redirect 

4 http://www.tst.jus.br/institucional?p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode 
= v i e w & _ 1 0 1 _ s t r u t s _ a c t i o n = % 2 Fa s s e t _ p u b l i s h e r % 2 Fv i e w _ c o n t e n t & _ 1 0 1 _ r e t u r nTo Fu l l 
PageURL=http%3A%2F%2Fwww.tst.jus.br%2Fweb%2Fguest%2Finstitucional%3Fp_auth%3DD1 
OWPJtr%26p_p_id%3D3%26p_p_lifecycle%3D1%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_state_rcv%3D1&_101_
assetEntryId=2208187&_101_type=content&_101_urlTitle=empresa-e-condenada-por-pratica-racista-que-
perdurou-por-oito-anos&inheritRedirect=true

5 https://www.trt9.jus.br/portal/noticias.xhtml?id=6810052
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