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 RESUMO 

 
 
 

 

 
O presente trabalho dedicou-se ao estudo de uma forma 

de discriminação que foge dos parâmetros usuais. As vítimas dessa nova forma de 

tratamento desigual não são integrantes de grupos historicamente desfavorecidos, como 

sói acontecer nas hipóteses mais usuais de discriminação, mas profissionais 

capacitados que investiram na sua formação profissional e acadêmica visando aumentar 

a sua empregabilidade. Investimento que, ao invés de facilitar o seu ingresso ou 

progresso no mercado de trabalho, como era esperado, tornou-se o motivo da sua 

preterição em contratações e promoções ou da sua dispensa. Esta conduta irregular, ora 

chamada discriminação por sobrequalificação, apresenta efeitos sociais perversos, pois 

desestimula o investimento em educação e em formação profissional, além de violar o 

direito ao desenvolvimento subjetivo de cada indivíduo. A sua gravidade se acentua 

ainda mais na medida em que vem se constatando que o número de ingressos em 

cursos universitários cresce mais do que o de postos de trabalho que demandam 

formação especializada criados, o que certamente fará com que um maior número de 

profissionais qualificados tenham que procurar empregos que não exijam os 

conhecimentos adquiridos.  

 

Palavras-chave: Discriminação. Sobrequalificação. Igualdade. 
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ABSTRACT 
 

 

 

 

 

The present paper is aimed to the study of a way of 

discrimination different from the usual parameter. The victims of this new way of 

unequal treatment aren�t part of the historically not endowed group, as it happens in the 

most common ways of discrimination, but capacitated professionals that have invested 

in their professional and academic formation seeking for work oportunits. Investiment 

that, instead of making the search for work easier, has became the reason for their 

preterition in contracts and promotions or the motive of their resignation. This irregular 

behavior, now called discrimination for overqualifiction, shows perverse social effects, 

once it discourage investiments in education and professional formation. Furthermore it 

violates each person�s right to subjective development. It�s gravity increases even more 

because it has been noticed that the number of new students in the universities is 

increasing more than the work opportunities that demands specialized formation. Due 

to this fact, it is certain that the number of qualified professionals that will have to 

search for jobs that don�t demands their knowledge, will increase. 

 

Key-words: Discrimination. Overqualification. Equality.  
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1 - INTRODUÇÃO 
 

 

 

 

 

Durante muito tempo os estudos em matéria de direito 

do trabalho estiveram adstritos às questões patrimoniais, como se uma efetiva tutela 

aos empregados se desse apenas a partir da garantia do pagamento das parcelas 

salariais que lhes são asseguradas por lei. Esta situação vem se modificando nas 

últimas décadas na medida em que a tônica da tutela ao trabalhador tem, em quase todo 

o mundo, recaído também sobre temas relativos a direitos imateriais (ou, pelo menos, 

com efeitos patrimoniais apenas reflexos), tais quais o combate à discriminação, o 

respeito aos direitos humanos, o direito de sindicalização e a liberdade sindical. Houve, 

outrossim, uma mudança no enfoque depositado sobre a visão do trabalhador como 

contraparte da relação jurídica laboral. 

 

Entre os temas que passaram a receber mais atenção 

dos estudiosos do direito do trabalho, merece grande destaque o do combate às 

condutas discriminatórias que violam o princípio da igualdade e ferem a dignidade da 

pessoa humana, e que, usualmente, são frutos de preconceitos decorrentes de 

estereótipos culturalmente estabelecidos. Veja-se, a título de exemplo, o expressivo 

número de documentos internacionais editados da segunda metade do século passado 

para cá e a crescente quantidade de obras abordando a questão publicadas nos últimos 

anos. As primeiras batalhas neste campo foram travadas para assegurar proteção aos 

chamados grupos desfavorecidos, mormente os negros e as mulheres. As primeiras 

normas legais sobre o assunto buscavam coibir condutas discriminatórias decorrentes 

de motivo de sexo, origem, raça e cor. Em um primeiro momento preocupava-se 

exclusivamente com a vedação ao tratamento discriminatório. Não havia cuidado com 

a adoção de medidas que assegurassem, mediante favorecimento jurídico, uma 

igualdade material.  
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A partir da Segunda Grande Guerra Mundial e do 

grande número de inválidos por ela deixado, cresceu a preocupação com a 

discriminação de pessoas portadoras de deficiência.  

 

Em período histórico próximo, passou-se a não se 

preocupar apenas em evitar o tratamento desigual, mas também em desenvolver 

mecanismos para, criando-se determinados favorecimentos jurídicos, assegurar 

igualdade material. Surgem assim as chamadas ações afirmativas ou discriminações 

positivas.  

 

Neste início de milênio, contudo, apareceu, ou quiçá  se 

tornou mais freqüente, uma forma de discriminação que foge um pouco dos parâmetros 

até então estudados. As vítimas dessa nova forma de tratamento desigual não são 

apenas os integrantes de grupos historicamente desfavorecidos, mas sim profissionais 

capacitados que investiram na sua formação profissional e acadêmica visando aumentar 

a sua empregabilidade. Este investimento, entretanto, ao invés de facilitar o seu 

ingresso ou progresso no mercado de trabalho, como era esperado, passa a ser 

justamente o motivo da sua preterição em contratações e promoções ou da sua 

dispensa. Esta odiosa conduta, ora chamada discriminação por sobrequalificação, 

apresenta efeitos sociais perversos, pois desestimula o investimento em educação e em 

formação profissional. Isto sem falar na ilicitude desta conduta que viola o direito ao 

desenvolvimento subjetivo de cada um, tema que também será objeto do presente 

estudo. 

 

Na escolha do tema a ser estudado pesaram dois 

aspectos. Primeiro de tudo, a importância crescente do combate às práticas 

discriminatórias nas relações de trabalho, matéria que constitui hoje, indubitavelmente, 

um dos temas que mais atenção vem recebendo da doutrina e dos organismos 

internacionais e nacionais com atuação nesta área. Em segundo lugar, o fato de pouca 

atenção ser dada às ocorrências chamadas no presente trabalho de discriminação por 

sobrequalificação, não obstante estejam se tornando corriqueiras, por exemplo, notícias 

de universidades que despedem coletivamente professores tendo por critério de seleção 

justamente o maior grau de titulação, para em seguida substituí-los por outros menos 

titulados e, por conseguinte, menos onerosos aos seus cofres. A necessidade de melhor 
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se estudar este fenômeno atual e preocupante justificou a pesquisa ora apresentada. 

Não se tem, todavia, a pretensão de, por meio dela, encontrar uma solução definitiva 

para a questão. Busca-se suscitar reflexões e exibir sugestões pessoais que possam 

contribuir para alertar a comunidade acadêmica sobre a relevância do tema.  

 

Ao longo do desenvolvimento desta dissertação foram 

estudados, preliminarmente, os direitos fundamentais, em especial a sua gênese e 

aplicação nas relações particulares; o princípio da dignidade da pessoa humana e o da 

igualdade, a ele ligado; o direito ao desenvolvimento subjetivo em três de suas 

principais vertentes (o direito à educação, o direito à formação profissional, e o direito 

ao trabalho); e aspectos gerais sobre a discriminação nas relações de emprego, tais 

quais conceito, tipos, categorias de discriminação segundo a doutrina norte-americana, 

momentos em que pode ocorrer a discriminação, instrumentos disponíveis no direito 

brasileiro para combater esta prática e medidas que, se adotadas, poderiam ser 

implementadas para o êxito desta luta. 

 

Feito isto, empreendeu-se uma análise da discriminação 

por sobrequalificação propriamente dita. Dedicou-se, então, atenção à sua 

caracterização; à possibilidade de ser ela verificada no momento de seleção de pessoal 

e formação do contrato de trabalho, ao longo do liame empregatício e por ocasião da 

rescisão contratual; e, por fim, aos mecanismos de combate a esta modalidade de 

discriminação.    
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

 
 

 

 

 

O tema desenvolvido é atual e pouco estudado, o que 

tornou o seu estudo extremamente prazeroso e desafiador, mas também bastante difícil. 

Há ainda um grande desconhecimento acerca da ilicitude da conduta que aqui se 

chamou de discriminação por sobrequalificação. Embora se comente, geralmente de 

forma crítica e reprovadora, a ocorrência de hipóteses concretas deste ilícito, 

praticamente nenhuma medida é tomada para combatê-la. A questão, via de regra, é 

tratada como uma política econômica reprovável, porém não irregular, do empregador, 

o que consiste em um grande equívoco. O fato de o empregado sobrequalificado em 

geral não ser discriminado em decorrência de preconceito, mas por razões econômicas 

ou por temor de perda de espaço, não retira a ilicitude desta forma de tratamento 

desigual injustificado e desarrazoado. 

 

A falta de combate a esta prática torna difícil 

dimensionar o problema. Sabe-se que ela existe. Não se pode, porém, pecisar o seu 

tamanho. Este trabalho objetivou, outrossim, demonstrar a ilicitude desta prática e a 

apresentar sugestões para o seu combate.  

 

A irregularidade estudada subverte a antiga lógica de 

que qualificação é fator de empregabilidade e a de que, por essa razão, o desemprego 

tende a ser maior entre os trabalhadores menos qualificados.  Com isso, a proliferação 

deste tipo de conduta certamente gerará um desestímulo ao investimento em educação, 

qualificação e formação profissional o que colocará o Brasil na contramão do 

progresso.   

 

Isso sem falar nos danos que causa para a vítima. Ora, 

Num contexto em que o número de empregos não qualificados tende a aumentar mais 

do que o número de empregos qualificados, impedir alguém de se candidatar ou 
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despedi-lo arbitrariamente porque é mais qualificado do que o cargo que ocupa, 

configura inequívoca violação ao seu direito ao trabalho. Afinal, o que fará o 

trabalhador que não consegue encontrar emprego correspondente a sua qualificação e 

não é aceito em funções menos qualificadas do que a sua? 

 

Há que se considerar, contudo, que a simples opção por 

um trabalhador menos qualificado para a função, a escolha de um empregado com 

currículo menos expressivo para determinada promoção ou a dispensa de um 

empregado menos titulado quando haviam outros mais titulados não caracteriza, por si 

só, uma discriminação por sobrequalificação. Pode haver situações em que a 

preferência pelo empregado menos qualificado se justifique por outras razões, como, 

v.g., o fato dele gozar de maior confiança do empregador ou de ser mais vocacionado 

para aquela atividade menos qualificada do que os empregados mais titulados. Não é 

possível concluir de maneira absoluta que sempre que se preferir um empregado menos 

qualificado ao mais qualificado haverá uma discriminação, muito menos que isto deva 

ser presumido. É preciso muita cautela ao se analisar supostos casos de discriminação 

por sobrequalificação. Pode haver casos em que conquanto o empregador tenha 

possibilitado ao empregado sobrequalificado todas as oportunidades de concorrer a 

uma vaga com outros menos qualificados, optou, por razões não discriminatórias, pela 

contratação de trabalhador com menos formação.   

 

Quando devidamente caracterizada, a discriminação 

por sobrequalificação viola o princípio-regra da dignidade da pessoa humana, 

desrespeita o direito da vítima ao desenvolvimento subjetivo em suas três vertentes, 

direito à educação, ao trabalho e à formação profissional, e fere o seu direito à 

igualdade. Como toda modalidade de descriminação no trabalho, consiste em uma 

violação de um direito humano que provoca desperdício de talento e efeitos 

prejudiciais na produtividade e no crescimento econômico. Pode, por conseguinte, ser 

combatida com a adoção da teoria da horizontalização dos direitos fundamentais, 

independentemente de previsão legal expressa. No Brasil, deve ser combatida com a 

aplicação das cominações da Lei 9.029/95, cujo rol de hipóteses de discriminação é 

exemplificativo e não taxativo.   

 



 9

A discriminação por sobrequalificação perpetrada no 

momento do recrutamento e no curso do contrato de trabalho, assim como a praticada 

no momento da extinção da relação de emprego, além de afrontar os direitos da vítima 

ao desenvolvimento e à igualdade, constitui hipótese típica de exercício abusivo de um 

direito, de inobservância da função social do contrato, violando-se e de violação ao 

princípio da boa-fé objetiva. 

 

Conquanto seja tão ilícita quanto a discriminação por 

sobrequalificação ocorrida ao término do contrato a discriminação por 

sobrequalificação verificada na formação do contrato de trabalho não pode ensejar a 

reintegração do empregado, como deve acontecer nas hipóteses daquela, vez que ainda 

não houve a formação do vínculo empregatício. Por outro lado, a reintegração é 

desnecessária no que se refere à discriminação praticada no curso do contrato de 

trabalho, haja vista que nesta hipótese o empregado encontra-se laborando 

normalmente. Nos casos em que a reintegração não for possível, a solução deverá ser a 

aplicação de uma sanção pecuniária.  

  

Também não parece razoável impor ao empregador a 

contratação do empregado discriminado, pois isto afrontaria a liberdade de contratação 

do empregador. Há que se lembrar que não se vem defendendo o direito do empregado 

sobrequalificado ao posto vago, mas o seu direito a não ser excluído do processo 

seletivo por sua maior formação. 

 

Diferente, entretanto, é a situação do empregado 

preterido em promoção em razão de sua maior formação, pelo menos quando houver na 

empresa plano de cargos e salários. Neste caso, é possível obter via reclamação 

trabalhista o novo enquadramento ou reclassificação, nos termos da Súmula 127 do 

Tribunal Superior do Trabalho. Em todos os casos é possível ajuizar ação para pleitear 

reparação por danos morais.   

 

As normas coletivas também podem desempenhar um 

importante papel no combate à discriminação por sobrequalificação haja vista o 

desconhecimento que ainda paira sobre a discriminação por sobrequalificação e do 

equivocado dogma de que a liberdade de contratação e o poder diretivo do empregador 
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permitem-lhe dispensar e preterir empregados sobrequalificados ao seu bel-prazer. A 

inclusão de cláusulas vedando a discriminação por sobrequalificação em normas 

coletivas pode ser fundamental no combate a este tipo de conduta perniciosa.  

 

Defendeu-se aqui que as ações relativas à hipóteses de 

discriminação por sobrequalificação podem, perfeitamente, ser solucionadas pela 

distribuição ordinária do ônus da prova, prevista nos artigos 818 da CLT e 333 do 

Código de Processo Civil. Alegando o autor ter sido vítima deste ilícito trabalhista, 

cabe-lhe provar ter sido preterido na contratação ou na promoção por outro candidato 

ou outro empregado menos qualificado, ou ter sido dispensado quando havia outros 

empregados menos qualificados que poderiam sê-lo em seu lugar, fato constitutivo de 

seu direito à reintegração, ao enquadramento ou a indenização. Sendo certo que o 

ordinário se presume e o extraordinário deve ser provado, e neste caso o ordinário é a 

contratação do mais qualificado e a dispensa do menos qualificado, caberá ao réu 

provar que sua escolha não foi discriminatória, apresentando fatos modificativos, 

impeditivos ou extintivos do direito do autor. 

 

Mesmo quando o empregado não possuir documentos 

que comprovem suas assertivas, melhor do que falar em inversão do onus probandi 

será fazer um requerimento na petição inicial para que o juiz determine que a parte 

contrária os junte sob pena de confissão.  

 

A discriminação por sobrequalificação poderá ainda ser 

combatida ou reparada através da jurisdição metaindividual. É preciso, contudo,  

analisar com cautela os impactos da conduta discriminatória para se determinar se 

houve violação a um interesse difuso, coletivo ou individual homogêneo que justifique 

a intervenção do Ministério Público do Trabalho, ou se a hipótese é de violação a um 

direito individual ou individual heterogêneo que somente possa ser protegido pelas 

vítimas ou representantes.  

 

O presente trabalho não tem a pretensão de esgotar o 

tema, cujo estudo ainda se inicia.  Não poderia. O seu escopo é contribuir para 

conscientizar a comunidade acadêmica acerca da ilicitude da prática estudada e da 

necessidade de seu combate. Somente com essa conscientização e com esse combate 
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será possível aprofundar os estudos sobre o tema. Esse escrito não representa, portanto, 

um ponto final. Apenas as primeiras aspas.   
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