
 

 

SENTENZA SOBRE A PROTECCIÓN CONTRA REPRESALIAS 

Sentenza do Tribunal Superior de Xustiza da Unión Europea. Sala Terceira. 

Data: 20 de xuño de 2019. Asunto C-404/18 

Resumo: Procedemento prexudicial — Política social — Directiva 2006/54/CE — Igualdade de 

trato entre homes e mulleres — Acceso ao emprego e condicións de traballo — Artigo 24 — 

Protección contra as medidas de represalia — Negativa a contratar a unha candidata debido 

ao seu embarazo — Traballador que interveu en favor desa candidata — Despido do 

traballador. 

Feitos: A Sra. Vandenbon estaba empregada por WTG Retail como xerente dunha das tendas 
de roupa explotadas por esa empresa. Nesa condición, a Sra. Vandenbon efectuou, o 24 de 
xuño de 2015, unha entrevista á Sra. Hakelbracht para a súa contratación como vendedora a 
partir do 1 de agosto de 2015. Nesa entrevista, a Sra. Hakelbracht indicou que estaba 
embarazada de tres meses. 

O 5 de xullo de 2015, a Sra. Vandenbon informou a WTG Retail de que atopara unha candidata 
adecuada na persoa da Sra. Hakelbracht. Non obstante, a responsable de recursos humanos 
desa empresa fíxolle saber, mediante correo electrónico de 6 de xullo de 2015, a súa intención 
de non contratar á Sra. Hakelbracht debido ao seu embarazo. Mediante correo electrónico de 
7 de xullo de 2015, a Sra. Vandenbon indicou a WTG Retail que a lei prohibía que se rexeitase a 
contratación por razón de embarazo. Non obstante, o 12 de agosto de 2015, soubo que WTG 
Retail confirmaba a negativa a contratar á Sra. Hakelbracht polo mesmo motivo. O mesmo día, 
a Sra. Vandenbon informou á Sra. Hakelbracht de que a súa candidatura non fora seleccionada 
debido ao seu embarazo. Acto seguido, a Sra. Hakelbracht púxose en contacto con WTG Retail 
para abordar a súa non contratación, indicándolle que pretendía presentar unha reclamación 
contra esa empresa. Como, a continuación, WTG Retail non modificou a súa postura, a 
Sra. Hakelbracht presentou unha reclamación, e informou diso á empresa o 26 de setembro 
de 2015. O 5 de outubro de 2015, a Sra. Vandenbon tivo unha entrevista coa responsable de 
WTG Retail relativa á non contratación da Sra. Hakelbracht, durante a cal se lle reprochou ser a 
causa da reclamación presentada por esta. Seis meses despois, el 6 de abril de 2016, WTG 
Retail rescindiu o contrato de traballo da Sra. Vandenbon quen presentou unha reclamación 
contra a empresa. Entre os motivos do seu despedimento figuraban, en particular, a execución 
incorrecta das tarefas confiadas, o incumprimento de consígnalas de seguridade, o 
mantemento insuficiente da tenda e a falta de orde. O sindicato ao que estaba afiliada a 
Sra. Vandenbon impugnou eses motivos.  

La Sra. Hakelbracht foi efectivamente vítima dunha discriminación directa por razón de sexo, 
polo cal o órgano xurisdicional concedeulle unha indemnización por tal motivo.  Con todo, 
como a Sra. Vandenbon non puido acreditar oficialmente ser testemuña da discriminación non 
foi indemnizada por iso. 

O Tribunal do Laboral de Anveres, Bélxica, órgano xurisdicional remitente pregúntase se a 
protección prevista na Lei de Xénero belga é máis restritiva que a establecida no artigo 24 da 
Directiva 2006/54, dado que, na súa opinión, esa protección non debe circunscribirse ás 
testemuñas oficiais, senón que debe tamén estenderse ás persoas que defenden ou apoian á 
persoa que presentou unha reclamación por discriminación por razón de sexo. 

Fundamentos xurídicos: O Tribunal belga expón unha cuestión prexudicial ante o TJUE 
consistente en que nunha situación na que unha persoa que se considera vítima dunha 
discriminación por razón de sexo presentou unha reclamación, un traballador que lle prestou 



 

 

apoio nese contexto unicamente está protexido contra as medidas de represalia adoptadas 
polo empresario se interveu como testemuña no marco da instrución desa reclamación e o seu 
testemuño cumpre os requisitos formais previstos por dita normativa. 

Convén destacar que WTG Retail despediu á Sra. Vandenbon case nove meses despois de que 
esta opuxésese á negativa da empresa a contratar á Sra. Hakelbracht, negativa motivada polo 
embarazo desta. Aínda que WTG Retail afirma que levou a cabo o despedimento por razóns 
obxectivas que non tiñan vínculo algún con esa oposición, o órgano xurisdicional parece partir 
da premisa contraria. 

Con arranxo ao considerando 32 da Directiva 2006/54, «un empregado que defenda ou 
testifique a favor dunha persoa amparada por [esa] Directiva debe ter dereito a idéntica 
protección» que a persoa protexida, mesmo tras o cesamento da relación laboral. Isto 
confirma, por tanto, que a citada Directiva pretende circunscribir a categoría de traballadores, 
distintos da persoa discriminada, que han de poder acollerse á protección contra as 
represalias, non a partir de criterios formais, senón sobre a base do papel que puidesen 
desempeñar eses traballadores en favor da persoa protexida e que puidese conducir ao 
empresario a tomar medidas desfavorables na súa contra. 

Por iso é polo que o TSJUE aplique ao suposto comentado a doutrina da “discriminación 
indirecta” argumentando que a efectividade da protección esixida pola Directiva 2006/54 
contra a discriminación por razón de sexo non quedaría garantida se aquela non cubrise as 
medidas que un empresario podería tomar contra traballadores que, de maneira formal ou 
informal, defendesen á persoa protexida ou declarasen  como testemuñas no seu favor. En 
efecto, eses traballadores, que están nunha posición ideal para apoiar a esa persoa e para ter 
coñecemento de casos de discriminación cometidos polo empresario, poderían verse 
desalentados de intervir en defensa da devandita persoa por temor a quedar desprovistos de 
protección se non cumpre determinadas esixencias formais, o que podería comprometer 
gravemente a realización do obxectivo perseguido pola Directiva 2006/54, reducindo a 
probabilidade de que se detecten e resolvan casos de discriminación por razón de sexo. 

En consecuencia, o Tribunal europeo resolve que, nunha situación na que unha persoa que se 
considera vítima dunha discriminación por razón de sexo presentou unha reclamación, un 
traballador que lle prestou apoio nese contexto está protexido contra as medidas de represalia 
tomadas polo empresario, aínda que non interviñese  como testemuña no marco da instrución 
desa reclamación nin o seu testemuño cumpra os requisitos formais previstos por   a 
normativa de aplicación. 

 

 

 


