
 

 

Sentenza Tribunal Constitucional RENAULT vs CXT 

Sentenza da Sala Primeira do Tribunal Constitucional nº 41/1999 

Data: 22 de marzo de 1999 

Feitos relevantes: O Sindicato CXT interpuxo demanda polo procedemento especial de tutela 

de dereitos fundamentais, alegando substancialmente que desde 1988 a empresa FASA- 

RENAULT contrata persoal eventual de escasa cualificación, exclusivamente de sexo masculino, 

para prestar servizos nos talleres e cadeas de produción das factorías de Valladolid e Palencia, 

a pesar de existir solicitudes de mulleres capacitadas para desenvolver os postos ofertados. 

Ante a insistencia dos Sindicatos con representación no Comité Intercentros para que se 

corrixise tal discriminación, a empresa finalmente aceptou contratar a 50 mulleres, 25 en cada 

factoría. Con todo, entre setembro de 1991 e febreiro de 1992 formalizou 120 contratos 

eventuais, de novo só con homes. No suplico da demanda interesaba que se ditase Sentenza 

declaratoria da conduta desigual e discriminatoria da empresa, ordenando o cesamento deste 

comportamento nas contratacións futuras e condenándoa a contratar persoal feminino, polo 

menos nas contías e termos acordados. 

A proba proposta foi admitida, e consistía en que a empresa achegase os orixinais dos 

contratos eventuais subscritos desde xullo de 1991 a marzo de 1992 nas factorías de Valladolid 

e Palencia, e das actas de diversas reunións do Comité Intercentros, e que as Direccións 

Provinciais do I.N.E.M. en Valladolid e Palencia presentasen listados de demandantes 

femininas de emprego que cumprisen os requisitos de titulación esixidos. O 15 de novembro 

de 1994 o Tribunal Superior de Xustiza ditou Sentenza, sen practicar dilixencia probatoria 

algunha, desestimatoria da pretensión. Contra a mesma interpuxo o Sindicato demandante 

recurso de casación, desestimado por Sentenza da Sala do Social do Tribunal Supremo de 4 de 

outubro de 1995.  

Fundamentos xurídicos: O recurso de amparo que interpón o Sindicato imputa á Sentenza 

ditada, o 15 de novembro de 1994, pola Sala do Social do Tribunal Superior de Xustiza de 

Castela e León, sede de Valladolid, e á que, en casación pronunciou o 4 de outubro de 1995, a 

Sala do Social do Tribunal Supremo, que non corrixisen, no proceso laboral de protección de 

dereitos fundamentais promovido polo Sindicato demandante, a discriminación por razón de 

sexo no acceso ao emprego, atribuída á empresa FASA-RENAULT, aínda que a esta queixa 

antepón a que cualifica na demanda de "vulneración específica do dereito de tutela xudicial 

efectiva", por canto os seus pronunciamentos desestimatorios producíronse sen unha 

suficiente base probatoria, e sen esixir á empresa demandada un efectivo cumprimento da 

regra de investimento da carga da proba contida no art. 96 da Lei de Procedemento Laboral 

(hoxe Lei Reguladora da Xurisdición Social). 

De maneira específica, no que incumbe á prohibición de discriminación por razón de sexo, o TC 

estableceu  que tal prohibición constitúe un límite ao exercicio da liberdade empresarial de 

contratación, tamén aplicable na fase de acceso ao emprego (STC 173/1994, fundamento 

xurídico 3º), o que obriga ao empresario a utilizar un criterio neutro predicable por igual para o 

home e a muller -no caso das discriminacións directas-, así como a rexeitar aqueloutros 

criterios que, aínda sendo formalmente neutros, produzan un resultado adverso para os 

integrantes dun e outro sexo, no suposto das denominadas discriminacións indirectas ou de 

impacto adverso. Procede considerar que tal regra procesual, no contexto dunha conduta 

discriminatoria no acceso ao emprego, encamíñase directamente a facer transparentes, a fin 

de que sexan ponderados polo órgano xudicial na súa función tuteladora do dereito 



 

 

fundamental, os criterios que para a selección dos traballadores utilizou o empresario 

(Sentenza do T.J.C.E. de 30 de xuño de 1988, asunto Comisión contra República Francesa), 

dada a singular dificultade probatoria que reviste en tales casos a constatación da conduta 

empresarial discriminatoria, máxime na modalidade cualificada como indirecta ou de resultado 

adverso. 

Agora ben, esta esixencia ao empresario de acreditar que os criterios seguidos son alleos a 

todo móbil de trato discriminatorio, por descansar en razóns obxectivas, só é procedente 

naqueles casos en que a parte demandante achegue ao proceso un mínimo de indicios 

suficientes, ou un principio de proba que xere razoablemente unha aparencia ou presunción 

sobre a realidade da conduta empresarial que se denuncia. 

Na sentenza comentada, o TC despois de analizar o iter procesual seguido no proceso laboral 

que desemboca no recurso de amparo exposto, chega á conclusión que a Sala do Social de 

Valladolid non despregou actividade procesual algunha tendente a completar a proba 

interesada. Así a todo, ditou o seu fallo desestimatorio sen que se houbesen debidamente 

incorporado aos autos os elementos de convicción necesarios para ter por acreditados 

suficientes indicios do trato desigual denunciado. O mandato antidiscriminatorio contido no 

art. 14 da Constitución obriga a unha aplicación e interpretación das normas procesuais, 

orientadas a propiciar a máis efectiva e favorable tutela do dereito fundamental. 

En consideración ao exposto, ha de entenderse que o órgano xudicial, nun proceso de tutela 

antidiscriminatoria caracterizado polas súas dificultades probatorias, viña obrigado a velar 

porque as probas admitidas fosen achegadas ao proceso nos termos requiridos (neste  caso, 

dificultades probatorias incrementadas por asumir a posición de parte demandante un 

sindicato, sen intervención de concretos suxeitos individualizados). E todo iso coa finalidade, 

cumprindo así a súa función de garante do dereito fundamental en xogo, de que o sindicato 

demandante puidese acreditar uns indicios suficientes para investir o onus probandi, con 

arranxo ao art. 96 da L.P.L., máxime cando na Sentenza ditada en casación, o 18 de febreiro de 

1994, a Sala do Social do Tribunal Supremo, no proceso laboral que decidiu sobre a 

lexitimación activa do Sindicato C.G.T., acordou a devolución das actuacións á Sala de instancia 

para o pronunciamento de nova sentenza sobre o fondo, sobre a única base procesual da 

insuficiencia dos feitos probados, entendendo que estes debían ser completados, ao efecto 

dun adecuado pronunciamento sobre a existencia ou non da discriminación empresarial 

obxecto de tutela xurisdicional. 

En consecuencia, o Tribunal conclúe que a actuación procesual da Sala de instancia, non 

corrixida en vía de casación, ocasionou unha real indefensión ao sindicato que demandaba a 

tutela xurisdicional, por canto, en virtude de tal actuación, non accederon ao proceso laboral, 

integrando o acervo probatorio do mesmo, os elementos e datos adecuados para que o 

sindicato puidese xustificar os suficientes indicios acerca da conduta empresarial á que atribuía 

o trato desigual, e, polo tanto, de maneira mediata para que puidese despregar toda a súa 

eficacia ou virtualidade a regra procesual do art. 96 da L.P.L., sobre investimento da carga da 

proba. 

Por todo o exposto, o Tribunal Constitucional outorga o amparo que se solicita, por lesión do 

dereito á tutela xudicial efectiva sen indefensión do sindicato demandante, ex art. 24.1 C.E., 

coa consecuente nulidade das Sentenzas que ocasionaron dita vulneración constitucional, e 

coa correlativa devolución das actuacións procesuais á Sala de instancia, a fin de que complete 



 

 

na debida forma o material probatorio obrante no proceso, adoptando as medidas necesarias 

para levar a cumprido efecto a proba no seu día acordada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


