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So raise your glass if you are wrong 

In all the right ways 

All my underdogs 

We will never be never be anything but loud 

And nitty gritty dirty little freaks 

Won't you come on and come on and raise your glass 

Just come on and come on and raise your glass 

 

Raise Your Glass - Pink 

 



RESUMO 

 

 

O presente estudo investiga uma forma muito específica de violação do princípio fundamental 

da igualdade: a discriminação estética. Apesar de não ser um fenômeno social novo na história 

humana, apenas recentemente o Estado tem buscado combater atos discriminatórios baseados 

em estereótipos estéticos. Num primeiro momento traçamos um breve histórico acerca dos 

direitos fundamentais, para compreender em que ponto o direito positivo passou a se preocupar 

com a isonomia na sua vertente material. Analisamos a base constitucional de proibição da 

discriminação negativa, qual seja, o princípio igualitário e a importância de sua força normativa 

como essência do direito da antidiscriminação. Marcadamente na seara privada, a discriminação 

estética ofende também os direitos de personalidade, muitos dos quais foram elevados à 

categoria de direitos fundamentais pela atual Constituição do Brasil. Posteriormente definimos 

o objeto principal desta investigação, ou seja, que categorias de atos desigualadores podem ser 

enquadrados como discriminação pela estética, sobretudo por meio de estudo multidisciplinar 

acerca de beleza e da feiura no Ocidente. Por ser uma pesquisa que se encontra primariamente 

no campo das relações entre particulares, o método jurídico de combate à discriminação aqui 

estudado é o sistema de responsabilidade previsto na legislação civil codificada, em especial as 

reparações de caráter pecuniário. No direito privado brasileiro, além do código civil, as normas 

trabalhistas e consumeristas também apresentam importantes instrumentos de proteção 

antidiscriminação. Por fim, apresentamos decisões das cortes judiciais do país que registraram 

atos diferenciadores por critérios estéticos. Os tribunais ordinários, notadamente os trabalhistas, 

há muito condenam empresas pela prática de discriminação pela aparência, porém recentemente 

também a Suprema Corte reconheceu expressamente a discriminação estética como uma 

modalidade de desigualação proibida pela ordem constitucional igualitária de 1988. 

 

 

 

Palavras-chave: Discriminação estética. Igualdade. Preconceito. Responsabilidade civil. 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

The present study investigates a very specific form of violation of the fundamental principle of 

equality: aesthetic discrimination. Although not a new social phenomenon in human history, 

only recently has the State sought to combat discriminatory acts based on aesthetic stereotypes. 

First of all, we draw a brief history of fundamental rights, in order to understand the extent to 

which positive law began to concern itself with isonomy in its material aspect. We analyze the 

constitutional basis for prohibiting negative discrimination, namely the egalitarian principle and 

the importance of its normative force as the essence of the anti-discrimination law. Notably, in 

the private sector, aesthetic discrimination also offends personality rights, many of which have 

been elevated to the category of fundamental rights by the current Brazilian Constitution. Later 

we define the main object of this investigation, that is, what categories of inequalities can be 

classified as discrimination by aesthetics, especially through a multidisciplinary study of beauty 

and ugliness in the West. Because it is a research that is primarily in the field of relations 

between individuals, the legal method of combating discrimination studied here is the system 

of responsibility provided for in codified civil legislation, especially reparations of a pecuniary 

nature. In Brazilian private law, besides the civil code, the labor and consumer norms also have 

important anti-discrimination protection instruments. Finally, we present decisions of the courts 

of the country that registered differentiating acts by aesthetic criteria. Ordinary courts, notably 

labor courts, have long condemned companies for the practice of discrimination by appearance, 

but recently the Supreme Court has also explicitly recognized aesthetic discrimination as a form 

of inequality prohibited by the equalitarian constitutional order of 1988. 

 

 

 

Key words: Aesthetic discrimination. Equality. Prejudice. Tort liability. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Era uma vez uma certa mamãe pata que estava a preparar um lugar ideal para o 

nascimento de seus filhotes e, após uma longa espera, os patinhos começaram a nascer. Um a 

um foram saindo dos ovos pequeninos patos amarelados, porém um único ovo grande não se 

rompia. Já impaciente, a mãe resolveu bicar o ovo até quebrá-lo, mas ao invés de uma pequena 

ave amarelada, surgiu deste um pato desengonçado e cinzento. Para ter certeza de que esta 

criatura estranha era um pato, a mãe o jogou no rio juntamente com os outros filhotes. Ao 

perceber que o animal cinzento nadava normalmente, a pata chegou à conclusão de que ele era 

sim um pato, porém feioso. Decide então a mamãe pata apresentar seus filhotes aos outros 

animais que viviam nos jardins do castelo e todos os recém-nascidos patinhos foram elogiados, 

com exceção do grande e desajeitado pato de penas cinzentas. Com o passar do tempo o patinho 

feio não apenas era desprezado, mas também perseguido e maltratado tanto pelos outros animais 

como por seus próprios irmãos. Num certo ponto até a própria mãe do pato cinzento sentia 

vergonha deste e não mais o queria em sua companhia. Para acabar com as perseguições, o 

patinho feio resolveu fugir definitivamente daquele lugar. 

 O cinzento chegou num certo brejo, povoado por marrecos e por estes foi tratado com 

indiferença, o que já era melhor do que ser maltratado. Porém, num certo dia, ouviu muitos 

disparos. Eram caçadores e naquele dia muitos marrecos perderam a vida. O patinho feio 

conseguiu se esconder até que os caçadores fossem embora, mas como já não havia segurança 

resolveu sair daquele brejo. Depois, o feioso chegou a uma cabana e conseguiu entrar, pois 

estava com a porta entreaberta e conseguiu ficar sob cuidados da velha proprietária do lugar. 

Porém, a galinha e o gato daquela senhora não viram com bons olhos a chegada do novo 

convidado e passaram a perseguir e agredir o patinho. Mais uma vez, o azarado precisa fugir e 

passa a viver nas proximidades de uma lagoa, onde consegue alguma tranquilidade. Porém, o 

inverno já estava se aproximando. Numa certa tarde, o patinho feio viu belas aves de longos 

pescoços e grandes asas brancas. Eram cisnes e ele ficou maravilhado com a visão daqueles 

animais voando tão majestosamente. Naquele ano, o inverno se aproximava rapidamente, a 

comida estava ficando escassa, os ventos frios e cortantes e a água da lagoa se tornando gélida 

e mortal. O patinho feio precisava nadar sem descanso para não ficar preso. Mas, certo dia ele 

estava exausto e suas patas ficaram presas no gelo. Ciente de que morreria sozinho, triste e 

desprezado pelo mundo, o patinho só conseguia pensar naquelas aves magníficas voando em 

direção ao horizonte e dormiu profundamente. Um camponês que estava passando pelo local 

viu o animal preso na lagoa. Então, quebrou o gelo e o levou para sua casa. Lá, o patinho foi 
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aquecido e alimentado. Mas, quando acordou, os filhos do camponês o estavam apertando e 

este tomou um grande susto com a situação, pois nunca havia sido bem tratado em toda sua 

vida. O patinho começou a se debater para fugir, mas acabou causando confusão na casa e a 

mulher do camponês o perseguiu com uma vassoura. O protagonista conseguiu escapar e passou 

a viver num lago por meses, até o inverno dar lugar à primavera. De repente, o patinho sentiu 

vontade de voar e acabou chegando num jardim onde vislumbrou três daquelas esplêndidas 

aves brancas, então pousou no pequeno lago onde estas se encontravam, viu seu reflexo na água 

e percebeu que também era um cisne. Ele foi bem recebido por seus pares e finalmente 

encontrou a felicidade. 

 O conto infantil “O patinho feio”, de Hans Christian Andersen, foi publicado pela 

primeira vez em 1843 e desde então tem sido amplamente divulgado para crianças e adultos de 

todo o mundo1. Essa curta narrativa apresenta uma mensagem poderosíssima: não julgue os 

outros pela aparência. 

 O tema a ser enfrentado é a discriminação estética, que consiste numa forma muito 

específica de violação do princípio fundamental da igualdade e de direitos da personalidade. As 

vítimas dessa categoria discriminatória são pessoas que fogem a um padrão corporal de beleza 

considerado como superior pela maioria da sociedade. Normalmente, são pessoas obesas, de 

baixa estatura, homens com cabelos e barbas maiores, pessoas que utilizam piercings e/ou 

tatuagens, homens que usam brincos, pessoas com cicatrizes, deficientes físicos, dentre outros. 

O mecanismo jurídico específico que será apresentado como meio de combate à discriminação 

estética será o sistema de responsabilidade civil, uma vez que a pesquisa se encontra no campo 

do direito privado.  

 O tema é importante por ser algo ainda pouco desenvolvido doutrinariamente no Brasil. 

As maiores motivações para desenvolver uma pesquisa sobre discriminação estética foram três: 

o assunto é pouco desenvolvido no país, portanto possui potencial para inovação no 

conhecimento jurídico; é de destacada importância nos direitos do trabalho e do consumidor, 

respeitando assim o viés privatista do programa de pós-graduação em que se desenvolve o 

presente trabalho; e por fim, pela possibilidade de investigar a influência de um princípio 

fundamental, a igualdade, como subsídio jurídico de combate à discriminação estética nas 

relações entre particulares, por meio do sistema de reparação civil. Esta pesquisa se insere na 

                                                           
1 ANDERSEN, Hans Christian. O Patinho Feio. Disponível em: 
<http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/roteiropedagogico/publicacao/8105_o_patinho_feio.pdf>. 
Acesso em: 02 de julho de 2017. 
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linha de pesquisa I do programa de pós-graduação em Direito do Centro Universitário 7 de 

Setembro – UNI7, qual seja, relações privadas, direitos humanos e desenvolvimento. 

 Os principais questionamentos a serem respondidos ao longo desta investigação jurídica 

são os seguintes: o que é discriminação estética? Quais os fundamentos jurídicos para proibição 

de atos baseados em preconceitos estéticos? Há casos em que é lícito discriminar em razão da 

aparência? Se sim, quais? Quais os mecanismos jurídicos de combate a esta categoria 

discriminatória no campo do direito privado? O que as cortes judiciais brasileiras vêm 

decidindo sobre esse tema no campo do direito privado? 

 O ato baseado em preconceitos estéticos consiste em ilícito específico na ordem jurídica 

brasileira, pois violador do princípio isonômico de maneira ímpar. A principal norma violada 

com a diferenciação estética é o princípio fundamental da igualdade. Apesar de existirem 

algumas importantes decisões judiciais fazendo referência à discriminação estética, sobretudo 

na Suprema Corte, pouca doutrina nacional foi desenvolvida sobre essa categoria 

discriminatória. O que essa investigação pode trazer de novo ao conhecimento? Os 

fundamentos normativos, especialmente constitucionais, justificadores de repressão jurídica 

aos atos ilícitos baseados em preconceitos estéticos; um estudo acerca da utilização da 

responsabilidade civil como mecanismo legal de combate à discriminação estética na seara 

jurídica privada; um apanhado das decisões judiciais mais relevantes envolvendo o registro do 

fenômeno desigualador estético no campo do direito privado brasileiro. 

 Quanto a estrutura do trabalho, o primeiro capítulo aborda o princípio da igualdade 

como fundamento constitucional do direito da antidiscriminação. Os objetivos num momento 

inicial são: traçar um breve histórico da igualdade como norma jurídica inserida nas 

Constituições a partir das revoluções liberais; explicar em que consiste e quais os objetivos da 

antidiscriminação enquanto novíssima disciplina jurídica recepcionada por ordenamentos 

normativos igualitários. O segundo capítulo trata de expor multidisciplinarmente o objeto 

principal desta investigação: a discriminação por critérios estéticos. Nesse momento também 

se analisam os direitos de personalidade como fundamentos jurídicos privados da proibição de 

discriminação por aparência. O terceiro capítulo investiga o principal mecanismo de combate à 

discriminação estética nas relações entre particulares, qual seja, o sistema de responsabilidade 

civil nacional. O último capítulo busca analisar decisões atuais e relevantes de cortes judiciais 

brasileiras que reconhecem a discriminação estética como desigualação proibida pela ordem 

constitucional contemporânea. 

 No que tange aos métodos de pesquisa, utilizamos bibliografia nacional e internacional 

sobre as temáticas abordadas, por meio de livros e artigos em meios impressos e disponíveis na 
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internet. Acerca da jurisprudência aqui colacionada, além dos conteúdos disponíveis nos sites 

eletrônicos dos tribunais e livros, utilizamos a ferramenta paga “Jusbrasil PLUS”, disponível 

no site “jusbrasil.com.br”, que permite busca ilimitada e específica de julgados em seu acervo 

digital. Os principais termos de busca, isolados e combinadamente, das pesquisas no Jusbrasil 

foram: “discriminação estética”, “discriminação por aparência”, “reparação civil”, “danos 

morais”, “obesidade”, “tatuagem”, “piercing”, “deficiência física”, “igualdade”, “direito de 

personalidade”, “violação da isonomia”, “consumidor”, “consumo”, “trabalho” e “relação de 

emprego”. 

 Apesar de não ser usual, optamos por utilizar imagens nesta investigação para mostrar 

a aparência das pessoas mais ordinariamente vítimas de discriminação estética, pois 

entendemos que o instrumento visual pode auxiliar na compreensão do fenômeno, sobretudo 

para que se perceba que essa modalidade de preconceito é mais corriqueira do que se imagina. 

 A pesquisa possui um enfoque analítico-conceitual, pois parte da proibição de 

discriminação por meio de uma cláusula aberta (inciso IV do artigo 3o da Constituição Federal), 

prevendo um rol meramente exemplificativo e não taxativo, sobretudo porque a própria Carta 

Política prevê outros dispositivos que enumeram situações não elencadas no título dos 

princípios fundamentais, como a proibição contida no inciso XXXI do artigo 7o (proibição de 

discriminação no tocante a salário e nos critérios de admissão do trabalhador portador de 

deficiência), dentre outros. A pesquisa também se apresenta como empírico-descritiva, na 

medida em que pretende explicar o fenômeno conhecido como “discriminação estética” no 

Brasil, por meio de levantamento e análise da legislação, doutrina e jurisprudência sobre o tema 

no campo do direito privado. Por fim, a investigação possui caráter normativo, uma vez que 

parte das seguintes premissas: a) a discriminação estética pode violar o princípio fundamental 

da igualdade e, nalguns casos, a ordem jurídica deve punir os atos baseados em preconceitos 

estéticos; b) nas relações entre particulares, o sistema de responsabilidade civil se apresenta 

como o instrumento legal punitivo assegurador de uma ordem jurídica isonômica. As referidas 

premissas serão testadas ao longo deste trabalho monográfico. 
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1. O DIREITO FUNDAMENTAL A IGUALDADE E A ANTIDISCRIMINAÇÃO 

 

1.1. O direito fundamental à igualdade 

 

1.1.1. Breve história dos direitos fundamentais 

 

 Marmelstein define os direitos fundamentais previstos nas modernas Constituições 

como as “Normas jurídicas, intimamente ligadas a ideia de dignidade da pessoa humana e de 

limitação do poder, positivadas no plano constitucional de determinado Estado Democrático de 

Direito, que, por sua importância axiológica, fundamentam e legitimam todo o ordenamento 

jurídico”2. Os direitos fundamentais, portanto, estão no topo hierárquico das normas 

constitucionais. 

 Tendo em vista a importância das funções de tais direitos, necessário se faz questionar 

qual o conteúdo dos mesmos. Virgílio Afonso da Silva aponta que o conteúdo essencial dos 

direitos fundamentais, atualmente, se divide nas dimensões objetiva e subjetivas, nos seguintes 

termos: 

 

A partir de uma dimensão estritamente objetiva, o conteúdo essencial de um direito 
fundamental deve ser definido com base no significado desse direito para a vida social 
como um todo. Isso significaria dizer que proteger o conteúdo essencial de um direito 
fundamental implica proibir restrições à eficácia desse direito que o tornem sem 
significado para todos os indivíduos ou para boa parte deles. [...] Se se pretende, com 
o recurso à garantia de um conteúdo essencial dos direitos fundamentais, proteger tais 
direitos contra uma restrição excessiva e se os direitos fundamentais, ao menos em 
sua função de defesa, têm como função proteger sobretudo condutas e posições 
jurídicas individuais, não faria sentido que a proteção se desse apenas no plano 
objetivo. Isso porque é perfeitamente possível – e provável – que uma restrição, ou 
até mesmo uma eliminação, da proteção de um direito fundamental em um caso 
concreto individual não afete sua dimensão objetiva, mas poderia significar uma 
violação ao conteúdo essencial daquele direito naquele caso concreto. Contra esse 
enfoque subjetivo seria possível argumentar que em vários casos concretos é possível 
que nada reste de um direito fundamental, sem que isso deva ser considerado como 
algo a ser rechaçado. Exemplos não faltam: pena de morte (no Brasil, em caso de 
guerra declarada) elimina por completo o direito à vida daquele que é condenado; 
qualquer pena de reclusão elimina por completo a liberdade de ir e vir do condenado 
(mesmo que com determinada limitação temporal); a desapropriação elimina por 
completo o direito à propriedade daqueles que têm seus imóveis desapropriados. Com 
base nisso, aqueles que defendem um enfoque meramente objetivo argumentam que 
o enfoque subjetivo não teria como lidar com tais situações, enquanto a resposta a 
partir de uma dimensão objetiva seria clara: em nenhum desses casos o conteúdo 
essencial desses direitos, em sua função para toda a vida social, foi atingido3. 

 

                                                           
2 MARMELSTEIN, George. Curso de Direitos Fundamentais. 6a Ed. São Paulo: Atlas, 2016, p. 18. 
3 SILVA, Virgílio Afonso da. Direitos Fundamentais: conteúdo essencial, restrições e eficácia. 2a Ed. São Paulo: 
Malheiros, 2017, p. 185-187. 
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 Além disso, os direitos fundamentais não possuem conteúdo estático no tempo e espaço. 

Para tanto, basta verificar que a primeira Constituição brasileira, de 1824, possuía em seu corpo 

previsão expressa do direito fundamental a liberdade4 e ainda assim permitia a escravidão de 

seres humanos. A Constituição dos Estados Unidos da América, no seu preâmbulo5, enaltece a 

liberdade como um valor essencial desde a independência, porém tal texto era vazio de 

significado para os homens e mulheres sequestrados na África e levados à força aquele país 

para servir como mão de obra escrava. Não só a liberdade, mas também a ideia de democracia, 

modernamente alavancada a categoria de princípio fundamental, sofreu alterações ao longo do 

tempo. Durante o período histórico que os estudiosos ocidentais convencionaram chamar de 

antigo, na Cidade-Estado grega de Atenas, berço das civilizações europeias e americanas, os 

cidadãos, homens livres, eram tratados de maneira isonômica, ou seja, em igualdade de 

condições perante as leis, como pressuposto para existência de um governo democrático6. 

Ocorre que essa primeira concepção de igualdade política possuía um conteúdo muito distinto 

da igualdade que vigora nas democracias do século XXI, conforme crítica de Bonavides: 

 

A escura mancha que a crítica moderna viu na democracia dos antigos veio porém da 
presença da escravidão. A democracia, como direito de participação no ato criador da 
vontade política, era privilégio de ínfima minoria de homens livres apoiados na 
esmagadora maioria de homens escravos. De modo que autores mais rigorosos 
asseveram que não houve na Grécia democracia verdadeira, mas aristocracia 
democrática, o que evidentemente traduz um paradoxo. Ou democracia minoritária, 
como quer Nitti, reproduzindo aquele pensamento célebre de Hegel, em que o filósofo 
compendiou, com luminosa clareza, o progresso qualitativo e quantitativo da 
civilização clássica, tocante à conquista da liberdade humana. Com efeito, disse Hegel 
que o Oriente fora a liberdade de um só, a Grécia e Roma a liberdade de alguns, e o 
mundo germânico, ou seja, o mundo moderno, a liberdade de todos7. 

 

 Os direitos fundamentais surgiram após a derrocada do antigo regime nos países 

europeus. Os monarcas detentores de poder absoluto controlavam todos os aspectos das vidas 

                                                           
4 “Art. 179. A inviolabilidade dos Direitos Civis, e Politicos dos Cidadãos Brazileiros, que tem por base a liberdade, 
a segurança individual, e a propriedade, é garantida pela Constituição do Imperio, pela maneira seguinte.” 
BRASIL. Constituição Política do Império do Brazil de 1824. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao24.htm>. Acesso em: 22 de fevereiro de 2017, 
19:55. 
5 “We the People of the United States, in Order to form a more perfect Union, establish Justice, insure domestic 
Tranquility, provide for the common defense, promote the general Welfare, and secure the Blessings of Liberty to 
ourselves and our Posterity, do ordain and establish this Constitution for the United States of America.” United 
States of America. Constitution of the United States. Disponível em: 
<https://www.senate.gov/civics/constitution_item/constitution.htm>. Acesso em: 22 de fevereiro de 2017, 20:58. 
6 “Dispensava a ordem jurídica aí o mesmo tratamento a todos os cidadãos, conferindo-lhes iguais direitos, 
punindo-os sem foro privilegiado. Toda discriminação de ordem jurídica em proveito de classes ou grupos sociais, 
diz ainda Nitti, equivaleria à quebra do princípio da isonomia.” BONAVIDES, Paulo. Ciência política. 17a ed. São 
Paulo: Malheiros Editores, 2010, p. 291. 
7 BONAVIDES, Paulo. Obra citada, p. 288-289. 
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das pessoas por meio de ordenamentos jurídicos arbitrários, de imposição da religião oficial 

adotada pelo Estado, por um sistema político que não permitia escolha de representantes pelo 

próprio povo e por um modelo econômico/tributário que obrigava que a maior parte da 

população arcasse com os custos dos privilégios concedidos à nobreza e ao clero8. Nesse 

cenário, em que as pessoas eram tidas como instrumentos de manutenção da vontade política 

exclusiva de uma pequena casta e de seus respectivos privilégios oficiais, ocorreram revoltas e 

ânsia por mudanças nos mais diversos aspectos da vida social. 

 Em primeiro lugar, no campo da economia, vingaram as inovadoras ideias de Adam 

Smith, que defendia que o mercado tinha capacidade de se autorregular, cabendo ao Estado não 

interferir nas relações econômicas, mas apenas assegurar o direito de propriedade dos 

indivíduos9. As ideias de Smith passaram a fazer parte da agenda da burguesia, até então 

detentora de poder econômico, mas ainda desprovida de influência política direta. Os primeiros 

países a questionarem com sucesso o antigo regime foram os Estados Unidos da América e a 

França: aquele se libertando dos grilhões coloniais britânicos e este por meio de uma guerra 

civil que culminou com a queda da monarquia absoluta. Nascia assim o Estado democrático de 

direito sobre as cinzas do Estado absoluto. Após as revoluções do final do século XVIII as 

emergentes democracias carregavam como bandeira os valores daquela que viria a se tornar a 

nova classe dominante: a burguesia. Os primeiros direitos conquistados com a ruína das 

monarquias absolutas estavam relacionados à liberdade: os direitos civis e políticos10. Aqueles 

relativos à liberdade de credo, propriedade, liberdade contratual e ausência de ingerência estatal 

                                                           
8 MARMELSTEIN, George. Obra citada, p. 41. 
9 “De grande influência também, especialmente no campo das ideias econômicas, foi o pensamento de Adam Smith 
que, no seu famoso livro A riqueza das nações, publicado em 1776, desenvolveu a ideia da “mão invisível” do 
mercado. Para Smith, o Estado não deveria intervir na economia, pois o mercado seria capaz se de autorregular. 
Disso resultou a chamada doutrina do laissez-faire, laissez-passer (“deixar fazer, deixar passar”) em que a função 
do Estado seria somente a de proteger a propriedade e garantir a segurança dos indivíduos, permitindo que as 
relações sociais e econômicas se desenvolvessem livremente, sem qualquer interferência estatal.” 
MARMELSTEIN, George. Obra citada, p. 43. 
10 “A teoria liberal dos direitos fundamentais, ou teoria burguesa, segue os postulados clássicos do Estado liberal, 
de limitação do poder do Estado e de valorização da liberdade individual em sentido negativo, liberdade como 
ausência de impedimentos impostos pelo poder público. Trata-se de concepção teórica surgida nos primórdios do 
constitucionalismo, período histórico em que sobrelevava o desiderato burguês de pôr fim ao absolutismo estatal, 
maior inimigo das liberdades do indivíduo. De acordo com a teoria liberal os direitos fundamentais teriam a 
estrutura de direitos de defesa perante o Estado. Consistem nos chamados direitos de liberdade, ou de primeira 
geração, responsáveis pela formação da primeira dimensão dos direitos fundamentais do constitucionalismo atual. 
(...) A respeito da característica dos direitos fundamentais na concepção liberal, Böckenförde destaca dois aspectos 
relevantes. A liberdade seria conferida aos indivíduos em si mesma, não se vinculando a quaisquer fins, como a 
liberdade positiva, de participação nos destinos da comunidade política. Ademais, nessa perspectiva, cumpriria 
aos titulares dos direitos de liberdade, não ao Estado, a busca pela conversão da liberdade abstrata em liberdade 
real.” MOTA, Marcel Moraes. Teorias axiológicas dos direitos fundamentais e hermenêutica constitucional. In: 
MATIAS, João Luis Nogueira (coordenador). Neoconstitucionalismo e direitos fundamentais. São Paulo: Atlas, 
2009, p. 90. 
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nas relações econômicas estabelecidas pelos indivíduos; e estes relacionados à participação das 

pessoas na administração da coisa pública, ou seja, na efetivação da democracia. Tais direitos, 

nascidos das revoluções liberais, ficaram conhecidos como direitos fundamentais de primeira 

geração. Na atual Constituição Brasileira os direitos civis foram positivados a partir do 5o 

artigo11. Os direitos políticos essenciais do cidadão brasileiro estão no artigo 14 e seguintes do 

texto constitucional12. 

 Segundo, grandes mudanças socioeconômicas se deram em decorrência da Revolução 

Industrial que, apesar de ter nascido no século XVIII, sofreu grandes e estruturais 

transformações ao longo do século XIX. Começada na Inglaterra, rapidamente se espalhou pela 

Europa continental e Estados Unidos da América. A industrialização passou do 

desenvolvimento de técnicas de manufaturas mais avançadas para novos processos de produção 

de ferro, de máquinas, de produtos químicos e marcadamente pela substituição da madeira pelo 

carvão como combustível. No século XIX os grandes impérios europeus e os EUA já estavam 

comprometidos com a agenda da burguesia industrial e o Estado se abstinha ao máximo de 

interferir nas relações privadas dos cidadãos. Ocorre que, apesar do grande desenvolvimento 

econômico decorrente das novas tecnologias, a inércia estatal acabou polarizando as sociedades 

em dois grandes extremos: de um lado uma minoria privilegiada detentora dos meios de 

produção, que vivia luxuosamente, de outro uma esmagadora maioria de trabalhadores que 

vivia em precárias condições sociais, tendo como contraprestação econômica pelo seu trabalho 

apenas míseros salários. Os trabalhadores, chamados outrora de proletariados, também não 

tinham acesso à educação, saúde, sistema previdenciário, saneamento básico e tantas outras 

condições assecuratórias de uma vida minimamente digna. Nesse contexto, em que cabia ao 

Estado não interferir nas relações entre particulares, mas apenas assegurar o direito de 

propriedade, houve massiva insatisfação dos trabalhadores, que passaram a se unir na luta por 

melhores condições de trabalho e vida em sociedade. 

 Percebe-se que os direitos fundamentais de primeira geração se revelaram como 

instrumentos inadequados para a solução dos conflitos que surgiram entre a classe trabalhadora 

e a detentora dos meios de produção, e entre aquela e o próprio Estado. As democracias liberais 

então reformulam suas Cartas Políticas para assegurar às pessoas economicamente mais frágeis 

uma atuação positiva do Estado, por meio de direitos trabalhistas mínimos, assistência social, 

                                                           
11 “Todos são iguais perante a lei, 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.” Constituição Federal de 1988. 
12 “Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual 
para todos, e, nos termos da lei, mediante”. 
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saúde, educação, moradia, dentre outros13. A este conjunto de direitos prestados por meio de 

uma atuação positiva do Estado os juristas deram o nome de direitos fundamentais de segunda 

geração ou dimensão. Se os direitos de primeira geração foram conquistas da luta por liberdade, 

pode-se dizer que os de segunda foram resultado do combate popular por igualdade, não a 

isonomia formal prevista nas constituições liberais, mas a igualdade real ou material14. Já o 

ambiente socioeconômico brasileiro do final do século XIX era diverso do europeu e norte-

americano, o outrora Império do Brasil ainda manteve a escravidão até a publicação da Lei 

Áurea15 e o país ainda possuía uma economia predominantemente agrícola. O processo de 

industrialização brasileira só se deu ao longo do século XX, especialmente após a crise 

internacional de 1929, quando muitos produtores de café, principal produto de exportação 

nacional, vieram a falir após a quebra da bolsa de valores de Nova Iorque. A primeira 

Constituição Brasileira a prever direitos sociais foi a de 1934, que assegurava direito à 

sindicalização, salário mínimo, jornada de trabalho não excedente a oito horas, proibição de 

trabalho a menores de idade, repouso semanal remunerado, férias, indenização por dispensa 

sem justa causa, previdência social e outros (artigos 120 e 121)16. A atual Constituição 

Brasileira possui rol de direitos sociais já em seu início, com destaque para o artigo 6o, que 

enumera como direitos fundamentais sociais os seguintes: educação, a saúde, a alimentação, o 

trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à 

maternidade e à infância e a assistência aos desamparados. 

 Por último, os direitos fundamentais que receberam a qualificação de terceira “geração” 

são os representativos da fraternidade do brado revolucionário francês, que também se baseiam 

na ideia de solidariedade. As organizações internacionais, especialmente a Organização das 

Nações Unidas – ONU, após o encerramento da segunda grande guerra, passaram a defender a 

ideia de uma sociedade global, sem fronteiras, com valores éticos universais a serem 

                                                           
13 MARMELSTEIN, George. Obra citada, p. 47-48. 
14 “Conforme as teorias do Estado Social, os direitos fundamentais abrangem, além dos direitos de defesa, os 
direitos de prestações a serem exigidas do Estado, que assume a incumbência de promover a justiça social e corrigir 
os desequilíbrios sociais, com o intuito de permitir aos titulares de direitos fundamentais não apenas liberdades 
abstratas, mas liberdades reais, concretas. Com base no princípio da socialidade do Estado, que compreende uma 
série de valores sociais fundamentais, os direitos fundamentais ganham uma nova dimensão, a segunda, de cunho 
positivo, de que compartilham os direitos sociais fundamentais, os quais permitem aos seus titulares tomar parte 
dos bens produzidos pela sociedade (Teilhaberechte), mediante intervenção estatal.” MOTA, Marcel Moraes. Obra 
citada, p. 91-92. 
15 “Art. 1°: É declarada extincta desde a data desta lei a escravidão no Brazil.” BRASIL. Lei nº 3.353, de 13 de 
maio de 1888. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/LIM3353.htm>. Acesso em: 25 de 
fevereiro de 2017, 15:37. 
16 BRASIL. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil (de 16 de julho de 1934). Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao34.htm>. Acesso em: 25 de fevereiro de 2017, 
17:10. 
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compartilhados e defendidos por todos e para todos os seres humanos do planeta Terra17. Não 

basta que o Estado seja assegurador de igualdade formal entre as pessoas, que permita 

participação política representativa, que atue positivamente prestando serviços essenciais e que 

interfira nas relações privadas nalguns casos, como as trabalhistas. As ideias de fraternidade e 

solidariedade impõem também ao Estado e à sociedade deveres de assegurar um meio ambiente 

saudável para as presentes e futuras gerações, direito à paz, direito ao desenvolvimento, dentre 

outros direitos essencialmente coletivos destinados à humanidade como um todo18. A 

Constituição Brasileira de 1988 prevê expressamente alguns direitos que se enquadram como 

de terceira geração, com destaque para o meio ambiente saudável19. Frise-se que o uso do termo 

“gerações” de direitos fundamentais não significa que uma geração de direitos surgiu para 

substituir os da anterior, a ideia na verdade é de união harmônica dos direitos representativos 

da liberdade, igualdade e fraternidade, para que a dignidade humana seja um valor 

universalmente consagrado e respeitado sob múltiplos vieses20. 

 Feito um breve estudo acerca da história e das dimensões de direitos fundamentais e 

visto que atualmente estes ocupam o topo da pirâmide hierárquica das normas estatais, passa-

se nos próximos tópicos a analisar a espécie de direito fundamental de maior relevância para os 

objetivos do presente trabalho: o princípio da igualdade. 

 

1.1.2. A igualdade formal e o Estado liberal 

 

 A igualdade prevista nos ordenamentos jurídicos dos Estados liberais, proposta pelos 

contratualistas, era um direito natural21 derivado da razão humana. A declaração de direitos do 

homem e do cidadão de 1789 assim determinava já em seu início: “Art.1º. Os homens nascem 

e são livres e iguais em direitos. As distinções sociais só podem fundamentar-se na utilidade 

                                                           
17 ZAVASCKI, Teori Albino. Direitos Fundamentais de Terceira Geração. Revista da Faculdade de Direito da 
UFRGS, v. 15, 1998, p. 230-231. Disponível em: 
<http://www.seer.ufrgs.br/index.php/revfacdir/article/view/70414/39985>. Acesso em: 26 de fevereiro de 2017, 
11:06. 
18 ZAVASCKI, Teori Albino. Obra citada. 
19 “Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e 
essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- 
lo para as presentes e futuras gerações.” Constituição Federal de 1988. 
20 MARMELSTEIN, George. Obra citada, p. 55-58. 
21 “Art. 2º. A finalidade de toda associação política é a conservação dos direitos naturais e imprescritíveis do 
homem. Esses direitos são a liberdade, a propriedade a segurança e a resistência à opressão.” FRANÇA. 
Declaração de direitos do homem e do cidadão de 1789. Disponível em: 
<http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Documentos-anteriores-%C3%A0-cria%C3%A7%C3%A3o-da-
Sociedade-das-Na%C3%A7%C3%B5es-at%C3%A9-1919/declaracao-de-direitos-do-homem-e-do-cidadao-
1789.html>. Acesso em: 28 de fevereiro de 2017, 15:11.  
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comum”22. As Constituições liberais advindas das revoluções do final do século XVIII 

possuíam dois objetivos centrais: limitar a atuação do Estado na vida privada das pessoas e 

efetivar a democracia representativa. 

 Quanto ao primeiro objetivo, a Revolução Francesa acabou com os privilégios oficiais 

dados pelo Estado à algumas famílias e instaurou um sistema de igualdade formal na qual todos 

se tornaram iguais perante a lei. O princípio isonômico, nesse primeiro momento, objetivava 

que o Estado desse aos seus cidadãos um tratamento uniforme e igualitário, indistintamente. 

Tal tratamento se dava de forma omissiva, ou seja, o Estado não concederia mais privilégios e 

não iria interferir nas relações entre particulares. 

 Sabe-se que durante o período exatamente anterior às revoluções burguesas, os 

monarcas do antigo regime geriam o Estado sem limitações e arbitrariamente, uma vez que o 

fundamento do seu poder estava em algo intangível e inquestionável: Deus e o direito divino. 

Logo, uma outra preocupação da ascendente classe burguesa revolucionária era limitar a 

atuação estatal por algo que fosse humanamente controlável: leis. O Direito burguês tinha como 

dogma o princípio da legalidade, que subordinava as pessoas aos comandos contidos no 

ordenamento jurídico, estando a legislação legitimada pelo sistema de representatividade 

democrática. A Declaração de direitos do homem e do cidadão de 1789 assim determinava:  

 

Art. 4º. A liberdade consiste em poder fazer tudo que não prejudique o próximo. 
Assim, o exercício dos direitos naturais de cada homem não tem por limites senão 
aqueles que asseguram aos outros membros da sociedade o gozo dos mesmos direitos. 
Estes limites apenas podem ser determinados pela lei. 
Art. 5º. A lei não proíbe senão as ações nocivas à sociedade. Tudo que não é vedado 
pela lei não pode ser obstado e ninguém pode ser constrangido a fazer o que ela não 
ordene. 
Art. 6º. A lei é a expressão da vontade geral. Todos os cidadãos têm o direito de 
concorrer, pessoalmente ou através de mandatários, para a sua formação. Ela deve ser 
a mesma para todos, seja para proteger, seja para punir. Todos os cidadãos são iguais 
a seus olhos e igualmente admissíveis a todas as dignidades, lugares e empregos 
públicos, segundo a sua capacidade e sem outra distinção que não seja a das suas 
virtudes e dos seus talentos23. 

 

 Rousseau acreditava que a igualdade jurídica, representada pelo fim dos privilégios 

estatais concedidos à nobreza, teria o condão de estabelecer uma real isonomia entre os 

cidadãos, uma vez que a coletividade partilharia de interesses comuns24. O filósofo do 

iluminismo teorizou acerca duma vontade unificada partilhada pelo povo e que esse espírito 

coletivo não permitiria a existência de hiatos econômicos tão profundos entre as pessoas. Os 

                                                           
22 Declaração de direitos do homem e do cidadão de 1789. 
23 Declaração de direitos do homem e do cidadão de 1789. 
24 BONAVIDES, Paulo. Obra citada, p. 212. 
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princípios da liberdade e da igualdade foram valores defendidos na filosofia contratualista de 

Rousseau e posteriormente adotados pelas Constituições liberais, nos seguintes termos: 

 

Se quisermos saber em que consiste precisamente o maior bem de todos, que deve ser 
a finalidade de cada sistema de legislação, veremos que ele se reduz a estes dois 
objetos principais, a liberdade e a igualdade. A liberdade porque toda dependência 
particular equivale a retirar força do corpo do Estado; a igualdade porque a liberdade 
não pode subsistir sem ela. Já afirmei o que é a liberdade civil; com relação à 
igualdade, não se deve entender por essas palavras que os graus de poder e de riqueza 
sejam absolutamente os mesmos, mas que, quanto ao poder, esteja abaixo de toda 
violência e nunca se exerça senão em virtude da ordem e das leis; quanto à riqueza, 
que nenhum cidadão seja bastante opulento para poder comprar um outro e nenhum 
bastante pobre para ser forçado a vender-se25. 

 

 Ocorre que a igualdade estritamente formal gerou distorções sociais inaceitáveis. A 

abstinência estatal asseguradora da isonomia26 permitiu que o detentor do capital subordinasse 

o trabalhador a condições indignas: jornadas de trabalho exaustivas de mais de doze horas 

diárias na maioria dos casos, trabalho infantil, ambientes extremamente insalubres e perigosos 

nas fábricas, ausência de um sistema de seguridade e assistência social, dentre outras 

degradantes condições laborais. A não interferência do Estado nas relações privadas coisificou 

o ser humano, que passou a ser tão descartável como qualquer engrenagem ou roldana dos 

maquinários contidos nas fábricas, como tão bem ficou retratado no filme Tempos Modernos27 

de Chaplin. Segue a crítica de Silva: 

 

O direito de igualdade não tem merecido tantos discursos como a liberdade. As 
discussões, os debates doutrinários e até as lutas em torno desta obnubilaram aquela. 
É que a igualdade constitui o signo fundamental da democracia. Não admite os 
privilégios e distinções que um regime simplesmente liberal consagra. Por isso é que 
a burguesia, cônscia de seu privilégio de classe, jamais postulou um regime de 
igualdade tanto quanto reivindicara o de liberdade. É que um regime de igualdade 
contraria seus interesses e dá à liberdade sentido material que não se harmoniza com 
o domínio de classe em que assenta a democracia liberal burguesa28. 

 

 No Estado burguês, a liberdade sem dúvida alguma se sobrepôs à ideia de igualdade, 

este último valor só foi adotado nas Constituições liberais como norma de conteúdo 

programático e como diretriz ética genericamente considerada. Porém o princípio isonômico 

                                                           
25 ROUSSEAU, Jean-Jacques. O contrato social. Tradução de Paulo Neves. Porto Alegre: L&PM, 2009, p. 67. 
26 “O princípio da igualdade perante a lei no Estado liberal foi juridicamente um conceito deveras limitado, 
demasiado formal – haja vista a igualdade jurídica na esfera do direito privado em relação a certos institutos – de 
pouco alcance para a prevenção eficaz do arbítrio eventualmente alojado no corpo da lei.” BONAVIDES, Paulo. 
Obra citada, p. 217. 
27 Modern Times (Tempos Modernos) é um filme de 1936 do ator, escritor, diretor e produtor Charles Spencer 
Chaplin. O filme retrata (de maneira bem-humorada) a história de um homem que tenta sobreviver no mundo 
industrializado. É tido como uma forte crítica ao capitalismo industrial da primeira metade do século XX. 
28 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 32a Ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 211. 



13 
 

não possuía força jurídica para limitar as concessões arbitrárias estatais como a escravidão, não 

foi reconhecido como valor capaz de corrigir as gritantes injustiças derivadas das relações 

privadas, especialmente as trabalhistas, em tempos de rápida industrialização e por fim não 

servia de suporte axiológico para que o Estado atuasse de forma positiva, prestando assistência 

básica às pessoas por meio de serviços de saúde, educação, saneamento urbano, moradia e 

outros direitos sociais. 

 Apesar de ter gerado enormes distorções econômicas entre as pessoas, a liberdade e a 

igualdade, elevadas a categoria de direitos fundamentais pelas revoluções liberais, 

representaram importante avanço civilizatório no campo jurídico, pois foi a doutrina utilizada 

pela ascendente burguesia para atacar o antigo regime. Foi por meio dos ideais iluministas que 

se pôs fim a um aparelho estatal que mais pertencia ao patrimônio jurídico de uma família que 

ao povo. As revoluções burguesas tiveram o mérito de limitar o poder do Estado e obrigar esta 

entidade política a assegurar as pessoas um conjunto mínimo de direitos inalienáveis: liberdade, 

propriedade e segurança.  

 Quanto ao segundo objetivo das Constituições liberais, de efetivar a democracia 

representativa, apesar de o brado revolucionário ter tantas vezes exaltado a igualdade política 

como bandeira, na realidade as democracias burguesas nascidas com a queda do absolutismo 

só davam acesso ao sufrágio a uma pequena parcela da população: homens de maior capacidade 

econômica29. Dessa forma, os detentores do capital asseguraram durante mais de cem anos sua 

hegemonia política. O movimento feminista dos primeiros anos do século XX foi marcado por 

intensa luta pela igualdade: o objetivo central era garantir às mulheres o direito ao voto. As 

tecelãs e fiandeiras das fábricas de Lancashire na Grã-Bretanha, as revolucionárias socialistas 

russas, as mulheres emancipadas da sociedade parisiense e as militantes dos direitos femininos 

da Alemanha enfrentaram sociedades dominadas por homens. Algumas dessas corajosas 

sufragistas deram a própria vida, perderam a liberdade e foram brutalmente agredidas por forças 

policiais pela causa, num momento em que o liberalismo político e econômico já não mais se 

                                                           
29 “A modalidade de sufrágio introduzida e acolhida pelo Estado liberal fez-se ilustrativa de uma concepção de 
igualdade política em moldes exatamente aristotélicos, a saber, uma igualdade relativa ou proporcional. A 
ideologia liberal, de caráter aristocrático, entendia legítimas e essenciais as distinções que fazia heterogênea a 
sociedade, pela educação, renda, patrimônio, capacidade intelectual, aptidão de seus membros. A igualdade 
expressava-se, assim, mediante um critério diferenciador, que institucionalizava e mantinha distinções 
reconhecidas na época por justas ou relevantes, no interesse evidente do predomínio da ordem constitucional 
burguesa. Disso resultou a inegável consagração, no domínio político, de um sufrágio restrito ou limitado, 
traduzido, por exemplo, na admissão do voto plural, que poderia favorecer em distintos sistemas estatais certas 
categorias de pessoas, em razão da instrução, bens materiais, sexo ou idade.” BONAVIDES, Paulo. O princípio 
da igualdade como limitação à atuação do Estado. Revista brasileira de direito constitucional, n. 2, jul./dez., 2003, 
p. 215. 
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sustentava como modelo adequado às novas demandas sociais30. Na seara do direito eleitoral, 

ao longo do século XX, os Estados ocidentais foram gradativamente substituindo a igualdade 

geométrica, critério aristotélico ou diferenciador, pela igualdade aritmética ou absoluta, na 

medida em que os grupos que não possuíam participação política passaram a lutar por isonomia 

material. Segundo Bonavides: 

 

O direito eleitoral contemporâneo traduz com toda clareza o que essa nova concepção 
igualitária significa relativamente ao voto. Sem ela não teríamos chegado nunca ao 
sufrágio universal. Ao princípio da igualdade política, concebida aritmeticamente, one 
person, one vote, deparou-se-lhe também uma técnica de sufrágio do mais refinado 
sentido democrático e igualitário, que é o sistema do voto proporcional, por onde 
resulta não só a atomização do sufrágio, senão também, em termos de valor, uma 
projeção axiológica absolutamente igualitária do elemento democrático. O Estado 
Social da democracia absoluta ou da democracia de massas consagrou, por inteiro, 
essa forma aritmética de igualdade política31. 

 

 O Estado liberal percorreu e prevaleceu no século XIX a duras custas, os grupos 

dominantes foram aos poucos abrindo mão de seus privilégios institucionais e alargando o 

conceito de igualdade: os grilhões dos homens e mulheres africanos foram quebrados na 

América, o movimento sindical passou a ser tolerado nalguns rincões da civilização e alguns 

direitos trabalhistas foram conquistados32. A igualdade formal prevista nas constituições 

liberais, no início do século XX, já não atendia aos novos anseios sociais. O Estado absenteísta 

ruiu e, atendendo as novas demandas e ampliando o princípio isonômico, passou a receber a 

denominação de social, sendo este o objeto de análise do próximo tópico. 

 

1.1.3. A igualdade material e o Estado social 

 

 Ao longo da maior parte do século XIX muito conveniente foi para os detentores dos 

meios de produção, e representantes do Estado, pregarem as ideias de intangibilidade das 

liberdades individuais e não ingerência estatal nas relações privadas, pois assim asseguraram 

por décadas como sua única obrigação o pagamento de míseros salários aos seus empregados. 

A partir do momento em que o Estado interfere nas relações privadas, especialmente garantindo 

aos trabalhadores melhores condições e, em contrapartida, ampliando as obrigações dos 

                                                           
30 BLOM, Philipp. Os anos vertiginosos: mudança e cultura no Ocidente, 1900-1914. Tradução de Clóvis Marques. 
Rio de Janeiro: Record, 2015, p. 291-327. 
31 BONAVIDES, Paulo. Obra citada, p. 218. 
32 Como a legislação social alemã de 1881, encabeçada pelo chanceler Otto von Bismarck, que obrigava empresas 
a contratarem em favor dos trabalhadores apólices de seguros contra acidentes de trabalho, velhice e doenças 
incapacitantes. 
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empregadores, está o princípio da igualdade sendo realizado sob o viés material em detrimento 

da plena liberdade individual pregada pelo liberalismo33. A justificativa jurídica para a não 

interferência do Estado nas relações privadas era o direito fundamental à liberdade que, 

formalmente, era a mesma entre empregados e empregadores, mas que, na prática, fazia da 

relação de trabalho um simples contrato de adesão do trabalhador à péssimas condições 

laborais: jornadas excessivas e extenuantes, falta de segurança no ambiente de trabalho, 

ausência de períodos de descansos remunerados, falta de proteção previdenciária, dentre outras. 

Na esfera da autonomia privada, pode-se afirmar que os direitos sociais, baseados no princípio 

fundamental da igualdade, limitam a liberdade individual. Para tanto basta pensar nos direitos 

trabalhistas, que se apresentam como cláusulas contratuais mínimas irrenunciáveis pelo 

trabalhador e que são normas de cumprimento obrigatório por qualquer pessoa, física ou 

jurídica, que tome serviços realizados por mão de obra subordinada. A primeira Constituição 

brasileira a prever direitos sociais foi a de 1934. O artigo 115 da extinta Carta Política 

determinada que a economia nacional deveria se estruturar de modo a possibilitar a todas as 

pessoas uma vida digna, sendo tal comando uma limitação da liberdade econômica, nos 

seguintes termos: “Art 115 - A ordem econômica deve ser organizada conforme os princípios 

da Justiça e as necessidades da vida nacional, de modo que possibilite a todos existência digna. 

Dentro desses limites, é garantida a liberdade econômica”. 

 Do mesmo modo, a liberdade pregada pela burguesia industrial também serviu como 

suporte jurídico para o absenteísmo estatal quanto à concessão de direitos sociais mínimos, pois 

se todos são igualmente livres, que cada um busque sua sobrevivência e felicidade pelos meios 

que dispõem. O Estado social, pautado no princípio da igualdade, atuou também conforme a 

máxima aristotélica de tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida das 

suas desigualdades. Isto significa atuar de forma positiva, prestando assistência direta ou 

indireta às pessoas socialmente mais frágeis, por meio de políticas públicas direcionadas à 

saúde, assistência social, educação, moradia, dentre outros direitos. O artigo 3o da CF/88 

positivou os objetivos essenciais da nação, dentre eles “erradicar a pobreza e a marginalização 

                                                           
33 “Partindo da noção de que os direitos sociais básicos não são direitos básicos genuínos, mas direitos de conteúdo 
variável e relativo, mensuráveis por determinadas exigências materiais imposta pelo grau histórico de 
desenvolvimento de cada sociedade, Leibholz não só os coloca numa esfera relativa como supõe, ao mesmo passo, 
haver descoberto a chave da tensão que se estabelece entre eles e os direitos básicos liberais, pois representam, os 
primeiros, mais a segurança da sociedade do que a liberdade do indivíduo, aferida pelo conceito do liberalismo. 
Uma vez estabelecido o conflito entre ambos, o Estado tende a limitar a liberdade para afiançar o direito social, 
inclinando-se por uma opção democrática em favor do valor igualdade contra o valor liberdade.” BONAVIDES, 
Paulo. Obra citada, p. 219. 
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e reduzir as desigualdades sociais e regionais”, bem como “promover o bem de todos, sem 

preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação”. 

 Da experiência histórica resultante das tentativas estatais de efetivar os direitos 

fundamentais da liberdade e da igualdade nos períodos posteriores às revoluções burguesas, 

percebe-se que quanto mais livres forem os homens mais desiguais serão na mesma proporção, 

sendo também correta a afirmação inversa: quanto mais limitados forem os homens pela 

atuação estatal fundamentada no princípio isonômico, mais igualitária será a sociedade. A 

efetivação do princípio igualitário não pode ocorrer de forma absoluta, pois nos Estados 

Democráticos de Direito os princípios fundamentais limitam uns aos outros dialeticamente. Nas 

contemporâneas democracias do século XXI, os princípios fundamentais da liberdade e da 

igualdade se harmonizam, conforme lição de Bonavides: 

 

O princípio da igualdade deve limitar materialmente a atuação do Estado. Desaparece, 
pois, se nos for lícito o emprego da imagem ousada, a figura do legislador Legibus 
solutus, isto é, absoluto, cuja criação normativa, em nome inclusive do princípio da 
separação de Poderes, não se sujeitava a nenhum controle de teor material, valorativo 
ou substancial. A eficácia dessa limitação é que faz o Estado Social ser um Estado de 
Direito, em inteira harmonia com o princípio da liberdade, o que não ocorre com o 
Estado Social dos ordenamentos totalitários34. 

 

 O Brasil historicamente atravessou múltiplos períodos ditatoriais, tendo como 

frequentes consequências o abuso do poder político e a supressão de direitos fundamentais, 

razão pela qual optou o legislador constituinte originário por descrever na Constituição um 

extenso rol de direitos e garantias fundamentais. A igualdade é um dos direitos fundamentais 

positivados na Carta Magna de acentuada relevância jurídica, razão pela qual é expressamente 

consignada em múltiplos dispositivos. Apesar de o preâmbulo da vigente Constituição 

brasileira não ser dotado de força normativa35, seu texto apresenta algumas diretrizes e valores 

supremos para o Estado, dentre eles a concepção de igualdade entre as pessoas como objetivo 

a ser atingido36. O artigo 5o da Carta Política determina que a legislação deve assegurar 

                                                           
34 BONAVIDES, Paulo. Obra citada, p. 219-220. 
35 “Preâmbulo da Constituição: não constitui norma central. Invocação da proteção de Deus: não se trata de norma 
de reprodução obrigatória na Constituição estadual, não tendo força normativa.” BRASIL. Supremo Tribunal 
Federal. Ação direta de inconstitucionalidade no 2.076-5/ACRE. Disponível em: 
“http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=375324”. Acesso em: 20 de fevereiro de 
2017, 14:02. 
36 “Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional Constituinte para instituir um Estado 
Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-
estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e 
sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução 
pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL.” BRASIL. Preâmbulo da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 
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tratamento isonômico entre homens e mulheres e também entre brasileiros e estrangeiros 

residentes no país37. O princípio da igualdade, elevado assim a categoria de direito fundamental, 

serve como diretriz obrigatória na atuação de todos os poderes soberanos: não podem os 

parlamentares editarem normas em desconformidade com o princípio isonômico; os juízes 

brasileiros ficam obrigados a aplicar as normas jurídicas sempre tendo em vista a máxima 

aristotélica de tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida das suas 

desigualdades; e por fim, cabe ao poder executivo, na gestão do erário público, garantir às 

pessoas socialmente mais frágeis o mínimo para que estas não precisem alienar a si mesmas 

para viver dignamente, conforme lição de Rousseau, quando este defendeu que os objetivos 

básicos de um sistema legislativo devem ser os de assegurar liberdade e igualdade para os seus 

cidadãos38.  

 No entanto, não é possível igualar integralmente todas as pessoas em todas as situações 

da vida em sociedade, porque os indivíduos que integram uma sociedade são distintos uns dos 

outros, sobretudo biologicamente. Em muitas situações não apenas se mostra adequado como 

também necessário estabelecer diferenças entre os indivíduos: o agente policial precisa do 

privilégio de carregar armas de fogo, sob pena de não cumprir sua função de zelar pela 

segurança da coletividade; pessoas com doenças não podem receber do Estado o mesmo 

tratamento que os mais saudáveis, principalmente em se tratando de patologias mais graves; 

crianças não podem ser tratadas com o mesmo rigor legal que os adultos mentalmente capazes; 

também de nada serve a igualdade formal para os que possuem problemas de locomoção, como 

os cadeirantes. São múltiplas as situações sociais em que distinções se fazem necessárias para 

assegurar o princípio isonômico materialmente considerado, como no caso da existência de 

legislação de acessibilidade aos portadores de necessidades especiais, e também para assegurar 

outros valores constitucionais, a exemplo de permitir o uso de armas de fogo aos agentes de 

polícia, exatamente para que estes possam garantir a segurança das pessoas. 

 Buscou-se, até este ponto, abordar as manifestações jurídicas tradicionais do princípio 

isonômico, quais sejam, as concepções de igualdade formal e material, respectivamente, dos 

Estados liberais e sociais. A partir do próximo tópico, analisar-se-á uma das manifestações mais 

                                                           
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: 20 de 
fevereiro de 2017, 14:08. 
37 “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, 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: I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta 
Constituição.” Constituição Federal de 1988. 
38 ROUSSEAU, Jean-Jacques. Obra citada, p. 67. 
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importantes do princípio igualitário para as finalidades desta pesquisa: a proibição de 

discriminação. 

 

1.2. O direito da antidiscriminação 

 

 Os Estados Unidos da América foram o primeiro país a se desvencilhar com sucesso do 

imperialismo europeu na Idade Moderna, tendo como consequência de sua independência a 

formulação de sua primeira e única Constituição, escrita em 1787 e ratificada em 1788. E foram 

os negros estadunidenses, no século XX, os primeiros do continente a se unirem em prol de um 

amplo movimento civil pelo fim da segregação racial. A união destes dois fatores históricos, o 

mais antigo e maduro constitucionalismo moderno somado à luta popular contra discriminação 

racial, fez surgir primeiramente nos EUA uma disciplina jurídica de auxílio ao direito 

constitucional no fornecimento de mecanismos específicos de combate à discriminação: o 

direito da antidiscriminação (Anti-discrimination law). Segundo Rios: 

 

O direito da antidiscriminação fornece ao direito constitucional (com repercussões em 
todos os ramos do ordenamento jurídico) categorias e instrumentos em favor da força 
normativa da Constituição, desvelando, concretizando e desenvolvendo 
potencialidades e efeitos ora esquecidos, ora pouco desenvolvidos, pertinentes à 
compreensão corrente do princípio jurídico da igualdade. (...) O conjunto destas 
iniciativas de combate à discriminação é razão de intenso debate e controvérsia; 
consequência disso, no universo acadêmico estadunidense, é o surgimento de um 
campo de conhecimento próprio, lá denominado Anti-discrimination law (direito da 
antidiscriminação). Trata-se, com efeito, da compreensão do princípio da igualdade 
como proibição de discriminação, atenta para as formas pelas quais o fenômeno 
discriminatório opera, bem como para a formulação de medidas positivas de sua 
superação decorrentes desta consciência. Neste desenvolvimento, foram forjados 
conceitos, princípios e categorias; foram delineados objetos de proteção e emergiram 
diferentes abordagens acerca da função do princípio da igualdade como proibição de 
discriminação39.  

 

 Para que não haja confusão de ordem terminológica, necessário se faz realizar correta 

distinção entre termos que corriqueiramente são utilizados de forma indevida ou mesmo como 

sinônimos: discriminação e preconceito. Preconceito designa um pensamento negativo 

concebido sem fundamentação adequada, uma opinião desfavorável sem justa razão, um 

sentimento negativo, uma compreensão prévia desfavorável, uma intolerância injustificada ou 

uma ideia formada sem conhecimento necessário e adequado sobre algo ou alguém. Já 

discriminação consiste no ato de separar, distinguir, segregar ou estabelecer diferenças. 

                                                           
39 RIOS, Roger Raupp. Direito da antidiscriminação: discriminação direta, indireta e ações afirmativas. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2008, p. 13-14. 
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Significa tratar injustamente alguém em razão de certas características como raça, etnia, 

religião, nacionalidade, opção sexual, características físicas, dentre tantos outros critérios. Rios 

diferencia discriminação e preconceito nos termos abaixo: 

 

Por preconceito, designam-se as percepções mentais negativas em face de indivíduos 
e de grupos socialmente inferiorizados, bem como as representações sociais 
conectadas a tais percepções. Já o termo discriminação designa a materialização, no 
plano concreto das relações sociais, de atitudes arbitrárias, comissivas ou omissivas, 
relacionadas ao preconceito, que produzem violação de direitos dos indivíduos e dos 
grupos. O primeiro termo é utilizado largamente nos estudos acadêmicos, 
principalmente na psicologia e muitas vezes nas ciências sociais; o segundo, mais 
difundido no vocabulário jurídico40. 

 

 Logo, pode-se dizer que o preconceito consiste em perceber mentalmente um certo 

grupamento humano como sendo pior se comparado com outro por alguma razão injustificada. 

O preconceito significa, assim, um conjunto de percepções mentais taxadoras de desarrazoada 

mácula a certa categoria de indivíduos. Portanto, o preconceito ocorre num momento anterior 

ao ato discriminatório. Já a discriminação consiste num um ato, comissivo ou omissivo, baseado 

em preconceitos e tendo como causas principais estas mesmas percepções negativas. O referido 

ato discriminatório visa prejudicar grupos de pessoas classificadas como inferiores, se 

comparadas com a categoria da qual, normalmente, o agente discriminador faz parte. Isso ocorre 

porque aquele que discrimina se autoconsidera superior à categoria das vítimas. 

 

1.2.1 O preconceito 

 

 Pelas considerações acerca das diferenças conceituais entre preconceito e 

discriminação, percebe-se que muito frequentemente o preconceito vai ser o fundamento do ato 

discriminatório violador dos direitos das vítimas. Allport definiu o preconceito étnico negativo. 

Apesar de o referido conceito ter foco em diferenciações infundadas e prejudiciais a certos 

grupos por motivos étnicos e raciais, pode-se afirmar que a definição de Allport serve como 

base para um conceito geral de preconceito, nos seguintes termos: 

 

El prejuicio étnico es una antipatía que se apoya en una generalización imperfecta e 
inflexible. Puede sentirse o expresarse. Puede estar dirigida hacia un grupo en general, 
o hacia un individuo por el hecho de ser miembro del grupo. El efecto final del 
prejuicio, así definido, es colocar al objeto del prejuicio en una situación de desventaja 
no merecida por su propia conducta41. 

                                                           
40 RIOS, Roger Raupp. Obra citada, p. 15. 
41 ALLPORT, Gordon W. La natureza del prejuicio. Trad. Ricardo Malfé. Buenos Aires: Editorial Universitaria 
de Buenos Aires, 1971, p. 24. 
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 O preconceito é objeto de estudo múltiplas ciências, como direito, psicologia, 

sociologia, antropologia, dentre outras. Reale ensina que existem duas grandes ordens de 

conhecimentos: as ciências naturais e as ciências culturais42. Ética consiste num conhecimento 

específico que analisa um fenômeno cultural, qual seja, o comportamento humano. As normas 

éticas consistem em juízos de valor, diretrizes axiológicas consideradas obrigatórias numa 

sociedade e se dividem em normas morais, políticas, religiosas, jurídicas, dentre outras43. Para 

os objetivos desta dissertação, pontualmente sobre o tema “preconceito”, bastará realizar rápida 

distinção entre o direito e a moral, nos termos da transcrição abaixo: 

 

A Moral é o mundo da conduta espontânea, do comportamento que encontra em si 
próprio a sua razão de existir. O ato moral implica a adesão do espírito ao conteúdo 
da regra. Só temos, na verdade, Moral autêntica quando o indivíduo, por um 
movimento espiritual espontâneo realiza o ato enunciado pela norma. Não é possível 
conceber-se o ato moral forçado, fruto da força ou da coação. Ninguém pode ser bom 
pela violência. Só é possível praticar o bem, no sentido próprio, quando ele nos atrai 
por aquilo que vale por si mesmo, e não pela interferência de terceiros, pela força que 
venha consagrar a utilidade ou a conveniência de uma atitude44. 

 

 Logo, o que separa primordialmente a moral e o direito é a regular utilização da força 

por este último, da coação, enquanto violência legítima, realizada pelo Estado visando o bem 

comum, ou seja, a manutenção da ordem e paz por meio das normas jurídicas. Partindo dessa 

distinção entre as duas categorias éticas e compreendendo o preconceito como um juízo de valor 

infundado e inferiorizante não baseado nas atitudes das vítimas e sim em uma ou mais 

características destas, pode-se afirmar que o preconceito se apresenta como um juízo de valor 

que viola a moral, esta entendida como ordem axiológica daquilo considerado universalmente 

como bom pelo homem. Porém, o Estado pode optar por combater o preconceito por meio de 

normas jurídicas, como é caso do Brasil que possui tanto normas constitucionais como 

infraconstitucionais punitivas de atos preconceituosos. Portanto, é correto afirmar que o 

preconceito, no Brasil, tanto viola a ordem moral como a jurídica.  

                                                           
42 “Existem duas ordens de fenômenos: os da natureza e os da cultura. No estudo dos fenômenos puramente 
naturais, o homem chega a uma soma de conhecimentos que forma, em síntese, as chamadas ciências físico-
matemáticas, como, por exemplo, a Física, a Química, a Matemática, a Astronomia, a Geologia, e assim por diante. 
(...) Se o homem, por um lado, estuda e explica a natureza, atingindo ciências especiais, por outro lado, volta-se 
para o estudo de si mesmo e da sua própria atividade consciente; ele abre perspectivas para outros campos do 
saber, que são a História, a Economia, a Sociologia, o Direito etc. Essas ciências, que têm por objeto o próprio 
homem ou as atividades do homem buscando a realização de fins especificamente humanos, é que nós chamamos 
de ciências propriamente culturais.” REALE, Miguel. Lições preliminares de direito. 27ª Ed. São Paulo: Saraiva, 
2002, p. 30. 
43 REALE, Miguel. Lições preliminares de direito. 27ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 30. 
44 REALE, Miguel. Lições preliminares de direito. 27ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 44. 
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 O preconceito pode ser de vários tipos, tais como de gênero, sexual, racial, étnico, 

religioso, social, contra estrangeiros, deficientes, portadores de doenças estigmatizantes, dentre 

tantos outros. O preconceito estético é aquele contra alguém que não possui uma aparência de 

acordo com os padrões de beleza que a sociedade considera como os mais adequados, sendo 

assim a vítima taxada como antiquada por não ter “boa aparência” e assim merecedora de certas 

reprimendas coletivas. O preconceito pela aparência, de acordo com a literatura jurídica, 

normalmente ocorre em detrimento de: pessoas obesas e também portadoras de outras doenças 

que afetam as características observáveis do corpo humano, incluindo as deficiências físicas; 

pessoas tatuadas e/ou que utilizam piercings; homens que optam por deixarem barbas mais 

volumosas e/ou cabelos compridos. 

 De igual forma, o preconceito, de todos os tipos, enquanto motivo para atitudes 

discriminatórias, mostra-se como um problema de ordem psicológica, independentemente do 

grau de repreensão moral e jurídica da cultura em que ocorre o fenômeno, conforme lição de 

Allport: 

 

Algunas culturas, como la nuestra, condenan el prejuicio; otras no; pero el análisis 
psicológico fundamental del prejuicio es el mismo, ya sea que estemos hablando de 
los hindúes, los navajos, los antigues griegos, o de los habitantes de Middletown, en 
los Estados Unidos. Cada vez que una actitud negativa hacia ciertas personas se ve 
sostenida por una espuria generalización excesiva, encontramos el síndrome del 
prejuicio. No es esencial que la gente deplore este síndrome. Ha existido en todas las 
edades y en todos los países. Constituye un auténtico problema psicológico, no 
importa cual fuere el grado de indignación moral que engendre como respuesta45. 

 

 Como explicitado, o preconceito se apresenta num momento anterior à atitude 

discriminatória, como motivo ou razão para o ato comissivo ou omissivo em detrimento de 

alguém ou algum grupo humano. Para Allport, a discriminação diferencia-se do preconceito 

pela intensidade da atitude negativa: a discriminação seria um ato com consequências sociais 

mais drásticas, sérias e imediatas46. O mesmo pensador trata também de uma escala, na qual 

preconceituosas seriam as atitudes mais leves como apenas falar mal ou evitar certos grupos e 

                                                           
45 ALLPORT, Gordon W. Obra citada, p. 27. 
46 “El comportamiento de la gente respecto de los grupos que le desagradan no siempre está en relación directa 
con lo que piensa o siente acerca de ellos. Dos empleadores, por ejemplo, pueden sentir una antipatía semejante 
hacia los judíos. Uno de ellos puede guardarse sus sentimientos y dar empleos a judíos en un pie de igualdad con 
los demás trabajadores, talvez porque quiere granjearse la buena voluntad de la comunidad judía para con su 
fábrica o negocio. El otro puede traducir su desagrado en su política de empleo, negándose a tomar judíos. Ambos 
hombres alimentan prejuicios, pero sólo uno de ellos practica discriminación. Como regla general, puede decirse 
que la discriminación tiene consecuencias sociales más serias e inmediatas que el prejuicio. Es cierto que toda 
actitud negativa tiende de algún modo a expresarse en acción en cierto momento. Son pocas las personas que se 
guardan sus antipatías, sin evidenciarlas. Cuanto más intensa es la actitud, más probable es que desemboque en 
una acción energéticamente hostil.” ALLPORT, Gordon W. Obra citada, p. 29. 
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discriminatórias seriam atitudes mais agressivas e radicais, como a dos alemães nazistas contra 

as populações de judeus europeus durante o Terceiro Reich47. Neste trabalho, adotamos os 

critérios de Rios48 para distinguir preconceito e discriminação, sendo o primeiro caracterizado 

por um conjunto de percepções mentais negativas sobre alguém ou algum grupo e o segundo 

definido como a atitude, baseada em preconceitos, que viola direitos de um indivíduo ou grupo. 

Portanto, o preconceito se apresenta como o principal motivo para atitudes discriminatórias 

negativas, sendo estas últimas reprimidas por ordens jurídicas comprometidas, formal e 

materialmente, com o princípio fundamental da igualdade. 

 

1.2.2. A discriminação 

 

 Em obra sobre o tema, Rios formula o conceito jurídico de discriminação, com base nos 

enunciados constitucionais, como sendo: 

 

Qualquer distinção, exclusão, restrição ou preferência que tenha o propósito ou o 
efeito de anular ou prejudicar o reconhecimento, gozo ou exercício em pé de igualdade 
de direitos humanos e liberdades fundamentais nos campos econômico, social, 
cultural ou em qualquer campo da vida pública. “Distinção”, “exclusão”, “restrição” 
ou “preferência” são termos que almejam alcançar todas as formas de prejudicar 
indivíduos ou grupos por meio de distinções ilegítimas no gozo e exercício de direitos. 
A estes elementos deve-se acrescentar o conteúdo das normas constitucionais 
brasileiras pertinentes, vale dizer, a enumeração exemplificativa dos critérios 
proibidos de discriminação49. 

 

 Em inúmeras ocasiões a Constituição faz referência expressa a dispositivos que, 

baseados no princípio isonômico, buscam combater a discriminação50. A atual Carta Política 

                                                           
47 ALLPORT, Gordon W. Obra citada, p. 30. 
48 RIOS, Roger Raupp. Obra citada, p. 15. 
49 RIOS, Roger Raupp. Obra citada, p. 20-21. 
50 “Art. 4º A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios: 
(...) VIII - repúdio ao terrorismo e ao racismo. 
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, 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; XLII - a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena 
de reclusão, nos termos da lei. 
Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: 
XXXI - proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador portador 
de deficiência. 
Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta 
prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma 
de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. 
§ 1º O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança, do adolescente e do jovem, admitida 
a participação de entidades não governamentais, mediante políticas específicas e obedecendo aos seguintes 
preceitos: (...) II - criação de programas de prevenção e atendimento especializado para as pessoas portadoras de 
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Brasileira possui como objetivo combater a discriminação, em múltiplos fronts jurídicos: 

internacional, criminal, civil, trabalhista, no âmbito familiar, de proteção à infância e juventude, 

a favor dos portadores de deficiência, dentre outros. A legislação infraconstitucional, também 

na busca pela realização do princípio isonômico sob os vieses formal e material, combate à 

discriminação, com dois principais mecanismos punitivos: os sistemas de responsabilidade 

criminal e de responsabilidade civil.  Quanto ao sistema de punição penal, o Código Penal 

Brasileiro, recentemente alterado pela Lei 13.104/2015, possui dispositivo que prevê o crime 

de feminicídio. De acordo com o CPB, tal delito é aquele que ocorre “VI - contra a mulher por 

razões da condição de sexo feminino”, possuindo uma pena que varia de doze a trinta anos, 

apresentando-se, portanto, como uma circunstância qualificadora do homicídio (artigo 121). A 

própria norma informa quando estão presentes as “razões da condição de sexo feminino”51. A 

lei penal no referido caso pune com maior rigor assassinatos motivados por preconceitos contra 

mulheres. Já o crime de injúria, tipificado no artigo 140 do Código Penal, visa proteger a honra 

subjetiva das pessoas52. A pena pode ser aumentada, de um a três anos mais multa no caso da 

“utilização de elementos referentes a raça, cor, etnia, religião, origem ou a condição de pessoa 

idosa ou portadora de deficiência” (§ 3o do artigo 140). Motivações preconceituosas também 

aumentam a pena do crime de reduzir alguém a condição análoga à de escravo53. Ainda na seara 

penal, o CPB possui norma que criminaliza a discriminação antirreligiosa54. Já a Lei nº 

7.716/1989 apresenta consequências penais contra atos motivados por preconceitos raciais ou 

étnicos55.  

                                                           
deficiência física, sensorial ou mental, bem como de integração social do adolescente e do jovem portador de 
deficiência, mediante o treinamento para o trabalho e a convivência, e a facilitação do acesso aos bens e serviços 
coletivos, com a eliminação de obstáculos arquitetônicos e de todas as formas de discriminação”. 
51 “Art. 121. (...) § 2o-A Considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve: 
I - violência doméstica e familiar; 
II - menosprezo ou discriminação à condição de mulher”. 
52 “Art. 140 - Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro: Pena - detenção, de um a seis meses, ou 
multa.” Código Penal Brasileiro. 
53 “Art. 149. Reduzir alguém a condição análoga à de escravo, quer submetendo-o a trabalhos forçados ou a jornada 
exaustiva, quer sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, quer restringindo, por qualquer meio, sua 
locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto: Pena - reclusão, de dois a oito anos, e 
multa, além da pena correspondente à violência. 
§ 2o A pena é aumentada de metade, se o crime é cometido: 
I - contra criança ou adolescente;  
II - por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem.” Código Penal Brasileiro. 
54 “Art. 208 - Escarnecer de alguém publicamente, por motivo de crença ou função religiosa; impedir ou perturbar 
cerimônia ou prática de culto religioso; vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso: 
Pena - detenção, de um mês a um ano, ou multa. 
Parágrafo único - Se há emprego de violência, a pena é aumentada de um terço, sem prejuízo da correspondente à 
violência”. 
55 “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. 
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 Assim como o CPB no caso do feminicídio, a Lei no 7.716/1989 também não realiza 

cristalina distinção entre os termos preconceito e discriminação, tanto que o seu primeiro artigo 

assim aduz: “Art. 1º Serão punidos, na forma desta Lei, os crimes resultantes de discriminação 

ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional”. Como se verifica, o 

legislador utilizou também o termo discriminação como fundamento de um ato violador de 

direitos, quando na verdade discriminação representa o ato em si punível juridicamente, sendo 

o preconceito um possível fundamento da atitude inferiorizante. Ou seja, neste caso a 

discriminação seria o próprio crime, sendo o preconceito racial seu motivo. O parágrafo único 

do Art. 3º da Lei no 7.716/1989 apresenta a mesma falha terminológica, quando determina que 

“Incorre na mesma pena quem, por motivo de discriminação de raça, cor, etnia, religião ou 

procedência nacional, obstar a promoção funcional”. A discriminação já se revela como uma 

distinção proibida, com consequências jurídicas específicas, sendo o preconceito o motivo para 

tais atos vedados pelas normas estatais. Outros dispositivos da mesma lei também realizam 

certa confusão entre os dois termos. Apesar de muitas vezes utilizados como sinônimos, existem 

claras diferenças de significados entre o preconceito e a discriminação, como já explicitado, 

posição esta que se revela como a mais adequada e que é adotada neste trabalho. 

 O direito da antidiscriminação apresenta duas respostas jurídicas ao problema da 

discriminação, com base em diferentes manifestações do princípio fundamental igualitário, 

quais sejam, a abordagem procedimentalista e a substancialista. Na chamada abordagem 

procedimentalista, importa que a tomada de decisões políticas, num sistema democrático, esteja 

pautada na ideia de igualdade, portanto que não haja intenção, expressa ou disfarçada, de 

prejudicar grupos minoritários por meio de atos comissivos ou omissivos56. Atos estatais que 

                                                           
Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem, por motivo de discriminação de raça, cor, etnia, religião ou 
procedência nacional, obstar a promoção funcional. 
Pena: reclusão de dois a cinco anos. 
Art. 4º Negar ou obstar emprego em empresa privada. 
(...) 
Pena: reclusão de dois a cinco anos. 
Art. 5º Recusar ou impedir acesso a estabelecimento comercial, negando-se a servir, atender ou receber cliente ou 
comprador. 
Pena: reclusão de um a três anos”. 
56 “As hipóteses em que ocorrem distorções do procedimento democrático, desencadeadoras da aplicação do 
princípio da igualdade e da consequente censura judicial são o desejo deliberado de prejudicar determinadas 
minorias e o preconceito. O desejo deliberado de prejudicar pode manifestar-se de modo ostensivo ou sutil, bem 
como através da pura e simples desconsideração do grupo visado. Portanto, uma vez detectados hostilidade, 
negligência, indiferença ou antipatia em direção a certo grupo, estará configurada uma violação da igualdade. O 
preconceito, como entendido nesta abordagem, significa a tomada de decisões baseadas em estereótipos. 
Procedimentos decisórios ou executivos desinformados, contaminados por concepções distorcidas sobre a 
realidade de grupos estigmatizados, são passíveis, portanto, de anulação judicial em virtude da ofensa ao princípio 
da igualdade. A perspectiva procedimentalista, nesta linha, acentua a necessidade da demonstração de alguma 
destas motivações e intenções viciadas na tomada de decisões e na execução de medidas estatais.” RIOS, Roger 
Raupp. Obra citada, p. 25. 
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buscam prejudicar certos grupos minoritários ou baseados em estereótipos, portanto, violam o 

princípio isonômico. Importante julgamento da Suprema Corte Brasileira nesse sentido foi o 

Recurso Extraordinário (RE) 898450, em que se observou ocorrência de discriminação estética 

perpetrada pelo Estado de São Paulo, quando publicou edital de concurso para seleção de 

policiais militares, em que havia proibição de o candidato ser portador de tatuagens em certas 

partes do corpo para ingressar nas forças de segurança daquela unidade federativa. Por maioria, 

os membros do STF consideraram inconstitucional a proibição57. 

 Já a abordagem substancialista, muito desenvolvida doutrinariamente pelos tribunais e 

juristas estadunidenses, parte do pressuposto que alguns grupos se encontram em situação de 

desvantagem social, assumindo assim a perspectiva das vítimas prejudicadas por práticas que 

se repetem no tempo e que dificultam a aquisição e o exercício de direitos pelos grupos 

estigmatizados58. As ações afirmativas, como as cotas nas universidades públicas do Brasil 

destinadas aos negros, são um exemplo de aplicação da abordagem substancialista do princípio 

fundamental da igualdade. Fazendo referência aos ensinamentos doutrinários do jurista 

Laurence Tribe, Rios aponta também como importantes contributos do direito norte-americano 

no campo da antidiscriminação as perspectivas da antidiferenciação e da anti-subordinação, nos 

seguintes termos: 

 

As perspectivas da antidiferenciação e da anti-subordinação formulam as exigências 
do princípio da igualdade a serem desenvolvidas pelo direito da antidiscriminação, 
respectivamente, como direito a igual tratamento e direito a ser tratado como igual. O 
direito a igual tratamento proíbe medidas diferenciadas em face de certos critérios 
proibidos de diferenciação e recomenda uma aplicação mais restrita do princípio da 
igualdade; isto porque sua incidência dependerá dos atendimentos dos requisitos de 
neutralidade e universalidade, considerados os indivíduos abstratamente. Já o direito 

                                                           
57 “O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, apreciando o tema 838 da repercussão geral, deu 
provimento ao recurso, vencido o Ministro Marco Aurélio, fixada tese nos seguintes termos: "Editais de concurso 
público não podem estabelecer restrição a pessoas com tatuagem, salvo situações excepcionais em razão de 
conteúdo que viole valores constitucionais". Ausentes, justificadamente, os Ministros Cármen Lúcia, Teori 
Zavascki e, neste julgamento, o Ministro Gilmar Mendes. Falou pelo recorrente o Dr. Vicente de Paulo Massaro. 
Presidiu o julgamento o Ministro Ricardo Lewandowski. Plenário, 17.08.2016” BRASIL. Supremo Tribunal 
Federal. Recurso Extraordinário 898.450/SP. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=898450&classe=RE&origem=AP&r
ecurso=0&tipoJulgamento=M>. Acesso em: 19 de agosto de 2017, 17:54. 
58 “A abordagem substancialista tem como preocupação central a posição de desvantagem de certos grupos na 
sociedade. Ao invés de perceber a igualdade jurídica como desdobramento de um processo decisório limpo de 
hostilidades e preconceitos, ela preocupa-se com o combate à situação de desigualdade experimentada por 
determinados setores da sociedade, sem o que não há respeito ao princípio da igualdade. (...) A proposição 
fundamental da teoria do estigma é que a equal protection clause proíbe o tratamento dos indivíduos como 
membros de um grupo inferiorizado ou como não-participantes da sociedade. Trata-se de uma proteção contra a 
deterioração da situação de indivíduos e grupos, decorrentes da imposição de estigmas, sejam eles resultantes da 
ação pública ou privada. (...) As teorias da desvantagem voltam sua atenção para a situação de privação 
socioeconômica sofrida por grupos discriminados. Preocupada com o grau de participação nos bens sociais, esta 
perspectiva propõe uma revisão das práticas e das instituições que criam, reproduzem e perpetuam desigualdades 
materiais.” RIOS, Roger Raupp. Obra citada, p. 27-28. 
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a ser tratado como igual aponta para a maior consideração possível das diferenças 
concretamente colocadas por cada pessoa e grupo, recomendando proteção jurídica 
específica de acordo com a relevância de tais características e seu impacto na 
realidade. Assim, por exemplo, o âmbito de atuação do direito da antidiscriminação 
será mais amplo ou mais restrito, reclamando ou refutando medidas neutras diante da 
raça ou adotando ou anulando medidas de acomodação religiosa59. 

 

 Na atual Constituição do Brasil, existem normas representativas das duas perspectivas 

apresentadas. Como exemplo da perspectiva da antidiferenciação existe o direito ao voto 

universal, com igual valor para todos, positivado no artigo 1460. Já a perspectiva da anti-

subordinação se revela no artigo 203 do Texto Máximo61, em que o Estado se compromete a 

fornecer auxílio econômico aos idosos e portadores de deficiências que não possuem meios 

próprios ou familiares de subsistência. Depois de analisados os aspectos gerais da 

antidiscriminação e realizadas as adequadas diferenças conceituais entre os termos 

“preconceito” e “discriminação”, os próximos tópicos trarão as diversas modalidades 

discriminatórias relevantes na seara jurídica. 

 

1.2.3. Discriminação negativa e positiva 

 

 Corriqueiramente associa-se o termo “discriminação” a um ato em detrimento de 

alguém, que pode ter como consequência jurídica uma punição ao agente da ação 

diferenciadora. Essa modalidade discriminatória é conhecida como discriminação negativa, por 

violar o direito de uma pessoa ou grupo e, nalguns casos, ser combatida pelo Estado. Resta 

proibida, em regra, a discriminação negativa, que é aquela em que indivíduos ou grupos atuam 

em desfavor de outros grupos, como a discriminação racial, sexual, religiosa, dentre outras. 

Nesses casos, ocorre injustificada violação do princípio isonômico, gerando assim distorções 

que dificultam ou inviabilizam o exercício de direitos por grupos que, ilegalmente, foram 

inferiorizados, conforme já visto nos tópicos anteriores. O artigo 5o da CF/88 prevê que: “XLI 

- a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais” e “XLII 

- a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, 

                                                           
59 RIOS, Roger Raupp. Obra citada, p. 43. 
60 Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual 
para todos, e, nos termos da lei, mediante. 
61 Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à 
seguridade social, e tem por objetivos: (...) V - a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa 
portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la 
provida por sua família, conforme dispuser a lei. 
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nos termos da lei”. A Constituição possui também regra que proíbe a discriminação no mercado 

de trabalho62. 

 Porém a discriminação também pode ser positiva, nas situações em que o objetivo é 

assegurar vantagens específicas a certas pessoas ou grupos. No caso da discriminação positiva, 

adotam-se critérios diferenciadores que se justificam em face de objetivos axiologicamente 

válidos, como é o caso da adoção de certas medidas pelo Estado Brasileiro em favor das 

populações negras63. A Convenção Internacional Sobre a Eliminação de Todas as Formas de 

Discriminação Racial apresenta o conceito legal de discriminação racial64 e na maior parte dos 

seus dispositivos obriga os Estados signatários a combater a discriminação, incentivando 

políticas públicas e privadas de neutralidade em relação as diversas raças e etnias existentes em 

seus territórios65. Porém possui também normas jurídicas voltadas para políticas de inclusão 

social favoráveis a grupos historicamente excluídos66, por meio de um instrumento legal que 

ficou conhecido como ação afirmativa.  

 No Brasil, houve escravidão de homens e mulheres africanos até 13 de maio de 1888, 

momento em que foi sancionada a Lei nº 3.353, que extinguiu a prática no país e ficou 

conhecida como Lei Áurea. Mas mesmo após o fim da escravidão, as populações negras 

brasileiras continuaram marginalizadas e em clara posição de desvantagem social se 

comparadas com as populações brancas. Nesse contexto, políticas estatais de neutralidade e de 

combate à discriminação negativa não tiveram o condão de auxiliar os descendentes de 

                                                           
62 “Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição 
social: XXXI - proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador 
portador de deficiência”. 
63 BRAGATO, Fernanda Frizzo; ADAMATTI, Bianka. Igualdade, não discriminação e direitos humanos: são 
legítimos os tratamentos diferenciados? Revista de Informação Legislativa, Ano 51 Número 204 out./dez. 2014. 
64 “Nesta Convenção, a expressão “discriminação racial” significará qualquer distinção, exclusão restrição ou 
preferência baseadas em raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica que tem por objetivo ou efeito anular 
ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício num mesmo plano, (em igualdade de condição), de direitos 
humanos e liberdades fundamentais no domínio político econômico, social, cultural ou em qualquer outro domínio 
de vida pública.” Item I do artigo 1o do Decreto nº 65.810, de 8 de dezembro de 1969. 
65 “Os Estados Partes condenam a discriminação racial e comprometem-se a adotar, por todos os meios apropriados 
e sem tardar uma política de eliminação da discriminação racial em todas as suas formas e de promoção de 
entendimento entre todas as raças e para esse fim: a) Cada Estado parte compromete-se a efetuar nenhum ato ou 
prática de discriminação racial contra pessoas, grupos de pessoas ou instituições e fazer com que todas as 
autoridades públicas nacionais ou locais, se conformem com esta obrigação; b) Cada Estado Parte compromete-se 
a não encorajar, defender ou apoiar a discriminação racial praticada por uma pessoa ou uma organização qualquer; 
c) Cada Estado Parte deverá tomar as medidas eficazes, a fim de rever as políticas governamentais nacionais e 
locais e para modificar, ab-rogar ou anular qualquer disposição regulamentar que tenha como objetivo criar a 
discriminação ou perpetrá-la onde já existir.” Item I do artigo 2o do Decreto nº 65.810, de 8 de dezembro de 1969. 
66 “Artigo I: (...) 4. Não serão consideradas discriminação racial as medidas especiais tomadas com o único objetivo 
de assegurar progresso adequado de certos grupos raciais ou étnicos ou de indivíduos que necessitem da proteção 
que possa ser necessária para proporcionar a tais grupos ou indivíduos igual gozo ou exercício de direitos humanos 
e liberdades fundamentais, contando que, tais medidas não conduzam, em consequência, à manutenção de direitos 
separados para diferentes grupos raciais e não prossigam após terem sidos alcançados os seus objetivos”. 
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africanos brasileiros a conquistar melhores condições socioeconômicas. Sobre as chamadas 

ações afirmativas, segue o magistério de Joaquim Barbosa: 

 

Atualmente, as ações afirmativas podem ser definidas como um conjunto de políticas 
públicas e privadas de caráter compulsório, facultativo ou voluntário, concebidas com 
vistas ao combate à discriminação racial, de gênero e de origem nacional, bem como 
para corrigir os efeitos presentes da discriminação praticada no passado, tendo por 
objetivo a concretização do ideal de efetiva igualdade de acesso a bens fundamentais 
como a educação e o emprego. Diferentemente das políticas governamentais 
antidiscriminatórias baseadas em leis de conteúdo meramente proibitivo, que se 
singularizam por oferecerem às respectivas vítimas tão somente instrumentos 
jurídicos de caráter reparatório e de intervenção ex post facto, as ações afirmativas 
têm natureza multifacetária, e visam a evitar que a discriminação se verifique nas 
formas usualmente conhecidas – isto é, formalmente, por meio de normas de aplicação 
geral ou específica, ou através de mecanismos informais, difusos, estruturais, 
enraizados nas práticas culturais e no imaginário coletivo. Em síntese, trata-se de 
políticas e de mecanismos de inclusão concebidas por entidades públicas, privadas e 
por órgãos dotados de competência jurisdicional, com vistas à concretização de um 
objetivo constitucional universalmente reconhecido – da efetiva igualdade de 
oportunidades a que todos os seres humanos têm direito67. 

 

 Além de ser signatário de tratados internacionais de direitos humanos sobre o tema, o 

Brasil possui legislação interna que visa assegurar igualdade entre as populações negras e os 

demais brasileiros: a Lei nº 12.288/2010, que institui o Estatuto da Igualdade Racial. Em seu 

primeiro artigo, a referida norma explicita seus objetivos: “Art. 1o Esta Lei institui o Estatuto 

da Igualdade Racial, destinado a garantir à população negra a efetivação da igualdade de 

oportunidades, a defesa dos direitos étnicos individuais, coletivos e difusos e o combate à 

discriminação e às demais formas de intolerância étnica”. Sobre o princípio da igualdade como 

fundamento constitucional para as ações afirmativas, Oliveira aduz que: 

 

A Constituição Federal de 1988, quanto ao princípio da igualdade, foi prodigiosa. 
Consagrou a igualdade formal e material no caput do art. 5o e, em seus incisos, 
combateu a discriminação e o preconceito, criminalizando o racismo. Lançou entre 
seus objetivos a promoção do bem de todos e a construção de uma sociedade livre, 
justa e solidária, estabelecendo os fundamentos para a adoção de ações afirmativas. E 
mais, o próprio constituinte fez constar no Texto Magno algumas medidas dessa 
natureza, determinando a proteção do mercado de trabalho das mulheres, reservando 
vagas a serem preenchidas pelos portadores de deficiências no serviço público, 
atribuindo tratamento tributário individualizado para as pequenas empresas. As ações 
afirmativas apresentam-se como medidas de iniciativa pública ou privada que 
prescrevem prerrogativas a certos grupos, por serem vítimas de discriminação ou por 
se encontrarem em situações que dificulte o acesso a bens e serviços indispensáveis 
ao pleno gozo do princípio da dignidade humana, visando a acelerar a equiparação 
entre esses grupos68. 

                                                           
67 GOMES, Joaquim B. Barbosa. Ação afirmativa & princípio constitucional da igualdade: (o Direito como 
instrumento de transformação social. E experiência dos EUA). Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 40-41. 
68 OLIVEIRA, Fernanda Maria Diógenes de Menezes. A discriminação enquanto fundamento do tratamento 
isonômico e as ações afirmativas. In: MATIAS, João Luis Nogueira (coordenador). Neoconstitucionalismo e 
direitos fundamentais. São Paulo: Atlas, 2009, p. 67. 
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 A atual Constituição Brasileira, que possui o valor igualdade como norma fundamental, 

serve como suporte hermenêutico e axiológico tanto para a legislação infraconstitucional que 

institui mecanismos de combate às discriminações proibidas como para a que institui políticas 

públicas realizadoras das ações afirmativas. 

 

1.2.4. Discriminação direta e indireta 

 

 O que separa, essencialmente, a discriminação direta e indireta é o elemento 

intencionalidade do agente discriminador na hora de agir de forma comissiva ou omissiva. O 

direito estadunidense estabelece diferença entre as duas categorias sob as nomenclaturas de 

disparate treatment (discriminação direta) e disparate impact (discriminação indireta). 

Discriminação direta é aquela em que alguém dispensa tratamento desfavorável intencional a 

indivíduo ou grupo em comparação com outro nas mesmas condições, com base nalgum critério 

proibido pela legislação69. Por ser bastante didática a distinção entre discriminação direta e 

indireta positivada no Código do Trabalho Português, transcreve-se abaixo a mesma: 

 

Artigo 23. 
Conceitos em matéria de igualdade e não discriminação 
1 - Para efeitos do presente Código, considera-se: a) Discriminação direta, sempre 
que, em razão de um fator de discriminação, uma pessoa seja sujeita a tratamento 
menos favorável do que aquele que é, tenha sido ou venha a ser dado a outra pessoa 
em situação comparável; b) Discriminação indireta, sempre que uma disposição, 
critério ou prática aparentemente neutro seja suscetível de colocar uma pessoa, por 
motivo de um fator de discriminação, numa posição de desvantagem 
comparativamente com outras, a não ser que essa disposição, critério ou prática seja 
objetivamente justificado por um fim legítimo e que os meios para o alcançar sejam 
adequados e necessários. 

 

 Quanto aos critérios legais de proibição de discriminação, a Constituição Brasileira não 

possui rol taxativo, vedando assim genericamente quaisquer formas de discriminação (inciso 

IV do Art. 3º), ou seja, tanto a direta como a indireta. No Brasil, há décadas existem na CLT 

regramentos que discriminam direta e explicitamente a mulher70, prejudicando o acesso destas 

                                                           
69 “Discriminação direta, na linha do conceito de discriminação jurídica geral antes esboçado, ocorre quando 
qualquer distinção, exclusão, restrição ou preferência, fundados em origem, raça, sexo, cor, idade ou quaisquer 
outras formas de discriminação proibidas, têm o propósito de anular ou prejudicar o reconhecimento, gozo ou 
exercício em pé de igualdade de direitos humanos e liberdades fundamentais, nos campos econômico, social, 
cultural ou em qualquer campo da vida pública.” RIOS, Roger Raupp. Obra citada, p. 89. 
70 “Art. . 198 - É de 60 kg (sessenta quilogramas) o peso máximo que um empregado pode remover 
individualmente, ressalvadas as disposições especiais relativas ao trabalho do menor e da mulher.” e “Art. 390 - 
Ao empregador é vedado empregar a mulher em serviço que demande o emprego de força muscular superior a 20 
(vinte) quilos para o trabalho continuo, ou 25 (vinte e cinco) quilos para o trabalho ocasional.” CLT. 
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a empregos e trabalhos que exigem utilização mais intensa de força física, como no setor de 

construção civil. O disposto no artigo 390 do Código do Trabalho Brasileiro padece claramente 

de inconstitucionalidade, violando escancaradamente o princípio fundamental igualitário. 

 De igual forma, recentemente o Parlamento Federal editou norma violadora do princípio 

isonômico em detrimento das brasileiras e estrangeiras residentes no país71, limitando o 

exercício de atividades privadas insalubres por gestantes. No caso, a Lei 13.467/2017 torna 

mais atraente à iniciativa privada a contratação de homens, pois estes não sofrerão as 

consequências legais “negativas” da gestação. Estima-se que a “reforma trabalhista”, ou 

“modernização trabalhista” como prefere o Governo Federal, vai prejudicar especialmente as 

mulheres trabalhadoras do setor de saúde em hospitais privados. 

 Mas a legislação do trabalho não é a única a conter disposições em desacordo com a 

Constituição, o Código Penal Militar determina em seu artigo 235 que: “Praticar, ou permitir o 

militar que com êle se pratique ato libidinoso, homossexual ou não, em lugar sujeito a 

administração militar: Pena - detenção, de seis meses a um ano.” Nesse caso, o poder público 

optou por, explicitamente, destacar de forma negativa o ato sexual homossexual dentre os 

demais atos libidinosos passíveis de sanção penal militar72.  

 No entanto, atualmente a maior parte dos atos diferenciadores proibidos acontece às 

escuras e não diretamente. Ocorre por vezes de maneira involuntária ao próprio agente 

discriminador, que cuida apenas de dar continuidade a distinções proibidas decorrentes de 

preconceitos que se perpetuam no seio da sociedade, não podendo o Direito ficar silente quanto 

a essa forma específica de violação do princípio isonômico. A discriminação indireta (disparate 

impact) se caracteriza por um conjunto de práticas comissivas e omissivas aparentemente 

neutras, mas que funcionam em detrimento de certos indivíduos e grupos vulneráveis. 

 Diferentemente do Brasil, o rol de critérios proibidos de discriminação nos Estados 

Unidos é taxativo e está previsto na legislação infraconstitucional, na Lei de Direitos Civis 

(Civil Rights Act of 1964)73, documento pautado no princípio igualitário da Constituição de 

                                                           
71 “Art. 394-A. Sem prejuízo de sua remuneração, nesta incluído o valor do adicional de insalubridade, a 
empregada deverá ser afastada de: I - atividades consideradas insalubres em grau máximo, enquanto durar a 
gestação; II - atividades consideradas insalubres em grau médio ou mínimo, quando apresentar atestado de saúde, 
emitido por médico de confiança da mulher, que recomende o afastamento durante a gestação; III - atividades 
consideradas insalubres em qualquer grau, quando apresentar atestado de saúde, emitido por médico de confiança 
da mulher, que recomende o afastamento durante a lactação.” Lei 13.467/2017. 
72 RIOS, Roger Raupp. Obra citada, p. 102. 
73 “SEC. 703. (a) It shall be an unlawful employment practice for an employer-- 
(1) to fail or refuse to hire or to discharge any individual, or otherwise 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; or 
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1787. Destaca-se no direito privado estadunidense o caso Griggs v. Duke Power Co., 401 U.S. 

424 (1971), julgado pela Suprema Corte. Foi discutida a legitimidade constitucional de 

utilização de teste de inteligência ou grau escolar para a contratação e promoção de empregados 

em algumas funções de setores específicos da empresa. Formalmente os critérios adotados não 

violavam a Lei de Direitos Civis, pois claramente neutros, não mencionando raça, cor, religião, 

sexo e origem nacional. Os autores da ação, empregados negros, informaram que um percentual 

bem menor de negros possuía o grau escolar exigido ou era aprovado nos exames, se 

comparados com os brancos74. A decisão foi favorável aos empregados negros, reconhecendo 

que, apesar da liberdade empresarial fruto da autonomia privada, os exames aplicados não 

testavam a capacidade dos empregados para a função a ser desempenhada na estrutura da 

empresa, e sim funcionavam como disfarce para segregar negros, numa tentativa de manutenção 

do status quo racial naquele país. A Corte Suprema reconheceu a desnecessidade de intenção 

discriminatória, pois no caso esta se encontrava acobertada por procedimento formalmente 

neutro75. 

 No Brasil, a discriminação indireta também é proibida, sendo reconhecida como uma 

forma de violação do princípio fundamental da igualdade, pois a Constituição expressamente 

determina que o Estado deve “promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, 

sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação” (inciso IV do Art. 3º). A expressão 

“quaisquer outras formas de discriminação” inclui proibição de medidas e procedimentos 

aparentemente neutros que resultem em discriminações negativas desarrazoadas (teoria do 

                                                           
(2) to limit, segregate, or classify his employees in any way which would deprive or tend to deprive any individual 
of employment opportunities or otherwise adversely affect his status as an employee, because of such individual's 
race, color, religion, sex, or national origin. 
(b) It shall be an unlawful employment practice for an employment agency to fail or refuse to refer for employment, 
or otherwise to discriminate against, any individual because of his race, color, religion, sex, or national origin, or 
to classify or refer for employment any individual on the basis of his race, color, religion, sex, or national origin.” 
Civil Rights Act of 1964. 
74 GOMES, Joaquim B. Barbosa. Obra citada, p. 333-343. 
75 “Negro employees at respondent's generating plant brought this action, pursuant to Title VII of the Civil Rights 
Act of 1964, challenging respondent's requirement of a high school diploma or passing of intelligence tests as a 
condition of employment in or transfer to jobs at the plant. These requirements were not directed at or intended to 
measure ability to learn to perform a particular job or category of jobs. While § 703(a) of the Act makes it an 
unlawful employment practice for an employer to limit, segregate, or classify employees to deprive them of 
employment opportunities or adversely to affect their status because of race, color, religion, sex, or national origin, 
§ 703(h) authorizes the use of any professionally developed ability test, provided that it is not designed, intended, 
or used to discriminate. The District Court found that respondent's former policy of racial discrimination had 
ended, and that Title VII, being prospective only, did not reach the prior inequities. The Court of Appeals reversed 
in part, rejecting the holding that residual discrimination arising from prior practices was insulated from remedial 
action, but agreed with the lower court that there was no showing of discriminatory purpose in the adoption of the 
diploma and test requirements. It held that, absent such discriminatory purpose, use of the requirements was 
permitted, and rejected the claim that, because a disproportionate number of Negroes was rendered ineligible for 
promotion, transfer, or employment, the requirements were unlawful unless shown to be job-related.” U.S. 
Supreme Court, Griggs v. Duke Power Co., 401 U.S. 424 (1971). 
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impacto desproporcional). O Tribunal Superior do Trabalho - TST há muito reconhece a 

discriminação indireta ou presumida e combate essa específica forma de violação do princípio 

constitucional isonômico76. 

 Portanto, conclui-se que tanto atos intencionais como não intencionais podem violar a 

ordem jurídica igualitária, sendo reconhecidos, respectivamente, pelas terminologias disparate 

treatment (discriminação direta) e disparate impact (discriminação indireta). Nos dois casos, 

Estados que possuem no interior de suas Constituições o princípio igualitário qualificado como 

norma fundamental devem buscar penalizar condutas discriminatórias negativas proibidas pela 

ordem jurídica. 

 

1.2.5. Discriminação explícita, dissimulada e implícita 

 

 Pode-se dividir o preconceito, enquanto fundamento do ato discriminatório, em 

explícito, dissimulado e implícito, separação esta das mais relevantes no combate à 

discriminação e muito desenvolvida doutrinariamente nos Estados Unidos da América. O 

preconceito explícito é aquele direto, escancarado, manifestado as claras e mais facilmente 

combatido pela legislação antidiscriminação enquanto fundamento do ato diferenciador 

                                                           
76 “DISPENSA ARBITRÁRIA. DOENÇA GRAVE. DISCRIMINAÇÃO PRESUMIDA. DISCRIMINAÇÃO 
INDIRETA. CÂNCER DE MAMA. 01. A Constituição estabelece que o empregado está protegido contra toda 
dispensa arbitrária ou sem justa causa (Art. 7º I, CRFB). As convenções internacionais de direitos humanos dos 
trabalhadores vedam as práticas que limitam o acesso e a permanência no emprego e que tenham cunho 
discriminátório, direto ou indireto. A Convenção nº 111 da OIT, em especial, proscreve qualquer distinção ou 
exclusão que tenha por efeito destruir ou alterar a igualdade de oportunidades ou tratamento em matéria de 
emprego ou profissão, sendo considerados antijurídicos os atos de discriminação direta (em que se exige a 
intenção) e indireta (nos quais é irrelevante o motivo do ato praticado, sendo igualmente reprováveis as práticas 
que resultem em discriminação). 02. O poder do empregador de dispensa não é absoluto, devendo sempre atender 
aos princípios da dignidade da pessoa humana e dos valores sociais do trabalho (art. 1º, III e IV, da Constituição 
de República) e ser motivado para permitir a concretização da vedação de dispensa arbitrária. O empregado 
portador de doença grave - câncer - deve ser protegido pois sua dispensa o afasta do mercado de trabalho e provoca 
grave impedimento de acesso ao emprego, motivo pelo qual, sua proteção é objetiva. Não há que se exigir do 
empregado prova de que cientificou o empregador de sua doença, sendo ônus da reclamada demonstrar a 
veracidade dos motivos alegados para a resilição contratual, mormente quando o exame médico demissional indica 
a inaptidão. Neste contexto, presume-se discriminatória a dispensa de empregado acometido de grave doença, que 
fez inverter o ônus probatório e ser presumida a discriminação indireta. Imperioso concluir pela garantia de 
emprego da reclamante, com base na função social do contrato de trabalho, na vedação ao abuso de direito e no 
art. 4º, I, da Lei nº 9.029/95. Assim, configurado o abuso e a nulidade do ato da dispensa, a relação entre as partes 
deve ser restituída ao status quo ante. Sendo, todavia, desaconselhável a reintegração ao trabalho, ante o 
reconhecimento de que a dispensa foi discriminatória, deve ser mantida a sentença que determinou o pagamento 
em dobro da remuneração devida pelo período de afastamento, sendo certo que é a própria lei quem faculta ao 
empregado a opção pela reintegração ou pelo pagamento em dobro. 03. Exegese compatível com a Súmula nº 443 
do TST. Recurso patronal conhecido e não provido. (TRT-1 - RO: 00111525320155010006, Relator: 
SAYONARA GRILLO COUTINHO LEONARDO DA SILVA, Data de Julgamento: 05/04/2017, Sétima Turma, 
Data de Publicação: 25/04/2017)” BRASIL. TRT-1 - RECURSO ORDINÁRIO: 00111525320155010006. 
Disponível em: <https://trt-1.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/451517849/recurso-ordinario-ro-
111525320155010006?s=paid>. Acesso em 08 de setembro de 2017, 03:21. 
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proibido pela ordem jurídica. Exemplo de ato discriminatório baseado em preconceito explícito 

seria o do administrador público que deixa de contratar alguém para o serviço público por ser 

obeso, contratando no lugar da vítima uma pessoa de “melhor aparência” menos qualificada 

para exercer as funções. Outro exemplo seria o do setor de recursos humanos de uma empresa 

privada que deixa de dar a vaga de emprego a uma mulher tatuada, dando a oportunidade de 

trabalho a um homem sem tatuagens, porém menos qualificado para o exercício das funções a 

serem desempenhadas na empresa. 

 O preconceito dissimulado, assim como o explícito, também ocorre conscientemente, o 

agente possui a vontade de discriminar, porém disfarça seu ato por receio de tornar público seu 

preconceito ou por medo de sofrer uma penalidade jurídica em decorrência de discriminação 

proibida. Aquele que pratica discriminação de forma dissimulada age com o mesmo grau de 

intencionalidade do agente que publicamente estabelece tratamentos diferenciados vedados por 

lei em detrimento de certas pessoas ou grupos. Ocorre que o agente do ato discriminatório 

dissimulado atua na surdina, disfarçadamente e encobre sua intenção de prejudicar as vítimas.  

 O Tribunal Superior do Trabalho Brasileiro possui entendimento jurisprudencial 

unificado que presume discriminatória a dispensa imotivada do empregado portador do vírus 

HIV ou outra doença grave77. É que, apesar de em regra ser direito potestativo da empresa 

rescindir contratos de trabalhos sem justa causa, tendo em vista a dignidade humana, o 

preconceito que afeta de forma negativa os portadores de algumas doenças e o grau de 

fragilidade socioeconômica dessas pessoas, o Poder Judiciário do Trabalho, ao analisar 

inúmeros casos concretos, entendeu que na verdade essa dispensa supostamente imotivada, 

especialmente em desfavor dos portadores de HIV, era um engodo jurídico que muito 

frequentemente disfarçava um ato diferenciador negativo78. 

                                                           
77 “DISPENSA DISCRIMINATÓRIA. PRESUNÇÃO. EMPREGADO PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. 
ESTIGMA OU PRECONCEITO. DIREITO À REINTEGRAÇÃO - Res. 185/2012, DEJT divulgado em 25, 26 e 
27.09.2012  
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.” Súmula nº 443 do 
TST. 
78 “DISPENSA DISCRIMINATÓRIA. RESILIÇÃO CONTRATUAL. DOENÇA CRÔNICA. Espécie em que a 
dispensa levada a efeito é presumidamente discriminatória, tendo em vista o caráter crônico da doença que acomete 
a trabalhadora e a extinção contratual efetuada poucos dias após a alta de benefício previdenciário que perdurou 
por mais de 5 anos. Aplicação da súmula 443 do TST e dos arts. 1º e 4º, II, da Lei 9.029/95. (TRT-4 - RO: 
00010340520125040664 RS 0001034-05.2012.5.04.0664, Relator: TÂNIA REGINA SILVA RECKZIEGEL, 
Data de Julgamento: 15/05/2014, 4ª Vara do Trabalho de Passo Fundo)” BRASIL. TRT-4 - Recurso Ordinário: 
RO 00010340520125040664 RS 0001034-05.2012.5.04.0664. Disponível em: <https://trt-
4.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/129130118/recurso-ordinario-ro-10340520125040664-rs-0001034-
0520125040664/inteiro-teor-129130128>. Acesso em 08 de setembro de 2017, 21:08. E “DISPENSA 
ARBITRÁRIA. EMPREGADO PORTADOR DO VÍRUS HIV. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL DA 
DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. EFICÁCIA HORIZONTAL DOS 
DIREITOS FUNDAMENTAIS. FUNÇÃO SOCIAL DA EMPRESA. DISCRIMINAÇÃO PRESUMIDA. DANO 



34 
 

 Ocorre que nem todo ato discriminatório ocorre conscientemente, em plena 

conformidade com a vontade do agente discriminador. Por vezes acontece de pessoas boas, que 

abominam qualquer forma de preconceito, agir em detrimento de certos grupos, de forma 

inconsciente. Segundo Marmelstein, tais atos acontecem por influência de um “vício cognitivo 

chamado preconceito implícito (implicit bias), que se manifesta de modo inconsciente, 

automático e involuntário na mente de qualquer pessoa, independentemente das crenças e dos 

valores por ela assumidos”79. Para demonstrar o fenômeno, Marmelstein traz como exemplo 

um experimento social realizado nos Estados Unidos da América, em que pesquisadores 

criaram cinco mil currículos profissionais fictícios com qualificações semelhantes, alguns com 

nomes mais frequentemente utilizados por pessoas brancas e outros por pessoas negras, o estudo 

demonstrou que os currículos dos “nomes negros” tiveram 50% menos chances de receber 

oportunidade para uma entrevista de emprego que dos “nomes brancos”80. Ainda com base 

neste estudo, o referido autor estabeleceu distinções conceituais entre o preconceito explícito, 

dissimulado e implícito: 

 

Se fosse possível realizar uma entrevista com as pessoas responsáveis pela triagem 
preliminar dos currículos, questionando a preferência pelos candidatos com "nomes 
brancos", é bastante provável que três categorias de respostas surgissem: (a) alguns 
diriam que tinham consciência da suposta diferença racial entre os candidatos e 
assumiriam abertamente que escolheram aqueles que tinham "nomes brancos" por 
acreditarem, de fato, que os negros são inferiores, preguiçosos e incompetentes e, 
portanto, não mereceriam ser selecionados; (b) outro grupo, embora soubesse que os 
nomes poderiam estar associados à raça, não teria coragem de assumir abertamente 
que houve uma preferência pelos candidatos com "nomes brancos", seja por vergonha 
de confessar o preconceito e parecer racista, seja por medo de sofrer retaliação 
jurídica; (c) um grupo um pouco maior negaria enfaticamente que agiu motivado por 
alguma preferência racial e, provavelmente, estaria sendo sincero ao afirmar isso. 
Essas três respostas apontam três modalidades de preconceito que podem ter orientado 
os comportamentos discriminatórios: (a) o preconceito explícito; (b) o preconceito 
dissimulado; (c) o preconceito implícito. Tanto o preconceito explícito quanto o 
preconceito dissimulado são atitudes que se manifestam de forma consciente, ou seja, 
a pessoa sabe que está agindo de forma preconceituosa e pratica intencionalmente a 

                                                           
MORAL DEVIDO. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO C. TST. Em que pese não haver, relativamente aos 
portadores do vírus da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, norma garantidora de estabilidade no emprego, 
o ordenamento jurídico-constitucional brasileiro consagra uma gama de princípios garantidores de direitos 
fundamentais, dos quais destacam-se, enquanto corolários dos demais, o fundamento da dignidade da pessoa 
humana e o princípio da igualdade, cuja a força normativa horizontal obriga a empresa, que também possui função 
social. Assim, ao se deparar com empregado soropositivo, a empresa assume múnus público de manter-lhe o 
vínculo empregatício, cujo valor social garante-lhe a dignidade humana, sob pena de discriminação presumida, à 
exceção de justa causa.Recurso ordinário conhecido e improvido. (TRT-7 - RO: 36003520085070032 CE 
0003600-3520085070032, Relator: JOSÉ ANTONIO PARENTE DA SILVA, Data de Julgamento: 29/11/2010, 
TURMA 1, Data de Publicação: 07/12/2010 DEJT)” BRASIL. TRT-7 - Recurso Ordinário: RO 
36003520085070032 CE 0003600-3520085070032. Disponível em: <https://trt-
7.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/17639228/recurso-ordinario-ro-36003520085070032-ce-0003600-
3520085070032-trt-7/voto-17639229>. Acesso em 08 de setembro de 2017, 21:50. 
79 MARMELSTEIN, George. Discriminação por Preconceito Implícito. No prelo, p. 14. 
80 MARMELSTEIN, George. Obra citada, p. 20-21. 
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discriminação. (...) O preconceito implícito, por sua vez, se manifesta em um nível do 
pensamento que é desconhecido até mesmo pelo sujeito que age de forma 
preconceituosa. Ou seja, a pessoa influenciada pelo preconceito implícito não tem 
consciência de que está praticando uma discriminação, nem tem a intenção de 
prejudicar ninguém por preconceito. Suas crenças igualitárias costumam ser sinceras, 
e suas ações, de um modo geral, não são preconceituosas81. 

 

 Conclui-se que todo ato discriminatório negativo injustificado, fundamentado em 

preconceitos, conscientes ou não, podem violar a ordem jurídica isonômica. No caso do Estado 

Brasileiro, a vigente Constituição rechaça toda e qualquer forma discriminação que não tenha 

intento razoável e legítimo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
81 MARMELSTEIN, George. Obra citada, p. 21-23. 
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2. DISCRIMINAÇÃO ESTÉTICA 

 

2.1. A beleza, a feiura e a estética 

 

 O primeiro capítulo deste trabalho apresentou uma breve história dos direitos 

fundamentais, destacando o princípio igualitário como fundamento do direito da 

antidiscriminação e trazendo as principais características dessa última disciplina jurídica, cujo 

intento é combater às discriminações proibidas pelo ordenamento. O presente capítulo possui 

como objetivo investigar uma modalidade discriminatória muito específica, que é o objeto 

principal de análise deste trabalho monográfico: a discriminação estética. 

 Este primeiro tópico buscará realizar distinções entre os termos Estética, beleza (o belo) 

e feiura. A Estética nos remete a uma multiplicidade de ideias: formas em harmonia, equilíbrio, 

algo agradável aos sentidos humanos, o prazer advindo da sensibilidade, a proporção e técnicas 

variadas sobre arte. Também diz respeito a um conhecimento organizado específico, um campo 

filosófico que possui como objeto o “belo”, sendo este um conceito harmônico com os ideais 

abstratos de ética e estudado conjuntamente com a lógica na antiguidade clássica. Noutros 

momentos, a Estética faz referências a fórmulas literárias perfeitas e simétricas como as de 

Camões nos Lusíadas e podemos ver também incontestável beleza na liberdade criativa e 

renovadora de Vincent van Gogh. A Estética não parece se limitar às artes, à filosofia ou a 

qualquer outro conhecimento, técnica ou produção humana. Paul Valéry nega a possibilidade 

de se encontrar uma definição final e completa para Estética82. A Estética se encontra 

relacionada à beleza e também à feiura, na medida em que por vezes estabelece fórmulas ou 

moldes preestabelecidos para enquadrar o natural ou a produção humana como belo ou como 

feio, noutras ocasiões o arbítrio, completamente livre de simetria, gera beleza. Marques, sobre 

                                                           
82 “Eu constituiria um primeiro grupo, que batizaria Estésica, onde colocaria tudo que se relaciona com o estudo 
das sensações; mais particularmente, porém, aí estariam os trabalhos que têm como objeto as excitações e as 
reações sensíveis que não possuem um papel fisiológico uniforme e bem definido. São estas, com efeito, as 
modificações sensoriais que o ser vivo pode dispensar e cujo conjunto (que contém, como raridades, as sensações 
indispensáveis ou utilizáveis) é nosso tesouro. Nele reside nossa riqueza. Todo o luxo de nossas artes é retirado 
desse veio inesgotável. Um outro grupo reuniria tudo que concerne à produção das obras; e uma ideia geral da 
ação humana completa, de suas raízes psíquicas e fisiológicas até sua atualização sobre a matéria ou sobre os 
indivíduos, permitiria subdividir este segundo grupo, que eu denominaria Poética, ou antes, Poiética. Por um lado, 
teríamos o estudo da invenção e da composição, o papel do acaso, o da reflexão, o da imitação, o da cultura e do 
meio ambiente; por outro lado, o exame e a análise das técnicas, procedimentos, instrumentos, materiais, meios e 
suportes da ação. Esta classificação é bastante grosseira. É também insuficiente. É preciso, pelo menos, um terceiro 
grupo onde se acumulariam as obras que tratam dos problemas nos quais minha Estésica e minha Poiética se 
confundem. Mas esta observação me faz temer que meu objetivo não passe de ilusório e desconfio de que todas as 
comunicações que serão apresentadas aqui demonstrarão inanidade.” VALÉRY, Paul. Discurso sobre a estética. 
In: LIMA, Luiz Costa (seleção, introdução e revisão técnica). Teoria da literatura em suas fontes, vol. 1. Rio de 
Janeiro: Civilização Brasileira, 2002, p. 31.  
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a beleza, afirma que: “Conceituar beleza é algo extremamente difícil, pois varia de acordo com 

o tempo e as tendências, na sociedade. Em alguns momentos esteve associada ao bom; em 

outros, ao equilíbrio das formas; em outros, ao justo”83. Segue abaixo o conceito para o termo 

beleza: 

 

Caráter do que é belo, podendo aplicar-se a coisas, a pessoas ou a obras de arte. O 
filósofo considera que o belo é aquilo que desperta nos homens um sentimento 
particular chamado "emoção estética", e acredita que tal sentimento seja inteiramente 
desinteressado, muito embora seja parcialmente determinado pelos hábitos e pelos 
conhecimentos: até mesmo as emoções estéticas que sentimos diante de certos 
espetáculos da natureza dependem, pelo menos em parte, dos valores culturais do 
momento84. 

 

 O belo, enquanto objeto da Estética, ou como sinônimo de beleza, foi definido por 

Umberto Eco como:  

 

“Belo” – junto com “gracioso”, “bonito” ou “sublime”, “maravilhoso”, “soberbo” ou 
expressões similares – é um adjetivo que usamos frequentemente para indicar algo 
que nos agrada. Parece que, nesse sentido, aquilo que é belo é igual àquilo que é bom 
e, de fato, em diversas épocas históricas criou-se um laço entre o Belo e o Bom85. 

 

 Apesar de não ser algo novo no pensamento humano, ainda hoje é comum a realização 

de associações diretas entre a beleza e o que é bom e valoroso, também não possuem nada de 

extraordinárias as associações entre o feio e o que é assimétrico, desproporcional e ruim. O 

certo é que a própria definição do que é feio não se mostra uniforme no tempo e espaço, pois 

varia conforme os grupamentos humanos e também nos diversos períodos históricos. O mesmo 

se aplica à beleza, conforme Auerbach: 

 

Essa amplitude de nosso horizonte estético é consequência de nossa perspectiva 
histórica e se apoia no historicismo, isto é, na convicção de que cada civilização e 
cada período tem suas próprias possibilidades de perfeição estética; de que as obras 
de artes dos diferentes povos e períodos, assim como suas formas gerais de vida, 
devem ser compreendidas como produtos de condições peculiares e variáveis, e 
julgadas de acordo com seu próprio desenvolvimento, não por regras absolutas de 
beleza e feiúra86.  

 

                                                           
83 MARQUES, Christiani. O contrato de trabalho e a discriminação estética. São Paulo: LTr, 2002, p. 99. 
84 JAPIASSÚ, Hilton; MARCONDES, Danilo. Dicionário básico de Filosofia. Disponível em: 
<http://raycydio.yolasite.com/resources/dicionario_de_filosofia_japiassu.pdf>. Acesso em 05 de janeiro de 2018, 
16:55. 
85 ECO, Umberto. História da beleza. Rio de Janeiro: Record, 2004, p. 8. 
86 AUERBACH, Erich. Ensaios de literatura ocidental: filologia e crítica. Organização de Davi Arrigucci Jr e 
Samuel Titan Jr. Tradução de Samuel Titan Jr e José Marcos Mariani de Macedo. São Paulo: Duas cidades; Ed. 
34, 2007, p. 341. 
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 Até o começo do século XVIII, os europeus, ainda influenciados pelo movimento da 

Renascença, adotaram modelos estéticos padronizados, baseados na cultura e arte greco-

romanas clássicas, em detrimento do historicismo estético. Portanto, tinham na cultura 

europeia, herdeira dos gregos e romanos, um padrão de beleza absoluto, final e superior ao 

produzidos pelas demais civilizações humanas: 

 

Antes do século XVI, o horizonte geográfico e histórico dos europeus não era 
suficientemente largo para tais concepções; e mesmo no Renascimento, no século 
XVII e no começo do século XVIII, os primeiros movimentos em direção ao 
historicismo foram superados pelas correntes que se opunham a ele; especialmente 
por causa da admiração pela civilização greco-romana, que fazia com que a atenção 
se voltasse para a arte e a poesia clássicas, transformando-as em modelos a ser 
imitados – e nada é mais contrário ao historicismo estético do que a imitação de 
modelos. Ela promove padrões absolutos e regras de beleza, e cria um dogmatismo 
estético tal como o que foi admiravelmente alcançado pela civilização francesa da 
época de Luís XIV87. 

 

 Também Umberto Eco explica que as múltiplas culturas humanas possuem variadas 

acepções do que é belo e feio, e que a própria civilização ocidental ao longo de sua história 

modificou sua compreensão sobre beleza e feiura88. A ideia de feiura não está relacionada 

apenas à ausência de beleza estética, mas também a outros qualificativos negativos, 

características de pouco valor, chegando até o extremo de antagonizar a moral, a justiça e a 

bondade. Pode-se pensar num primeiro momento que o feio consiste simplesmente no que não 

se pode qualificar como belo, como algo não dotado de beleza, esteticamente desarmonioso ou 

que não possui formas proporcionais e agradáveis aos sentidos, mas Umberto Eco, fazendo 

referência a Rosenkrantz, explica que o estudo sobre a feiura se apresenta como bem mais 

complexo do que o simples antagonismo ao belo, este enquanto objeto da Estética: 

 

Rosenkrantz retoma a ideia tradicional de que o feio é o contrário do belo, uma espécie 
de possível erro que o belo contém em si, de modo que toda estética, como ciência da 
beleza, é obrigada a enfrentar também o conceito de feiura. Mas é justamente quando 
passa das definições abstratas para uma fenomenologia das várias encarnações do feio 

                                                           
87 AUERBACH, Erich. Obra citada, p. 342. 
88 “Para um ocidental, uma máscara ritual africana poderia parecer horripilante – enquanto para o nativo poderia 
representar uma divindade benévola. Em compensação, para alguém não pertencente a alguma religião não-
européia, poderia parecer desagradável a imagem de um Cristo flagelado, ensanguentado e humilhado, cuja 
aparente feiura corpórea inspira simpatia e comoção a um cristão. No caso de outras culturas, ricas em textos 
poéticos e filosóficos (como, por exemplo, a indiana, a japonesa ou a chinesa), vemos imagens e formas, mas, ao 
traduzir tanto as páginas de literatura quanto as filosóficas, é quase sempre difícil estabelecer até que ponto 
determinados conceitos podem ser identificados aos nossos, embora a tradição nos tenha induzido a transpô-los 
para termos ocidentais como “belo” ou “feio”. Porém, mesmo que essas traduções fossem confiáveis, saber que 
numa determinada cultura entende-se como bela uma coisa que exibe, por exemplo, proporção e harmonia não 
seria um dado suficiente. O que se entende, de fato, com estes dois termos? Eles mudaram de sentido até mesmo 
no curso da história ocidental.” ECO, Umberto. História da feiúra. Tradução de Eliana Aguiar. Rio de Janeiro: 
Record, 2007, p. 10. 
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que ele nos faz entrever uma espécie de “autonomia do feio”, que o transforma em 
algo bem mais rico e complexo que uma série de simples negações das várias formas 
de beleza. Ele analisa minuciosamente o feio da natureza, o feio espiritual, o feio na 
arte (e as diversas formas de incorreção artísticas), a ausência de forma, a assimetria, 
a desarmonia, o desfiguramento e a deformação (o mesquinho, o débil, o vil, o banal, 
o casual e o arbitrário, o tosco), as várias formas de repugnante (o desajeitado, o morto 
e o vazio, o horrendo, o insosso, o nauseabundo, o criminoso, o espectral, o 
demoníaco, o feiticeiresco, o satânico). Isso tudo é demais para que se continue a dizer 
que o feio é o simples oposto do belo, entendido como harmonia, proporção ou 
integridade89. 

 

 Atualmente, nas modernas sociedades de consumo e de padrões de beleza massificados, 

as mulheres devem ser magras e dotadas seios e bumbuns fartos, sempre bem delineadas por 

rígidas dietas e árduos exercícios físicos90. Os homens devem ser altos, musculosos e com 

poucos pelos distribuídos pelo corpo tonificado nas academias de musculação. Para ambos os 

sexos o ideal é possuir fenótipo europeu, com cabelos lisos e olhos claros. 

 A medicina moderna, além de curar doenças, também faz parte do extenso rol de 

serviços em prol de corpos perfeitos: pode-se aumentar, reduzir ou alterar seios, lábios, 

bumbuns, narizes, barrigas, dentre outras partes do corpo humano. Os procedimentos cirúrgicos 

estéticos também corrigem imperfeições em grande parte do corpo, inclusive na genitália 

feminina, não como um imperativo de saúde e sim estético na maior parte dos casos, por meio 

da chamada ninfoplastia ou labioplastia91. No referido caso, por mais que não haja qualquer 

tipo de prejuízo à saúde do corpo feminino, as empresas e a mídia, harmoniosamente, 

determinam como deve ser a vagina ideal, sendo este apenas um exemplo da chamada 

estandardização ou padronização estética do corpo humano, nas modernas economias de 

mercado e de hiperconsumo92. 

                                                           
89 ECO, Umberto. Obra citada, p. 16. 
90 “Passados cem anos, e vivendo um novo milênio, a forma estética ligada ao corpo humano continua valorizada. 
No mundo contemporâneo, estão em alta para as mulheres os seios grandes e a barriga invisível. Impera, portanto, 
em nossos tempos o mito de ser magra. No mundo da moda, os caracteres físicos devem ser compatíveis com o 
conceito de beleza vigente, qual seja, o ser magro, pois para o exercício de algumas profissões, como, por exemplo, 
modelos, somente observamos homens e mulheres magros. Engordar significa estar fora dos padrões de beleza do 
mundo contemporâneo.” MARQUES, Christiani. Obra citada, p. 105. 
91 “A cirurgia para a redução dos pequenos lábios vaginais, conhecida como ninfoplastia ou labioplastia, é indicada 
para as pacientes que apresentam hipertrofia dos pequenos lábios vaginais, ou seja, aumento do tamanho destes. 
Ao contrário do que muitas mulheres pensam, é muito comum pacientes que apresentam os pequenos lábios 
vaginais aumentados de tamanho, levando a um constrangimento com seus parceiros sexuais. A cirurgia visa à 
redução dos pequenos lábios, tornando-os de tamanho normal, porém sem reduzi-los de forma exagerada.” 
Cirurgia estética. Disponível em <http://www.cirurgiaestetica.com.br/reducao-pequenos-labios-vaginais/>. 
Acesso em: 17 de julho de 2017, 22:55. 
92 GOUVEIA, Tânia Maria de Oliveira Almeida. Corporeidade e segurança ontológica no contexto padronizador 
do mercado. 2013. P. 56-57.  Disponível em: 
<https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/11376/Tese%20-
%20T%C3%A2nia%20Maria%20de%20Oliveira%20Almeida%20Gouveia.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. 
Acesso em 18 de julho de 2017, 11:21. 
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 Do mesmo modo, a obesidade, não importa se patológica ou não, é muitas vezes 

associada a preguiça daquele taxado de gordo93. Homens com barbas mais volumosas 

frequentemente são tidos como sujos ou desidiosos e, além das pessoas, o próprio Estado por 

vezes considera como uma medida obrigatória de higiene a completa remoção dos pelos faciais. 

Mesmo no século XXI, diversos grupos acreditam que pessoas que possuem tatuagens ou 

piercings são moralmente questionáveis e dignos de rejeição social, muitas vezes associando 

homens com piercings a criminosos e mulheres tatuadas a prostitutas. A discriminação 

motivada por preconceitos estéticos ou simplesmente discriminação estética não é um 

fenômeno social recente na história humana, mas a reprimenda jurídica em desfavor daqueles 

que, indevidamente, dificultam ou inviabilizam o exercício de direitos por grupos esteticamente 

inferiorizados se mostra como uma nova manifestação do princípio fundamental da igualdade. 

 

2.2. A discriminação estética 

 

 No dia 20 de maio de 2017, em Sobral/CE, entendi efetivamente a importância do 

combate à discriminação estética, compreensão prática da realidade que a legislação, doutrina 

e jurisprudência não conseguem ensinar. Na referida ocasião foi realizado o “primeiro concurso 

de gente feia”, o evento contou com a presença massiva de habitantes locais e de cidades de 

toda a região norte do Estado, além da presença da mídia local e nacional. Esse tipo de 

espetáculo por meio daquele que não segue os padrões estéticos impostos pela sociedade não é 

algo novo no ocidente: “os circos do século XIX já exibiam os famosos freak shows e cobravam 

entradas para que os exóticos, considerados quase não-humanos, fossem exibidos de forma a 

causar espanto e risos. Esses sujeitos eram rotulados de estranhos, esquisitos, bizarros, eram 

feios.”94 Aos “vencedores” foram ofertadas premiações em dinheiro, como uma maneira de 

legitimar o certame. Interessante pensar que os participantes supostamente eram livres para 

participar ou não do campeonato, caso desejassem o prêmio. Ocorre que esse livre arbítrio se 

encontra mitigado no seio de uma sociedade que inferioriza pobres, negros, pessoas de baixa 

                                                           
93 “É virtuoso aquele que atinge os ideais propostos com muita disciplina e renuncia aos pecados da gula; é 
moralmente indecente aquele que se deixa levar pelas tentações, que assume publicamente a preguiça, a falta de 
zelo para consigo, restando viver com os riscos das comorbidades advindas da obesidade.” VIEIRA, Camilla 
Araujo Lopes. Entre Higia e Afrodite: o corpo feminino veiculado nas revistas de beleza e cuidados corporais. 
2013. P. 18. Disponível em: <http://www.repositorio.ufc.br/bitstream/riufc/7087/1/2013_tese_calvieira.pdf>. 
Acesso em 17 de julho de 2017, 22:05. 
94 VASCONCELOS, Herlon. Feia gente bonita. In: Revista eletrônica cearámais. Disponível em: 
<http://www.cearamais.com.br/sociedade/685-feia-gente-bonita>. Acesso em 21 de julho de 2017, 12:12. 
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estatura, homossexuais, dentre outros grupos estigmatizados. Seguem abaixo as fotos dos 

“campeões”: 

 

 
Fonte: Tribuna do Ceará. Confira quem subiu no pódio do 1º Campeonato de Gente Feia, realizado em Sobral. 
Disponível em: <http://tribunadoceara.uol.com.br/diversao/humor/confira-quem-subiu-no-podio-do-1o-
campeonato-de-gente-feia-realizado-em-sobral/>. Acesso em: 09 de setembro de 2017, 13:06. 
 

 
Fonte: Sobral 24 Horas. Confira o vencedor do concurso "gente feia". Disponível em: 
<http://www.sobral24horas.com/2017/05/confira-o-ganhador-do-concurso-gente.html>. Acesso em: 09 de 
setembro de 2017, 13:10. 
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Fonte: Sobral 24 Horas. Confira o vencedor do concurso "gente feia". Disponível em: 
<http://www.sobral24horas.com/2017/05/confira-o-ganhador-do-concurso-gente.html>. Acesso em: 09 de 
setembro de 2017, 13:15. 
 

 A maioria dos veículos de comunicação sequer registrou o nome dos “ganhadores”, 

numa franca coisificação dessas pessoas. Segue abaixo sóbria crítica sobre o evento: 

 

A premiação foi uma das coisas que mais causou incômodo, primeiramente por criar 
uma máscara de proteção de livre arbítrio, onde pode-se usar a frase “Ele/ela que 
decidiram participar, não foram obrigados. Queriam o prêmio. Dessa forma a parcela 
que possui maior poder aquisitivo faz com a que possui menor se submeta a 
humilhação em troca de dinheiro, e claro, do status de vencedor, o sujeito é colocado 
no lugar de conquista. Outro incomodo é existir uma premiação para quem trouxesse 
a pessoa feia, o que gerou uma caça ao sujeito que fosse considerado estranho, 
esquisito, “gente feia” e que mostrou de forma escancarada a representação de que se 
tem do outro. Hoje, dia 22 de maio vi nas redes sociais as fotos das três pessoas que 
foram vencedoras do concurso, visto que, me recusei a estar presente nesse local. As 
três pessoas são negras, são de cidades diferentes e não se encaixam na imposição 
estética mencionada. Pelas fotos nas redes sociais vi entre a plateia professores, 
empresários, médicos, advogados, psicólogos, universitários, pessoas que discursam 
sobre uma não imposição de uma forma corpórea, de uma não exclusão, talvez não 
tenham percebido o quão nocivo esse concurso pode ser, que esse corpo determinando 
como feio, para além da carne é histórico, simbólico, esse corpo vive. Não, a culpa 
não é de seus criadores, não busco apresentar culpados. A questão é, que sociedade 
somos? O concurso gritou nosso racismo, exibiu nossos preconceitos, rasgou nossa 
humanidade e premiou nosso lado mais bizarro ao som de gargalhadas. Somos mesmo 
uma gente muito feia95. 

 

 A chamada discriminação motivada por preconceitos estéticos ou simplesmente 

discriminação estética consiste numa diferenciação negativa em detrimento de pessoas ou 

                                                           
95 VASCONCELOS, Herlon. Feia gente bonita. In: Revista eletrônica cearámais. Disponível em: 
<http://www.cearamais.com.br/sociedade/685-feia-gente-bonita>. Acesso em 09 de setembro de 2017, 14:28. 
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grupos que não se enquadram nos padrões de beleza impostos pelas contemporâneas sociedades 

de consumo. Os registros mais comuns desse tipo de violação da isonomia ocorrem em 

detrimento de pessoas de baixa estatura, obesas, tatuadas, possuidoras de cicatrizes, queloides, 

queimaduras, deficientes físicos, portadores de certas patologias que afetam externamente o 

corpo humano, pessoas que utilizam piercings e homens que usam brincos, costeletas, barbas, 

bigodes ou cabelos volumosos. Ainda sobre o “primeiro concurso de gente feia” ocorrido em 

Sobral/CE, podemos notar, pelas fotos, o seguinte: o primeiro lugar é um homem negro e de 

baixa estatura; o segundo lugar é um homem negro e de idade avançada; o terceiro lugar é um 

homem negro e pertencente ao chamado Grupo T (travestis, transexuais e transgêneros). 

Recusei-me a presenciar o evento, tendo em vista o grau de degradação humana ali festejada, 

mas além dos dados colhidos em sites de notícias, também fui informado por um jornalista da 

cidade96 que os três “vencedores” são pessoas pobres. O que se percebe no caso é que, além de 

inferiorizados por destoarem dos padrões de beleza impostos pela sociedade, os três senhores 

foram motivo de escárnio público por acumularem outros estereótipos: pobreza, raça negra, 

baixa estatura, idade avançada e pertencimento ao grupo Grupo T (travestis, transexuais e 

transgêneros). Quando uma pessoa ou grupo sofre distinções negativas injustificadas por mais 

de um motivo, a esse fenômeno dá-se o nome de discriminação interseccional ou múltipla, 

assim explicada por Rios e Silva: 

 

A discriminação interseccional é conceito que surgiu da percepção do fenômeno 
peculiar da discriminação sofrida por mulheres negras em contraste com a vivida por 
mulheres brancas, realidade para cuja análise não se presta a invocação abstrata da 
proibição de discriminação por sexo. Designada, no âmbito jurídico, sob o conceito 
amplo de discriminação múltipla, faz-se necessário distinguir, no interior do conceito 
jurídico, a perspectiva quantitativa (discriminação aditiva e composta, marcadas pela 
mera soma de critérios) da perspectiva qualitativa (discriminação interseccional). 
Nesse contexto, utiliza-se a expressão "discriminação interseccional" para a 
compreensão da categoria jurídica da discriminação múltipla como fenômeno 
original, irredutível e inassimilável ao somatório de diversos critérios proibidos de 
discriminação de forma simultânea. A discriminação interseccional ocorre quando 
dois ou mais critérios proibidos interagem, sem que haja possibilidade de 
decomposição deles. Em seu conceito, é composta pelos elementos conceituais de 
intersecção de identidades consideradas como critérios proibidos de discriminação em 
estruturas de subordinação. Assim, a discriminação interseccional implica uma análise 
contextualizada, dinâmica e estrutural, a partir de mais de um critério proibido de 
discriminação. Por exemplo, uma mulher pertencente a uma determinada minoria está 
sujeita a estigmas e prejuízos diversos daqueles experimentados por homens 
pertencentes ao mesmo grupo. A discriminação baseada em mais de um critério deve 
ser vista, nessas situações, sob a perspectiva e considerando as experiências 
específicas do grupo subordinado, não de forma meramente quantitativa. Assim, a 
discriminação interseccional fornece ferramentas para a identificação de estruturas de 
subordinação que ocasionam determinadas invisibilidades perpetuadoras de 
injustiças. Por exemplo, em um caso de discriminação contra a mulher, a percepção 

                                                           
96 Herlon Vasconcelos, que é também psicólogo e professor. 
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pode ser reduzida meramente ao critério sexual, ficando invisível o contexto racial. A 
interseccionalidade permite visualizar não só o aspecto imediato, mas também que 
certos contextos nada têm de neutro ou natural, ainda que cotidianos97. 

 

 Como um dos últimos países do mundo a abolir a escravidão e ainda nos dias de hoje 

com uma distribuição de renda injusta, o Brasil é palco de preconceitos que corriqueiramente 

fundamentam atitudes discriminatórias contra as camadas menos favorecidas economicamente 

e, nesse contexto, especialmente em desfavor dos negros. No “concurso de gente feia” 

mencionado, todos os “vencedores” eram pobres e negros, sendo a plateia composta 

notadamente por “professores, empresários, médicos, advogados, psicólogos, universitários”98, 

ou seja, pessoas de maior poder aquisitivo. O que se percebe é que a discriminação praticada 

em desfavor de pessoas pobres e negras, no contexto histórico-econômico brasileiro, se revela 

não como uma injustificada distinção quantitativa, mas sim qualitativa, podendo ser classificada 

como interseccional99. Partir dessa premissa é essencial nessa pesquisa, pois, na seara privada, 

as relações de trabalho se mostram como um campo fecundo para a prática da discriminação 

estética, uma vez que se trata de uma relação em regra assimétrica, na qual o trabalhador, 

normalmente parte hipossuficiente desse contrato, submete-se muito intensamente ao polo 

economicamente mais forte, ou seja, a empresa. No Brasil, é especialmente com base nas 

decisões do poder judiciário trabalhista que o fenômeno diferenciador estético proibido pode 

ser melhor observado e compreendido enquanto fato social dotado de repercussões jurídicas. 

Mas o contrato de trabalho não é a única relação privada em que se verifica a prática da 

discriminação estética. Recentemente uma academia de Mato Grosso do Sul foi autuada por 

propaganda discriminatória contra 'gordos e feios' pela Superintendência para Orientação e 

                                                           
97 RIOS, Roger Raupp; SILVA, Rodrigo da. Democracia e direito da antidiscriminação: interseccionalidade e 
discriminação múltipla no direito brasileiro. Cienc. Cult. vol.69 no.1 São Paulo Jan./Mar. 2017. Disponível em: 
<http://cienciaecultura.bvs.br/scielo.php?pid=S0009-67252017000100016&script=sci_arttext>. Acesso em: 29 
de agosto de 2017, 11:21. 
98 VASCONCELOS, Herlon. Obra citada. 
99 “A discriminação é um fenômeno múltiplo e complexo. Os diferentes contextos, redes relacionais, fatores 
intercorrentes e motivações que desencadeiam a discriminação não são redutíveis a um ou outro critério isolado 
(Macêdo, 2008, p. 12). Não basta reprovar a discriminação racial e a discriminação sexual, pois a injustiça sofrida 
por mulheres brancas é diversa daquela vivida por mulheres negras, assim como a discriminação experimentada 
por homens negros e por mulheres negras não é a mesma. A segmentação racial na ocupação dos postos de trabalho 
no Brasil ilustra essa realidade: mulheres negras pobres ocupam quase o dobro das atividades manuais e domésticas 
em comparação com as mulheres brancas, assim como recebem os menores salários (Ipea, 2011, p. 29). É preciso 
ir além da soma aritmética dos critérios proibidos de discriminação, ainda que haja necessidade e utilidade na 
enumeração dos possíveis fatores identificados em tratamentos desiguais injustos. Perceber a discriminação 
interseccional, decorrente da articulação de diversas dimensões da existência humana, é ao mesmo tempo um 
desafio e uma necessidade, tanto para as ciências sociais quanto para a ciência jurídica.” RIOS, Roger Raupp; 
SILVA, Rodrigo da. Discriminação múltipla e discriminação interseccional: aportes do feminismo negro e do 
direito da antidiscriminação. Revista Brasileira de Ciência Política, nº 16. Brasília, janeiro - abril de 2015, pp. 11-
37. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rbcpol/n16/0103-3352-rbcpol-16-00011.pdf>. Acesso em 07 de 
setembro de 2017, 16:58. 
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Defesa do Consumidor (Procon-MS) por utilizar uma placa que dizia: "Cansado de ser feio e 

gordo. Seja só feio!" O proprietário pode pagar uma multa de R$ 3,5 mil100. Apesar do registro 

deste caso em que toda a coletividade foi ofendida, na maior parte das vezes as vítimas não 

sofrem ataques diretos pelos agentes discriminadores e sim de forma indireta, encoberta, às 

escondidas e até mesmo baseados num preconceito implícito, razão pela qual a análise dos tipos 

de discriminação realizado anteriormente se revela essencial para uma melhor compreensão do 

objeto deste estudo101.  

 Portanto, conclui-se que a discriminação motivada por preconceitos estéticos se 

apresenta como um fenômeno social a ser reprimido por ordens jurídicas constitucionalmente 

igualitárias. No Brasil, o inciso IV do artigo 3º da Lei Máxima pode ser elencado como o 

principal fundamento jurídico assegurador da proibição de discriminação estética negativa, uma 

vez que a norma veda condutas baseadas em preconceitos de “origem, raça, sexo, cor, idade” e 

também “quaisquer outras formas de discriminação”. Este trabalho parte da premissa que a 

proibição de discriminação estética se encontra abrangida pela parte final do inciso IV do artigo 

3º da Constituição Brasileira de 1988, entendimento este que vem sendo cada vez mais utilizado 

pelos juízes e tribunais do país. 

 

2.3. Discriminação estética e os direitos de personalidade 

 

 Pelo que já foi exposto no primeiro capítulo acerca do princípio da igualdade, percebe-

se que o ato diferenciador estético negativo viola o referido direito fundamental. Este tópico 

abordará a discriminação estética como violadora de uma outra categoria normativa: os direitos 

de personalidade. 

 Na Roma da antiguidade, usava-se a terminologia injúria para se designar ato contrário 

ao direito, mas de modo mais específico também significava conduta violadora da honra pessoal 

de alguém. A Lei das XII Tábuas possuía dispositivo específico que caracterizava a injúria 

como ato lesivo da honra de um terceiro. O ilícito de injúria possuía modalidade exclusivamente 

dolosa e poderia ser perpetrado contra o romano, o estrangeiro ou escravo. Outra norma que 

tratou posteriormente sobre o crime de injúria foi a Lex Cornelia de iniuriis, que facultava à 

                                                           
100 TV MORENA. Dono de academia nega discriminação contra 'gordos e feios' em MS: 'não tem lógica'. 
Disponível em: <http://g1.globo.com/mato-grosso-do-sul/noticia/dono-de-academia-nega-discriminacao-contra-
gordos-e-feios-em-ms-nao-tem-logica.ghtml?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=g1>. 
Acesso em: 10 de setembro de 2017, 22:12. 
101 RIOS, Roger Raupp. Direito da antidiscriminação: discriminação direta, indireta e ações afirmativas. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2008, p. 108-109. 
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vítima impedir o prosseguimento da ação criminal102. O período medieval sofreu grande 

influência do direito romano, mas ao mesmo tempo foi marcado pela força das normas impostas 

pela Igreja Católica: o direito eclesiástico. Nesse período os litígios eram solucionados por meio 

de disputas físicas, conhecidos como duelos e o direito a honra era exclusiva da nobreza cristã 

europeia103. 

 Já no século XX, a honra passa a ser reconhecida como direito expresso na legislação 

internacional104 e nas Constituições. Nos presentes dias, a Constituição Brasileira reconhece a 

honra como um valor inerente a todo e qualquer ser humano105. A honra deriva da dignidade e 

todas as pessoas são dignas simplesmente por serem humanas106. A honra consiste numa espécie 

de direito decorrente da personalidade. De acordo com o ordenamento jurídico brasileiro basta 

nascer com vida para adquirir personalidade107, que se traduz na qualidade de ser pessoa ou 

aptidão para ser sujeito de direitos e obrigações. Direitos de personalidade são “intransmissíveis 

e irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária” (Art. 11 do Código 

Civil Brasileiro). O direito à honra se apresenta, assim, tanto como um direito fundamental 

derivado da dignidade humana como uma espécie de direito de personalidade prevista na 

codificação civil, não havendo confusão conceitual ou terminológica entre estas categorias 

normativas: 

 

Primeiramente, os direitos de personalidade são situações básicas do homem 
reconhecidas pela lei civil. Os direitos fundamentais, por sua vez, pertencem ao 
domínio do Direito Constitucional, gozando, por isso mesmo, de outro patamar de 
reconhecimento pela ordem jurídica. Embora, em certos casos, possam incidir sobre 
o mesmo objeto (direito à honra, por exemplo), a distinção hierárquica estabelece 
garantia mais graduada de proteção pelo ordenamento. Mas a distinção entre ambos 
não é meramente topográfica. Há distinções outras a fazer. Para além do fato de que 
os direitos de personalidade estão previstos no Código Civil e os direitos fundamentais 
encontram-se enumerados na Constituição, os direitos fundamentais projetam-se 
contra o Estado, ao passo que os direitos de personalidade destinam-se especialmente 
aos particulares. Dessa forma, os direitos fundamentais possuem um viés 

                                                           
102 SÁNCHEZ, Juan José Bonilla. Personas y derechos de la personalidad. Madrid: Reus, 2010, p. 75-76. 
103 SÁNCHEZ, Juan José Bonilla. Obra citada, p. 76-77. 
104 “Ninguém será sujeito a interferências na sua vida privada, na sua família, no seu lar ou na sua correspondência, 
nem a ataques à sua honra e reputação. Toda pessoa tem direito à proteção da lei contra tais interferências ou 
ataques.” Declaração Universal dos Direitos Humanos. Disponível em: 
<http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Declara%C3%A7%C3%A3o-Universal-dos-Direitos-
Humanos/declaracao-universal-dos-direitos-humanos.html>. Acesso em 16 de setembro de 2017, 12:55. 
105 “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, 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: X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, 
assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.” Constituição 
Brasileira de 1988. 
106 SÁNCHEZ, Juan José Bonilla. Obra citada, p. 81-82. 
107 “Art. 2o A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida; mas a lei põe a salvo, desde a 
concepção, os direitos do nascituro.” Código Civil Brasileiro. 
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eminentemente publicístico, ao passo que os direitos de personalidade possuem viés 
privatístico108. 

 

 Logo, a honra é ao mesmo tempo direito fundamental e direito de personalidade. 

Sánchez classifica os direitos à vida, à integridade física e à liberdade como pertencentes à 

esfera física. E classifica como pertencentes à esfera moral os direitos à honra, à intimidade 

pessoal, à imagem, ao nome e os direitos autorais. Porém, tal classificação se apresenta como 

variável a depender do período considerado e da sociedade analisada, sobretudo frise-se que os 

direitos de personalidade não possuem um rol taxativo de espécies109. De um modo geral, a 

honra se apresenta como a imagem social, como o reconhecimento que os outros nos dão, ou 

seja, nossa imagem perante as outras pessoas da coletividade. O referido autor classifica a honra 

em subjetiva e objetiva. Subjetivamente consiste na reputação do indivíduo, a consideração 

social que lhe é atribuída, e também ao sentimento de valor que a própria pessoa atribui a si 

mesma, a autoestima. E objetivamente a honra se apresenta como as normas jurídicas que visam 

proteger a dignidade das pessoas110. A discriminação baseada em preconceitos estéticos tanto 

viola a ordem jurídica igualitária, norma de ordem pública, quanto a honra, norma privada 

decorrente da personalidade, das vítimas do ato diferenciador proibido. O Tribunal Regional do 

Trabalho da 2a Região reconhece a discriminação estética como ato violador dos direitos de 

personalidade111. 

                                                           
108 MONTEIRO, Arthur Maximus. Direito ao nome da pessoa natural no ordenamento jurídico brasileiro. In: 
MIRANDA, Jorge; RODRIGUES JUNIOR, Otavio Luiz; FRUET, Gustavo Bonato (Org.). Direitos da 
personalidade. São Paulo: Atlas, 2012. p. 359-395. p. 363-364. 
109 SÁNCHEZ, Juan José Bonilla. Obra citada, p. 84. 
110 SÁNCHEZ, Juan José Bonilla. Obra citada p. 85-86. 
111 “DANO MORAL. EPÍTETO "GORDA", INSISTENTEMENTE DIRECIONADO À EMPREGADA, 
INCLUSIVE APÓS SEU RETORNO DA LICENÇA-MATERNIDADE. Qualquer ato praticado de forma a 
atingir a imagem do trabalhador ou que se traduza em menoscabo a seu patrimônio moral, acaba por afetar 
indelevelmente sua vida profissional e privada. No caso, o uso insistente pelo superior hierárquico, do termo 
"gorda", em relação à reclamante, e a menção de que ela não caberia mais no uniforme, sobretudo quando a 
trabalhadora retornou da licença-maternidade, teve contornos de crueldade psicológica, atentatória à personalidade 
e dignidade da empregada. Numa sociedade que cada vez mais privilegia a estética em detrimento da ética, e os 
padrões de beleza são ditados pela moda e mídia, a insistência da empresa, através de preposto, em ironizar a 
imagem da trabalhadora rotulando-a de "gorda" constituiu forma inaceitável de discriminação. A prática revela-se 
despropositada e cruel mormente no período que sucede ao parto, no qual via de regra a mulher se torna 
particularmente sensível e insegura, e não raro compromete sua autoestima em razão da transformação substancial 
da sua vida pessoal, familiar e da modificação sofrida em seu corpo, naturalmente alterado para servir de 
receptáculo à vida. Daí porque, comentários dessa natureza efetivamente ferem o psiquismo e imagem da mulher 
trabalhadora, e como tal não podem ser tolerados. Nesse contexto, resta presumido o impacto moral e psicológico 
sofrido pela empregada em face dos insultos à sua imagem, dignidade e personalidade, praticados pelo 
empregador, através de preposto, submetendo-a a situações vexatórias e degradantes. Ante a prova cabal das 
injúrias e atentado à dignidade da trabalhadora, cometidos no ambiente de trabalho por superior hierárquico, 
inquestionável o direito da autora à indenização por dano moral. Sentença mantida. (TRT-2 - RO: 
00012191120135020261 SP 00012191120135020261 A28, Relator: RICARDO ARTUR COSTA E 
TRIGUEIROS, Data de Julgamento: 05/08/2014, 4ª TURMA, Data de Publicação: 15/08/2014)” BRASIL. TRT-
2 - Recurso Ordinário: RO 00012191120135020261 SP 00012191120135020261 A28. Disponível em: <https://trt-



48 
 

 Para que haja violação da honra, fazem-se necessárias manifestações valorativas que 

causem danos à dignidade da pessoa, denegrindo sua reputação ou provocando sentimentos que 

afetem negativamente a autoestima pessoal. A lesão à honra se dá de duas formas: interna, 

quando viola dignidade pessoal do indivíduo, provocando sentimentos negativos, como a 

sensação de inferioridade; e externa, quando o dano causado se dá sobre a fama do indivíduo, 

ou seja, quando se macula a imagem do indivíduo perante terceiros112. No referido caso judicial, 

além de um dano à autoestima da trabalhadora, o empregador também maculou a imagem da 

vítima perante a coletividade empresarial, visando o escárnio público da empregada. Além da 

honra, atitudes discriminatórias baseadas em estereótipos estéticos também podem violar outros 

direitos de personalidade, como os direitos à autodeterminação pessoal e à identidade pessoal. 

Direitos estes que são decorrentes da liberdade que cada ser humano possui de autogerir a 

própria vida nos seus mais variados aspectos, como a escolha da aparência. Sobre os direitos à 

autodeterminação pessoal e à identidade pessoal, segue a lição de Cardoso: 

 

O direito de viver dignamente contempla o direito à autodeterminação pessoal, como 
o direito da pessoa decidir por si o que é melhor para si, ou seja, delinear a formação 
do seu tipo de personalidade. É poder entender, querer e vivenciar seu comportamento 
e autogoverno. A autodeterminação é um exercício constante e cotidiano, de modo 
que é absolutamente natural que o indivíduo evolua no auto-conhecimento e mude de 
comportamento, podendo progredir sem interferências alheias. A aparência é uma das 
formas de expressão do comportamento do ser humano – aliás, do próprio conceito de 
estética do sujeito - e faz parte do processo de autodeterminação pessoal, pois 
transmite ao exterior o estilo de pensar e viver do indivíduo. Já o direito à identidade 
pessoal decorre da necessidade do ser humano de ser identificado e de se distinguir 
dos demais. Além do fator aparência a identidade pessoal é construída, por exemplo, 
a partir do nome, da voz e da reputação moral do indivíduo. A identidade pessoal é a 
representação e projeção do sujeito diante da sociedade, uma maneira de alguém se 
destacar dos outros em geral. Fernando Herrero-Tejedor, citado em obra de Sandra 
Lia Simón, ensina que ela “representa uma fórmula sintética para distinguir o sujeito 
desde um ponto de vista global na multiplicidade de suas características e 
manifestações específicas, isto é, para expressar a concreta e efetiva personalidade 
individual do sujeito, que foi se solidificando na vida de relação social”113. 

 

 Além da honra, a Constituição Brasileira também considera como invioláveis os direitos 

a intimidade e vida privada (inciso X do artigo 5o). Também a Convenção Americana sobre 

Direitos Humanos, Pacto de São José da Costa Rica, possui dispositivo normativo 

                                                           
2.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/137609719/recurso-ordinario-ro-12191120135020261-sp-
00012191120135020261-a28>. Acesso em 16 de setembro de 2017, 15:24. 
112 SÁNCHEZ, Juan José Bonilla. Obra citada p. 109-110. 
113 CARDOSO, Sarah Pereira. Discriminação estética nas relações de trabalho. Disponível em: 
<http://acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/30871/M%20967.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso 
em: 09 de setembro de 2017, 14:40, p. 13-14. 
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semelhante114. O código civil reconhece expressamente a vida privada como direito de 

personalidade: “Art. 21. A vida privada da pessoa natural é inviolável, e o juiz, a requerimento 

do interessado, adotará as providências necessárias para impedir ou fazer cessar ato contrário a 

esta norma”. A vida privada, para Milton Fernandes: 

 

É o direito de excluir razoavelmente da informação alheia ideias, fatos e dados 
pertinentes ao sujeito. Este poder jurídico atribuído à pessoa consiste, em síntese, em 
opor-se à divulgação de sua vida privada e a uma investigação nesta. A este poder 
corresponde o dever de todas as outras pessoas de não divulgar a intimidade alheia e 
de não imiscuir-se nela. E é neste poder que está o conteúdo do que seja intimidade115. 

 

 A intimidade consiste no direito de estar sozinho e assim permanecer, ficando afastado 

do contato dos demais membros da sociedade por vontade própria, sem interferências de quem 

quer que seja116. Não há confusões terminológicas entre vida privada e intimidade. A primeira 

é mais ampla e diz respeito as escolhas individuais sobre como o indivíduo viverá sua vida, 

com quem compartilhará informações e abarca também a convivência com as pessoas que lhe 

são mais próximas, como cônjuges, familiares e amigos. Já a intimidade consiste numa espécie 

de imersão em si mesmo, afastando-se o sujeito, por vontade própria, da presença de todos, para 

preservação dos segredos que lhe são mais caros. Silva assim definiu o direito à intimidade: "O 

direito à intimidade consiste no poder jurídico de subtrair do conhecimento alheio e de impedir 

qualquer forma de divulgação de aspectos da nossa existência que de acordo com os valores 

sociais vigentes interessa manter sob reserva"117. Nas relações privadas, como a de trabalho, 

pode uma certa imposição estética da empresa violar os direitos à vida privada e intimidade do 

empregado, conforme Cardoso: 

 

Voltando-se para a questão estética, a exigência de um padrão de aparência ou o uso 
de instrumentos que modifiquem a mesma por parte do empregador, em um primeiro 
momento, pode ser entendida como uma interferência na vida pública do empregado, 
já que a aparência é externamente expressa. Entretanto, se essas exigências não forem 
limitadas ao período de trabalho ou de fácil conversão, como o uso de maquiagem ou 
vestimentas, haverá reflexos na privacidade do trabalhador, já que ele levará as 
modificações físicas consigo para os relacionamentos da vida privada ou terá que 

                                                           
114 “Artigo 11 - 1. Toda pessoa tem direito ao respeito de sua honra e ao reconhecimento de sua dignidade. 2. 
Ninguém pode ser objeto de ingerências arbitrárias ou abusivas em sua vida privada, na de sua família, em seu 
domicílio ou em sua correspondência, nem de ofensas ilegais à sua honra ou reputação. 3. Toda pessoa tem direito 
à proteção da lei contra tais ingerências ou tais ofensas.” Decreto no 678/1992. 
115 FERNANDES, Milton. Proteção Civil da Intimidade. São Paulo: Saraiva, 1977, p. 99. 
116 "A intimidade – pode-se afirmar – é um valor e cada indivíduo guarda-lhe a medida, no encontro de si mesmo; 
ainda que imerso no mundo interior do próprio organismo, ou no exterior, ou dos outros. Diverso viés exibe a vida 
privada, posto que não privilegia a autoconsciência, mas a convivência." PITOMBO, Cleunice A. Valentim Bastos. 
Considerações sobre a tutela da intimidade e vida privada no processo penal. Revista Unifieo, São Paulo: Fundação 
Instituto de Ensino para Osasco, n. 1, p. 17, jun./1999. 
117 SILVA, Edson Ferreira da. Direito à Intimidade. São Paulo: Oliveira Mendes, 1998, p. 131. 
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conviver com outra aparência em sua intimidade. Além disso o direito do sujeito se 
auto-determinar, em sua intimidade, será lesionado118. 

 

 Portanto, conclui-se que o ato diferenciador estético proibido pelo ordenamento pode, 

especialmente nas relações privadas, tanto violar o princípio constitucional da igualdade quanto 

direitos de personalidade, como honra, autodeterminação pessoal, identidade pessoal, vida 

privada e intimidade, sendo estes últimos derivados da proteção constitucional a dignidade 

humana. 

 

2.4. Discriminação estética e necessidade do negócio: aplicação horizontal dos direitos 

fundamentais X autonomia da vontade 

 

 Trazidas as normas públicas (direitos fundamentais) e privadas (direitos de 

personalidade) que justificam o combate estatal à discriminação estética, neste tópico buscar-

se-á responder o seguinte: é possível discriminar com base em critérios de aparência sem violar 

a ordem jurídica brasileira? Se sim, quando? 

 Alguns empreendimentos econômicos precisam discriminar, tendo em vista 

necessidades do próprio negócio: empresas de moda/roupas apenas contratam pessoas magras 

e portadoras do padrão de beleza moderno; programas de televisão e produtoras de filmes, na 

maior parte das vezes, buscam homens e mulheres possuidores de “boa aparência”; empresas 

de publicidade raramente contratam indivíduos que não estejam em harmonia com os padrões 

estéticos da moderna sociedade de consumo; circos contratam pessoas com deficiências físicas, 

como nanismo, para integrarem seus espetáculos; academias de ginástica, musculação e 

esportes contratam, na maior parte das vezes, professores de educação física magros e que 

tenham corpos tonificados e bem definidos muscularmente. Existem muitos exemplos 

corriqueiros de discriminação estética na sociedade mercadológica do século XXI. O presente 

tópico deste capítulo buscará analisar a constitucionalidade de atos discriminatórios estéticos 

realizados no âmbito de empreendimentos econômicos em que a aparência se revela como 

aspecto essencial do próprio negócio, pondo assim dois princípios fundamentais em choque: de 

um lado a liberdade, como pilar da autonomia privada; e do outro a igualdade, como 

fundamento da proibição de atos discriminatórios baseados em preconceitos estéticos. 

                                                           
118 CARDOSO, Sarah Pereira. Obra citada, p. 15. 
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 Sabe-se que a Constituição Brasileira vigente possui inúmeras semelhanças normativas 

com a Constituição Portuguesa de 1976. Mendes explica que o constituinte originário brasileiro 

tanto se baseou na Carta Política Lusitana como também “utilizou da fonte doutrinária lusa na 

construção das bases teóricas da Constituição brasileira”119. A Carta Política do Brasil é 

classificada por Canotilho como sendo uma Constituição dirigente120, o que significa dizer que 

além de organizar o funcionamento do Estado e prever um extenso rol de direitos e garantias 

fundamentais, ela também pretende que a sociedade se adeque a uma nova realidade político-

jurídica, uma vez que a atual Lei Máxima possui certos objetivos a serem realizados. Dentre os 

seus objetivos, a Constituição de 1988 busca “promover o bem de todos, sem preconceitos de 

origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação” (inciso IV do Art. 

3º). No referido caso, o que pretende a CF/88 é fazer com que a sociedade seja mais igualitária. 

Também os objetivos de construir uma sociedade mais justa e solidária, erradicar pobreza e 

reduzir as desigualdades sociais servem como fundamento constitucional para o combate à 

discriminação estética pelo Estado Brasileiro (incisos I e III do Art. 3º). Portanto, as cortes 

judiciais brasileiras, no cumprimento de suas funções constitucionais, devem atuar no sentido 

da construção de uma sociedade mais igualitária, tanto rechaçando arbitrariedades cometidas 

pelo próprio Estado no âmbito de suas três funções principais como pela sociedade civil121. 

Quanto a aplicação do princípio constitucional igualitário na vertical relação entre Estado e 

indivíduos não há dúvidas sobre sua plena eficácia, sendo sobretudo essa uma das principais 

funções dos direitos fundamentais: limitar a atuação estatal em prol das pessoas. Ocorre que no 

âmbito das relações entre particulares se mostra inadequada a aplicação plena do princípio 

isonômico, uma vez que nestas relações tem-se a autonomia da vontade, decorrente de um outro 

princípio fundamental: a liberdade. Sobre a autonomia da vontade, Rodrigues Junior leciona 

que:  

 

Percebe-se que essa visão "francesa" da autonomia da vontade, como a denomina 
Antonio Junqueira de Azevedo (1986:77), corresponde a uma certa noção de liberdade 
ou de possibilidade de cada pessoa agir ou não agir de um modo ou de outro. Seria 
"uma esfera de autodeterminação individual que pode, ou deve, ser maior ou menor, 

                                                           
119 MENDES, Marcelo Barroso. A constituição dirigente e a constituição de 1988. Disponível em: 
<www.agu.gov.br/page/download/index/id/580098>. Acesso em 08 de outubro de 2017, 12:44. 
120 “A constituição [...] tem a função de propor um programa racional e um plano de realização da sociedade; a lei 
fundamental [...] tem a função de garantir os princípios jurídicos ou regras de jogo da sociedade estabelecida.” 
CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Constituição dirigente e vinculação do legislador: contributo para a 
compreensão das normas constitucionais programáticas. Reimpressão, Coimbra: Coimbra Editora, 1994, p. 11. 
121 “A teoria da constituição assume-se como teoria da constituição dirigente enquanto problematiza a tendência 
das leis fundamentais para: (1) se transformarem em estatutos jurídicos do Estado e da sociedade; (2) se assumirem 
como norma (garantia) e tarefa (direcção) do processo político-social.” CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Obra 
citada, p. 169-170. 
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segundo a maneira de ver dos vários autores". Tanto assim o é, que os códigos do 
Oitocentos apresentam a fórmula-padrão de que "o contrato faz lei entre as partes", ao 
estilo do art. 1.134 do CC dos franceses de 1804, reproduzido em termos simétricos 
no art. 702 do CC português de 1867, no art. 1.091 do CC espanhol de 1889 e no art. 
1.933 do Esboço de Código Civil (LGL\2002\400) de Teixeira de Freitas122. 

 

 Com o advento da Constituição de 1988, há permissão de aplicação direta dos direitos 

fundamentais nas relações entre particulares, restringindo assim a autonomia da vontade, na 

medida em que as normas constitucionais é que informariam o que é lícito ou ilícito, tanto nas 

relações públicas como privadas123. Aproveitando o ensejo da transição política para a 

democracia, que culminou com a promulgação da Carta de 1988, parte expressiva da doutrina 

brasileira e dos tribunais, encabeçados pelo STF, passaram a defender uma “nova hermenêutica 

constitucional”. O supostamente novo método de revelação do Direito foi assim sintetizado: 

 

A nova interpretação constitucional assenta-se no exato oposto de tal proposição: as 
cláusulas constitucionais, por seu conteúdo aberto, principiológico e extremamente 
dependente da realidade subjacente, não se prestam ao sentido unívoco e objetivo que 
uma certa tradição exegética lhes pretende dar. O relato da norma, muitas vezes, 
demarca apenas uma moldura dentro da qual se desenham diferentes possibilidades 
interpretativas. À vista dos elementos do caso concreto, dos princípios a serem 
preservados e dos fins a serem realizados é que será determinado o sentido da norma, 
com vista à produção da solução constitucionalmente adequada para o problema a ser 
resolvido.124 

 

 Concluem os referidos autores que, antes de 1988, os juristas brasileiros praticamente 

ignoravam a força normativa dos princípios constitucionais, que estes possuíam uma função 

meramente de guia ético ou axiológico, porém sem aplicabilidade direta para casos concretos. 

                                                           
122 RODRIGUES JUNIOR, Otavio Luiz. A doutrina do terceiro cúmplice: autonomia da vontade, o princípio res 
inter alios acta, função social do contrato e a interferência alheia na execução dos negócios jurídicos. Revista dos 
Tribunais, v. 93, n. 821, p. 80‑98, mar., 2004, p. 2. Disponível em: <http://www.direitocontemporaneo.com/wp-
content/uploads/2014/01/DOUTRINA-DO-TERCEIRO-CUMPLICE-OLRJ.pdf>. Acesso em 12 de outubro de 
2017, 21:44. 
123 “A convivência entre direitos fundamentais e autonomia privada nas relações particulares, não obstante ter 
caráter conflitante e de difícil solução, representa avanço cabal na teoria dos direitos fundamentais, pois pressupõe 
a sua incidência não somente nas relações do indivíduo com o Estado, mas também nas dele com os demais 
particulares, meio em que se perpetram inegáveis desrespeitos aos valores constitucionais. Reconhecer que os 
direitos fundamentais irradiam seus efeitos também no âmbito privado é promover uma adequação do Direito ao 
meio em que incide, adaptá-lo a realidade que regula, pois a proteção do homem não deve se realizar apenas face 
ao Estado, mas também perante a quem constantemente alija a dignidade humana: o próprio homem. Para que se 
efetive tal proteção, é de vital importância que a relação dos direitos fundamentais com a autonomia privada seja 
harmonizada no caso concreto. Não se trata de renegar valia a qualquer deles, mas reconhecer, perante as 
características das situações fáticas propostas, a prevalência de um ou de outro, a depender da natureza do acordo 
e dos elementos fáticos primordiais do caso.” MEDEIROS, Leandro Peixoto. Direitos fundamentais e autonomia 
privada nas relações particulares: limites e pressupostos. In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, XV, n. 105, out 2012. 
Disponível em: <http://www.ambitojuridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=12334>. 
Acesso em out 2017. 
124 BARROSO, Luís Roberto e BARCELLOS, Ana Paula de. O começo da História. A nova interpretação 
constitucional e o papel dos princípios no direito brasileiro. A nova interpretação constitucional. Revista da 
EMERJ, v. 6, n. 23, 2003, p. 28. 
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Além dos autores já citados, tantos outros aderiram à ideia rotulada genericamente de “nova 

hermenêutica constitucional”, principalmente após a tradução para o português da obra de 

Konrad Hesse “A força normativa da constituição”, por Gilmar Ferreira Mendes125. Este 

movimento de feições político-ideológicas que nasceu com a redemocratização do Brasil 

recebeu a designação de pós-positivismo ou neoconstitucionalismo e consiste num: 

 

Ideário difuso, no qual se incluem a definição das relações entre valores, princípios e 
regras, aspectos da chamada nova hermenêutica constitucional, e a teoria dos direitos 
fundamentais, edificada sobre o fundamento da dignidade humana. A valorização dos 
princípios, sua incorporação, explícita ou implícita, pelos textos constitucionais e o 
reconhecimento pela ordem jurídica de sua normatividade fazem parte desse ambiente 
de reaproximação entre Direito e Ética126. 

 

 Ocorre que os juízes brasileiros antes de 1988 não eram meros porta-vozes dos 

legisladores, nem tão pouco tinham como única função realizar simples subsunções de fatos às 

regras do ordenamento jurídico, ignorando por completo a existência de princípios, estes 

entendidos como mandamentos de otimização127. Horbach, fazendo referência ao jurista 

brasileiro Carlos Maximiliano, informou que este, em 1924, assim escreveu: “a tendência 

racional para reduzir o juiz a uma função automática, apesar da infinita diversidade dos casos 

submetidos a seu diagnóstico, tem sempre e por toda a parte soçobrado ante a fecundidade 

persistente da prática judicial”128. E mais, citando os comentários de Carlos Maximiliano à 

Constituição brasileira de 1891, Horbach anuncia que o jurista tem a missão de: “deduzir de 

disposições isoladas o princípio que lhes forma a base, e desse princípio as consequências que 

dele decorrem”129, bem como que a Constituição “deve condensar princípios e normas 

asseguradoras do progresso, da liberdade e da ordem”130. Posteriormente, Barroso e Barcellos 

enumeram um rol de princípios aplicáveis a esse novo modelo de interpretação dos dispositivos 

constitucionais, dentre os quais se destaca o princípio da supremacia da constituição, assim 

definido: “O principal traço distintivo da Constituição é a sua supremacia, sua posição 

hierárquica superior à das demais normas do sistema. As leis, atos normativos e atos jurídicos 

em geral não poderão existir validamente se incompatíveis com alguma norma 

                                                           
125 HESSE, Konrad. A força normativa da Constituição. Tradução de Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre: Sergio 
Antonio Fabris, 1991. 
126 BARROSO, Luís Roberto e BARCELLOS, Ana Paula de. Obra citada, p. 32. 
127 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Trad. Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2008. 
128 HORBACH, Carlos Bastide. A nova roupa do direito constitucional: neo-constitucionalismo, pós-positivismo 
e outros modismos. Revista dos Tribunais, São Paulo, v.96, n.859, p.81-91, maio, 2007, p. 5. 
129 HORBACH, Carlos Bastide. Obra citada, p. 5. 
130 HORBACH, Carlos Bastide. Obra citada, p. 5. 
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constitucional”131. Ainda citando os comentários de Carlos Maximiliano à Constituição 

brasileira de 1891, Horbach aduz: “A Constituição é a lei suprema do país, contra sua letra ou 

espírito não prevalecem resoluções dos poderes federais, constituições, decretos ou sentenças 

estaduais, nem tratados ou quaisquer atos diplomáticos”132. Desde o advento da República, em 

15 de novembro de 1889, até a promulgação da atual Constituição brasileira, em 5 de outubro 

de 1988, houve no país alternância entre governos democráticos e ditatoriais. Sobretudo os 

primeiros governos republicanos foram chefiados sem eleições diretas pelos militares que 

lideraram a derrubada da Monarquia, primeiro pelo marechal Manuel Deodoro da Fonseca e 

posteriormente pelo marechal Floriano Peixoto. Tal qual o próprio Parlamento, é uma 

obviedade histórica que o Poder Judiciário atuou limitadamente nos períodos de exceção, como 

no exatamente anterior à promulgação da atual Carta Política133. O que aqui não se aceita são 

afirmações que ignoram toda a história jurídica do país antes de 1988, que tratam as 

Constituições anteriores como meros enfeites institucionais e que voluntariamente optam por 

desprestigiar mais de um século de produção jurídica nacional134. A chamada “nova 

hermenêutica constitucional” se revela vazia de qualquer embasamento teórico original, seus 

traços específicos não surgiram com a CF/88 e o judiciário brasileiro existente antes da atual 

Carta Política não era formado por magistrados escravos de um modelo estritamente exegético 

e desconhecedor da importância dos princípios constitucionais, sobretudo pelo fato de que o 

país viveu períodos democráticos mesmo antes de 1988. O que parece é que parte da doutrina 

e dos tribunais brasileiros tentou, forçadamente, importar a experiência jurídica alemã de 

aplicação dos direitos fundamentais para nossa realidade, que é completamente distinta da 

europeia. O pós-positivismo brasileiro, nascido com o retorno à democracia, apresenta-se como 

pilar teórico para o ativismo judicial das cortes do país, prática essa danosa à democracia e 

                                                           
131 BARROSO, Luís Roberto e BARCELLOS, Ana Paula de. Obra citada, p. 51. 
132 HORBACH, Carlos Bastide. Obra citada, p. 5. 
133 “Art. 11 - Excluem-se de qualquer apreciação judicial todos os atos praticados de acordo com este Ato 
institucional e seus Atos Complementares, bem como os respectivos efeitos” Ato institucional nº 5, de 13 de 
dezembro de 1968.  
134 “A falta de efetividade das sucessivas Constituições brasileiras decorreu do não reconhecimento de força 
normativa aos seus textos e da falta de vontade política de dar-lhes aplicabilidade direta e imediata. Prevaleceu 
entre nós a tradição europeia da primeira metade do século, que via a Lei Fundamental como mera ordenação de 
programas de ação, convocações ao legislador ordinário e aos poderes públicos em geral. Daí porque as Cartas 
brasileiras sempre se deixaram inflacionar por promessas de atuação e pretensos direitos que jamais se 
consumaram na prática. Uma história marcada pela insinceridade e pela frustração. O desrespeito à legalidade 
constitucional acompanhou a evolução política brasileira como uma maldição, desde que D. Pedro I dissolveu a 
primeira Assembléia Constituinte. Das rebeliões ao longo da Regência ao golpe republicano, tudo sempre 
prenunciou um enredo acidentado, onde a força bruta diversas vezes se impôs sobre o Direito. Foi assim com 
Floriano Peixoto, com o golpe do Estado Novo, com o golpe militar, com o impedimento de Pedro Aleixo, com 
os Atos Institucionais. Intolerância, imaturidade e insensibilidade social derrotando a Constituição. Um país que 
não dava certo. A Constituição de 1988 foi o marco zero de um recomeço, da perspectiva de uma nova história” 
BARROSO, Luís Roberto e BARCELLOS, Ana Paula de. Obra citada, p. 26. 
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semanalmente denunciada por Lenio Luiz Streck135. A ideia de aplicação direta dos direitos 

fundamentais, amplamente defendida pelo neoconstitucionalismo por meio da “nova 

hermenêutica constitucional”, no âmbito do direito privado foi duramente criticada por 

Rodrigues Junior, num trabalho que defende a história, estruturas, metodologias e princípios 

próprios deste campo jurídico: 

 

A ampliação do catálogo de direitos fundamentais, especialmente quando eles 
avançam por campos virgens como os do Direito Privado, fez abrir a caixa de Pandora 
aos juristas, em eterna busca pelo Graal do “fator de correção perfeito”. Disso 
decorrem consequências de variegado aspecto. O Direito Constitucional foi arrastado 
para dentro do rodamoinho de disputas privadas de relevância duvidosa, com todos os 
desagradáveis inconvenientes para si e para a Constituição, como o barateamento da 
dignidade e da importância das normas constitucionais, que se veem citadas em 
pequenos conflitos individuais, como a cobrança de uma dívida ou a definição dos 
danos pelo abalroamento de automóveis. Com isso, põe-se a perder a “identidade do 
Direito Privado”, forjada por sua antiga e respeitável história. A existência de 
conceitos jurídicos indeterminados e cláusulas gerais na Constituição, o que é 
esperável dada sua natureza normativa específica, é campo fértil para a ação dos 
interessados no arbítrio e no abuso da discricionariedade judicial. Se foi possível 
realizar demagogia judiciária com base em elementos do próprio Direito Civil, agora 
isso é feito com a invocação do texto constitucional. Assim, tem-se o inconveniente 
de se arrastar para o Supremo Tribunal Federal uma pletora de casos insignificantes 
ou sem qualquer relevância para a harmonia e a uniformidade da Constituição136. 

 

 Com base no magistério de Rodrigues Junior137, entendemos que deve haver certa 

reserva hermenêutica por parte dos juristas na aplicação de direitos fundamentais nas relações 

entre particulares, sob pena de se descartar o gigantesco contributo do direito privado na 

formação jurídica ocidental e, ao mesmo tempo, mitigar a principal conquista das revoluções 

americana e francesa do século XVIII, qual seja, a liberdade. Nesse ponto, o que se revela como 

essencial para os objetivos deste trabalho é responder o seguinte: em caso de necessidade 

                                                           
135 STRECK, Lenio Luiz. Coluna: senso incomum. Disponível em: 
<https://www.conjur.com.br/secoes/colunas/senso-incomum>. Acesso em 24 de outubro de 2017, 21:50. 
136 RODRIGUES JUNIOR, Otavio Luiz. Estatuto epistemológico do Direito civil contemporâneo na tradição de 
civil law em face do neoconstitucionalismo e dos princípios. Meritum – Belo Horizonte – v. 5 – n. 2 – p. 13-52 – 
jul./dez. 2010, p. 35-36. Disponível em: <http://www.fumec.br/revistas/meritum/article/view/1054/747>. Acesso 
em 12 de outubro de 2017, 21:52. 
137 “A entropia é uma palavra de diferentes acepções, mas que significa, nas Ciências Biológicas, a medida da 
desordem de um sistema. O Direito Privado é entrópico nesse sentido. A criatividade, a destruição, a transformação 
e a liberdade pautam a realidade que o Direito Privado tenta regular. O mundo das famílias, das empresas, dos 
negócios e da propriedade é, assim e somente, um conjunto de regras adaptadas a esse modo entrópico de 
organização das relações sociais é hábil (ou útil) para responder às necessidades de seus atores. (...) A posição aqui 
sustentada diz respeito a problemas de caráter epistemológico, da falta de rigor e de coerência no desempenho do 
papel (essencial) dos doutrinadores e na renúncia às soluções dos problemas jurídicos com base em respostas que 
o Direito Privado pode e tem condições de oferecer. O risco está, ainda, no que advertiu Konrad Hesse, citando 
Alexis de Tocqueville, na perda da capacidade humana de “configuração responsável e autônoma da própria vida”, 
não por um Estado todo-poderoso e ditatorial, mas pelo Estado excessivamente protetivo, que acostuma os homens 
com sua mão bondosa, quando, na verdade, os escraviza em uma gaiola de ouro.” RODRIGUES JUNIOR, Otavio 
Luiz. Obra citada, p. 43-46. 
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empresarial de discriminar com base em critérios estéticos, como aplicar o princípio 

fundamental igualitário sem ignorar a autonomia da vontade como núcleo essencial do direito 

privado? Não há dúvidas de que é possível aplicar direitos fundamentais nas relações privadas, 

tendo em vista as diretrizes normativas estabelecidas pela própria Constituição. A questão é: 

quando é legítima tal aplicação? Silva propõe como requisitos essenciais que: haja ponderação 

do direito fundamental em análise com outros direitos fundamentais porventura aplicáveis ao 

caso; devem ser observadas as peculiaridades próprias do caso concreto, como a relação de 

hierarquia/poder entre as partes ou a espécie de bem jurídico envolvido138. Porém o autor 

assume que “os direitos fundamentais no Brasil tendem a ser eficazes nas relações privadas, 

mas essa aplicação não é absoluta e nem sempre uniforme”. Ocorre que os indivíduos, 

especialmente nas relações privadas, não podem ficar reféns da insegurança que seria assumir 

que o Estado, notadamente por meio do Poder Judiciário, possui discricionariedade ilimitada 

para aplicar ou deixar de aplicar os direitos fundamentais nas relações entre particulares. Tal 

postura iria de encontro a um dos fundamentos do Estado de Direito, qual seja, submeter a 

sociedade a regramentos claros, organizando assim a coletividade por meio da “vontade da lei” 

e não do arbítrio humano. Deixar a aplicação dos direitos fundamentais nas relações entre seres 

privados a critério de cada magistrado e tribunal seria o mesmo que institucionalizar o caos 

normativo e geraria preocupante grau de insegurança jurídica no seio social139. Ademais, a 

autonomia da vontade decorre de um outro direito fundamental, a liberdade, que, além de 

previsão constitucional, também se encontra elencada na Declaração Universal dos Direitos 

Humanos140. 

 A favor de uma aplicação do princípio isonômico nas relações privadas com o objetivo 

de coibir a discriminação estética, poder-se-ia argumentar que os direitos fundamentais são 

irrenunciáveis e inegociáveis. Ocorre que, segundo Silva, falar de irrenunciabilidade e 

inegociabilidade dos direitos fundamentais somente faz algum sentido no âmbito das relações 

verticais entre indivíduos e Estado, uma vez que este último possui o dever de respeitar os 

direitos fundamentais das pessoas de acordo com as normas constitucionais. Acatar tais 

                                                           
138 SILVA, Jorge Cesa Ferreira da. A proteção contra discriminação no direito contratual brasileiro. Revista de 
Direito Civil Contemporâneo, vol. 1/2014, out-dez/2014, p. 41-65, p. 9. 
139 SILVA, Virgílio Afonso da. A Constitucionalização do direito: os direitos fundamentais nas relações entre 
particulares. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 98. 
140 “Artigo 29 - §1. Toda pessoa tem deveres para com a comunidade, em que o livre e pleno desenvolvimento de 
sua personalidade é possível. §2. No exercício de seus direitos e liberdades, toda pessoa estará sujeita apenas às 
limitações determinadas por lei, exclusivamente com o fim de assegurar o devido reconhecimento e respeito dos 
direitos e liberdades de outrem e de satisfazer às justas exigências da moral, da ordem pública e do bem-estar de 
uma sociedade democrática. §3. Esses direitos e liberdades não podem, em hipótese alguma, ser exercidos 
contrariamente aos propósitos e princípios das Nações Unidas.” Declaração Universal dos Direitos Humanos. 
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características irrestritamente nas relações entre particulares limitaria a autonomia da vontade 

de modo preocupante, pois é muito comum que as partes de um negócio jurídico realizem 

transações envolvendo direitos considerados fundamentais141. O próprio Estado regula 

situações entre particulares que limitam direitos fundamentais, a Constituição permite a 

“duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais” 

(inciso XIII do Art. 7º). Neste caso há clara limitação da liberdade individual de locomoção 

(artigo 5o da CF/88) do trabalhador que, enquanto estiver prestando serviços para o empregador, 

está voluntária e temporariamente renunciando aquele direito fundamental em troca de 

contraprestações econômicas decorrentes de um contrato142. O que se quer dizer é: os direitos 

fundamentais não são absolutos e podem, portanto, ser objeto de limitações, pois estas 

categorias de normas não raramente limitam-se de maneira recíproca e dialética. A Suprema 

Corte Brasileira assim reconhece:  

 

OS DIREITOS E GARANTIAS INDIVIDUAIS NÃO TÊM CARÁTER 
ABSOLUTO. Não há, no sistema constitucional brasileiro, direitos ou garantias que 
se revistam de caráter absoluto, mesmo porque razões de relevante interesse público 
ou exigências derivadas do princípio de convivência das liberdades legitimam, ainda 
que excepcionalmente, a adoção, por parte dos órgãos estatais, de medidas restritivas 
das prerrogativas individuais ou coletivas, desde que respeitados os termos 
estabelecidos pela própria Constituição. O estatuto constitucional das liberdades 
públicas, ao delinear o regime jurídico a que estas estão sujeitas - e considerado o 
substrato ético que as informa - permite que sobre elas incidam limitações de ordem 
jurídica, destinadas, de um lado, a proteger a integridade do interesse social e, de 
outro, a assegurar a coexistência harmoniosa das liberdades, pois nenhum direito ou 
garantia pode ser exercido em detrimento da ordem pública ou com desrespeito aos 
direitos e garantias de terceiros. (STF - MS: 23452 RJ, Relator: CELSO DE MELLO, 
Data de Julgamento: 16/09/1999, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJ 12-05-2000 
PP-00020 EMENT VOL-01990-01 PP-00086)143 

 

 Uma outra importante característica dos direitos fundamentais para se compreender 

adequadamente sua aplicação é a complementaridade: “os direitos fundamentais devem ser 

interpretados em conjunto, e não de forma isolada, não havendo hierarquia entre eles, com a 

                                                           
141 SILVA, Virgílio Afonso da. Obra citada, p. 50-51. 
142 Silva traz outros exemplos de renúncia a direitos fundamentais: “(1) Aquele que, após a prolação de uma 
sentença de primeiro grau em um processo, aceita não recorrer à instância superior diante de uma proposta em 
dinheiro da parte contrária, negocia seu direito fundamental ao duplo grau de jurisdição. (2) Aquele que, diante 
das câmeras de TV, exibe sua cédula na cabine de votação, renuncia ao sigilo do voto. (3) Quando um homem 
entra para um seminário na igreja católica, com o intuito de se tornar padre, ou uma mulher, com o intuito de se 
tornar freira, renunciam eles a seu direito de constituir família. (...) (5) Todo aquele que celebra um contrato, 
renuncia a uma parcela da sua liberdade.” SILVA, Virgílio Afonso da. Obra citada, p. 62-63. 
143 Brasil. Supremo Tribunal Federal STF - Mandado de Segurança: MS 23452 RJ. Disponível em: 
<https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/738746/mandado-de-seguranca-ms-23452-rj>. Acesso em 18 de 
outubro de 2017, 11:46. 
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finalidade de se alcançar os objetivos previstos pelo legislador constituinte”144. Nas relações 

particulares, um ato discriminatório baseado em preconceitos estéticos põe diretamente em 

choque os direitos fundamentais a liberdade e igualdade, que são igualmente importantes no 

ordenamento jurídico brasileiro. Silva defende que num eventual conflito entre autonomia 

privada e outro direito fundamental, na relação entre particulares, não se aplica a ideia de 

sopesamento de valores nos mesmos termos duma relação que tenha o Estado como uma das 

partes envolvidas: 

 

Os critérios para o sopesamento no âmbito das relações entre particulares sob a égide 
da autonomia privada não relacionam o grau de restrição ao direito fundamental 
atingido com a importância da realização da autonomia privada. O que se faz, ao que 
parece sem exceções, é definir situações em que a autonomia privada deve ser mais 
respeitada e situações em que esse respeito poderá ser mais facilmente mitigado. Esse 
raciocínio – que é, de fato, correto – não é, contudo, um sopesamento. Como se verá 
adiante, na análise desses critérios para se valorar a importância da autonomia privada, 
não há uma direta conexão entre graus de realização ou de restrição a direitos 
fundamentais e graus de realização ou restrição à autonomia privada. Exemplifico 
com um dos critérios sugeridos por Daniel Sarmento, que será analisado com mais 
detalhes adiante: segundo Sarmento, quanto maior for a desigualdade fática entre as 
partes na relação entre particulares, tanto menor será a proteção que deverá ser dada 
à autonomia privada. (...) Esses critérios não pretendem guiar um sopesamento, 
porque esse sopesamento não se realiza; eles são critérios para se definir o peso da 
autonomia privada em cada uma das relações envolvendo restrições a direitos 
fundamentais145. 

 

 Nos Estados Unidos da América, a doutrina e os tribunais reconhecem que empresas 

podem discriminar pela aparência, uma vez que haja necessidade razoável relacionada ao 

empreendimento econômico146. No Brasil, tendo em vista o choque principiológico 

anteriormente analisado, entendemos que atos discriminatórios estéticos são permitidos pela 

ordem jurídica, por necessidade do negócio, se obedecidos dois critérios cumulativamente: caso 

seja uma necessidade intrínseca ao próprio empreendimento econômico, como nos casos de 

                                                           
144 DIÓGENES JÚNIOR, José Eliaci Nogueira. Aspectos gerais das características dos direitos fundamentais. In: 
Âmbito Jurídico, Rio Grande, XV, n. 100, maio 2012. Disponível em: 
<http://www.ambitojuridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=11749>. Acesso em out 
2017. 
145 SILVA, Virgílio Afonso da. Obra citada, p. 154-156. 
146 “Employers could show a bfoq or business necessity for an appearance regulation or requirement. These 
defenses could be construed and applied in accordance with their interpretation and application under existing 
statutes. Employers could thus establish an appearance bfoq exists by showing that a certain appearance or 
appearance traits are reasonably necessary to, or within the essence of, normal business operation. Employers also 
could create policies requiring cleanliness, certain attire, or other uniformly prescribed standards where a 
reasonable business purpose or a health or safety concern exists. An employer should be required to demonstrate 
the existence of the standard, its uniform application, and an objectively reasonable business purpose.” 
ADAMITIS, Elizabbeth M. Appearance Matters: a Proposal to Prohibit Appearance Discrimination in 
Employment. Disponível em: 
<http://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/washlr75&div=11&g_sent=1&casa_token=&collection=
journals>. Acesso em 20 de janeiro de 2018, 12:15. 
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contratação de modelos para desfiles de divulgação de marcas de roupas; e caso o ato não tenha 

o intento de “anular ou prejudicar o reconhecimento, gozo ou exercício em pé de igualdade de 

direitos humanos e liberdades fundamentais nos campos econômico, social, cultural ou em 

qualquer campo da vida pública”147 de indivíduos e grupos estigmatizados. Respeitados tais 

parâmetros, não há que se falar em reparação civil decorrente de discriminação baseada em 

preconceitos estéticos, pois há uma “relação necessária entre o critério de diferenciação 

estabelecido e o exercício da função”148. 

 Por fim, caso os aspectos estéticos não sejam essenciais para o empreendimento 

econômico, o ordenamento jurídico brasileiro proíbe atos diferenciadores baseados em 

estereótipos, sobretudo por meio de práticas aparentemente neutras (disparate impact) que 

disfarçam a discriminação motivada por preconceitos estéticos. A título de exemplo, imagine-

se uma empresa de prestação de serviço de conserto de automóveis que contrate apenas 

trabalhadores de “boa aparência” como um meio de obstar o acesso de homens tatuados ao 

emprego. Tal prática viola claramente o princípio fundamental igualitário e, nesse caso, o manto 

da autonomia da vontade não serve como suporte normativo protetor para o ato discriminatório. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
147 RIOS, Roger Raupp. Direito da antidiscriminação: discriminação direta, indireta e ações afirmativas. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2008, p. 20-21. 
148 RIOS, Roger Raupp. Obra citada, p. 113. 
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3. RESPONSABILIDADE CIVIL COMO MECANISMO DE COMBATE À 

DISCRIMINAÇÃO ESTÉTICA 

 

3.1. Responsabilidade civil: breve histórico 

 

 Vimos no capítulo anterior em que consiste o ato diferenciador negativo pelo critério 

estético, quais normas jurídicas fundamentam a proibição de discriminação pela aparência e em 

que situações tal desigualação é legítima e harmônica com a legislação nacional. A partir deste 

ponto explanar-se-á acerca do principal mecanismo de combate à discriminação estética nas 

relações privadas: o sistema de responsabilidade previsto no atual Código Civil Brasileiro. 

 O instituto jurídico da responsabilidade civil existe desde a antiguidade. Os romanos 

desenvolveram as mais avançadas normas da época sobre a temática, sendo o Brasil herdeiro 

da rica cultura jurídica da península itálica, uma vez que se adotou por aqui o sistema jurídico 

europeu continental ou romano-germânico, também conhecido como civil law, em 

contraposição ao modelo anglo-saxão ou common law. A atual legislação nacional sobre 

responsabilidade civil está contida, primariamente, no Código Civil de 2002, mas se aplica às 

relações de trabalho, por força do parágrafo único do artigo 8o da Consolidação das Leis do 

Trabalho. Na antiguidade, os ordenamentos jurídicos se preocupavam menos com a ideia de 

ressarcir ou reparar a vítima e mais em punir o infrator e sua família ou clã. Ainda durante o 

período histórico anterior a idade média, o direito sofreu alterações e evoluiu no sentido de 

responsabilizar apenas a pessoa do infrator da ordem jurídica e não seu grupo, sendo tal 

inovação legal inaugurada primeiramente pelos povos na antiguidade oriental. Destaca-se nesse 

período o legislador sumério-babilônico, com a Lei de Talião149. Num primeiro momento, em 

Roma, cabia a vítima e seu grupo exercer a vingança privada contra o causador do dano. A 

sanção era física, mas poderia ser substituída nalguns casos pelo pagamento de quantia 

pecuniária. A Lei das XII Tábuas revela diversos ilícitos que apresentavam penalidades de 

natureza pecuniária, a exemplo do ressarcimento que era pago pelo proprietário à vítima de 

danos causados por animais150. Destaca-se, em Roma, a chamada Lex Aquilia, norma que 

regulamentou genericamente as sanções por danos patrimoniais causados pelos patrícios aos 

plebeus151. Por mais que não se possa afirmar que, na antiguidade, a responsabilidade civil já 

                                                           
149 RODRIGUES JUNIOR, Otavio Luiz. Responsabilidade Civil no Direito Romano. In: MAMEDE, Gladston; 
ROCHA, Maria Vital da; RODRIGUES JUNIOR, Otavio Luiz (organizadores). Responsabilidade Civil 
Contemporânea: Em Homenagem a Sílvio de Salvo Venosa. São Paulo: Atlas, 2011, p. 1-2. 
150 RODRIGUES JUNIOR, Otavio Luiz. Obra citada, p. 5. 
151 RODRIGUES JUNIOR, Otavio Luiz. Obra citada, p. 13-14. 
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se encontrava juridicamente sistematizada nos moldes modernos, pode-se dizer que foram 

regras romanas de direito privado que constituíram os fundamentos conceituais remotos do 

atual sistema de responsabilidade civil do ocidente.  

 Modernamente, foi mérito do primeiro Código Civil Francês, de Napoleão, a 

sistematização dos elementos configuradores da responsabilidade civil, quais sejam: conduta 

antijurídica; dano suportado por alguém (vítima); culpa do causador do dano; e nexo causal 

entre o dano e o ato do sujeito infrator da ordem jurídica152. Não se abordará com maior 

profundidade a história da responsabilidade civil, sob pena de fugir à temática proposta nesta 

pesquisa. 

 

3.2. Responsabilidade civil: caracterização e pressupostos essenciais 

 

 O primeiro Código Civil Brasileiro, datado de 1916 e conhecido pelo nome de seu 

principal idealizador, Clóvis Bevilaqua, determinava em seu artigo 159 que: “Aquele que, por 

ação ou omissão voluntária, negligência, ou imprudência, violar direito, ou causar prejuízo a 

outrem, fica obrigado a reparar o dano”, tal norma sofreu influência direta dos artigos 1382 e 

1383 do Código Civil Francês de 1804153. O atual Código Civil Brasileiro possui dispositivo 

similar ao seu antecessor: “Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência 

ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete 

ato ilícito”. Como consequência jurídica, aquele que comete o ato danoso ilícito fica obrigado 

a repará-lo (caput do art. 927 do CC/2002)154. Após investigar diversos autores, Stoco assim se 

manifestou sobre o conceito de responsabilidade civil na contemporaneidade: 

 

Por fim, resumindo e condensando o entendimento de vários autores pátrios de escol, 
como Oswaldo Aranha Bandeira de Mello, Francisco dos Santos Amaral Neto, Carlos 
Alberto Bittar e Alvaro Villaça Azevedo, a ilustre e culta jurista Maria Helena Diniz 

                                                           
152 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Responsabilidade Civil: Noções gerais. Responsabilidade Objetiva e 
Subjetiva. In: MAMEDE, Gladston; ROCHA, Maria Vital da; RODRIGUES JUNIOR, Otavio Luiz 
(organizadores). Responsabilidade Civil Contemporânea: Em Homenagem a Sílvio de Salvo Venosa. São Paulo: 
Atlas, 2011, p. 21. 
153 “Art. 1382 Any act whatever of man, which causes damage to another, obliges the one by whose fault it 
occurred, to compensate it. Art. 1383 Everyone is liable for the damage he causes not only by his intentional act, 
but also by his negligent conduct or by his imprudence.” Código Civil Francês de 1804. 
154 “Portanto, o caput, do art. 927 firma o princípio de que somente quando o agente praticar ato ilícito e desse 
comportamento resultar dano a outrem é que nasce a obrigação de indenizar. Mantém-se o binômio: ato ilícito + 
dano = reparação, herdado da teoria clássica e conservado em nosso ordenamento jurídico ao longo dos três últimos 
séculos. Importante observar que o art. 927, caput, tem estreita e umbilical relação com o art. 186, constituindo 
consectário lógico deste. Primeiro o art. 186 definiu o que seja ato ilícito. Em seguida, estabeleceu-se o nascimento 
da obrigação de indenizar, que ocorrerá quando o agente praticar um ato ilícito definido no referido art. 186 e dessa 
prática resultar dano a outrem.” STOCO, Rui. Tratado de responsabilidade civil: doutrina e jurisprudência. 10a Ed. 
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 257. 



62 
 

assim define a responsabilidade civil: "A aplicação de medidas que obriguem alguém 
a reparar o dano moral ou patrimonial causado a terceiros em razão de ato do próprio 
imputado, de pessoa por quem ele responde, ou de fato ou coisa ou animal sob sua 
guarda (responsabilidade subjetiva), ou, ainda, de simples imposição legal 
(responsabilidade objetiva)", acrescentando que essa definição guarda, em sua 
estrutura, a ideia da culpa quando se cogita da existência de ilícito e a do risco, ou 
seja, da responsabilidade sem culpa (Responsabilidade civil do empregador por ato 
lesivo de empregado na Lei n. 10.406/2002. Revista do Advogado, São Paulo, n. 70, 
ano XXIII, p. 74, jul./2003). Mas não se pode deixar de entender que a 
responsabilidade civil é uma instituição, enquanto assecuratória de direitos, e um 
estuário para onde acorrem os insatisfeitos, os injustiçados e os que se danam e se 
prejudicam por comportamentos dos outros. É o resultado daquilo que não se 
comportou ou não ocorreu secundum ius. É, portanto, uma consequência e não uma 
obrigação original, considerando que esta constitui sempre um dever jurídico 
originário, enquanto a responsabilidade é um dever jurídico sucessivo ou 
consequente155. 

 

 Modernamente existem teorias que sustentam a ideia de uma responsabilidade civil 

decorrente da “mera conduta humana como fator de imputação para que existam condenações 

civis”156. Neste trabalho acata-se a posição defendida por Carrá, que sustenta o dano como um 

dos elementos essenciais do sistema de responsabilidade civil157. Nas palavras do autor: 

 

A reparação civil, refletindo a ideia de que as sanções imanentes à Responsabilidade 
Civil são mais brandas que aquelas do Direito Penal, não poderia prestar-se a 
contemplar a punição da mera ilicitude. Vale dizer, à infração por si somente, sem 
referência ao dano concretamente realizado. (...) Nada obstante seu ideal de garantir 
um mundo melhor para todos, a Responsabilidade Civil sem danos, sobretudo aquela 
baseada em um Direito das Condutas Lesivas, pode vir na prática a tornar a vida civil 
insuportável158. 

 

 O dano a ser reparado tanto pode ser de ordem patrimonial como moral (artigo 186 do 

Código Civil). Quanto a origem da norma violada que gera o dever de indenizar, a 

responsabilidade divide-se em contratual e extracontratual. No primeiro caso a reparação 

                                                           
155 STOCO, Rui. Obra citada, p. 179. 
156 “O que se defende, dentro dessa modalidade peculiar de responsabilidade civil, é que a reparação dos danos 
deixaria de ser sua função primordial. Aliás, deixaria de ser até mesmo seu objetivo central. Agora, com efeito, a 
responsabilidade civil, completamente alterada em sua essência, teria por finalidade o estabelecimento de regras 
de comportamento e de modo consequencial a aplicação de sanções eficazes para aqueles que viessem a transgredi-
las.” CARRÁ, Bruno Leonardo Câmara. É possível uma responsabilidade civil sem dano? (III). Disponível em: 
<http://www.conjur.com.br/2016-mai-02/direito-civil-atual-possivel-responsabilidade-civil-dano-iii>. Acesso em 
29 de setembro de 2017, 23:28. 
157 “Mas há algo que não se pode mudar: a responsabilidade civil vocacionou-se ao longo de séculos para a 
repreensão do dano e não para sua prevenção direta. Nisso nada há de menor ou impróprio. Voltada para o 
patrimônio do ofensor e não para sua pessoa, ou seu atuar em sentido próprio, ela permite um equilíbrio flexível, 
diferentemente da esfera penal, entre o exercício pleno das liberdades individuais e a proteção dos interesses 
tutelados.” CARRÁ, Bruno Leonardo Câmara. É possível uma responsabilidade civil sem dano? (IV). Disponível 
em: <http://www.conjur.com.br/2016-mai-09/direito-civil-atual-possivel-responsabilidade-civil-dano-iv>. 
Acesso em 29 de setembro de 2017, 23:30. 
158 CARRÁ, Bruno Leonardo Câmara. Responsabilidade civil sem dano: uma análise crítica: limites epistêmicos 
a uma responsabilidade civil preventiva ou por simples conduta. São Paulo: Atlas, 2015, p. 192-193. 
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decorre do descumprimento de um dever que tem origem num contrato previamente existente 

entre as partes159. No segundo caso a obrigação de reparar surge a partir do momento em que 

alguém viola um dever legal a todos imposto pelo ordenamento jurídico, independentemente 

da existência de um negócio jurídico previamente existente entre o agente causador do dano e 

a vítima160. 

 O atual código civil manteve a responsabilidade subjetiva (artigos 186 e 187) já 

anteriormente prevista no Código Civil de 1916 e, complementarmente, adotou também a 

chamada responsabilidade civil objetiva, fundada no risco, nos termos do parágrafo único do 

art. 927 do CC/2002: “Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos 

casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do 

dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem”. Na Responsabilidade civil 

subjetiva há necessidade da culpa do agente, que atingiu o resultado por ter agido com 

negligência ou imprudência (artigo 186 do CC/2002). Os pressupostos que caracterizam a 

responsabilidade civil subjetiva são: conduta humana antijurídica; culpa lato sensu; nexo 

causal; e dano161. A conduta humana pode ser positiva (ação) ou negativa (omissão) e 

necessariamente antijurídica, ou seja, deve contrariar um dever jurídico. O artigo 186 do 

CC/2002 estabelece que o ato ilícito somente estará caracterizado se o comportamento for 

culposo. A culpa lato sensu abrande o dolo e a culpa stricto sensu. Culpa stricto sensu consiste 

na inobservância de um dever de cuidado e não há a intenção de provocar o dano, pois o agente 

não possui como objetivo o resultado alcançado. A culpa stricto sensu fica caracterizada pela 

inobservância do dever de cuidado por meio de uma atuação humana negligente ou imprudente. 

O dolo consiste na conduta voluntária, o agente atua conscientemente de forma que deseja que 

ocorra o resultado antijurídico ou assume o risco de produzi-lo. O nexo causal consiste na 

relação de causa e efeito entre a violação do dever jurídico e o dano. 

 A responsabilidade civil objetiva pode ocorrer nos seguintes casos (parágrafo único do 

art. 927 do CC/2002): por força de lei; ou com base na teoria do risco. Um exemplo de 

responsabilidade por força de lei se encontra no diploma normativo que regula a 

responsabilidade civil por danos nucleares e a responsabilidade criminal por atos relacionados 

                                                           
159 CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 10. ed. São Paulo: Ed. Atlas, 2012, n. 82, 
p. 305. 
160 LOPES, Hálisson Rodrigo; LEMOS, Natália Spósito. A responsabilidade civil extracontratual do Estado. In: 
Âmbito Jurídico, Rio Grande, XIV, n. 92, set 2011. Disponível em: <http://www.ambito-
juridico.com.br/site/?artigo_id=10290&n_link=revista_artigos_leitura>. Acesso em out 2017. 
161 SANTOS, Pablo de Paula Saul. Responsabilidade civil: origem e pressupostos gerais. In: Âmbito Jurídico, Rio 
Grande, XV, n. 101, jun 2012. Disponível em: 
<http://www.ambitojuridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=11875>. Acesso em set 2017. 
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com atividades nucleares162. De acordo com a teoria do risco aquele que em virtude de sua 

atividade cria risco de danos a terceiros fica obrigado a reparar, sendo irrelevante que a ação do 

agente denote culpa163. Sobre o tema, Scaff e Lemos explicam que, com base na teoria do risco, 

aquele que em virtude de sua atividade cria risco de danos a terceiros, fica obrigado a reparar, 

sendo irrelevante a discussão acerca da culpa ou dolo. Os autores utilizaram como exemplo os 

casos de responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, pois não há que se buscar dolo 

ou culpa por parte das empresas, mas a responsabilidade destas decorre dos riscos advindos de 

suas atividades164. Os riscos da atividade podem ser gerenciados e até mesmo diminuídos, mas 

sempre resta o chamado “risco residual”. Percebe-se atualmente uma atuação cada vez mais 

preventiva das empresas para minimizarem os riscos de suas atividades, uma vez que podem 

ser obrigadas a repararem danos independentemente de culpa. Atualmente as responsabilidades 

objetiva e subjetiva permanecem no ordenamento jurídico e se complementam como 

mecanismos punitivos e reparatórios nas relações privadas165. 

 

 

 

 

                                                           
162 “Art. 4º - Será exclusiva do operador da instalação nuclear, nos termos desta Lei, independentemente da 
existência de culpa, a responsabilidade civil pela reparação de dano nuclear causado por acidente nuclear: I - 
ocorrido na instalação nuclear; Il - provocado por material nuclear procedente de instalação nuclear, quando o 
acidente ocorrer: a) antes que o operador da instalação nuclear a que se destina tenha assumido, por contrato 
escrito, a responsabilidade por acidentes nucleares causados pelo material; b) na falta de contrato, antes que o 
operador da outra instalação nuclear haja assumido efetivamente o encargo do material; III - provocado por 
material nuclear enviado à instalação nuclear, quando o acidente ocorrer: a) depois que a responsabilidade por 
acidente provocado pelo material lhe houver sido transferida, por contrato escrito, pelo operador da outra instalação 
nuclear; b) na falta de contrato, depois que o operador da instalação nuclear houver assumido efetivamente o 
encargo do material a ele enviado.” Lei 6.453/1977. 
163 SCAFF, Fernando Campos; LEMOS, Patrícia Faga Iglecias. Da culpa ao risco na responsabilidade civil. In: 
MAMEDE, Gladston; ROCHA, Maria Vital da; RODRIGUES JUNIOR, Otavio Luiz (organizadores). 
Responsabilidade Civil Contemporânea: Em Homenagem a Sílvio de Salvo Venosa. São Paulo: Atlas, 2011, p. 
79-80. 
164 SCAFF, Fernando Campos; LEMOS, Patrícia Faga Iglecias. Obra citada, p. 80-82. 
165 “Assim, concordamos com o dizer de Savatier (apud HIRONAKA, 2005, p.131) “Culpa e risco, anuncia o 
renomado jurista, devem deixar de ser considerados fundamentos da responsabilidade civil para ocuparem o lugar 
que efetivamente ocupam, isto é, a posição de fontes da responsabilidade, sem importar se uma delas tem primazia 
sobre a outra, sem a preocupação de que uma aniquila a outra, mas importando saber que, embora tão mais 
frequentes os casos de responsabilidade subjetiva, embasada na culpa, persistem existindo os casos em que se 
registrará a insuficiência desta fonte, quando, então, abrir-se-á a oportunidade da reparação do dano pelo viés da 
nova fonte, a do risco”. Note-se que se pretende demonstrar com o raciocínio acima explicitado é que, as noções 
de culpa ou de risco não mais se concebem como fundamentos da responsabilidade civil, devendo, portanto, 
ocuparem outro patamar, o patamar de fontes da responsabilidade civil.” BARBOSA, Arykoerne Lima. A 
responsabilidade pressuposta à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e da aplicação do mise en danger. 
In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, XIV, n. 86, mar 2011. Disponível em: <http://www.ambito-
juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=9055>. Acesso em set 2017. 
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3.3. Responsabilidade civil pressuposta 

 

 Hironaka, no Brasil, tem defendido a expansão das hipóteses legais de reparação de 

danos acobertadas pelo sistema de responsabilidade civil, tendo em vista a crescente 

possibilidade de danos que as pessoas podem sofrer numa sociedade que utilizada cada vez 

mais intensamente novas tecnologias. Para a autora, nos presentes dias, a reparação dos danos 

atrelada apenas a culpa do agente, ao risco decorrente da atividade e as hipóteses legais de 

responsabilidade sem culpa se revela insuficiente, vez que deixa em inúmeros casos concretos 

pessoas desprotegidas pelo sistema de responsabilidade civil166. Hironaka defende um sistema 

geral de responsabilização objetiva, que parte da “idéia de se apresentar a exposição a um perigo 

como um critério geral de justificação do dever de reparar”167, assim explicando o que chamou 

de responsabilidade pressuposta: 

 

Segundo a nossa visão, e a partir da incansável reflexão acerca do assunto, até aqui, 
uma mise en danger otimizada tenderia a corresponder ao que chamamos de 
responsabilidade pressuposta e poderiam ser descritos assim os traços principais que 
ela contém: 1) risco caracterizado (fator qualitativo): é a potencialidade, contida na 
atividade, de se realizar um dano de grave intensidade, potencialidade essa que não 
pode ser inteiramente eliminada, não obstante toda a diligência que tenha sido 
razoavelmente levada a cabo, nesse sentido; 2) atividade especificamente perigosa 
(fator quantitativo): subdivide-se em: a) probabilidade elevada: corresponde ao caráter 
inevitável do risco (não da ocorrência danosa em si, mas do risco da ocorrência). A 
impossibilidade de evitar a ocorrência nefasta acentua a periculosidade, fazendo-a 
superior a qualquer hipótese que pudesse ter sido evitada pela diligência razoável; b) 
intensidade elevada: corresponde ao elevado índice de ocorrências danosas advindas 
de uma certa atividade (as sub-espécies deste segundo elemento podem, ou não, 
aparecerem juntas; não obrigatoriamente). Portanto, e a partir desta súmula do que se 
idealiza quanto a uma mise en danger, provavelmente seria possível retratar o critério 
buscado para lhe conferir o status de uma règle de valeur, da seguinte maneira: 1) este 
critério deve descrever a potencialidade perigosa das atividades que podem ensejar a 
responsabilização pelo viés da mise en danger; 2) não deve ser taxativo ou 
enumerativo, para não fechar as portas para futuros danos, ainda não conhecidos; 3) 
não deve ser tão elástico que acabe por suportar (ou por deixar entrar) variáveis que 
não se encaixem na verdadeira potencialidade perigosa de uma atividade; 4) 
estabelecido o nexo causal (dano x atividade perigosa), o executor da atividade é 
considerado o responsável pela reparação (tout court); 5) essa responsabilidade civil 
deve ter como finalidade exclusivamente a reparação da vítima, sem qualquer abertura 
à exoneração dos responsáveis, à face de provas liberatórias (assemelhadas às contra-
provas, nas presunções juris tantum); 6) não deve admitir excludente de 

                                                           
166 “No entanto, se é verdade que houve um tempo em que a insuficiência da culpa como critério norteador ou 
como fundamento certeiro do dever de indenizar se fez claramente sentir, é bem verdade, outrossim, que apenas 
aguardar a previsão legal, caso a caso, para a conformação do viés objetivo da responsabilização é circunstância 
que tantas vezes tem atado a percuciência do direito, tem engessado seu exercício em face do dano concretizado e 
tem, insuportavelmente, deixado sem resultado a situação prejudicial enfrentada pela vítima de danos.” 
HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. Responsabilidade pressuposta evolução de fundamentos e de 
paradigmas da responsabilidade civil na contemporaneidade. Revista da Faculdade de Direito da UFG, V. 31, N. 
1 (2007), p. 33/59, p. 50. Disponível em: <https://www.revistas.ufg.br/revfd/article/view/12029/7983>. Acesso 
em 30 de setembro de 2017, 12:05. 
167 HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. Obra citada, p. 54. 
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responsabilidade; 7) pode, eventualmente, admitir o regresso (ação de regresso), mas 
que se dará pelas provas que o demandado possa fazer nessa outra ação, e que 
demonstrariam a culpa de outrem, contra o qual regressaria168. 

 

 Os fundamentos constitucionais de uma cláusula geral de responsabilidade sem culpa 

(objetiva), segundo a autora referida, seriam os princípios da solidariedade social e da dignidade 

humana, pois a responsabilidade pressuposta parte da preocupação primordial com a vítima que 

suportou danos injustos. 

 Por fim, a cláusula geral de reparação civil presente na legislação codificada (caput do 

art. 927 do CC/2002) será adotada neste trabalho como o principal mecanismo jurídico de 

combate aos atos proibidos baseados em preconceitos estéticos, uma vez que a presente 

investigação se encontra no campo do direito privado. 

 

3.4. A proteção contra discriminação no direito contratual 

 

 Seguir os padrões de beleza impostos pela sociedade em alguns casos é uma questão de 

escolha pessoal, como usar piercings, brincos, tatuagens, cabelos e barbas mais volumosos; 

noutros é uma impossibilidade fisiológica, como para pessoas com obesidade patológica, 

marcas de doenças externas ao corpo, deficiência física ou queimaduras. Para uma adequada 

compreensão da discriminação estética no Brasil, também é importante entender os verdadeiros 

extremos socioeconômicos de nossa realidade: de um lado uma maioria de pessoas que não 

dispõem do mínimo para uma vida digna, como serviços de saúde, educação, segurança, 

saneamento básico, dentre outros; do outro lado um pequeno número de famílias detentoras da 

maior parte da riqueza produzida pelo país. Estes grandes hiatos socioeconômicos presentes na 

realidade brasileira não podem ser ignorados nas relações contratuais, como as de consumo, em 

que uma das partes, o consumidor, normalmente se submete integralmente aos termos do 

contrato ditado pelo fornecedor. Também o contrato de trabalho tem o condão de subordinar 

intensamente uma das partes da relação, o empregado, à vontade da outra, o empregador. Este 

tópico possui como objetivo trazer algumas análises e observações acerca da proteção jurídica 

específica contra discriminação estética nas relações contratuais presente no direito privado 

brasileiro. Voltando à dicotomia autonomia da vontade e direitos fundamentais nas relações 

entre particulares, Silva traz dois critérios que justificariam o afastamento daquela em favor 

                                                           
168 HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. Obra citada, p. 56-57. 
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destes. São eles: a “assimetria entre as partes envolvidas” e “autonomia real e autonomia 

aparente”, perfeitamente aplicáveis às relações consumeristas e laborais brasileiras: 

 

Um dos parâmetros mais recorrentes para uma eventual desvalorização da autonomia 
privada baseia-se na assimetria entre as partes envolvidas na relação entre 
particulares. Segundo Daniel Sarmento “quanto maior for a desigualdade [fática entre 
os envolvidos], mais intensa será a proteção ao direito fundamental em jogo, e menor 
a tutela da autonomia privada. Ao inverso, numa situação de tendencial igualdade 
entre as partes, a autonomia privada vai receber uma proteção mais intensa, abrindo 
espaço para restrições mais profundas ao direito fundamental com ela em conflito”. 
(...) O fator decisivo para se saber se restrições a direitos fundamentais no seio de uma 
relação entre particulares devem ser aceitas por respeito à autonomia privada é o grau 
real de autonomia que se verifica em cada caso. Não é demais salientar, contudo, que 
não há um sopesamento entre autonomia da vontade e direito fundamental atingido, 
como já foi referido anteriormente, já que o critério “autonomia real ou aparente” é 
unilateral e diz respeito somente à própria autonomia. Assim, se a autonomia privada 
é um princípio formal, que sustentará competências para decidir livremente os termos 
de uma relação entre particulares, esse princípio formal será tão mais sólido quanto 
mais real for a autonomia privada169. 

 

 Tendo em vista a posição de fragilidade do consumidor e do empregado nas suas 

respectivas relações específicas, estes serão os dois tipos de contratos aqui analisados como 

“habitats” ideais para a prática de atos discriminatórios estéticos.  

 Primeiramente, temos em nosso país um microssistema legal próprio regulatório das 

relações de consumo, previsto majoritariamente na Lei 8.078/1990. O artigo 2° do CDC 

apresenta a definição legal de consumidor como sendo “toda pessoa física ou jurídica que 

adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”. Já o fornecedor é qualquer 

pessoa, física ou jurídica, que desenvolve “atividade de produção, montagem, criação, 

construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de 

produtos ou prestação de serviços” (Art. 3°). As relações de consumo não apenas representam 

importante modalidade contratual responsável por circulação e distribuição de riquezas, 

produtos e serviços, mas também, numa sociedade de mercado, consumir é ato necessário e 

rotineiro da vida de toda e qualquer pessoa, pois todos precisamos de alimentos, água, 

transporte, serviços de saúde, vestimentas, dentre tantos outros. No Brasil, modo geral, não 

existe uma obrigação legal de contratar, ocorre que a não celebração da avença pode ocorrer 

por motivos discriminatórios. Nesse caso, apesar de impossibilidade de reparação por danos 

advindos do contrato, pode-se verificar as circunstâncias pré-contratuais para uma eventual 

reparação civil por danos extrapatrimoniais. O CDC traz em seu artigo 30 que: “Toda 

informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de 

                                                           
169 SILVA, Virgílio Afonso da. Obra citada, p. 156-158. 
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comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor 

que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado”. Também 

se pode elencar o artigo 14 do CDC como relevante norma de proteção nas relações de consumo, 

pois prevê hipótese de responsabilidade objetiva do fornecedor quando da falha na prestação 

do serviço: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, 

pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. 

Silva traz um exemplo interessante de uma agência de viagens que optou por não celebrar 

contrato de pacote turístico com um deficiente físico em razão das necessidades especiais 

deste170. No caso, a inadequação normativa do ato discriminatório não se fundamenta apenas 

no princípio constitucional igualitário, mas também na legislação infraconstitucional 

consumerista. Pessoas obesas sofrem constantemente preconceitos advindos de sua condição 

estética nos mais variados aspectos da vida em sociedade, sobretudo costumam passar por 

inúmeros dissabores nas relações consumeristas171. Os tribunais estaduais do país há muito 

                                                           
170 SILVA, Jorge Cesa Ferreira da. A proteção contra discriminação no direito contratual brasileiro. Revista de 
Direito Civil Contemporâneo, vol. 1/2014, out-dez/2014, p. 41-65, p. 11. No mesmo sentido o seguinte aresto do 
TJ-RS: “APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRATAMENTO DESPENDIDO 
PELA COMPANHIA AÉREA À PASSAGEIRA MENOR PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS. 
DANOS MORAIS. Mantida a sentença que reconheceu o ato ilícito praticado pela ré, que não observou os direitos 
reconhecidos à autora, menor portadora de necessidades especiais, adotando em relação a ela conduta 
discriminatória. Danos morais evidenciados no caso concreto, pois a autora teve direito seu arbitrariamente violado 
pela ré. Quantum indenizatório fixado na sentença reduzido. Multa cominatória revogada, porquanto atingiu o seu 
desiderato, uma vez que a ordem liminar foi atendida, logrando a autora viajar com sua família. (TJ-RS - AC: 
70054683859 RS, Relator: Luiz Roberto Imperatore de Assis Brasil, Data de Julgamento: 26/02/2014, Décima 
Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/03/2014). 
171 “APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CINGE-SE A PRESENTE QUESTÃO NO INCONFORMISMO DA 
AUTORA QUE ALEGA TER SIDO AGREDIDA VERBALMENTE EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL 
DO RÉU APÓS TENTATIVA DE TROCA DE PRODUTO. SUPOSTA OFENSA. AUTORA QUE FOI 
CHAMADA DE "GORDA" E "GOLPISTA". A JUÍZA SENTENCIANTE COM BASE NA PROVA DOS 
AUTOS JULGOU PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO AUTORAL, CONDENANDO A RÉ AO 
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL 
REAIS). IRRESIGNAÇÃO DO RÉU QUE PUGNA PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL OU 
SUBSIDIARIAMENTE PELA REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RESPONSABILIDADE 
OBJETIVA DA RÉ. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. ARTIGO 14 DO CÓDIGO DE DEFESA 
DO CONSUMIDOR. AUTORA COMPROVOU OS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO. 
EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO COMPROVADA. A OITIVA DA TESTEMUNHA 
EM AUDIÊNCIA CONFIRMA A AGRESSÃO ALEGADA PELA AUTORA EM SUA PEÇA VESTIBULAR, 
O QUE COMPROVA A OFENSA MORAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA RÉ QUE FICOU 
DEMONSTRADA NOS AUTOS. DANO MORAL CONFIGURADO E MANTIDO EM SEU VALOR 
ORIGINAL DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), EIS QUE PRESERVA O CARÁTER PREVENTIVO-
PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO, ATENDO-SE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA 
PROPORCIONALIDADE PERTINENTES AO CASO EM QUESTÃO, CONSIDERANDO A INTENSIDADE 
DO DANO CAUSADO À PARTE, QUE DEVIDO À ATITUDE DE PREPOSTA DA RÉ, FOI SUBMETIDA À 
SITUAÇÃO DE EVIDENTE CONSTRANGIMENTO, AO SER EXPOSTA DIANTE DAS PESSOAS QUE 
ESTAVAM NO ESTABELECIMENTO COMERCIAL E PRESENCIARAM O FATO. SENTENÇA 
MANTIDA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Autora que foi efetuar troca de mercadoria no 
estabelecimento da ré, tendo sido tratada de maneira grosseira por sua preposta. 2. Prova testemunhal que 
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registram casos de diferenciação estética proibida nas relações de consumo e buscam coibir a 

prática por meio de reparações pecuniárias a serem pagas pelas empresas discriminadoras às 

vítimas172. 

 Mas as relações consumeristas não são as únicas em que se observa a prática de 

discriminação pela aparência. Na jurisprudência das cortes de direito privado de nosso país, o 

tipo de contrato em que o fenômeno diferenciador estético proibido ocorre com maior 

frequência é o de trabalho. No ambiente de trabalho, aparência pessoal é uma característica das 

mais relevantes, tanto no momento da contratação como durante a vigência do contrato. 

Mahajan informa que pessoas em harmonia com os padrões de beleza da sociedade são 

associadas a características positivas como sociabilidade, simpatia e competência; e aqueles em 

desacordo com as normas estéticas são frequentemente tidos como preguiçosos, incompetentes 

e menos produtivos173. Nos Estados Unidos, apenas algumas poucas cidades e estados possuem 

                                                           
comprova que a autora sofreu grande constrangimento e humilhação dentro do estabelecimento da ré. 3. 
Arbitramento da verba reparatória no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em consonância com os princípios da 
proporcionalidade e razoabilidade. 4. Negativa de provimento ao recurso. (TJ-RJ - APL: 04706830920118190001 
RIO DE JANEIRO NOVA IGUACU 2 VARA CIVEL, Relator: WILSON DO NASCIMENTO REIS, Data de 
Julgamento: 06/07/2016, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 
08/07/2016)” ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro TJ-RJ - APELAÇÃO: APL 
04706830920118190001 RJ. Disponível em: <https://tj-rj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/360744038/apelacao-
apl-4706830920118190001-rio-de-janeiro-nova-iguacu-2-vara-civel/inteiro-teor-360744051>. Acesso em 27 de 
outubro de 2017, 19:26. 
172 “APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 
OFENSA VERBAL. MENOR DE IDADE. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM 
INDENIZATÓRIO MANTIDO. Da norma processual aplicável ao feito 1. No caso em exame a decisão recorrida 
foi publicada após a data de 17/03/2016, logo, não se aplica a anterior legislação processual civil, de acordo com 
enunciado do STJ quanto à incidência do atual Código de Processo Civil de 2015 para as questões processuais 
definidas após aquele termo. Assim, em se tratando de norma processual, há a imediata incidência no caso dos 
autos da legislação vigente, na forma do art. 1.046 do diploma processual precitado. Mérito do recurso em exame 
2. A parte autora assevera na inicial que foi ofendida pelo cobrador de ônibus que realiza transporte urbano, 
oportunidade que foi chamada de "porca" e "gorda", pelo simples fato da postulante, que contava com 11 anos na 
época, estar com o vale transporte na boca, o que lhe causou prejuízo de ordem imaterial. Tal fato já restou 
reconhecido na decisão singular, postulando a parte autora, tão somente, a majoração do montante indenizatório. 
3. O valor a ser arbitrado a título de indenização por dano imaterial deve levar em conta o princípio da 
proporcionalidade,... bem como as condições da ofendida, a capacidade econômica do ofensor, além da 
reprovabilidade da conduta ilícita praticada. Por fim, há que se ter presente que o ressarcimento do dano não se 
transforme em ganho desmesurado, importando em enriquecimento ilícito. Quantum mantido, diante da ausência 
de recurso da parte adversa. 4. Juros moratórios devidos desde a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 
n. 54 do Superior Tribunal de Justiça, a base de 1% ao mês, na forma do artigo 406, do Código Civil, em 
consonância com o disposto no artigo 161, § 1º, do Código Tributário Nacional. Negado provimento ao apelo e, 
de ofício, alterado o termo inicial dos juros de mora. (Apelação Cível Nº 70073012387, Quinta Câmara Cível, 
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 30/08/2017). (TJ-RS - AC: 
70073012387 RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Data de Julgamento: 30/08/2017, Quinta Câmara Cível, 
Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 01/09/2017)” ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de 
Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - Apelação Cível: AC 70073012387 RS. Disponível em: <https://tj-
rs.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/494817649/apelacao-civel-ac-70073012387-rs/inteiro-teor-494817659>. 
Acesso em 27 de outubro de 2017, 19:30. 
173 “Physical beauty elicits benefits that are more than skin deep. In every aspect of our lives we are reminded that 
appearance matters. Evidence suggests that society tends to attribute to those who are physically attractive the 
added qualities of sociability, friendliness, and competence. The appropriate standards for appearance are 
measured and dictated by societal norms, for which white culture often serves as a reference. Those who do not 
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legislação antidiscriminação que reconhece “aparência” como sinal expressamente 

protegido174, inexistindo norma federal dessa natureza. No caso dos americanos, quando da 

ocorrência de atos discriminatórios baseados em estereótipos estéticos na relação de trabalho, 

as cortes judiciais têm também utilizado outras características protegidas pela lei, como idade 

e deficiência física, para assegurar reparações civis. No entanto, Mahajan sustenta que a 

permissão de discriminar pelo critério estético nas relações de trabalho tem servido como 

justificativa para a prática reiterada de atos diferenciadores proibidos pelo direito da 

antidiscriminação estadunidense175. No caso, o que se percebe é que a ausência de proibição de 

discriminar com base na aparência tem sido responsável por uma modalidade de discriminação 

interseccional nas relações de trabalho dos EUA. Em nosso país também não é raro constatar 

discriminação interseccional nas relações de trabalho, o Tribunal Regional do Trabalho da 6ª 

Região registrou simultaneamente discriminação estética e racial em desfavor de empregada176. 

                                                           
measure up to society's norms of aesthetics, appearance, and grooming are often perceived as lazy, incompetent, 
and less productive. Not only do these implicit biases affect social interactions, they also affect one's ability to 
obtain employment. Employers often use appearance as a signal of an employee's qualifications, and even after 
hiring decisions are made, employers continue to regulate the appearance of their employees through dressing and 
grooming policies.” MAHAJAN, Ritu. The Naked Truth: Appearance Discrimination, Employment, and the Law. 
Asian American Law Journal, v. 14, article 6, January 2007, p. 165. 
174 GUMIN, Mila. Ugly on the Inside: An Argument for a Narrow Interpretation of Employer Defenses to 
Appearance Discrimination. Disponível em: 
<http://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/mnlr96&div=47&g_sent=1&casa_token=&collection=jo
urnals>. Acesso em 20 de janeiro de 2018, 14:32. 
175 “While such appearance-based decisions are pervasive in the employment context, under current law it is not 
illegal for an employer to consider appearance when making hiring or other employment decisions. Generally, the 
only way an aggrieved employee can secure her day in court is by tying her appearance-based complaint to a 
category protected by Title VII, the Age Discrimination in Employment Act, or the Americans with Disabilities 
Act. However, because of the manner in which courts currently examine such claims, these statutes are unlikely 
to provide adequate relief for employees who have experienced appearance-based discrimination. The law's failure 
to address appearance-based discrimination is problematic because it serves as a proxy for other forms of 
discrimination that are explicitly prohibited by Title VII and often disadvantages minorities and women who are 
unable or unwilling to conform to prevailing appearance norms.” MAHAJAN, Ritu. Obra citada, p. 165-166. 
176 “A reclamante em seu depoimento afirmou que: “...que o Sr. Edílson, maitre, costumava chamar a depoente de 
negrinha, escrava, embora a depoente não tivesse intimidade com o mesmo para esse tipo de brincadeira; que o 
Sr. Edílson costumava tratar desta forma todos os colegas da depoente; que o Sr. Edílson dizia para a depoente “ 
faça o meu suco, ou minha vitamina, negrinha, negra, ou escrava, ou ainda, gorda”; ... que o relacionamento entre 
os funcionários era bom, entretanto a chefia sempre tratava os funcionários mal; que entre os colegas existiam 
brincadeiras saudáveis uns com os outros; que nenhum colega seu chamava a depoente de escrava, negara (sic) ou 
gorda; que existiam outros apelidos entre os colegas”. A sua testemunha, corroborando sua tese, aduziu: “...que a 
chefia da reclamante costumava tirar brincadeiras inapropriadas como, bater com o cabo do radio amador no braço 
da funcionaria, e ainda chamava a reclamante de negrinha, escrava e gorda; que a própria depoente também sofreu 
com esse tipo de situação, pois estava subordinada aos mesmo chefe; que os chefes que tinham esse procedimento 
era a Sra. Ana Paula e o Sr. Kleber; ... que conhece o Sr. Edílson que era maitre da reclamada; que o Sr. Edílson 
tinha o mesmo procedimento do SR. Kleber e D. Ana Paula; que o mesmo costumava dizer na frente de outros 
colegas “trabalha negrinha, trabalha escrava”; que havia se esquecido do Sr. Edílson porque o mesmo tinha sido 
demitido da empresa e por isso não se referiu ao mesmo no inicio do seu depoimento; ... os chefes tiravam as 
brincadeiras apenas com os funcionários que eram mais próximos e com quem tinham mais afinidade; que com os 
funcionários que eram mais distante os chefes não tiravam o tipo de brincadeira já relacionados acima”. Tenho 
que o ambiente de trabalho não é lugar propício para brincadeiras, principalmente de mau gosto, com conotação 
discriminatória, feitas por certos prepostos, imbuídos de poderes conferidos pela empresa, que agem de forma 
temerária, perseguindo e humilhando seus subordinados que, ante o temor de perder o emprego, submetem-se a 
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 No Brasil, não existe proibição expressa de discriminar pelo critério estético, nem na 

legislação constitucional nem infraconstitucional. Porém, a disposição do inciso IV do Art. 3º 

da CF/88 proíbe genericamente qualquer forma de discriminação negativa desarrazoada. A 

proibição de discriminação por aparência decorre essencialmente do princípio fundamental 

igualitário e dos direitos de personalidade. O inciso XLI do Art. 5º da Constituição determina 

que: “a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais”. 

No campo trabalhista, a CF/88 traz importante norma antidiscriminação no inciso XXXI do 

Art. 7º, pois os deficientes físicos são um dos grupos alvos de discriminação por aparência177.  

 Na relação de trabalho, assim como na de consumo, nenhuma das partes é obrigada a 

celebrar o contrato, porém, caso fique constatado que o trabalhador não foi contratado por um 

motivo discriminatório, como possuir tatuagens e sendo essa condição irrelevante à função a 

ser desempenhada na empresa, pode o obreiro pleitear a devida reparação por danos 

estritamente imateriais com fundamento na legislação codificada civil. Na vigência do contrato 

de trabalho, empregado e empregador são obrigados a respeitarem-se reciprocamente e não 

macularem a honra um do outro. No curso do contrato, caso o trabalhador venha a sofrer 

discriminação motivada por preconceitos estéticos pelo empregador ou preposto da empresa, a 

Consolidação das Leis do Trabalho prevê mecanismo protetivo chamado rescisão indireta178, 

em que aquele pode considerar rescindido o pacto de labor e pleitear judicialmente todas as 

parcelas que lhe seriam devidas como se dispensado sem justa causa fosse, tais como a multa 

                                                           
essas arbitrariedades que solapam a sua dignidade e amor próprio. Sendo assim, entendo como comprovado o dano 
moral perpetrado contra a autora. DANOS MORAIS - CABIMENTO - O ambiente de trabalho não é lugar propício 
para brincadeiras, principalmente de mau gosto, com conotação discriminatória, feitas por certos prepostos, 
imbuídos de poderes conferidos pela empresa, que agem de forma temerária, perseguindo e humilhando seus 
subordinados que, ante o temor de perder o emprego, submetem-se a essas arbitrariedades que solapam a sua 
dignidade e amor próprio. Dou provimento ao recurso obreiro. Recurso obreiro provido. (TRT-6 - RO: 
42000222009506 PE 0042000-22.2009.5.06.0191, Relator: Nise Pedroso Lins de Sousa, Data de Publicação: 
15/06/2011)” BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região TRT-6 - RECURSO ORDINARIO 
TRABALHISTA: RO 42000222009506 PE 0042000-22.2009.5.06.0191. Disponível em: <https://trt-
6.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/19707964/recurso-ordinario-trabalhista-ro-42000222009506-pe-0042000-
2220095060191/inteiro-teor-104490626>. Acesso em 28 de outubro de 2017, 10:55. 
177 “Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição 
social: XXXI - proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador 
portador de deficiência.” CF/88. 
178 “Art. 483 - O empregado poderá considerar rescindido o contrato e pleitear a devida indenização quando: d) 
não cumprir o empregador as obrigações do contrato; e) praticar o empregador ou seus prepostos, contra ele ou 
pessoas de sua família, ato lesivo da honra e boa fama.” CLT. 
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fundiária179 e as parcelas do seguro-desemprego180. Neste caso, além das parcelas indenizatórias 

contratuais pelo rompimento por falta grave empresarial, o trabalhador também poderá pleitear 

cumulativamente eventual reparação por danos morais. No plano internacional, o Brasil 

reconheceu a Convenção nº 111 da Organização Internacional do Trabalho – OIT por meio do 

Decreto n. 62.150/68, que trata de discriminação em matéria de emprego e ocupação e assim 

dispõe: 

 

ARTIGO 1º 
1. Para fins da presente convenção, o termo "discriminação" compreende: 
a) Toda distinção, exclusão ou preferência fundada na raça, cor, sexo, religião, opinião 
política, ascendência nacional ou origem social, que tenha por efeito destruir ou alterar 
a igualdade de oportunidades ou de tratamento em matéria de emprego ou profissão; 
b) Qualquer outra distinção, exclusão ou preferência que tenha por efeito destruir ou 
alterar a igualdade de oportunidades ou tratamento em matéria de emprego ou 
profissão, que poderá ser especificada pelo Membro Interessado depois de consultadas 
as organizações representativas de empregadores e trabalhadores, quando estas 
existam, e outros organismos adequados. 

 

 Como se verifica, a referida norma não apresenta a aparência como um sinal 

expressamente protegido. Porém, seu artigo segundo determina que os países signatários 

deverão elaborar políticas nacionais que tenham o objetivo de “promover, por métodos 

adequados às circunstâncias e aos usos nacionais, a igualdade de oportunidade e de tratamento 

em matéria de emprego e profissão, com objetivo de eliminar toda discriminação nessa 

matéria”. Ou seja, assim como a Constituição, a Convenção nº 111 da OIT proíbe toda e 

qualquer forma de discriminação negativa injustificada em matéria de trabalho. Quanto à 

legislação infraconstitucional interna, além da CLT, merecem destaque as normas 

antidiscriminatórias previstas na Lei no 9.029/1995: 

 

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. 

                                                           
179 “Art. 18. Ocorrendo rescisão do contrato de trabalho, por parte do empregador, ficará este obrigado a depositar 
na conta vinculada do trabalhador no FGTS os valores relativos aos depósitos referentes ao mês da rescisão e ao 
imediatamente anterior, que ainda não houver sido recolhido, sem prejuízo das cominações legais. § 1º Na hipótese 
de despedida pelo empregador sem justa causa, depositará este, na conta vinculada do trabalhador no FGTS, 
importância igual a quarenta por cento do montante de todos os depósitos realizados na conta vinculada durante a 
vigência do contrato de trabalho, atualizados monetariamente e acrescidos dos respectivos juros. (...) Art. 20. A 
conta vinculada do trabalhador no FGTS poderá ser movimentada nas seguintes situações: I - despedida sem justa 
causa, inclusive a indireta, de culpa recíproca e de força maior.” Lei 8.036/1990. 
180 “Art. 2º O programa do seguro-desemprego tem por finalidade: I - prover assistência financeira temporária ao 
trabalhador desempregado em virtude de dispensa sem justa causa, inclusive a indireta, e ao trabalhador 
comprovadamente resgatado de regime de trabalho forçado ou da condição análoga à de escravo.” Lei 7.998/1990. 
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Art. 3o Sem prejuízo do prescrito no art. 2o desta Lei e nos dispositivos legais que 
tipificam os crimes resultantes de preconceito de etnia, raça, cor ou deficiência, as 
infrações ao disposto nesta Lei são passíveis das seguintes cominações: 
I - multa administrativa de dez vezes o valor do maior salário pago pelo empregador, 
elevado em cinqüenta por cento em caso de reincidência; 
II - proibição de obter empréstimo ou financiamento junto a instituições financeiras 
oficiais. 
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, 
mediante pagamento das remunerações devidas, corrigidas monetariamente e 
acrescidas de juros legais; 
II - a percepção, em dobro, da remuneração do período de afastamento, corrigida 
monetariamente e acrescida dos juros legais. 

 

 Apesar de não constar o critério estético como sinal expressamente protegido, o rol do 

artigo 1o não se apresenta como taxativo, vedando toda e qualquer conduta discriminatória 

impeditiva do acesso ou da manutenção do emprego. A Lei no 9.029/1995 é, sem dúvidas, 

avançadíssima norma antidiscriminatória do ordenamento jurídico brasileiro, pois prevê como 

penalidade para a dispensa do trabalhador por razões discriminatórias a reintegração ao 

emprego com ressarcimento integral dos valores devidos durante o período de afastamento ou, 

a critério do empregado, o recebimento de indenização substitutiva igual ao dobro da 

remuneração correspondente ao período de afastamento, além de eventual reparação pelos 

danos morais sofridos.  

 Por fim, devemos registrar crítica à inovação legal trazida pela Lei no 13.467/2017, que 

ficou mais conhecida como “reforma trabalhista”, pois afasta a aplicação subsidiária das 

disposições do Código Civil sobre reparação por danos morais nas relações empregatícias181 e 

limita sensivelmente os valores devidos ao trabalhador por este tipo de prejuízo182. Sobre a 

importância de efetivar normas antidiscriminatórias no ambiente de trabalho como expressão 

do princípio fundamental da igualdade, segue o magistério de Barzotto: 

 

No ambiente de trabalho, por dever de fraternidade, sublinha-se a condição comum e 
universal do homem como animal laborans. O estar ombro a ombro num ambiente 
laboral requer um reconhecimento entre os pares, mediado pelo trabalho em si, como 
um contributo ao bem comum. O ser trabalhador não quer ser identificado por suas 
peculiaridades além do trabalho, como homem ou mulher, crente ou não. Em síntese, 
a promoção da igualdade no mundo trabalho requer o reconhecimento da identidade 

                                                           
181 “Art. 8º - (...) Parágrafo único - O direito comum será fonte subsidiária do direito do trabalho, naquilo em que 
não for incompatível com os princípios fundamentais deste.” CLT. 
182 “Art. 223-A. Aplicam-se à reparação de danos de natureza extrapatrimonial decorrentes da relação de trabalho 
apenas os dispositivos deste Título. Art. 223-G. (...) § 1o Se julgar procedente o pedido, o juízo fixará a indenização 
a ser paga, a cada um dos ofendidos, em um dos seguintes parâmetros, vedada a acumulação: I - ofensa de natureza 
leve, até três vezes o último salário contratual do ofendido; II - ofensa de natureza média, até cinco vezes o último 
salário contratual do ofendido; III - ofensa de natureza grave, até vinte vezes o último salário contratual do 
ofendido; IV - ofensa de natureza gravíssima, até cinquenta vezes o último salário contratual do ofendido. § 3o Na 
reincidência entre partes idênticas, o juízo poderá elevar ao dobro o valor da indenização.” Lei no 13.467/2017. 
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comum do homem como ser trabalhador. Aspectos que o distinguem em outras áreas 
da vida, irrelevantes para o desempenho ocupacional, não deveriam importar ao 
exercício das atividades produtivas, delimitadas objetivamente. Neste ponto, a 
discriminação na esfera laboral significa a aplicação de critérios não relevantes para 
o desempenho de uma determinada ocupação. A aplicação destes critérios errados 
leva a uma situação de ausência de reconhecimento do contributo objetivo de 
determinado trabalhador para o bem comum. Esta ausência de reconhecimento se 
traduz em ausência de fraternidade e por isso ofende-se a dignidade da pessoa humana 
no ambiente de trabalho183. 

 

 Portanto, percebe-se que o direito privado brasileiro, previsto na Constituição Federal, 

em tratados internacionais e na legislação infraconstitucional, especialmente no Código Civil 

de 2002, no Código de Defesa e Proteção do Consumidor e na Consolidação das Leis do 

Trabalho, apresenta arcabouço normativo adequado ao combate à discriminação estética nas 

relações entre particulares, por meio de sistema de responsabilidade civil, que prevê reparação 

tanto por danos materiais quanto morais. O último capítulo desta pesquisa abordará as 

particularidades dos grupos mais frequentemente vitimados pela discriminação estética, por 

meio da análise de decisões judiciais das cortes brasileiras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
183 BARZOTTO, Luciane Cardoso. Igualdade e discriminação no ambiente de trabalho. In: BARZOTTO, Luciane 
Cardoso (coordenadora). Trabalho e igualdade: tipos de discriminação no ambiente de trabalho. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado Editora; Escola Judicial do TRT da 4a R., 2012, p. 41-42. 
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4. DISCRIMINAÇÃO ESTÉTICA E A JURISPRUDÊNCIA BRASILEIRA 

 

4.1. Tatuagens e piercings 

 

 Alterar características externas do próprio corpo, como voluntariamente possuir pinturas 

e/ou introduzir metais na pele, são o exercício de importantes direitos de personalidade, quais 

sejam, livre desenvolvimento da personalidade, intimidade e vida privada. Tal modificação 

ocorre por um ato de vontade que reflete o desejo pessoal de ser identificado de uma certa 

maneira perante os outros membros da sociedade, de se individualizar fisicamente em meio aos 

demais. Rotineiramente todos nós cuidamos da aparência: cortando o cabelo, unhas, barba, 

tomando banhos, escovando os dentes, escolhendo que tipos de roupas são mais adequadas para 

ocasiões sociais, realizando tratamentos médicos estritamente estéticos, dentre tantos outros. 

Porém possuir desenhos/pinturas (tatuagens) ou piercings na pele, no século XXI, ainda enseja 

muitos comportamentos preconceituosos em desfavor dessas pessoas que optaram por tais 

marcas corporais. Parte da sociedade ainda associa tatuagens ou piercings a falhas de caráter e, 

mesmo que infundados, tais preconceitos podem afetar seriamente a vida privada das pessoas, 

como no âmbito das relações de trabalho. Marques defende que as referidas expressões 

corporais não se apresentam como justificativas razoáveis para não contratação de alguém ao 

posto de trabalho ou dispensa do empregado: 

 

A tatuagem, a marcação ou a escarificação são alterações realizadas no corpo, as quais 
não constituem categorias de eliminação para o exercício do emprego. Poderá o 
empregador exigir, para o desempenho de qualquer atividade, a retirada dessa 
alteração através de cirurgia estética, em razão do seu poder de controle? O 
empregador pode eliminar partes do corpo de um indivíduo? As respostas são 
negativas, porque tal procedimento interfere na intimidade do empregado. Esses 
fatores independem da capacidade laborativa do indivíduo. Por egoísmo ou 
preconceito, o futuro candidato ao posto de trabalho, ou o empregado, poderão ser 
eliminados do quadro da empresa184. 

 

 Barros sustenta que a aparência do empregado pode sofrer limitações legítimas pelo 

empregador, uma vez que se consubstancia como importante aspecto do empreendimento 

econômico e do contrato de trabalho subordinado185. Defendemos que a necessidade do negócio 

                                                           
184 MARQUES, Christiani. O contrato de trabalho e a discriminação estética. São Paulo: LTr, 2002, p. 125. 
185 “A jurisprudência inclina-se no sentido de coibir trajes ou aparências suscetíveis de chocar as pessoas, 
principalmente o empregador, e não só quando isso seja prejudicial ao bom funcionamento da empresa. Em 
consequência, dependendo da situação o uso visível de tatuagens de “piercing” e de maquiagem extravagante 
poderá sofrer restrições.” BARROS, Alice Monteiro de. Proteção à intimidade do empregado. São Paulo: Ltr, 
1997, p. 138. 
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se apresenta como justificativa razoável para discriminar por motivos estéticos, conforme já 

explicado no tópico 2.4. O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região – TRT-4 condenou uma 

empresa a reparar por danos morais um trabalhador que foi vítima de discriminação por utilizar 

brincos e piercing186. A gerente do estabelecimento, superior hierárquica do empregado, 

ordenara que este retirasse seus brincos e piercing do nariz, sobretudo proferindo ofensas 

verbais diretas que macularam a honra trabalhador. 

 Também as pessoas tatuadas são injusta e constantemente ofendidas no ambiente de 

trabalho, recebendo tratamento desigualador desfavorável por não seguir o padrão estético 

imposto pela sociedade. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região - TRT-2 registrou 

discriminação estética proibida pela ordem jurídica. No caso, a empregada foi ofendida por sua 

supervisora pelo simples fato de possuir tatuagens, ensejando assim a condenação da empresa 

em reparar por danos morais a trabalhadora187. 

                                                           
186 “Não concorda a reclamada com sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais, arbitrada no 
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Alega que jamais houve tratamento preconceituoso, discriminatório ou 
ofensivo ao reclamante. Refere não ser verdadeiro o fato noticiado na petição inicial de ter havido discriminação 
pelo fato de o autor usar brinco. Caso mantida a condenação requer a redução do valor arbitrado à indenização. 
Sem razão. Dano é o prejuízo sofrido por alguém, em consequência da violação de um direito. A teor do 
preceituado no art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal de 1988, é assegurada indenização por dano moral 
quando violadas a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. O dano moral incide sobre bens de 
ordem não material, quando afeta direitos relacionados à personalidade. É o dano sofrido nos sentimentos de 
alguém, em sua honra, em sua consideração social ou laboral. Os autores costumam enumerar como bens desta 
natureza a liberdade, a honra, a reputação, a integridade psíquica, a segurança, a intimidade, a imagem e o nome. 
(...) A terceira testemunha convidada pelo reclamante, Diego Junges, assim declarou (fls. 105/106): "(...) 4. A 
gerente Fátima solicitou a autor que retirasse um brinco de que o mesmo se utilizava; acrescenta que Fátima 
também solicitou a depoente que retirasse um piercing de que o mesmo se utilizava no nariz, argumentando que" 
isso não era coisa de homem "; nem o depoente nem o autor atenderam a determinação; o depoente foi dispensado 
cerca de um mês depois do incidente; não sabe o que ocorreu em relação ao autor, uma vez que esse seguiu 
trabalhando; (...)". Por fim, entende-se que o valor arbitrado à indenização por danos morais (R$ 5.000,00 - cinco 
mil reais) está de acordo com o usualmente deferido nesta Justiça Especializada para os casos análogos, não se 
tendo por elevado, nem insuficiente, pois não se trata de valor irrisório, diante dos danos sofridos. Veja-se que a 
quantificação da indenização é subjetiva, de acordo com a análise da prova produzida, e, no caso dos autos, 
considerando-se o período contratual do reclamante, o seu padrão salarial, bem como o poder econômico da 
reclamada, entende-se que o valor arbitrado mostra-se adequado à extensão dos danos sofridos. Portanto, entende-
se que deve ser mantido o valor arbitrado à indenização por danos morais, como reparação pela dor moral sofrida 
pelo reclamante. (TRT-4 - RO: 00008936520135040303, Data de Julgamento: 23/06/2016, 5a. Turma)” BRASIL. 
Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região TRT-4 - Recurso Ordinário: RO 00008936520135040303. Disponível 
em: <https://trt-4.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/430492875/recurso-ordinario-ro-8936520135040303/inteiro-
teor-430492900>. Acesso em 03 de novembro de 2017, 21:47. 
187 “Aduz a reclamada, ora recorrente, que a autora não comprovou os elementos indispensáveis para reparação do 
dano moral, especialmente sua culpa e o dano à sua honra ou imagem. E caso mantida a condenação, sustenta ser 
excessivo o valor arbitrado na origem, qual seja, R$ 10.000,00 (dez mil reais), pretendendo seja limitado o valor 
a um salário nominal da reclamante. A autora alegou, na exordial, que sua superiora hierárquica na ré, a Sra. 
Neuracir Fernandes, constantemente a agredia verbalmente, proferindo palavras rudes e de baixo calão, chamando-
a de “maloqueira”, dirigindo-se a ela aos gritos, e que tal comportamento inadequado causou-lhe danos na esfera 
imaterial. Em audiência, alegou “que a gerente de caixas, Sra. Neuracir Fernandes, tratava mal a depoente, tendo 
a apelidado de "Kelly quebra barraco", e falava para os demais funcionários não se aproximarem dela que não era 
boa influência; que um dia a depoente chegou de macacão, que deixava exposta suas tatuagens, e a Sr. Neuracir 
chamou a atenção da depoente na frente de todos os funcionários, falando que não queria que ela circulasse assim 
pelo supermercado; que a Sra. Neuracir também gritava com a depoente, chegando a bater a porta na sua cara e 
mandar para ‘aquele lugar’” (fl. 42). Já sua testemunha, confirmando suas alegações, depôs que “a gerente Sra. 
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 Os tribunais trabalhistas brasileiros há muito registram casos de discriminação em 

desfavor de empregados que possuem tatuagens, piercings e brincos. Como se viu pelos casos 

trazidos, utilizam os regramentos de responsabilidade civil e de proteção aos direitos de 

personalidade como fundamento para condenações em reparações por danos morais ou 

materiais. Ainda assim, nas relações particulares, a autonomia da vontade acaba por permitir 

certas desigualações, como decorrência da maior liberdade que as pessoas possuem no âmbito 

privado, a exemplo da possibilidade de não contratar para vaga de emprego pessoa tatuada ou 

com piercing, por necessidade imperiosa do negócio. Já o Estado está limitado pelo princípio 

da legalidade estrita, nos termos do artigo 37 da Constituição188. Segundo Meirelles: “Na 

administração pública não há liberdade nem vontade pessoal. [...]. A lei para o particular 

significa ‘poder fazer assim’; para o administrador público significa ‘deve fazer assim’”189. 

Tendo isso em vista, pode o Estado Brasileiro discriminar por motivos estéticos? Para responder 

esse questionamento, far-se-á uma análise de um recente e importante caso julgado pela 

Suprema Corte: o Recurso Extraordinário 898.450 - São Paulo. 

 O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 898.450 - São 

Paulo, reconheceu a discriminação estética como modalidade específica de discriminação 

negativa proibida pela ordem constitucional. O Recurso Extraordinário trata do caso em que o 

Edital DP - 002/321/2008 do concurso público da polícia militar do Estado de São Paulo definia 

que o candidato seria desclassificado do certame em caso de possuir tatuagem visível quando 

                                                           
Neuracir Fernandes era uma pessoa muito difícil de se lidar e tinha um gênio muito forte; que já viu a Sra. Neuracir 
gritar com a reclamante, chamá-la de barraqueira e maloqueira, bater na mesa e bater a porta; que a Sra. Neuracir 
tratava mal todos os funcionários, mas em especial com a reclamante; que presenciou a Sra. Neuracir reclamar 
com a reclamante de que estava deixando suas tatuagens expostas; que isso ocorreu antes do horário de entrada da 
reclamante; que nunca tinha reparado que a reclamante tinha tatuagem porque usavam uniforme, só ficando 
sabendo quando a Sra. Neuracir reclamou; (...) que também presenciou a Sra. Neuracir alterada mandar a 
reclamante ‘se fuder’” (fl. 43). Do cotejo do conjunto fático-probatório constante dos autos, portanto, vê-se que a 
autora se desincumbiu satisfatoriamente de seu ônus, eis que provado o comportamento inadequado de sua 
supervisora, que foge ao padrão mínimo de urbanidade exigido no âmbito das relações de trabalho, sendo que este 
submeteu a reclamante a tratamento constrangedor, desrespeitoso e lesivo à sua honra, por meio de agressões 
verbais e xingamentos, que ocorreram até na presença de outros funcionários. Assim, ao não fiscalizar e punir o 
comportamento desrespeitoso de sua funcionária, agiu a ré com culpa, permitindo o dano causado à reclamante. 
Portanto, é inegável a lesão ao patrimônio jurídico imaterial da trabalhadora ofendida, que recebeu tratamento 
inadequado de sua superiora hierárquica na reclamada. Comprovado o ato ilícito que causou a humilhação e o 
constrangimento suportados pela autora, há prejuízo moral que deve ser indenizado, pelo que não assiste razão à 
reclamada. (TRT-2 - RO: 00002800220155020054 SP, Relator: VALDIR FLORINDO, 6ª TURMA, Data de 
Publicação: 11/07/2016)” BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região TRT-2 - RECURSO 
ORDINÁRIO: RO 00002800220155020054. Disponível em: <https://trt-
2.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/396789427/recurso-ordinario-ro-2800220155020054-sp/inteiro-teor-
396789437>. Acesso em 03 de novembro de 2017, 22:14. 
188 “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência e, também, ao seguinte.” CF/88. 
189 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 25. Ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 82. 
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da utilização de uniforme de treinamento físico190. O candidato Henrique Lopes Carvalho da 

Silveira foi desclassificado do concurso na etapa do exame médico, momento em que restou 

constatado que possuía uma tatuagem em sua perna esquerda.  

 Inicialmente, o candidato impetrou mandado de segurança em face do Diretor do Centro 

de Seleção, Alistamento e Estudos de Pessoal da Policia Militar do Estado de São Paulo, por 

ter sido excluído de concurso para o preenchimento de vagas de Soldado PM de 2ª Classe 

daquela unidade federativa. A entidade pública acionada alegou que o candidato descumpriu as 

regras editalícias, razão pela qual foi regularmente afastado do certame. A segurança foi 

concedida e o Estado de São Paulo interpôs recurso de apelação, solicitando a reforma do 

julgado de primeiro grau, alegando em síntese que as regras do Edital 002/321/2008 

estabeleciam critérios objetivos a todos direcionados e que o candidato não os cumpria. O 

Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso do Estado de São Paulo e denegou a segurança, 

com os seguintes fundamentos: o edital é a lei do concurso e prevê validamente restrição a 

candidatos tatuados; todos os candidatos inscritos aceitaram incondicionalmente os termos do 

edital no momento da inscrição; quem faz tatuagem tem ciência das restrições sociais que 

sofrerá; a disciplina militar está baseada no respeito as regras e o candidato recorrido já estaria 

iniciando mal sua carreira pública, vez que pretende burlar norma direcionada de maneira 

uniforme a todos.  

 Não satisfeito, o candidato interpôs Recurso Extraordinário, preliminarmente 

sustentando repercussão geral e, no mérito, violação dos seguintes dispositivos constitucionais: 

artigos 1º, inciso III, 5º, inciso II, e 37, caput e incisos I e II. O candidato recorrente requereu a 

reforma do julgado, sob a alegação de inconstitucionalidade do Edital 002/321/2008, que estaria 

em choque com os princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade. A fazenda 

pública recorrida argumentou que o edital estava em harmonia com a legislação estadual que 

regula o ingresso na carreira da Polícia Militar de São Paulo e repetiu as mesmas razões acatadas 

pelo TJ/SP no acórdão local. O foco da análise deste julgado será nos argumentos relativos à 

discriminação estética realizada pelo poder executivo estadual e não nas demais questões 

discutidas nos autos. Sobre o ato normativo diferenciador estético, no mérito, o questionamento 

                                                           
190 “5.4.8. Os candidatos que ostentarem tatuagem serão submetidos à avaliação, na qual serão observados: 
5.4.8.1. a tatuagem não poderá atentar contra a moral e os bons costumes; 5.4.8.2. deverá ser de pequenas 
dimensões, sendo vedado cobrir regiões ou membros do corpo em sua totalidade, e em particular região cervical, 
face, antebraços, mãos e pernas; 5.4.8.3. não poderá estar em regiões visíveis quando da utilização de uniforme de 
treinamento físico, composto por camiseta branca meia manga, calção azul-royal, meias brancas, calçado esportivo 
preto, conforme previsão do Regulamento de Uniformes da Polícia Militar do Estado de São Paulo (R-5-PM).” 
ESTADO DE SÃO PAULO. Edital DP - 002/321/2008 - Polícia Militar do Estado. Disponível em: 
<https://www.pciconcursos.com.br/concurso/policia-militar-sp-2500-vagas>. Acesso em: 10 de novembro de 
2017, 19:27. 
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realizado foi “se uma tatuagem, visível ou não, pode obstaculizar a participação em certame 

para o desempenho de uma função pública, ainda que esse impeditivo esteja contido em lei”191. 

Acerca da possibilidade de criação de restrições normativas para o acesso a cargos públicos, 

merece transcrição o seguinte trecho do voto do relator do processo, ministro Luiz Fux: 

 

São inadmissíveis, porquanto inconstitucionais, restrições ofensivas aos direitos 
fundamentais, à proporcionalidade ou que se revelem descabidas para o pleno 
exercício da função pública objeto do certame. Destarte, toda lei deve respeitar os 
ditames constitucionais, mormente quando referir-se à tutela ou restrição a direitos 
fundamentais, o que nos leva à conclusão de que os obstáculos para o acesso a cargos 
públicos devem estar estritamente relacionados com a natureza e as atribuições das 
funções a serem desempenhadas192. 

 

 No século XXI, ainda existe muito preconceito em desfavor de pessoas tatuadas. As 

tatuagens são uma arte milenar de várias culturas ao redor do planeta, foram trazidas ao 

Ocidente por marinheiros e, nos séculos XVIII e XIX, eram ordinariamente associadas a 

elementos marginais da sociedade, como prostitutas e criminosos. Já no século XX grupos que 

contestaram o status quo cultural passaram a realizar os desenhos permanentes em seus corpos, 

tais como os roqueiros193. Logo, o estigma das tatuagens não é algo novo entre nós ocidentais. 

Alguns grupos aborígenes do país, como os waujás e os kadiwéus, já pintavam definitivamente 

os próprios corpos como ritos de passagem e também como maneira de reverenciar a natureza 

antes mesmo da chegada do colonizador europeu, porém, como se sabe, o português optou por 

substituir integralmente a cultura dos povos originários pelo cristianismo latino194. No Brasil 

foi na cidade de Santos, litoral paulista, que surgiu a arte da tatuagem como profissão, durante 

os anos 60 do século XX. A tatuagem elétrica começou com um imigrante dinamarquês 

chamado Knud Harald Lucky Gregersen, que ficou conhecido pela alcunhas de Mr.Tatto e 

Lucky. O senhor Lucky se instalou numa região do cais do porto de Santos onde era comum a 

prática da boemia e prostituição, o que contribuiu efetivamente para que as pessoas da época 

associassem tatuagens a setores marginais da sociedade, como criminosos e prostitutas195. Nos 

anos 80 e 90 os estúdios profissionais de tatuagem aumentaram rapidamente em quantidade, 

                                                           
191 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário 898.450/SP. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=898450&classe=RE&origem=AP&r
ecurso=0&tipoJulgamento=M>. Acesso em: 11 de novembro de 2017, 01:03. 
192 Voto do ministro Luiz Fux no Recurso Extraordinário 898.450 - São Paulo, p. 6. 
193 Ibid, p. 7. 
194 GONÇALVES, Rainer. História da tatuagem. Disponível em: 
<http://historiadomundo.uol.com.br/curiosidades/historia-da-tatuagem.htm>. Acesso em 11 de novembro de 
2017, 13:12. 
195 HODROJ, Gihan. História da tatuagem no Brasil. Disponível em: <http://www.artenocorpo.com/1128/historia-
da-tatuagem-no-brasil>. Acesso em 11 de novembro de 2017, 13:43. 
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especialmente nos grandes centros urbanos, e tornaram mais popular a pigmentação definitiva 

da pele, tanto entre os jovens como atraindo também adultos e idosos. O estigma da tatuagem 

diminuiu e muitos hoje compreendem o ato de tatuar o corpo como uma forma de expressão da 

identidade, bem como uma legítima maneira de manifestar pensamentos, ideias e valores, mas 

o preconceito ainda existe, marcadamente entre setores conservadores da sociedade. Possuir 

uma tatuagem não atenta contra a moral, os costumes nem contra o ordenamento jurídico 

brasileiro, razão pela qual se revela como desproporcional e desarrazoado punir pessoas pelo 

simples fato de possuírem desenhos em suas peles. A pigmentação voluntária e permanente da 

pele é um exercício da liberdade corporal e da livre manifestação de pensamento que, além de 

direitos de personalidade, também se apresentam como direitos fundamentais196.  

 Apesar de não estar expressa na CF/88 a proibição de discriminação estética, o inciso 

IV do Art. 3º veda todas as formas de discriminação negativas injustificadas e o artigo Art. 5º 

reforça tal impedimento, vez que prevê o direito a igualdade. Como se sabe, o Estado não é 

constitucionalmente proibido de realizar tratamentos diferenciadores, contanto que existam 

razões de ordem lógica, razoável e objetivas para estabelecer as desigualações, como nos casos 

das iniciativas favoráveis aos portadores de deficiências físicas e/ou mentais e também às 

mulheres. Até mesmo tratamentos negativos são permitidos, contanto que haja justificativa para 

sua realização, como enuncia a Súmula 683 da Suprema Corte: “O limite de idade para a 

inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição, quando 

possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido”. No caso dos 

concursos públicos para preenchimentos de cargos de policiais militares estaduais, a 

jurisprudência unificada tanto do STJ como da STF entendem que a lei pode limitar o ingresso 

na carreira caso o candidato não possua uma altura mínima. Portanto, as referidas cortes 

entendem como legítima a discriminação estética em desfavor de pessoas mais baixas, uma vez 

que tal fator de diferenciação se justifica tendo em vista as atividades realizadas pelos policiais 

militares197. 

                                                           
196 “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, 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: IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato; IX - é 
livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou 
licença.” Constituição do Brasil. 
197 “Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face 
de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, cuja ementa reproduzo a seguir: ADMINISTRATIVO. CONCURSO 
PÚBLICO. INGRESSO NA CARREIRA DE PRAÇA DA POLÍCIA MILITAR. EXIGÊNCIA DE ALTURA 
MÍNIMA. POSSIBILIDADE. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "é constitucional a exigência de altura 
mínima para o ingresso em carreiras militares, desde que haja previsão legal específica" (EDcl no RMS nº 34.394, 
MG, relator o Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 24.09.2012). Espécie em que a exigência de estatura mínima 
para ingresso no cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado de Goiás tem previsão legal (Lei Estadual nº 
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 A questão é: num ordenamento jurídico que possui como fundamento a igualdade, quais 

fatores de discrímen são permitidos e quais são proibidos? Como as diferenciações legais 

podem ser realizadas em termos constitucionalmente válidos? Merece transcrição integral a 

lição de Celso de Mello sobre como identificar fatores de discriminação em desconformidade 

com o princípio fundamental da igualdade: 

 

Parece-nos que o reconhecimento das diferenciações que não podem ser feitas sem 
quebra da isonomia se divide em três questões: a) a primeira diz com o elemento 
tomado como fator de desigualação; b) a segunda reporta-se à correlação lógica 
abstrata existente entre o fator erigido em critério de discrímen e a disparidade 
estabelecida no tratamento jurídico diversificado; c) a terceira atina à consonância 
desta correlação lógica com os interesses absorvidos no sistema constitucional e 
destarte juridicizados. Esclarecendo melhor: tem-se que investigar, de um lado, aquilo 
que é adotado como critério discriminatório; de outro lado, cumpre verificar se há 
justificativa racional, isto é, fundamento lógico, para, à vista do traço desigualador 
acolhido, atribuir o específico tratamento jurídico construído em função da 
desigualdade proclamada. Finalmente, impende analisar se a correlação e o 
fundamento racional abstratamente existente é, in concreto, afinado com os valores 
prestigiados no sistema normativo constitucional. A dizer: se guarda ou não harmonia 
com eles. Em suma: importa que exista mais que uma correlação lógica abstrata entre 
o fator diferencial e a diferenciação consequente. Exige-se, ainda, haja uma correlação 
lógica concreta, ou seja, aferida em função dos interesses abrigados no direito positivo 
constitucional. E isto se traduz na consonância ou dissonância dela com as finalidades 
reconhecidas como valiosas na Constituição. Só a conjunção dos três aspectos é que 
permite análise correta do problema. Isto é: a hostilidade ao preceito isonômico pode 
residir em quaisquer deles198. 

 

                                                           
15.704, de 2006, que instituiu o Plano de Carreira de Praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar 
do Estado de Goiás). Agravo regimental desprovido. (eDOC 3, p. 10). No recurso extraordinário, interposto com 
fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, II, e 37, II, do texto 
constitucional. Nas razões recursais, alega-se que o acórdão recorrido desconsiderou a exigência do cargo para 
eliminar a candidata. A Vice-Presidência do STJ inadmitiu o recurso por reputar que o tema resta precluso. Decido. 
A irresignação não merece prosperar. Inicialmente, verifico que o acórdão recorrido não diverge da jurisprudência 
do STF, segundo a qual lei formal pode prever altura mínima como condicionante para acesso a cargo público na 
Polícia Militar. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: Agravo regimental em recurso extraordinário 
com agravo. 2. Concurso público para provimento de cargos do quadro de saúde da Polícia Militar do Estado do 
Rio de Janeiro. 3. Exigência de altura mínima prevista em edital e em Lei estadual. 4. Matéria infraconstitucional. 
5. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 772418 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 
25.11.2013) Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Concurso público. Policial. Altura 
mínima. Edital. Previsão legal. Necessidade. Precedentes. 1. É pacífica a jurisprudência do Tribunal no sentido de 
somente ser legítima a cláusula de edital que prevê altura mínima para habilitação para concurso público quando 
mencionada exigência tiver lastro em lei, em sentido formal e material. 2. Agravo regimental não provido. (RE 
593198 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 1º.10.2013) Ante o exposto, conheço do presente 
agravo para negar provimento ao recurso extraordinário (art. 544, § 4º, II, b, CPC e art. 21, § 1º, RISTF). Publique-
se. Brasília, 15 de junho de 2015. Ministro Gilmar Mendes Relator Documento assinado digitalmente. (STF - 
ARE: 888466 DF - DISTRITO FEDERAL, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 15/06/2015, 
Data de Publicação: DJe-118 19/06/2015)” BRASIL. Supremo Tribunal Federal STF - Recurso Extraordinário 
com Agravo: ARE 888466 DF. Disponível em: <https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/200613842/recurso-
extraordinario-com-agravo-are-888466-df-distrito-federal>. Acesso em 11 de novembro de 2017, 18:02. 
198 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. O conteúdo jurídico do princípio da igualdade. 3a Ed. São Paulo: 
Malheiros Editores, 2010, p. 21-22. 
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 Primeiramente, o fator de desequiparação/desigualação não pode atingir um único 

indivíduo, devendo ser possível atingir um grupo, por menor que seja. Também se mostra 

necessário que a coletividade alvo da regra diferenciadora possua característica que a diferencie 

das pessoas não atingidas pela norma. O terceiro critério é talvez o mais importante para 

aferição de consonância com o princípio isonômico e determina que a norma apresente, em 

abstrato, correlação lógica entre o fator de discrímen e a desequiparação procedida. Ou seja, 

deve haver justificativa razoável para desigualar situações que, aparentemente, não mereçam 

tratamentos diversos. 

 No caso do Recurso Extraordinário 898.450 ora analisado, nota-se que as normas do 

Edital DP - 002/321/2008 estão de acordo com as duas primeiras premissas, pois a regra não 

atinge uma única pessoa e sim todos aqueles que se candidataram ao cargo de policial militar 

do Estado de São Paulo. Porém, o terceiro fator foi o determinante para a decisão da Suprema 

Corte, pois não se mostrou razoável nem justificável a discriminação contida no edital, uma vez 

que o fato de o candidato possuir tatuagem em sua perna esquerda em nada atrapalha as funções 

a serem desempenhadas no cargo de policial militar, especialmente tendo em vista que a farda 

da corporação estadual cobriria completamente a pigmentação enquanto o candidato estivesse 

em serviço. O fator de discrímen contido no Edital DP - 002/321/2008 da Polícia Militar do 

Estado de São Paulo tratou apenas de reproduzir discriminação arbitrária e irracional, pois 

possuir desenhos definitivos na pele não atrapalha as atribuições e o desempenho profissional 

de um policial militar. Que também não se alegue que tatuagens vão de encontro aos valores 

tradicionais de instituições públicas de segurança, contanto que a pigmentação não represente 

“obscenidades, ideologias terroristas, discriminatórias, que preguem a violência e a 

criminalidade, discriminação de raça, credo, sexo ou origem, temas inegavelmente contrários 

às instituições democráticas”199, ou seja, não pode a tatuagem violar os valores positivados na 

Constituição Brasileira. O ministro Luiz Fux, relator do processo, deu provimento ao Recurso 

Extraordinário e propôs que o Tribunal afirmasse a seguinte tese objetiva em sede de 

repercussão geral: “Editais de concurso público não podem estabelecer restrição a pessoas com 

tatuagem, salvo situações excepcionais em razão de conteúdo que viole valores 

constitucionais”200. Por maioria, a Suprema Corte deu provimento ao recurso, nos termos do 

voto do Relator.  

                                                           
199 Voto do ministro Luiz Fux no Recurso Extraordinário 898.450 - São Paulo, p. 17. 
200 A outra tese foi a seguinte: “Os requisitos do edital para o ingresso em cargo, emprego ou função pública devem 
ter por fundamento lei em sentido formal e material.” Voto do ministro Luiz Fux no Recurso Extraordinário 
898.450 - São Paulo, p. 34. 
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 Para os objetivos desta pesquisa, na análise do Recurso Extraordinário 898.450, convém 

mencionar que o STF reconheceu a discriminação estética como uma modalidade de 

discriminação negativa proibida pela ordem constitucional, o que se revela como um importante 

passo no combate a esta modalidade específica de violação do preceito fundamental igualitário. 

Portanto, indubitavelmente, tendo em vista as normas e valores presentes na Constituição 

Federal em vigor e o mais recente entendimento da Suprema Corte Brasileira sobre a temática, 

pode-se afirmar que fica a proibida a discriminação em desfavor dos tatuados, contanto que 

estas manifestações/expressões na aparência física das pessoas não violem valores 

constitucionais, como é o caso das pigmentações que fazem apologia aos discursos de ódio. 

 

4.2. Barba e cabelo 

 

 Uma das maneiras mais ordinárias de identificação pessoal é por meio da escolha de 

como utilizar os próprios cabelos e barba. A indústria estética, especialmente voltada para a 

mulher, é uma das mais promissoras do Brasil. De acordo com a Associação Brasileira da 

Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (Abihpec) o mercado nessa área 

movimenta mais de R$ 38 bilhões por ano, mesmo com a crise econômica que o país 

atravessa201. Alterar voluntariamente a própria aparência por meio da modelação do cabelo e 

barba consiste em exercício dos direitos a identificação pessoal e intimidade, que são direitos 

decorrentes da personalidade. O que é belo ou feio envolvendo as muitas formas de utilização 

do cabelo e barba varia de acordo com a cultura dos múltiplos grupamentos humanos existentes 

no planeta. Um caso de discriminação estética envolvendo barba se encontra no processo 

0001419-13.2012.5.03.0071, que tramitou no Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região - 

MG, em que um porteiro foi dispensado de suas funções por usar cavanhaque202. O reclamante 

era porteiro na biblioteca de uma universidade, porém contratado por uma empresa terceirizada. 

O trabalhador usava cavanhaque quando foi admitido e, após três meses da prestação dos 

serviços, a universidade exigiu que o obreiro retirasse completamente sua barba, com base em 

regulamento interno da instituição de ensino. O trabalhador se recusou e por tal razão foi 

dispensado de suas funções. O porteiro buscou o poder judiciário trabalhista, requerendo 

                                                           
201 AZEVEDO, Ellen. Mercado de estética cresce nos últimos anos, a despeito da crise. Disponível em: 
<https://www.administradores.com.br/artigos/empreendedorismo/mercado-de-estetica-cresce-nos-ultimos-anos-
a-despeito-da-crise/101833/>. Acesso em 25 de novembro de 2017, 13:46. 
202 BRASIL. Turma aumenta indenização concedida a porteiro que sofreu discriminação estética. Disponível em: 
<https://portal.trt3.jus.br/internet/imprensa/noticias-juridicas/importadas-2013-2014/turma-aumenta-
indenizacao-concedida-a-porteiro-que-sofreu-discriminacao-estetica-21-05-2014-06-05-acs>. Acesso em 25 de 
novembro de 2017, 14:44. 
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indenização por danos morais por ter sido vítima de discriminação estética. A 7ª Turma do 

TRT-MG confirmou a sentença de primeiro grau que condenou as duas empresas, 

reconhecendo dano moral a ser reparado por conta de ato discriminatório estético proibido pela 

ordem jurídica, o órgão judicante de segundo grau também majorou o valor da indenização para 

R$ 6.000,00 (seis mil reais)203.  

 Os tribunais trabalhistas do Brasil já há algum tempo reconhecem a discriminação 

estética como uma modalidade de diferenciação proibida, normalmente em ações individuais 

envolvendo reparações pecuniárias decorrentes de danos materiais e/ou morais. Ocorre que a 

discriminação estética também pode ocorrer em detrimento de toda uma coletividade, razão 

pela qual analisaremos neste tópico a ação civil pública no 0001131-19.2015.5.12.0036, que 

tramitou inicialmente perante a 6ª Vara do Trabalho de Florianópolis, vinculada ao Tribunal 

Regional do Trabalho da 12o Região. No caso, Município de Florianópolis produziu norma 

(Decreto no 3868/2005) proibindo seus guardas municipais de usarem costeletas, barbas ou 

bigodes volumosos, brincos, piercings e similares, pois denotaria falta de asseio pessoal e 

sujeitaria o guarda a pena de advertência. O Ministério Público do Trabalho, representando a 

coletividade, contestou a referida regra por meio da ACP que será aqui investigada. 

 A Lei complementar nº 75/1993, que dispõe sobre a organização, as atribuições e o 

estatuto do Ministério Público da União, determina em seu artigo 83 que compete ao Ministério 

Público do Trabalho “III - promover a ação civil pública no âmbito da Justiça do Trabalho, para 

defesa de interesses coletivos, quando desrespeitados os direitos sociais constitucionalmente 

garantidos”. Em 27/10/2015 a unidade do Ministério Público do Trabalho presente no Estado 

de Santa Catarina ajuizou ação civil pública em face do Município de Florianópolis. Tal 

demanda recebeu o número único “0001131-19.2015.5.12.0036”, sendo distribuído 

automaticamente para a 6ª Vara do Trabalho de Florianópolis, vinculada ao Tribunal Regional 

do Trabalho da 12o Região.  

 O parquet laboral afirmou em sua peça inicial que o inciso VII do artigo 72 do Decreto 

no 3868/2005 do Município acionado destoa à razoabilidade, impõe discriminação estética e 

não encontra guarida na ordem constitucional. Segue abaixo o conteúdo da referida norma, que 

                                                           
203 De acordo com o voto do juiz convocado Mauro César Silva: “A interferência da empregadora (ou da tomadora) 
na aparência física do empregado apenas se justifica em casos restritos, em que determinada condição do indivíduo 
seja capaz de interferir substancialmente no desempenho de sua função no trabalho”, e “Não é justificável que, 
para exercer a função de porteiro da biblioteca da Universidade, o empregado seja proibido de usar cavanhaque.” 
BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região TRT3 – Ação Trabalhista no 0001419-13.2012.5.03.0071. 
Disponível em: 
<http://as1.trt3.jus.br/consulta/detalheProcesso1_0.htm;jsessionid=3382843127D851F7A2CB2AC9615840B1.v
m-jb5-prd-a?conversationId=6554033>. Acesso em 25 de novembro de 2017, 14:58.  
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dispõe sobre medidas de higiene pessoal e apresentação dos guardas municipais de 

Florianópolis/SC: 

 

Art. 72 Aplicar-se-á advertência ao guarda que incorrer nas seguintes transgressões 
disciplinares: 
(...) 
VII -Apresentar-se nas formaturas diárias ou em público: 
a) com falta de asseio pessoal - costeletas, barbas ou cabelos crescidos; bigodes ou 
unhas desproporcionais; ou adornos (brincos ou outros enfeites); 
b) com o uniforme em desalinho ou desasseado, portando nos bolsos ou cinto, 
volumes ou chaveiros que prejudiquem a ética; 
c) com cestas, sacolas ou qualquer excesso de volume estranhos ao serviço. 

 

 O MPT requereu: a) que a citada norma municipal e outras semelhantes fossem anuladas 

(pois inconstitucionais); b) que o município se abstenha de produzir normas semelhantes; c) 

que o município divulgue cópias da sentença; d) multa diária em caso de descumprimento e 

condenação em danos morais coletivos. Em sua defesa de mérito, o Município demandado 

alegou que, no dia 08 de julho de 2015, limitou a aplicação do dispositivo contido no artigo 72 

do regulamento da guarda municipal por meio do Boletim Interno n. 02/2015, que determina 

em seu art. 1º "Fica permitido o uso de barbas e bigodes pelos Guardas Municipais de 

Florianópolis em serviço, desde que permanentemente bem aparados e não volumosos". Por 

fim, Florianópolis alegou que não houve no caso discriminação estética e, portanto, não há que 

se falar em dano moral coletivo, razão pela qual pediu a total improcedência dos pedidos 

contidos na inicial do MPT. No caso em comento, percebe-se sem muita dificuldade que houve 

discriminação por parte da municipalidade catarinense. Resta buscar se a diferenciação se deu 

em termos constitucionalmente válidos. A juíza responsável pelo julgamento da ACP em 

análise adotou os mesmos critérios que o STF no RE 898450/SP204 para detectar se o discrímen 

legal previsto no regulamento da guarda municipal se revelava adequado com a isonomia 

prevista na Constituição, quais sejam, aqueles lecionados por Celso Antônio Bandeira de 

Mello205.  

                                                           
204 “Parece-nos que o reconhecimento das diferenciações que não podem ser feitas sem quebra da isonomia se 
divide em três questões: a) a primeira diz com o elemento tomado como fator de desigualação; b) a segunda 
reporta-se à correlação lógica abstrata existente entre o fator erigido em critério de discrímen e a disparidade 
estabelecida no tratamento jurídico diversificado; c) a terceira atina à consonância desta correlação lógica com os 
interesses absorvidos no sistema constitucional e destarte juridicizados. Esclarecendo melhor: tem-se que 
investigar, de um lado, aquilo que é adotado como critério discriminatório; de outro lado, cumpre verificar se há 
justificativa racional, isto é, fundamento lógico, para, à vista do traço desigualador acolhido, atribuir o específico 
tratamento jurídico construído em função da desigualdade proclamada.” MELLO, Celso Antônio Bandeira de. O 
conteúdo jurídico do princípio da igualdade. 3a Ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2010, p. 21-22. 
205 Para mais detalhes, ver tópico 3.1.1. 
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 Nota-se que a norma contida no inciso VII do artigo 72 do Decreto no 3868/2005 do 

município de Florianópolis está em consonância com as duas primeiras premissas, uma vez que 

não atinge um único indivíduo e as pessoas atingidas são as que ocupam o cargo de guarda civil 

do município réu. Quanto ao terceiro quesito, deve-se perguntar: a restrição imposta pela norma 

do artigo 72 do Decreto no 3868/2005 afeta as funções desempenhadas pelo guarda civil 

municipal de Florianópolis? Parece que a resposta só pode ser negativa e que a justificativa não 

se revela minimamente plausível. Destaque para as colocações na sentença da juíza Ângela 

Maria Konrath sobre a análise dessa premissa: 

 

No entanto, compreendo que o dispositivo peca ao não possuir correlação lógica com 
as funções exercidas. Efetivamente, a estética facial do guarda municipal em nada 
influencia na eficiência do exercício de suas atribuições. Em realidade, por mais que 
se busque perquirir as razões desta restrição, não há como escapar da inarredável 
conclusão de que a motivação da regra remonta ao preconceito. 
Preconceito este que associa a utilização de barba volumosa a um suposto desleixo do 
funcionário e, por consequência, descaso para com suas atribuições. Trata-se, em 
suma, de uma presunção de personalidade, de um ideal imaginário do efetivo protetor 
do Estado do Direito, o qual representaria uma antítese da figura preconcebida (e 
preconceituosa) de seus violadores. Não há qualquer razão para tanto, pois o 
compromisso de um Guarda Municipal não se mede pela sua estética facial, tampouco 
pela utilização de tatuagens, piercings e similares. Desde que não haja apologia ao 
crime ou a argumentos incongruentes com os princípios constitucionais, não há 
substrato para que o discriminar prevaleça206. 

 

 Por último, tendo em conta as determinações presentes no inciso IV do artigo 3o e inciso 

XLI do artigo 5o da Constituição do Brasil, percebe-se que o inciso VII do artigo 72 do Decreto 

no 3868/2005 do município de Florianópolis não possui guarida constitucional. A magistrada 

reconheceu também o dano moral coletivo, pois os gestores de Florianópolis optaram por, 

irrefletidamente, reproduzir regramentos similares aos de outros Municípios. A indenização foi 

fixada no montante de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), que será destinada a programas de 

conscientização e divulgação atinente a liberdade estética no trabalho, em ações a serem geridas 

pelo Ministério Público do Trabalho. A sentença da juíza Ângela Maria Konrath, lavrada em 

05/09/2016, possui dispositivo que: a) declarou a invalidade do art. 72, inciso VII, alínea "a", 

do Decreto Municipal n. 3868/2005 e do Boletim Interno n. 02/2015; b) determinou que a 

reclamada se abstenha de restringir, impor regras ou sancionar de qualquer modo os guardas 

municipais por questões relativas à utilização de barbas, costeletas, bigodes, unhas, cabelos ou 

quaisquer outros aspectos relativos à estética facial. Em caso de descumprimento, incidirá multa 

                                                           
206 BRASIL. 6ª Vara do Trabalho de Florianópolis - Tribunal Regional do Trabalho da 12o Região. Ação civil 
pública no 0001131-19.2015.5.12.0036. Disponível em: 
<https://pje.trt12.jus.br/consultaprocessual/pages/consultas/DetalhaProcesso.seam?p_num_pje=141691&p_grau
_pje=1&dt_autuacao=&cid=59519>. Acesso em 26 de novembro de 2017, 11:05. 
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de R$ 10.000,00 por trabalhador afetado em cada ocasião; c) determinou que a reclamada 

comunique aos Guardas Municipais, no prazo de 48 horas, o inteiro teor desta decisão, fazendo 

menção ao número destes autos. Faculta-se a comunicação por meio de divulgação interno, 

desde que atinja a totalidade dos Guardas Municipais; d) condenou o Município ao pagamento 

de indenização por danos morais coletivos, no importe de R$ 200.000,00, a serem revertidos a 

programas de conscientização e divulgação atinente a liberdade estética no trabalho, em ações 

a serem geridas pelo Ministério Público do Trabalho.  

 Em 11/10/2016, o Município de Florianópolis interpôs recurso, em 11/01/2017 o apelo 

foi recebido sem efeito suspensivo, em 17/01/2017 os autos foram remetidos ao Tribunal 

Regional do Trabalho da 12a região, tendo sido distribuído por sorteio para a 3ª Câmara da 

referida Corte e tendo como relator o Desembargador Federal do Trabalho Amarildo Carlos de 

Lima. O município recorrente alegou em seu recurso, primeiramente, que a Justiça do Trabalho 

era absolutamente incompetente para conhecer a ação em razão da matéria, aduzindo que a 

relação entre os guardas municipais e o poder público é de natureza administrativa e não 

trabalhista. Em caso de manutenção da competência da justiça especializada pelo TRT, o 

recorrente requer reformas quanto as obrigações de fazer e no que tange à condenação no 

pagamento de dano moral coletivo. O MPT, em suas alegações, requereu a confirmação da 

sentença da 6ª Vara do Trabalho de Florianópolis. Por unanimidade, em 07/07/2017, os 

membros da 3ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 12a Região deram provimento ao 

recurso para “declarar a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar a presente demanda 

e, nos termos do art. 53, § 1º, do CPC/2015, declarar a nulidade dos atos decisórios já praticados 

e determinar a remessa dos autos à Justiça Comum Estadual”207. 

 Conforme a Lei Complementar Municipal n. 119/2003 de Florianópolis: “Art. 5º A 

Guarda Municipal de Florianópolis, nos casos omissos nesta Lei Complementar, obedecerá ao 

mesmo regime jurídico único em vigor para os servidores públicos municipais.” Já a Lei 

Complementar Municipal n. 063/2003 “institui o regime jurídico dos servidores públicos da 

Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Municipais, dos Poderes Legislativo e 

Executivo do Município de Florianópolis” (Art. 1º). O regime jurídico dos servidores do 

município recorrente, portanto, é estatutário, afastando assim os regramentos celetistas. Os 

juízes da 3ª Câmara entenderam que a relação entre os guardas municipais e o poder público é 

                                                           
207 BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho da 12o Região. Ação civil pública no 0001131-19.2015.5.12.0036. 
Disponível em: 
<https://pje.trt12.jus.br/consultaprocessual/pages/consultas/DetalhaProcesso.seam?p_num_pje=39035&p_grau_
pje=2&p_seq=1131&p_vara=36&dt_autuacao=17%2F01%2F2017&cid=25946>. Acesso em 26 de novembro de 
2017, 11:52. 
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de caráter jurídico-administrativo, aplicando assim o entendimento do STF consolidado na ADI 

3395-6/DF208.  

 De fato, o regime legal ao qual os guardas de Florianópolis estão submetidos é 

estatutário, portanto de caráter jurídico-administrativo e não trabalhista. Ocorre que a Emenda 

Constitucional nº 45/2004 ampliou a competência do poder judiciário laboral, nos termos que 

seguem: “Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar: I as ações oriundas da 

relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública 

direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios”. Além do mais, 

a Suprema Corte entende que a justiça especializada do trabalho é competente para dirimir 

conflitos envolvendo normas de higiene em qualquer relação de trabalho e não apenas na 

empregatícia, conforme enunciado da Súmula 736: “Compete à Justiça do Trabalho julgar as 

ações que tenham como causa de pedir o descumprimento de normas trabalhistas relativas à 

segurança, higiene e saúde dos trabalhadores”. Por mais que os guardas de Florianópolis 

estejam vinculados ao poder público por meio de um regime jurídico-administrativo, o próprio 

STF, por meio de sua Súmula 736, reconheceu a competência do poder judiciário trabalhista 

em litígios envolvendo regramentos sobre segurança, higiene e saúde em toda e qualquer 

relação de trabalho, entendimento este em plena harmonia com a Emenda Constitucional nº 

45/2004. Em 31/07/2017, o MPT interpôs recurso de revista ao Tribunal Superior do Trabalho, 

porém o TRT não admitiu o apelo. Em 22/09/2017, o Ministério Público interpôs agravo de 

instrumento em recurso de revista, que foi recebido e encaminhado ao TST. Até a data de 

finalização deste tópico da pesquisa, 06.01.2018, o Tribunal Superior do Trabalho ainda não 

proferiu decisão sobre o caso209. 

 Os guardas do Município de Florianópolis – Santa Catarina tiveram sua liberdade de 

autodeterminação estética violada, por meio de norma desproporcional, que apenas tratou de 

reproduzir um preconceito que não possui fundamentação no plano fático: possuir costeleta, 

                                                           
208 “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. 
Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de 
trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. 
I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto 
no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor 
que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. (STF - ADI-MC: 3395 DF, Relator: CEZAR PELUSO, 
Data de Julgamento: 05/04/2006, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJ 10-11-2006 PP-00049 EMENT VOL-
02255-02 PP-00274 RDECTRAB v. 14, n. 150, 2007, p. 114-134 RDECTRAB v. 14, n. 152, 2007, p. 226-245)” 
BRASIL. Supremo Tribunal Federal STF - Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade: ADI-MC 
3395 DF. Disponível em: <https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/761120/medida-cautelar-na-acao-direta-de-
inconstitucionalidade-adi-mc-3395-df>. Acesso em 26 de novembro de 2017, 11:35. 
209 BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho - AIRR - 1131-19.2015.5.12.0036. Disponível em: 
<http://www.tst.jus.br/processos-do-tst>. Acesso em 26 de novembro de 2017, 12:11. 



89 
 

barba ou bigode mais volumosos, cabelo crescido, brincos ou piercings não podem ser 

associados de forma automática a desleixo, incompetência, falta de higiene, descaso com 

atribuições funcionais ou inferioridade. Não pode o Estado, em qualquer dos poderes de todos 

os níveis federativos, adotar presunção de personalidade com base na mera estética facial das 

pessoas, sob pena de violar o princípio da igualdade, este que se revela como pilar essencial do 

Estado Democrático de Direito. O acórdão do Recurso Extraordinário 898.450/SP, proferido 

pela Suprema Corte Brasileira, mostra que a discriminação estética foi, definitivamente, 

adotada pelo Poder Judiciário como uma modalidade específica de discriminação negativa, 

sendo proibida pela ordem constitucional. A sentença proferida na Ação Civil Pública no 

0001131-19.2015.5.12.0036 se revelou em plena consonância com as normas de 

responsabilidade civil previstas no Código de 2002, aplicadas subsidiariamente ao campo 

trabalhista, pois fixou justa indenização por danos morais coletivos decorrentes de 

discriminação proibida perpetrada pelo poder público municipal. A decisão terminativa da 6ª 

Vara do Trabalho de Florianópolis, vinculada ao Tribunal Regional do Trabalho da 12o Região, 

também obedeceu aos ditames da Constituição Federal, pois se pautou em critérios objetivos 

para afastar a norma produzida pelo poder executivo do Município de Florianópolis, razão pela 

qual a decisão não poderá ser taxada de arbitrária. A julgadora a quo não incorreu em ativismo 

judicial, pois se baseou nas normas constitucionais e ordinárias aplicáveis à espécie. Claramente 

não houve violação da separação dos poderes, mas apenas legítimo controle difuso de 

constitucionalidade. Portanto, discordamos da decisão proferida pela 3ª Câmara do Tribunal 

Regional do Trabalho da 12a Região, que reconheceu a incompetência do poder judiciário 

laboral em todo e qualquer litígio entre a administração pública e os que lhe prestam serviços 

por meio de regimes jurídicos estatutários, uma vez que o acórdão lavrado vai de encontro ao 

entendimento consolidado na Súmula 736 da Suprema Corte Brasileira. Conclui-se que o 

Ministério Público passou a reconhecer atos diferenciadores estéticos como uma modalidade 

de desigualação negativa proibida pela ordem jurídica, o que representa avançado passo no 

combate a essa categoria discriminatória. 
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4.3. Obesidade 

 

 De acordo com a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, obesidade é o 

acúmulo excessivo de gordura corporal no indivíduo210. Ainda conforme informações no site 

eletrônico da referida entidade médica, o Brasil possui aproximadamente 18 milhões de pessoas 

consideradas obesas e 70 milhões de pessoas que se encontram acima do peso adequado. Um 

estudo da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, constatou que pessoas obesas 

possuem menores chances de serem contratadas para postos de trabalho, sendo preteridas até 

mesmo em comparação com outros segmentos sociais marginalizados como negros e ex-

presidiários. O mesmo estudo também registrou que pessoas acima do peso percebem salários 

menores que os de não obesos211. Atualmente vivemos numa sociedade em que as pessoas 

voluntariamente expõem seu cotidiano em redes sociais, o homem do século XXI associa sua 

felicidade à imagem que os outros enxergam dele. Um dos critérios estéticos mais básicos da 

moderna sociedade de hiperconsumo é a magreza. Ser magro é uma exigência coletiva 

especialmente intensa sobre a vida das mulheres, alvo maior que são da indústria da beleza. 

Estar sarado significa estar curado de algum mal ou alguma patologia, mas a atual sociedade de 

mercado utiliza a expressão como sinônimo de estar livre da “doença da gordura”212, mesmo 

que a pessoa não seja portadora de obesidade mórbida213 e esteja perfeitamente saudável.  

                                                           
210 SBEM. Obesidade. Disponível em: <https://www.endocrino.org.br/obesidade/>. Acesso em 26 de novembro 
de 2017, 13:55.  
211 “Um estudo da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, coordenado pelo professor de administração 
Mark Roehling, concluiu que a probabilidade de uma pessoa ser preterida na hora da contratação por estar muito 
acima do peso considerado ideal pela medicina pode ser maior que a de um negro e até de um ex-presidiário, dois 
segmentos historicamente colocados à margem da sociedade. Ele pesquisou empresas da região de Michigan e 
constatou restrições na hora de contratar, promover ou dar aumentos salariais a empregados gordos. A Associação 
para o Avanço da Aceitação da Obesidade, uma organização não-governamental com sede em San Francisco, 
chegou a fazer cálculos sobre os prejuízos financeiros. Os executivos em postos de alta gerência com 20% de 
excesso de peso ganham 4.000 dólares a menos por ano que os profissionais enquadrados no manequim esbelto. 
No caso de mulheres muito gordas, a diferença de salários pode chegar a 24% para a ocupação de cargos 
equivalentes.” OPESODOPRECONCEITO. Minoria da pesada! Disponível em: 
<https://opesodopreconceito.wordpress.com/2010/12/21/minoria-da-pesada/>. Acesso em 26 de novembro de 
2017, 14:30. 
212 CARDOSO, Sarah Pereira. Discriminação estética nas relações de trabalho. Disponível em: 
<http://acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/30871/M%20967.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso 
em: 26 de novembro de 2017, 15:17. 
213 “É caracterizada pelo excesso de peso que aumenta o risco ou causa o surgimento de doenças (chamadas de 
morbidades). Entre as morbidades (doenças) que a obesidade pode causar está o diabetes, a hipertensão arterial 
(pressão alta), a apnéia do sono, a arteriosclerose, os ataques do coração, derrames cerebrais, as artrites, varizes, 
flebites, doenças pulmonares, infertilidade, feridas nas pernas por má circulação, doenças de pele; além de 
problemas de ordem social. A obesidade grave eleva o risco do aparecimento de alguns cânceres, em mulheres, 
como o de endométrio (5,4 vezes), da vesícula biliar (3,6 vezes), do colo uterino (2,4 vezes), do ovário (1,6 vezes) 
e de mama (1,5 vezes). As taxas de mortalidade por câncer também estão aumentadas em homens obesos graves 
como, por exemplo, do cólon (1,7 vezes), e da próstata (1,3 vezes). Esses fatores acabam por dificultar e encurtar 
a vida dos pacientes obesos graves.” INSTITUTO DE CIRURGIA DO APARELHO DIGESTIVO E 
OBESIDADE – ICAD. O que é obesidade mórbida ou obesidade grave? Disponível em: 
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 Vivemos numa ditadura das silhuetas modeladas fora de casa pelas academias e dentro 

de casa pelas dietas. A discriminação realizada em detrimento de pessoas acima do peso não é 

nova na história humana, é bastante comum a associação do sobrepeso com características como 

preguiça, desídia, indolência e desvios de caráter desde a antiguidade, a Igreja medieval até 

mesmo classifica a gula como um pecado214. A discriminação contra obesos é comum no 

ambiente de trabalho, e o ato diferenciador só estará em harmonia com o ordenamento 

justrabalhista se houver justificativa legítima para o desenvolvimento da própria atividade 

empresarial, como é caso das agências de modelo, teatros e indústria do entretenimento215. 

Infelizmente, inúmeras decisões proferidas por diferentes Tribunais Regionais do Trabalho 

revelam que empregados acima do peso são constantemente vítimas de discriminação por 

aparência nas relações profissionais216. Felizmente, pelos julgados trazidos, vê-se que a Justiça 

                                                           
<http://www.icadgoiania.com.br/aparelho-digestivo-goiania/54-o-que-%C3%A9-obesidade-m%C3%B3rbida-
ou-obesidade-grave>. Acesso em 27 de novembro de 2017, 18:48. 
214 “O preconceito em relação à obesidade é muito antigo. Desde a Grécia antiga, e depois na Idade Média, período 
marcado pelo poder da Igreja, o obeso é considerado um indivíduo que oscila entre a preguiça e o mau caráter. É 
o preguiçoso que se nega a assumir qualquer atividade ou o fraco que se deixa arrastar pela gula, um dos sete 
pecados capitais. Portanto, o obeso costuma ser classificado como um pecador ou uma pessoa com desvios de 
caráter e personalidade.” DRAUZIO. Obesidade grau 3: tratamento e aspectos psicológicos. Disponível em: 
<https://drauziovarella.com.br/entrevistas-2/obesidade-grau-3/>. Acesso em 27 de novembro de 2017, 19:00. 
215 “O domínio da forma física é indicativo de sucesso e poder, enquanto a obesidade ou o sobrepeso demonstram 
a impotência do sujeito para com o próprio corpo. Normalmente são associados os pecados da gula e da preguiça 
para justificar o preconceito. É fácil perceber como o preconceito com os obesos é desculpado e até desejado sob 
a máscara da necessidade de levar uma vida saudável. Ocorre que, apesar da importância do controle do peso para 
a saúde, é injustificável a exclusão e humilhação das pessoas obesas. Tampouco é tolerável que pessoas gordas 
sejam discriminadas sem que sua aparência ou porte físico seja pressuposto para a atividade a ser realizada. Nesses 
casos, a capacidade laboral é desprezada em detrimento do preconceito estético.” CARDOSO, Sarah Pereira. 
Discriminação estética nas relações de trabalho. Disponível em: 
<http://acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/30871/M%20967.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso 
em: 27 de novembro de 2017, 19:20. 
216 “DANO MORAL. ASSÉDIO MORAL. Restando configurada a situação de assédio moral, onde houve o 
tratamento de gorda à reclamante por superiora hierárquica, no ambiente de trabalho, cabe o deferimento da 
indenização por dano moral pretendida. (TRT-11 00087620080061100, Relator: David Alves de Mello Júnior)” 
BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região TRT-11: 00087620080061100. Disponível em: 
<https://trt-11.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/419254870/87620080061100>. Acesso em 28 de novembro de 
2017, 17:14. 
“Dano moral. Ofensas a autora. A autora era chamada de "gorda, relaxada, barriga de pochete, topeira, pêra 
cintura". O dano moral ficou evidenciado. Em razão da condição financeira da recorrida, que se trata de emprese 
de grande porte, aumento a indenização para R$ 16.000,00. (TRT-2 - RO: 1480200540102007 SP 01480-2005-
401-02-00-7, Relator: SERGIO PINTO MARTINS, Data de Julgamento: 02/08/2007, 8ª TURMA, Data de 
Publicação: 14/08/2007)” BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região TRT-2 - Recurso Ordinário: RO 
1480200540102007 SP 01480-2005-401-02-00-7. Disponível em: <https://trt-
2.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/15831538/recurso-ordinario-ro-1480200540102007-sp-01480-2005-401-02-
00-7>. Acesso em 28 de novembro de 2017, 17:17. 
“INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. É imprescindível para que se reconheça o direito à indenização por 
assédio moral a prova do ato que o causa. Comprovação, via testemunhas, de que a reclamante era habitualmente 
chamada de "gorda" e "lerda" por sua superiora hierárquica. Reparação do dano moral que se impõe. (TRT-4 - 
RO: 00005031020135040202 RS 0000503-10.2013.5.04.0202, Relator: MARIA MADALENA TELESCA, Data 
de Julgamento: 15/07/2014, 2ª Vara do Trabalho de Canoas)” BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho da 4ª 
Região TRT-4 - Recurso Ordinário: RO 00005031020135040202. Disponível em: <https://trt-
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Especializada do Trabalho busca intensamente combater os atos diferenciadores estéticos 

violadores da ordem jurídica igualitária. 

 Conforme visto no tópico 4.1. deste capítulo, o STF julgou inconstitucional a previsão 

editalícia de concurso público que excluía sumariamente candidatos portadores de tatuagens. 

Também pessoas obesas sofrem discriminação estética pela fazenda pública. Os Tribunais de 

Justiça de São Paulo e do Rio de Janeiro reconheceram e enfrentaram a discriminação estética 

em editais de concursos. Nos casos, as normas editalícias estabeleciam limites de peso que não 

se justificam em razão das atribuições dos cargos a serem ocupados pelos candidatos217. 

                                                           
4.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/128320990/recurso-ordinario-ro-5031020135040202-rs-0000503-
1020135040202>. Acesso em 28 de novembro de 2017, 17:22. 
“O dano moral exsurge do fato de o empregador exigir, no ato admissional, que a empregada alise os cabelos e, 
diante da humilhação suportada, quando seu superior hierárquico diz, na frente de colegas de trabalho, que está 
gorda, ultrapassando o empregador os limites de atuação do seu poder diretivo para atingir a dignidade e a 
integridade física e psíquica do obreiro, justificando a reparação moral, contudo, diante do princípio da 
razoabilidade, em patamares inferiores ao estabelecido na sentença. (TRT-1 - RO: 01005232020165010062 RJ, 
Relator: MARCIA REGINA LEAL CAMPOS, Primeira Turma, Data de Publicação: 27/02/2017)” BRASIL. 
Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região TRT-1 - RECURSO ORDINÁRIO: RO 01005232020165010062 RJ. 
Disponível em: <https://trt-1.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/509297495/recurso-ordinario-ro-
1005232020165010062-rj>. Acesso em 28 de novembro de 2017, 17:25. 
217 “Agravo interno na apelação cível. Concurso de fonoaudiólogo da polícia militar do Estado do Rio de Janeiro. 
Reprovação da candidata no exame antropométrico por apresentar índice de massa corporal (IMC) superior ao 
limite estabelecido no edital do certame. Candidata que apresenta obesidade em grau I - aprovação nas etapas 
anteriores, sendo a autora classificada em 5º lugar - sentença que anulou a eliminação da autora do concurso 
público e determinou a sua participação nas etapas subsequentes. Exigência de limite de peso que não se 
compatibiliza com os atributos do cargo em questão. Aplicação analógica da súmula nº 248 deste sodalício - 
discriminação feita no edital do certame que se considera ilegal em razão de o fator de discrímen não guardar 
relação de pertinência lógica com a situação fática do caso concreto. Candidata que desempenhou com qualidade 
e presteza as tarefas que lhe foram designadas durante o estágio probatório, sendo do interesse da administração 
mantê-la na unidade de saúde, consoante declaração de seu superior hierárquico - provimento jurisdicional 
irretorquível. Recurso desprovido. Decisão mantida. (TJ-RJ - APL: 03530371220108190001 RIO DE JANEIRO 
CAPITAL 13 VARA FAZ PUBLICA, Relator: MARIO GUIMARAES NETO, Data de Julgamento: 24/09/2013, 
DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/10/2013)” ESTADO DO RIO DE JANEIRO. 
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro TJ-RJ - Apelação: APL 03530371220108190001. Disponível em: <https://tj-
rj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/380571555/apelacao-apl-3530371220108190001-rio-de-janeiro-capital-13-
vara-faz-publica>. Acesso em 28 de novembro de 2017, 18:40. 
“APELAÇÕES – AÇÃO PRINCIPAL E MEDIDA CAUTELAR INOMINADA Servidor Público Estadual – 
Candidato que é aprovado em concurso público para Agente de Fiscalização Financeira e não é empossada em 
virtude de declaração de inaptidão – Obesidade – Situação que, per si, não é idônea à negativa à posse – 
Demandante que, no mais, já ostenta vínculo jurídico com a Administração Pública Estadual – Histórico funcional 
que não dá conta de licenças-médicas e tampouco indica incongruências entre o bom desempenho do serviço 
público e o nível mórbido de obesidade da demandante – Eliminação levada a efeito em detrimento dos princípios 
da legalidade, impessoalidade e razoabilidade, pertinentes à Administração Pública, afrontando os postulados 
constitucionais da isonomia e da dignidade da pessoa humana – "A exigência de critérios discriminatórios em 
edital de concurso deve ser feita precipuamente sob o prisma da lógica, bastando verificar se a diferenciação possui 
uma justificativa racional e necessária, ou se resulta de mera discriminação fortuita" (STJ, REsp 214456/CE, 
Quinta Turma, Rel. Des. Edson Vidigal, j. 19.08.99) – Precedentes desta Corte de Justiça – Sentença mantida – 
Recursos não providos. (TJ-SP - APL: 10132590720158260071 SP 1013259-07.2015.8.26.0071, Relator: Marcos 
Pimentel Tamassia, Data de Julgamento: 27/09/2016, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 
29/09/2016)” ESTADO DE SÃO PAULO. Tribunal de Justiça de São Paulo TJ-SP - Apelação: APL 
10132590720158260071 SP 1013259-07.2015.8.26.0071. Disponível em: <https://tj-
sp.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/390043775/apelacao-apl-10132590720158260071-sp-1013259-
0720158260071>. Acesso em 28 de novembro de 2017, 18:45. 
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 Por fim, nas relações particulares, as cortes trabalhistas não são as únicas que combatem 

a violação dos direitos de personalidade de pessoas com sobrepeso. O Tribunal de Justiça do 

Rio Grande do Sul – TJ/RS condenou uma empresa a reparar por danos morais uma 

consumidora que sofreu discriminação estética. A autora da ação adentrou no estabelecimento 

comercial com sua filha para adquirir roupas para a menor de idade, ocorre que, lá chegando, o 

proprietário da empresa informou que não tinha roupas do tamanho da criança, pois esta era 

gorda e expulsou mãe e filha do local218.  

 As pessoas obesas sofrem preconceito por sua condição em várias esferas da vida. 

Apesar de a discriminação estética não estar listada expressamente na legislação nacional como 

uma forma de desigualação proibida, os tribunais têm reconhecido esse critério diferenciador 

como, em regra, vedado pelas normas do ordenamento jurídico, notadamente violador da 

isonomia e dos direitos de personalidade. Na seara privada, especialmente nas relações de 

trabalho e consumeristas, as cortes brasileiras têm condenado em reparações pecuniárias as 

pessoas físicas e jurídicas que, injustificadamente, discriminam por razões estéticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
218 “EMBARGOS INFRINGENTES. RESPONSABILIDADE CIVIL. OFENSAS VERBAIS. DO DEVER DE 
INDENIZAR. Tendo a prova oral colhida nos autos demonstrado o ato ilícito praticado pelo proprietário da pessoa 
jurídica demandada, que ofendeu a filha da autora, na presença desta, de forma desarrazoada, chamando-a de 
"gorda", expulsando as consumidoras de forma indevida do estabelecimento comercial, mostrando-se evidente o 
abalo moral apto a dar ensejo ao dever de indenizar. Relevância ao princípio da identidade física do juiz, por estar 
em contato direto com as partes e testemunhas. (TJ-RS - EI: 70050701622 RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, 
Data de Julgamento: 23/11/2012, Quinto Grupo de Câmaras Cíveis, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 
06/12/2012)” ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - Embargos 
Infringentes: EI 70050701622 RS. Disponível em: <https://tj-
rs.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/23027689/embargos-infringentes-ei-70050701622-rs-tjrs/inteiro-teor-
111205670>. Acesso em 28 de novembro de 2017, 19:55. 
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4.4. Deficiências físicas 

 

 
Fonte: O GLOBO. Menino com deficiência tem foto excluída do Instagram por ser considerada 'ofensiva'. 
Disponível em: <https://oglobo.globo.com/sociedade/menino-com-deficiencia-tem-foto-excluida-do-instagram-
por-ser-considerada-ofensiva-
21821800?utm_source=Facebook&utm_medium=Social&utm_campaign=O%20Globo>. Acesso em: 29 de 
novembro de 2017, 01:16. 
 

 O menino de 12 anos da foto se chama Harry e nasceu em Stoke-on-trent, Reino Unido, 

com síndrome de Goldenhar, doença que causa má formação nos olhos, fossas nasais, orelhas 

e maxilar. Em setembro do corrente ano a mãe do menino, Charlie Beswick, postou fotos do 

mesmo no Instagram, porém dois dias depois as imagens foram sumariamente removidas da 

rede social por não se adequarem às regras da plataforma, pois um usuário denunciou as fotos 

como sendo ofensivas ao público219. A mãe da criança ficou furiosa com o ocorrido e desabafou 

sobre o caso no Facebook, pouco depois os gestores do Instagram informaram que a exclusão 

se deu por um erro, reestabeleceram as fotos e pediram desculpas à família. Esta história nos 

mostra como as pessoas podem ser perversas quando carregam um preconceito, por mais 

desarrazoado ou injustificado que seja. 

 Não há confusão terminológica entre o que se entende como doença e deficiência. 

Doença se refere às “anormalidades da estrutura e função dos órgãos e sistemas corporais” e 

“entidades patológicas que compõem o modelo médico de saúde debilitada”220. Já o conceito 

de deficiência se extrai do ordenamento jurídico, previsto na Lei no 13.146/2015, que instituiu 

a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. O artigo 2o do referido Estatuto 

classifica como pessoa com deficiência aquela “que tem impedimento de longo prazo de 

                                                           
219 Ibidem. 
220 HELMAN, Cecil G. Doença versus Enfermidade na Clínica Geral. Tradução de Soraya Fleischer. Disponível 
em: <http://revistas.ufpr.br/campos/article/viewFile/18582/13029>. Acesso em 29 de novembro de 2017, 02:09. 
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natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais 

barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições 

com as demais pessoas”221. Também a proibição de discriminar pessoas com deficiência possui 

previsão no mesmo diploma legal222.  

 A discriminação contra deficientes não é algo novo na história humana, na Grécia e em 

Roma da antiguidade os bebês disformes que não possuíssem capacidade para o trabalho ou 

para a guerra eram sumariamente eliminados pelo Estado223. Mesmo na modernidade, pessoas 

com deficiência foram durante muito tempo tratadas exclusivamente como doentes, cabendo 

aos outros apenas lhes assistir como vítimas de uma moléstia, razão pela qual não puderam 

desenvolver plenamente suas potencialidades individuais e seus direitos básicos decorrentes da 

personalidade. Importante avanço civilizatório deu o Estado Brasileiro com a edição do Estatuto 

da Pessoa com Deficiência, pois ao invés de tratar essas pessoas com base em assistencialismos 

e piedade, a política passou a ser auxiliá-los plenamente em busca de inserção social, inclusive 

para o trabalho, corolário este da dignidade humana. No que tange a aplicação do princípio 

constitucional igualitário às pessoas com deficiência, a máxima de tratar desigualmente os 

desiguais continua válida, porém o foco agora é que eles sejam integrados plenamente no seio 

de suas comunidades, como titulares de completa cidadania que são. A promoção de igualdade 

de direitos e oportunidades passa por discriminá-los, porém de forma positiva, por meio de 

medidas e instrumentos que busquem compensar as limitações de natureza física, mental, 

intelectual ou sensorial que possuem.  

 A Carta Política Brasileira possui inúmeras normas asseguradoras de proteção 

específica, tanto na seara pública como privada, a este segmento social que foi marginalizado 

durante milênios224. Como se viu, CF/88 reservou percentual dos cargos e empregos públicos 

                                                           
221 BRASIL. Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm>. Acesso em 29 de novembro de 
2017, 02:19. 
222 “Art. 4o Toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas e não 
sofrerá nenhuma espécie de discriminação. § 1o Considera-se discriminação em razão da deficiência toda forma 
de distinção, restrição ou exclusão, por ação ou omissão, que tenha o propósito ou o efeito de prejudicar, impedir 
ou anular o reconhecimento ou o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais de pessoa com deficiência, 
incluindo a recusa de adaptações razoáveis e de fornecimento de tecnologias assistivas.” Lei no 13.146/2015. 
223 COUTINHO, Maria Luiza Pinheiro. Discriminação no Trabalho: Mecanismos de Combate 
à Discriminação e Promoção de Igualdade de Oportunidades. Disponível em: 
<http://www.oitbrasil.org.br/sites/default/files/topic/discrimination/pub/oit_igualdade_racial_05_234.pdf>. 
Acesso em: 29 de novembro de 2017, 12:01, p. 90. 
224 “Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição 
social: XXXI - proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador 
portador de deficiência; Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios: II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência; 
Art. 37. (...) VIII - a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de 
deficiência e definirá os critérios de sua admissão; Art. 40. (...) § 4º É vedada a adoção de requisitos e critérios 
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às pessoas com deficiência, porém também as empresas são obrigadas a destinar parte dos 

postos de trabalho à categoria225. Frise-se que a deficiência nem sempre advém de uma doença, 

consiste sim numa “redução de alguma habilidade ou sentido comparativamente ao padrão 

considerado normal para o ser humano”226. Portanto, o conceito não inclui apenas as pessoas 

que nasceram com algum tipo de limitação, mas também qualquer um que durante a vida, por 

doença ou acidente, venha a sofrer limitações de ordem física, mental, intelectual ou sensorial. 

Ocorre muito frequentemente de uma doença ou acidente vir a afetar diretamente a harmonia 

estética ou aparência das pessoas, como os cadeirantes ou outros que possuem mobilidade 

reduzida. Enquanto normalmente obesos são vistos com repulsa e taxados de preguiçosos, os 

deficientes são vistos como criaturas anormais e taxados de aberrações da natureza. O que 

normalmente aqueles que discriminam não percebem é que podem eles mesmos se tornarem 

pessoas com deficiência, como consequência de acidentes ou doenças.  

 No ambiente de trabalho, deficientes são “todas as pessoas cujas possibilidades de obter 

e conservar um emprego adequado e de progredir no mesmo fiquem substancialmente reduzidas 

devido a uma deficiência de caráter físico ou mental devidamente comprovada”227. A Súmula 

                                                           
diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata este artigo, ressalvados, 
nos termos definidos em leis complementares, os casos de servidores: I portadores de deficiência; Art. 201. (...) § 
1º É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos beneficiários 
do regime geral de previdência social, ressalvados os casos de atividades exercidas sob condições especiais que 
prejudiquem a saúde ou a integridade física e quando se tratar de segurados portadores de deficiência, nos termos 
definidos em lei complementar; Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, 
independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos: IV - a habilitação e reabilitação das 
pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária; V - a garantia de um salário 
mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de 
prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei; Art. 208. O dever do 
Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: III - atendimento educacional especializado aos 
portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino; Art. 227. (...) § 1º O Estado promoverá 
programas de assistência integral à saúde da criança, do adolescente e do jovem, admitida a participação de 
entidades não governamentais, mediante políticas específicas e obedecendo aos seguintes preceitos: II - criação de 
programas de prevenção e atendimento especializado para as pessoas portadoras de deficiência física, sensorial ou 
mental, bem como de integração social do adolescente e do jovem portador de deficiência, mediante o treinamento 
para o trabalho e a convivência, e a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, com a eliminação de 
obstáculos arquitetônicos e de todas as formas de discriminação.” CF/88. 
225 “Art. 93. A empresa com 100 (cem) ou mais empregados está obrigada a preencher de 2% (dois por cento) a 
5% (cinco por cento) dos seus cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência, 
habilitadas, na seguinte proporção: 
I - até 200 empregados...........................................................................................2%; 
II - de 201 a 500......................................................................................................3%; 
III - de 501 a 1.000..................................................................................................4%; 
IV - de 1.001 em diante. .........................................................................................5%.” BRASIL. Lei nº 8.213, de 
24 de julho de 1991. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8213cons.htm>. Acesso em 29 
de novembro de 2017, 14:51. 
226 RODRIGUES, Rita de Cássia Gerlach. O trabalhador com deficiência e a discriminação no ambiente de 
trabalho. In: BARZOTTO, Luciane Cardoso (coordenadora). Trabalho e igualdade: tipos de discriminação no 
ambiente de trabalho. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora; Escola Judicial do TRT da 4a R., 2012, p. 199. 
227 Artigo 1o da Convenção nº 159 da Organização Internacional do Trabalho – OIT. 
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nº 443 do TST228, que presume discriminatória a dispensa de empregados portadores do vírus 

HIV ou de outra doença grave, é um importante instrumento jurídico de combate à 

discriminação. O referido enunciado jurisprudencial da Suprema Corte do Trabalho tanto se 

aplica aos empregados obesos como aos que possuem alguma deficiência. A Justiça do 

Trabalho possui inúmeros julgados em que se observa a desigualação estética injustificada em 

desfavor de empregados com deficiências229. 

                                                           
228 “Súmula nº 443 do TST - DISPENSA DISCRIMINATÓRIA. PRESUNÇÃO. EMPREGADO PORTADOR 
DE DOENÇA GRAVE. ESTIGMA OU PRECONCEITO. DIREITO À REINTEGRAÇÃO - Res. 185/2012, 
DEJT divulgado em 25, 26 e 27.09.2012. 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.” BRASIL. Súmula nº 443 do TST. Disponível em: 
<http://www3.tst.jus.br/jurisprudencia/Sumulas_com_indice/Sumulas_Ind_401_450.html#SUM-443>. Acesso 
em 06 de janeiro de 2018, 15:50. 
229 “EMPREGADO PORTADOR DO VÍRUS DA HEPATITE C. FALSA CAUSA PARA O 
DESPEDIMENTO.DISCRIMINAÇÃO. Empregado portador do vírus HCV - hepatite C -, debilitado pela 
enfermidade incurável, sofrendo distúrbios colaterais que transtornaram sua fisionomia, deve ter assegurada a sua 
manutenção no emprego, ainda que por analogia aos artigos 1º e 4º, da Lei 9.029/95. Sua situação é similar à do 
portador do vírus HIV, não merecendo ser penalizado com a omissão da lei, que caminha a passos curtos. A 
discriminação mostra-se patente, revelando os autos a arguição, pela ré, de falsa causa para a dispensa. Recurso 
provido. (TRT-24 - RO: 1312200302124001 MS 01312-2003-021-24-00-1 (RO), Relator: MARCIO V. THIBAU 
DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 18/08/2004, 1ª Vara do Trabalho de Dourados - MS, Data de Publicação: 
DO/MS Nº 6329 de 17/09/2004, pag. 50)” BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região TRT-24 - 
Recurso Ordinário: RO 1312200302124001 MS 01312-2003-021-24-00-1 (RO). Disponível em: <https://trt-
24.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/4597128/recurso-ordinario-ro-1312200302124001-ms-01312-2003-021-24-
00-1-ro/inteiro-teor-11309161>. Acesso em 29 de novembro de 2017, 17:42. 
“TRT-PR-05-11-2004 REINTEGRAÇÃO. EMPREGADO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA. 
DISCRIMINAÇÃO. A dispensa de empregado portador de deficiência física sem que outro, nas mesmas 
condições, seja contratado para substituí-lo afronta comandos legais e constitucionais e contraria a tendência de 
convenções internacionais relacionadas ao trabalho (convenção OIT nºs. 111 e 159). A empresa privada não se 
encontra em campo neutro quando se trata de promover meios de sobrevivência digna ao trabalhador. A liberdade 
de iniciativa não representa um aval para dispensas abusivas. Trata-se de garantia constitucional que deve conviver 
em harmonia com outros valores constitucionais, como a dignidade humana, a igualdade e a valorização social do 
trabalho. Na ausência de motivação de ordem técnica, econômica, disciplinar ou financeira, presume-se que a 
dispensa decorreu de discriminação e deve ser declarada nula. Recurso a que se nega provimento para manter a 
ordem de reintegração do autor no emprego, com o pagamento dos salários do período de afastamento. (TRT-9 
1857820025905 PR 18578-2002-5-9-0-5, Relator: MARLENE T. FUVERKI SUGUIMATSU, Data de 
Publicação: 05/11/2004)” BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região TRT-9: 1857820025905 PR 
18578-2002-5-9-0-5. Disponível em: <https://trt-9.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/19024423/1857820025905-pr-
18578-2002-5-9-0-5-trt-9>. Acesso em 29 de novembro de 2017, 17:34. 
“A MM. Juíza de origem condenou a reclamada a pagar indenização de R$ 5.000,00 a título de danos morais por 
entender demonstrado que a encarregada Sra. Valdinéia apelidou a autora de "manquinha", em patente alusão 
depreciativa à sua deficiência física. (...) Nesse sentido, entendo que restou robustamente provado o fato ensejador 
da indenização pelos danos morais, ou seja, o dano presumido no próprio fato atentatório a direito personalíssimo 
obreiro. Destaco, que a reclamante possui deficiência física nas pernas, e por tal razão recebeu o apelido vexatório 
de "manquinha" por sua encarregada, restando totalmente descabida a alegação patronal de que o apelido não foi 
impingido de forma vexatória ou depreciativa. (...) DANOS MORAIS. DISCRIMINAÇÃO. DIREITO À 
INDENIZAÇÃO. Comprovada a violação à dignidade do trabalhador, decorrente de prática discriminatória 
perpetrada por superior hierárquico em serviço, é devida indenização por danos morais. (TRT18, RO - 0001307-
43.2012.5.18.0001, Rel. LUCIANO SANTANA CRISPIM, 2ª TURMA, 05/12/2012)” BRASIL. Tribunal 
Regional do Trabalho da 18ª Região TRT-18 - Recurso Ordinário Trabalhista: RO 00013074320125180001 GO 
0001307-43.2012.5.18.0001. Disponível em: <https://trt-18.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/208304518/recurso-
ordinario-trabalhista-ro-13074320125180001-go-0001307-4320125180001/inteiro-teor-208304528>. Acesso em 
29 de novembro de 2017, 18:07. 
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 A Justiça do Trabalho não é a única que registra desigualações negativas proibidas pela 

lei em desfavor de deficientes físicos. Também nas relações de consumo as cortes brasileiras 

combatem a discriminação contra pessoas com deficiência. Encontramos alguns arestos de 

Tribunais de Justiça que condenaram empresas a indenizarem por danos morais consumidores 

com deficiência que foram alvos de discriminação em razão da aparência230. 

 Por fim, conclui-se que as pessoas com deficiência sofrem, além das limitações de 

natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o peso do preconceito, por meio de atos 

discriminatórios injustificados proibidos pelo complexo rol de normas constitucionais, 

internacionais e ordinárias contidas no ordenamento jurídico brasileiro. As cortes de justiça do 

país competentes em matéria de direito privado, notadamente nas relações de trabalho e 

consumeristas, têm buscado, por meio do sistema de responsabilidade civil, penalizar as pessoas 

físicas e jurídicas violadoras dos direitos a igualdade e de personalidade das pessoas com 

deficiência física. 

 

 

 

 

 

                                                           
230 ““Não há dúvidas de que ao utilizar as expressões “aleijado, veado, preto, macaco”, os seguranças agrediram 
verbalmente o autor, violando seus direitos de personalidade, sendo, então, devida a compensação”. EMENTA: 
Direito do consumidor e Direito Processual Civil. Demanda Indenizatória. Autor que foi impedido de retornar ao 
shopping demandado após o encerramento de suas atividades. Abordagem excessiva dos seguranças, que 
agrediram verbalmente o autor. Prova colhida nos autos, especialmente depoimento testemunhal, que comprova 
os fatos alegados pelo autor. Excessos na atuação dos seguranças devidamente demonstrados. Ofensa aos direitos 
da personalidade. Dano moral configurado. Valor da condenação corretamente fixado em R$ 15.000,00. (TJ-RJ - 
APL: 00197984020088190202 RIO DE JANEIRO MADUREIRA REGIONAL 6 VARA CIVEL, Relator: 
ALEXANDRE ANTÔNIO FRANCO FREITAS CÂMARA, Data de Julgamento: 20/07/2016, SEGUNDA 
CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/07/2016)” ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Tribunal de Justiça do 
Rio de Janeiro TJ-RJ - Apelação: APL 00197984020088190202. Disponível em: <https://tj-
rj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/365273894/apelacao-apl-197984020088190202-rio-de-janeiro-madureira-
regional-6-vara-civel/inteiro-teor-365273901>. Acesso em 01 de dezembro de 2017, 10:44.  
““A requerente, além de viver em situação penosa, em função de sua mobilidade reduzida, causada por deficiência 
física, teve seu acesso ao veículo coletivo negado, após intensa discussão presenciada pelos demais passageiros, e 
que culminou na lamentável afirmação proferida pelo preposto da ré de que não teria culpa pelo fato da demandante 
ser aleijada” (fls. 105). EMENTA: INDENIZAÇÃO DANO MORAL Pretensão de reforma da sentença que julgou 
procedente a demanda Descabimento - Tratamento ofensivo e vexatório à usuária de serviço de transporte Dano 
moral caracterizado. Apelo da ré desprovido. DANO MORAL. Valoração. Pretendida majoração do valor fixado 
a título de dano moral. Descabimento. Valor fixado em R$5.000,00, com observância do princípio da razoabilidade 
e dos parâmetros usualmente adotados pela jurisprudência. Apelo da autora desprovido. RECURSOS 
DESPROVIDOS. (TJ-SP - APL: 00196176620108260269 SP 0019617-66.2010.8.26.0269, Relator: Cesar Mecchi 
Morales, Data de Julgamento: 18/04/2013, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/04/2013)” 
ESTADO DE SÃO PAULO. Tribunal de Justiça de São Paulo TJ-SP - Apelação: APL 00196176620108260269 
SP. Disponível em: <https://tj-sp.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/114137764/apelacao-apl-
196176620108260269-sp-0019617-6620108260269/inteiro-teor-114137774>. Acesso em 01 de dezembro de 
2017, 10:51. 
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CONCLUSÕES 

 

 Os direitos fundamentais passaram a ser uma exigência social no final do século XVIII 

no Ocidente e os eventos políticos que reinventaram a democracia grega foram a independência 

dos Estados Unidos da América e a Revolução Francesa. Ocorre que naquele primeiro momento 

a igualdade prevista nas constituições era meramente formal e o Estado se manteve inerte para 

as gritantes desigualdades reais que existiam entre as pessoas. Com o aprofundamento das 

diferenças econômicas entre classes sociais antagônicas produzida pela revolução industrial e 

as lutas sociais-operárias surgiram os chamados direitos fundamentais de segunda geração, que 

obrigaram o Estado a atuar de forma positiva em busca da efetivação material do direito a 

igualdade, assegurando direitos sociais, especialmente trabalhistas e previdenciários. Mas foi 

somente a partir da segunda metade do século XX, inicialmente nos EUA com a luta pelos 

direitos civis da população negra, que as pessoas começaram a enfrentar o preconceito e as 

ditaduras impostas pelas maiorias. Surge assim o direito da antidiscriminação (Anti-

discrimination law), baseado no princípio fundamental igualitário e na busca de efetivar a 

máxima aristotélica de tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida de 

suas desigualdades. 

 A discriminação estética é aquela sofrida por pessoas que não se enquadram nos padrões 

de beleza da cultura de uma sociedade em uma certa época e os anais da história humana 

registram incontáveis standards estéticos. Modernamente a cultura do hiperconsumo e a 

indústria da beleza, por razões econômicas, buscam unificar a compreensão do que é belo 

quanto ao corpo humano e alguns grupos, como obesos, tatuados, homens com barba e cabelos 

maiores, pessoas com piercings, brincos e deficiências físicas que afetam a aparências sofrem 

por não se enquadrarem em tais padrões, seja por razões voluntárias ou involuntárias. A 

discriminação baseada em preconceitos estéticos não apenas viola o direito fundamental a 

igualdade como também inúmeros direitos decorrentes da personalidade, tais como honra, 

autodeterminação pessoal, identidade pessoal, vida privada e intimidade, sendo estes derivados 

da proteção constitucional a dignidade humana. A atual Carta Política de 1988 também optou 

por expressamente elevar os direitos de personalidade à categoria de direitos fundamentais. 

 Em adição, nos microssistemas jurídicos de consumo e de trabalho também existem 

regramentos antidiscriminatórios específicos voltados para a proteção dos polos vulneráveis 

dessas espécies de relações privadas. Apesar de todo o aparato de normas antidiscriminatórias 

referido, algumas desigualações negativas como a indireta e a baseada num preconceito 

implícito são de árdua impugnação, tanto pela dificuldade de identificação do ato diferenciador 
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como pela ausência de normas pontuais de enfrentamento no ordenamento jurídico brasileiro. 

A discriminação direta é que mais ordinariamente vem sendo combatida pelas cortes judiciais 

do país. Nas relações entre particulares, as normas de responsabilidade civil previstas na 

legislação recodificada em 2002 são o principal mecanismo de combate aos atos diferenciadores 

negativos proibidos pela ordem jurídica. Ocorre que nem toda discriminação baseada num 

preconceito estético enseja aplicação das normas civilistas de responsabilidade: nos casos de 

necessidade do negócio, em que o empreendimento econômico precisa discriminar tendo em 

vista o tipo de mercado em que concorre e os produtos e/ou serviços que fornece, a legislação 

brasileira permite a diferenciação pela aparência. Na contratação de pessoal para empresas de 

modelos de divulgação de marcas, de marketing, da indústria do entretenimento, dentre outras, 

prevalece a autonomia da vontade ou autonomia privada, baseada no direito fundamental à 

liberdade e se afasta, excepcionalmente, o princípio constitucional igualitário.  

 Dentre os grupos vítimas de preconceito em razão da estética, apenas as pessoas com 

deficiência física possuem legislação específica de proteção, razão pela qual as cortes do país 

vêm se utilizando da genérica proibição de discriminação negativa contida no Art. 3º da 

Constituição e no rol de direitos de personalidade como fundamentos jurídicos principais de 

combate à desigualação pela aparência. Foram apresentadas nesta investigação inúmeras ações 

individuais de pessoas em busca de reparações pecuniárias por danos morais causados por 

condutas discriminatórias baseadas em sinais estéticos. Essas indenizações individuais têm sido 

comuns no Brasil como forma de sanção civil, especialmente na Justiça do Trabalho. Porém 

dentre todos os julgados aqui colacionados, destacamos especialmente dois casos: o recurso 

extraordinário no 898.450 - São Paulo e a ação civil pública no 0001131-19.2015.5.12.0036. No 

primeiro, a Suprema Corte reconheceu, com repercussão geral, a discriminação estética como 

uma nova modalidade de violação do princípio fundamental igualitário, criando assim um 

precedente judicial de elevada hierarquia a favor da luta contra os estereótipos de aparência. No 

segundo, o Ministério Público intenta, até a presente data (recurso), condenar em reparação 

civil por danos morais coletivos entidade fazendária que tratou de reproduzir e institucionalizar 

em seu arcabouço jurídico normas diferenciadoras estéticas negativas. O interesse do Ministério 

Público em combater a discriminação estética se apresenta assim como um importante passo 

do Estado Brasileiro na busca por uma sociedade mais igual.  

 Apesar de tudo o que aqui foi trazido do ponto de vista jurídico-normativo sobre o tema 

analisado, é pouco provável que pessoas que nunca sofreram discriminação entendam a real 

dimensão deste mal. Pessoas vítimas de preconceito são normalmente reduzidas a uma única 

de suas múltiplas características e apesar de trazer neste trabalho inúmeros julgamentos com 
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indenizações por danos patrimoniais e extrapatrimoniais como sanção civil por atos 

desigualadores proibidos, entendemos que nenhum tipo de pecúnia repara inteiramente a dor 

sofrida pelas vítimas da cultura de imposição de standards estéticos. Construir uma sociedade 

mais livre, justa e solidária certamente passa por buscar mais igualdade. Apesar de ser aforismo 

dos mais simples, não julgar um livro pela capa nos transmite uma poderosa manifestação de 

uma das mais importantes virtudes humanas: a bondade. 
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