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A dissertação tem por objetivo focalizar a discriminação sob a Ótica da 

dignidade da pessoa humana. Destaca a lesividade da discriminação injusta 

e a importância dos mecanismos de discriminação inversa para a efetivação 

da igualdade. Foi estruturada em cinco capítulos: Da VLt~ktância à 

discriminação injusta; A discri- como negação da dignidade da pessoa 
L. 

humano; A discriminação wmo afmnta d igualdade; Fatores de discrUnVLação: 

ofensas a igualdades garantidas e seu questioruunento judiaal; A 

discriminação inversa wmo instrumento de concretização da igualdade: agões 

afirmativas. Procura demonstrar que a discriminação injusta nasce da 

intolerância e é por ela alimentada; que detém interesse jurídico, pois dela 

advém prejuízo a pessoa; que nega a dignidade ínsita a toda pessoa humana 

e decorre do estabelecimento de diferenciações ontológicas que justificam a 

criação de categorias humanas; que recusa a iguaidade essencial de todos e 

investe contra igualdades juridicamente garantidas; que, concretizando-se 

no âmbito das relações privadas como ato ilícito, enseja recurso ao Poder 

Judiciário. A Pcindamentação teórica e jurídica em favor da dignidade da 

pessoa humana e da igualdade é contraposta e negada por fatores de 

discriminação que separam e hierarquizam pessoas; essa desigualdade é 

demonstrada com a utilização de casos concretos, judicialmente 

solucionados e que, pontualmente, ilustram como vêm sendo julgadas 

condutas discriminatórias. Destaca, por fim, a discriminação inversa como 

meio de combate as  situações de discriminação estrutural, que não ~ 8 0  

Passíveis de solução no plano do direito individual; que as políticas de 

d i s ~ r h h a ç ã o  inversa se realizam por meio de #açÕes positivas" OU 

*discriminações positivas", mecanismos de correção de desigualdades e de 

inclusão social de p p o s  ou de segmentos mantidos em situação de 

persistente e duradoura desvantagem econômica e social. 



La maitrise a pour but de traiter la discrimination sous l'optique de la dignité 

de la personne humaine. Le potentiel de lésion de la discrimination injuste 

est abordé, ainsi que l'importance des mécanismes de discrimination positive 

pour affirmer l'égalité. Le texte est organisé en cinq chapitres: De 

l'intolérance a la discrimination injuste; La discrimination comme négation de  

la dignité de lu personne humaine; La discrimination comme offense a 

lJégalité; Facteurs de discrirnination: offenses envers les égalités établies et sa  

mise en question judiciaire; La discrimination positive comme instrument pour 

concrétiser lJégalité: actions positives. La discrimination injuste nait de 

l'intolérance et se nourrit de celle-ci; elle détient un intérêt juridique 

puisqu'elle peut entrainer un préjudice a la personne; elle nie la dignité de 

toute personne et découle de l'établissement de différences ontologiques qui 

justifient la création de catégories humaines; elle refuse l'égalité essentielle 

entre tous et investit contre les égalités garanties par la voie juridique; elle, 

en devenant concrète en tant qu'acte illicite, dans le contexte des relations 

privées, conduit a un recours auprès du pouvoir judiciaire. Les fondements 

théorique et juridique de l'égalité et de la dignité de la personne humaine 

sont contrés et niés par des facteurs de discrimination qui écartent et 

hiérarchisent les personnes; l'inegalite ainsi produite est demontree en 

faisant appel a des cas concrets, judiciairement réglés et qui illustrent 

ponctuellement comment des attitudes discriminatoires sont jugées. Enfin, 

le texte porte l'attention a Ia discrimination positive comme moyen de 

combat face aux situations de discrimination stmcturelles qui ne peuvent 

Pas être résolues au niveau du droit individuel; que les politiques de 
discrimination positive se réalisent au  moyen d'actions positives, 

mecanismes de correction des inégalités et d'inclusion sociale de groupes ou 

segments maintenus en situation persistante de désavantage économique et 

social. 
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O nosso primeiro contato mais aprofundado com o tema da 

discriminação deu-se no segundo semestre de 2000, ocasião em que dois 

fatos se mostraram relevantes: em primeiro lugar, a exigüidade de textos 

sobre o assunto, particularmente no âmbito do Direito Civil; depois, a 

escassa jurisprudência a ele pertinente. 

Em 2002, ao retomarmos o tema para a elaboração de dissertação, 

constatamos que aquele quadro inicial se alterara especialmente em um 

aspecto: a jurisprudência tornara-se mais farta, o que indicava que as ações 

de responsabilidade civil, motivadas por discriminações injustas, haviam se 

avolumado. 

A pesquisa jurisprudencial revelou que os atos discriminatórios, 

dependendo do caso, são identificados nos acórdãos como "lesão" ou 

"comprometimento da honra", "afronta a reputação", "afronta a boa fama*, 

"violação de intimidade" ou, genérica e menos comumente, como 

"desrespeito a direitos fundamentais", havendo, em alguns casos, menção a 

"violação ao princípio da isonomia". Tais referências a lesões a direitos da 

personalidade ou mesmo a alusão a desrespeito a direitos da pessoa, que 

encontramos em grande parte dos acórdãos, a nosso ver não permitem a 

apreensão do efetivo significado da discriminação, a sua dimensão e o seu 

poder de lesão; parecem, antes, possibilitar uma espécie de "fragmentação" 

da pessoa lesada, de modo a ensejar a falsa idéia de que apenas uma parte 

OU um aspecto da pessoa é atingido pelo ato ilícito. 

Eis porque o tema se nos impôs: tornou-se imprescindível a melhor 

compreensão da discriminação e dos seus mecanismos para, então, 
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apreendermos a significação do dano por ela causado e dos seus efeitos 

sobre a pessoa humana; era necessário compreender a dimensão, a extensão 

da dor suportada pela pessoa que, rejeitada pelo seu igual, resta 

profundamente ferida e excluída do seu meio. 

Podemos afirmar que a injusta discriminação resulta do 

estabelecimento de diferenciações ontológicas entre pessoas, que decorre da 

concepção de que a dignidade não é ínsita a toda pessoa, o que justifica a 

estipulação de diferentes "categorias humanas"; realiza a redução da idéia de 
<l família humana" que, então, passa a ser identificada pelo conjunto daqueles 

a quem arbitrariamente k 'conferida" dignidade e igualdade. 

A injusta discriminação significa a inadmissão de que os direitos 

humanos valem para todos indiscriminadamente, de que o seu respeito deve 

ser promovido e exigido em face de quaisquer poderes. 

Podemos afirmar, ante o inaceitável estabelecimento de diferenças 

ontológicas e a decorrente estipulação de categorias humanas, que é da 

essência da discriminação a negação da dignidade de todas as pessoas 

humanas e a negação da sua igualdade essencial. Afinal, para o agente da 

discriminação, a pluralidade é negativa e as diferenças, que deveriam ser 

apreendidas como reveladoras da riqueza humana, em nome de um 

propósito uniformizador e excludente tornam-se razões e justificativas para 

hierarquizações, dominaçoes, explorações. Afrontando igualdades 

constitucionalmente garantidas, a injusta discriminação se concretiza como 

violação a direitos fundamentais. 

A pesquisa do tema nos conduziu ao que consideramos origem e 

alimento da discriminação - a intolerância, e procuramos compreender o 

processo que leva de uma a outra, traçar seus contornos e formas, tendo 



presente que, embora todo esse percurso seja potencialmente lesivo, é com o 

ato discriminatório que a lesão se atualiza. 

e da discriminação, não da intolerância, que advém prejuízo para a 

pessoa, sendo essa a razão do seu interesse jurídico: a discriminação 

constitui violação do principio da dignidade da pessoa humana e afronta ao 

direito a igualdade. A discriminação repudia igualdades constitucionalmente 

garantid~s e inveete contra a cidadania. 

NO âmbito das relações privadas, a injusta discriminaçHo se concretiza 
como ato ilícito, ensejando recurso ao Poder Judiciário por meio de 
responsabilizaçt%o civil. E por essa via que a pessoa discriminada pode obter 

reparação pelos danos sofridos. 

Além desses casos, no entanto, há outras situações de injusta 

discriminação que não são passíveis de solução no plano do direito 

individual: referimo-nos a discriminação estrutural - a discriminação 

vivenciada por grupos identificados por uma característica, como a cor, o 

sexo, a raça, a idade, a origem, a religião ... Trata-se da discriminação 

decorrente do pertencimento a um grupo definido, cujos integrantes, em 

razão dessa pertença, são mantidos em situação de duradoura desvantagem 

(mulheres, crianças, idosos, negros.. .). Tais casos requerem políticas de 

discriminação inversa, isto é, aos seus integrantes é devido o beneficio das 

ações afirmativas (ou ações positivas, ou, ainda, discriminações positivas), 

mecanismos de correção de desigualdades e de inclusão social. 

Esse foi o nosso percurso, determinante da estruturação do trabalho 

nos seguintes segmentos temáticos: 1) Da intolerância a discriminação 

injusta; 2) A discriminação injusta como afronta a dignidade da pessoa 

humana; 3) A discriminação injusta como afronta a igualdade; 4) Fatores de 

injusta discriminação: ofensas a igualdades garantidas e seu 



questionamento judicial; 5) A discriminação inversa como instrumento de 

concretização da igualdade: ações afirmativas. 

A análise da intolerância foi predominantemente realizada com o 

auxílio de literatura não jurídica, produzida por pensadores de diferentes 

áreas do conhecimento - Filosofia, Antropologia, História, Sociologia: 

trabalhando com o conceito e com a história das teorias da intolerância, e, 

ao mesmo tempo, voltados para as lutas pela tolerância, os autores afinal 

discorrem sobre o ser humano, sobre o reconhecimento do Outro, sobre a 

coexistência, revelando uma especial preocupação com a pessoa humana e 

as sociedades no final do século XX. A análise da discriminação e dos 

demais temas subsequentes foi desenvolvida, preponderantemente, com a 

utilização de obras jurídicas de autores de reconhecida importância, 

sobressaindo-se constitucionalistas e jusfilósofos, brasileiros e estrangeiros. 

Abordamos, no primeiro segmento, os significados tomados pelo termo 

intolerância desde a sua origem até nossos dias para, em seguida, tratar da 

análise da intolerância em relação ao pluralismo e à tolerância. Pretendemos 

mostrar que a intolerância é um terreno fecundo para a formação, 0 

desenvolvimento e o fortalecimento da discriminação, bem como evidenciar 

que o intolerante, recusando a diversidade, opõe-se ao reconhecimento do 

respeito e da liberdade devidos ao Outro, negando-o como semelhante. 

Queremos também mostrar que, se por um lado aceitamos a intolerância 

como solo fértil para manifestações de condutas discriminatórias, por outro 

lado admitimos a tolerância como permanente processo de dominação da 

intolerância e que esta, se não pode ser erradicada, deve ser superada. 0s 

dois últimos itens do primeiro capítulo foram dedicados ao exame dos 

contornos da discriminação, para compreendermos as muitas faces, modos e 

formas que apresenta. Partindo da sua conceituação, focalizamos os 

mecanismos e as características da discriminação injusta, para destacar a 

sua ilicitude. 



O capítulo seguinte foi dedicado a analise da discriminação como 

afronta a dignidade da pessoa humana, princípio negado pela ação 

discriminatória. Iniciamos pela consideração do reconhecimento da 

dignidade da pessoa humana, destacando o tratamento que lhe é dado pela 

Declaração Universal dos Direitos Humanos e pela Constituição Federal de 

1988; consideramos, em seguida, o alcance do princípio da dignidade da 

pessoa humana e, afinal, focalizamos a pessoa humana e a sua condição de 

sujeito. Com essa abordagem, desejamos enfatizar a unidade da pessoa, a 

sua inteireza, a sua humanidade, o que permitirá a compreensão do alcance 

do dano provocado pelo ato discriminatório, da extensão do ferimento dele 

resultante. 

A discriminação não pode ser compreendida se divorciada do direito à 

igualdade, sendo esse o tema do terceiro segmento. Tencionando mostrar 

como a discriminação afronta a igualdade e elucidar a desigualdade contida 

nas ações discriminatórias, abordamos a igualdade em sua relação com a 

liberdade, com a diferença e com a universalidade, para, em seguida, tratar 

da sua efetividade. 

Pretendemos que, ao final dos três primeiros segmentos, este estudo 

ofereça elementos para o dimensionamento da ~otencialidade lesiva da 

discriminação injusta como conduta que, partindo da intolerãncia, 

hierarquiza pessoas e grupos, imprimindo parcialidade ao princípio da 

isonomia; queremos demonstrar que os agentes da discriminação somente 

aceitam como semelhantes os que correspondem aos seus particulares 

modelos de pessoa, negando aos demais o reconhecimento e o respeito que 

são devidos a todas as pessoas humanas e a sua dignidade. 

Com essas premissas, o quarto segmento é dedicado a fatores de 

discriminação que contrariam igualdades juridicamente garantidas. Para a 
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analise de cada um dos fatores de discriminação (sexo, origem, raça, cor, 

credo religioso, convicções filosóficas ou políticas, idade e outros), 

procuramos utilizar, quando possível, acórdãos originários de tribunais de 

diferentes estados brasileiros; esforçamo-nos por destacar, de cada um, 

aspectos que nos pareceram mais relevantes, seja quando houve, seja 

quando não houve reconhecimento da discriminação inicialmente alegada. 

Desse modo, procuramos mostrar como vêm sendo decididas as ações 

fundadas em injusta discriminação. 

O quinto segmento é dedicado a discriminação inversa como 

instrumento de concretização da igualdade e tem como pressuposto o 

propósito constitucionalmente definido de construção de uma nova 

sociedade fundada na harmonia social, de erradicação da pobreza e da 

marginalização, de redução das desigualdades sociais e regionais, de 

promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, 

idade e de quaisquer outras formas de discriminação. A discriminação 

inversa se põe a serviço da igualdade substancial e se realiza, ou pode 

realizar-se, por meio das ações afirmativas (ou ações positivas, ou 

discriminações positivas), voltadas para a inclusão social de grupos ou de 

segmentos sociais marcados por persistente desvantagem econõmica e 

social. 

Constatamos, durante a elaboração da dissertação, que o tema ganhou 

atualidade. A inicial escassez de acordãos cedeu lugar a um volume maior e 

crescente de decisões sobre atos discriminatorios. Além da jurisprudência, 

são hoje comuns e quase que diários os casos de discriminação veiculados 

pelos meios de comunicação, especialmente jornais e revistas. Se essa 

evidência e o destaque que os casos vêm merecendo indicam que pessoas 

discriminadas se indignam e se insurgem contra tais atos ilícitos, por outro 

lado demonstram a força da intolerância que, para além dos preconceitos, se 

concretiza em discriminações e racismos. 



Essa atualidade nos leva a destacar a importância e a necessidade de 

aplicação dos recursos destinados a coibir práticas discriminatórias: de um 

lado e para minorar os seus efeitos, as  reparações ditadas por sentenças 

condenatórias e a implantação de ações afirmativas; de outro lado e para 

preveni-las, a educação para a tolerância. 

A intolerância, persistente, constitui um grande desafio a ser vencido. 

A s  suas conseqüências, os seus efeitos perversos, acumulados e 

diuturnamente reforçados, são visíveis e devem ser superados. Práticas 

revoltantes, restrições, explorações, hierarquizações, exclusões determinadas 

por fatores como raça, cor, sexo, religião, nascimento, origem nacional ou 

social, determinaram e determinam o escalonamento de pessoas e grupos, 

colocando-os em situaçáo de superioridade-inferioridade. A s  diferenças se 

tornaram desigualdades e as suas sequelas estão evidenciadas nas 

profundas discrepâncias sociais, na situação de vulnerabilidade de pessoas e 

de grupos identificados pelo sexo, pela cor, por deficiências, pela idade, pela 

origem.. . 

A superação da intolerância, a sua domesticação, deve ser promovida 

em nível profundo, como processo transformador, não como policiamento de 

condutas. A educação para a tolerhcia não deve valer-se de meios e 

instrumentos que apenas atinjam a superficie do problema, a exemplo da 

"correção política" inserida na educação americana. O "politicamente 

cometo" interfere na linguagem cotidiana, mas não possibilita a aceitação da 

diferença reconhecida, não trabalha contra a intolerância. 0 USO de 

expressões "adequadas" não impede a discriminação, além de também poder 

concretizar-se contra quem não observa as regras da "correção política". 

A transformação que nos interessa não pressupõe estereótipos, não 

requer modelos, não está circunscrita a limites previamente fixados: deve, 



. . 
sim, marcar pelo aprendizado da convivência em igualdade, pela admissão 

da pluralidade, pela consciência do respeito devido ao Outro, seja qual for o 

seu nome - mulher, homossexual, judeu, negro, nordestino, crente, ateu, 

operário, velho, jovem, gordo.. . 

A atualidade da discriminação e a variedade dos casos concretos 

cotidianamente divulgados indicam que o tema deve ser pesquisado, 

debatido, analisado. Este trabalho, de cunho acadêmico, apresenta-se como 

uma tentativa de compreendê-lo, sem qualquer outra pretensão que não seja 

a de considerá-lo uma leitura possível. 



1. DA INTOLERÂNCIA A DISCRIMINAÇÃO INJUSTA 

Esta análise, partindo da intolerância, procura explicitar os 

mecanismos, as características, o alcance da injusta discriminação que, 

concretizando-se como ato ilícito no âmbito do Direito Civil, é subordinada 

ao sistema de responsabilidade previsto no Código Civil. 

c inegável que o processo que conduz da intolerância a injusta 

discriminação é todo ele potencialmente lesivo, porém é a discriminação que 

detém interesse jurídico, pois é ela que efetivarnente constitui afronta a 

pessoa e a seus direitos. 

Pretendemos demonstrar neste primeiro capítulo que, radicada na 

intolerãncia, a discriminação se realiza como recusa do Outro, como repulsa 

ao diferente, promove hierarquizações e transforma a diferença em 

desigualdade. Essa é uma compreensão necessária para a análise 

subsequente, isto é, a discriminação com afronta a direitos fundamentais, 

em especial como violação do princípio da dignidade da pessoa humana e 

como violação da igualdade, 

Este capitulo é desenvolvido em cinco segmentos: Aspectos gerais da 

intolerância; Intolerância e pluralismo; Intolerância e tolerância; Discrirninaçcio 

injusta: aspectos gerais e conceito; e, por fim, Características da 

discriminação injusta. 

1.1. Intolerância: aspectos gerais 

Intolerância significa intransigência, inflexibilidade, incompreensão. 

Indica rigidez de posições, inadmissão de opiniões, crenças, modos de ser 
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divergentes ou tidos como falsos. O intolerante é, pois, falto de tolerância, 

carente de condescendência, chegando mesmo a reprimir, por meio da 

coação ou da força, idéias que reprova1. 

A noção de intolerãncia, opondo-se a de tolerância, contrasta e diverge 

das noções de respeito e de liberdade, pois o intolerante não considera e não 

acata opinião diversa da sua, não admite a diferença. Essa intransigência 

pode atingir extremos, como o de obstaculizar opiniões divergentes ou 

mesmo o de negar, a outrem, independência de opinião. 

A intolerância, referida a idéias, religiões, raças, etnias, contesta o 

pluralismo de valores, repudia a riqueza da diversidade, promove confrontos, 

repele o diálogo e o substitui pela violência. 

E a recusa do outro, assim caracterizada, que leva Elie WIESEL a 

considerar a intolerância como "ausência de linguagem" e a rejeitá-la como 

um meio, um instrumento do inimigo, para elegê-la, a ela própria, o inimigo, 

Um inimigo que "põe em questão as vitórias reais conseguidas pelo que 

ainda chamamos de a civilização modema"2. 

Dispersa entre diferentes povos, religiGes, etnias, níveis sociais, a 

intolerância está presente no mundo e na vida de todos. Como combatê-la, 

onde reconhecê-la, como discerni-Ia? 

Se admitirmos a diversidade de opiniões, a riqueza veiculada pela 

linguagem, reconheceremos que são muitas as explicações e respostas para 

essas questões. Podemos, no entanto, para melhor situar a intolerância e a 

ficionário Houaiss da Língua Portuguesa, verbetes intolerhncia e intolerante, p. 1.638. 
q l i e  Wiesel, A Intolerância, Prefácio, p. 7. A violência, que substitui a linguagem 
fracassada, "é a linguagem daquele que não se exprime mais pela palavra", é "a linguagem 
da intolerância, que gera o ódio" (fiid. ,  p. 7). 
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sua força, dizer, com WIESEL, que são intolerantes uma idéia ou um 

movimento que inspirem ódio. 

Flagelo milenar de origens obscuras e insondáveis, o ódio 
ignora fronteiras e muralhas, etnias e religiões, sistema políticos 
e classes sociais: obra de humanos, nem Deus pode detê-lo. 
Nenhum povo pode se considerar imune a seu veneno, e 
nenhuma comunidade, a salvo de seus ataques. (. . .) 

Odiar é negar a humanidade o Outro, é diminuí-10. É 
limitar nossos horizontes ao reduzir os do Outro. É ver no Outro 
e, portanto, em si mesmo, não um motivo de orgulho, mas um 
objeto de desprezo e de terror. 

(...I 

Em religião, o ódio esconde a face de Deus. Em política, o 
ódio destrói a liberdade dos homens, No campo das ciências, o 
ódio está a serviço da  morte. Em literatura, ele deforma a 
verdade, desnaturaliza o sentido da história e encobre a própria 
beleza sob uma grossa camada de sangue e de feiúra, Insidioso, 
dissimulado, o ódio insinua-se na  linguagem, como no olhar, 
para perturbar as relações entre um homem e o outro, uma 
comunidade e a outra, um povo e o outro3. 

Em sua origem, a idéia de intolerância está estreitamente vinculada à 

questão religiosa, assim como ãs'suas manifestações ao longo da história4. 

Podemos evocar, nesse sentido, as maciças demonstrações de intolerância 

nas guerras de religião "durante as quais a Igreja, ou as Igrejas, ofereciam 

aos Estados a unçáo de sua verdade, em troca da sanção do braço secular 

que O Estado concedia as autoridades eclesiásticasn5. 

Elie Wiesel, A IntolerBncia, Prefácio, p. 8. 
O que se evidencia, segundo Abbagnano, na definição do termo que lhe é oposto - 

tolerd~'b, concebida como norma ou princípio de liberdade religiosa. Desde que as lutas 
religiosas se iniciaram, foi a tolerhcia identificada com a "coexistência pacífica entre várias 
c0nfisSÕeS religiosas, sendo hoje entendida, em sentido ainda mais geral, como coexistência 
pacifica de todas as possíveis atitudes religiosas. O critério para verificar se essa exigência 
está sendo realizada nas situações históricas ou políticas e um só: a sua realização significa 
que o cidadão não sofre violência, inquirição jurídica ou policial, diminuição ou perda de 
direitos ou qualquer tipo de discriminação em virtude de suas convicções, positivas ou 
negativas, em matéria religiosa" (Nicola Abbagnano, Dicionário de Filoso&, p. 96 1). 
"aul Ricoeur, Etapa atual do pensamento sobre a intolerdncia, p. 2 1. 
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. . 
do poder de impor e da crença na legitimidade desse podei'g. Esse exercício 

de poder não faz concessões a pluralidade e é por isso que podemos afirmar 

que a intolerância manifesta-se "por meio de procedimentos de proibição, de 

exclusão ou de perseguiçáo"l0. 

Italo MEREU refere-se a intolerância institucional, a intolerância que é 

"baseada na certeza de se possuir a verdade absoluta e no dever de impô-la a 

todos, pela força". É a intolerância que adentra a instituição por intermédio 

de uma determinação legal, justificada pela violência justa e pela violência 

injusta, portanto por duas "projeções ideológicas" diferentes. A violência 

justa é utilizada, contra qualquer espécie de oposição, pelos que se 

encontram a frente de uma instituição dominante; quanto a violência injusta, 

ela "é empregada contra a instituição, ou contra os seus fiéis", pelos 

heréticos. Assim, a violência justa "é dignificada e dignificante, santificante, 

merecedora de aplausos e de bênçãosn, enquanto que a violência injusta, 

"m~nstruosa, sacrílega, execráveln, "deve ser punida com a morte OU com 0s 

Paul Ricoeur, Etapa atual do pensamento sobre a intolerância, p. 20. O autor considera que 
a prática da tolerância ratifica o "fato do pluralismo das crenças e das convicç6es", das 
U .  

visões do bem" presentes nas democracias liberais constitucionais. Essa diversidade, 
contudo, náo foi alcançada sem delas exigir "árduo trabalho" presente em três etapas que 
antecederam a aceitaçáo e a confirmação do fato do pzuralismo "como condição inexorável da 
Paz mundial": a primeira, "em que se tolera o que se desaprova mas não se  pode impedi? e 
que é "o limite mínimo da tolerância"; a segunda etapa, de "uma certa suspensão da 
violência", gerada por uma "vontade de compreender as convicções contrárias, Sem, no 
entanto, aderir a elas"; e a terceira e decisiva etapa "em que se reconheceu o direito ao erro, 
associado a idéia de que cada um tem o direito de viver segundo suas convicções" (lbid., 
mesma página). 
'O Jacques Le Goff, A s  rafies medievais da intolerdncia, p. 38. Le Goff destaca as profundas 
transformações havidas no período compreendido entre os séculos XI e XIV, época em que a 
Cristandade se estrutura como "sociedade de perseguição", adotando a repressão e a 
agressão como instrumentos de defesa de suas conquistas. São suas pn'meiras vítimas OS 

Judeus e os muçulmanos e, entre os excluídos, os heréticos são os mais perseguidos. Depois 
surgem novas vítimas, como os leprosos impuros e os homossexuais. No final do século XV 
Surge "a noçáo especificamente racista de 'pureza do sangue'. A ideologia do sangue invade 
a sociedade. Uma exclusão menos radical, mas de futuro promissor, escorraça os pobres 
para fora das cidades, para as estradas, ou os confina nas prisões, mais numerosas, mais 
compactas, mantidas por uma polícia mais forte e mais repressiva. A s  universidades, como 
a Sorbonne, controlam os desvios intelectuais. No fim do século XV, está instaurado o 
moderno sistema de intolerância, de exclusão e de perseguição, embora sua manifestaçáo e 
seus efeitos sejam restringidos por algumas estruturas e mentalidades que preservam a 
tolerânciaw (lbid., p. 40-4 1). 
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mais atrozes castigosn. A intolerância institucionalizada representa a 

violência legal1 1 . 

Destacamos, a propósito dessas considerações, a analise empreendida 

por Françoise H~RITIER, que permite melhor compreender as ações e os 

comportamentos intolerantes frente a diversidade: a intolerância, em suas 

formas mais evidentes é "essencialmente, a expressão de uma vontade de 

assegurar a coesão daquilo que é considerado saído de Si, idêntico a Si, que 

destrói tudo o que se opõe a essa proeminência absolutan12. Existe, pois, 

uma lógica da intolerância, que se põe a serviço daqueles que consideram 

ameaçados os seus próprios interesses. 

Há, no mecanismo da intolerância (especialmente quando referido à 

pureza do sangue e ao racismo), a manifestação da estranheza do Outro e a 

recusa da sua humanidade. O ato de intolerância é, portanto, mais 

negativamente profundo do que aparenta, porque ele não expressa apenas 

uma vontade de humilhar o Outro, o que já contém, em si, uma imensa 

carga negativa: o ato de intolerância vai além, constituindo-se, para o Outro, 

em verdadeira negação do seu stam de ser humano13. 

verdade que essa negação indica um nível extremado de 

intolerância, assumindo a forma do horror, do ódio, da repulsa ao que é 

l 1  [talo MEREU, A intolerância imtitucional; origem e instauração de um sistema sempre 
dissimulado, p. 42-43. Para o autor, sem a consideraçáo da intolerância institucionalizada, 
Presente na história da Europa, "é impossível explicar as  fogueiras, os patíbulos, as  
decapitaçóes, as  guilhotinas, 0s fuzilamentos, os extermínios, os campos de concentraçáo, 
0s fornos crematórios, os suplícios dos garrotes, as  valas de cadáveres, as  deportaçoes, os 
Sulags, as residências forçadas. Sem esse conceito, também não se podem compreender a 
Inquisiçáo e seus processos, o Santo Oficio, o Index dos livros proibidos, bem como as  
censuras contra a liberdade de pensamento, entáo chamada de heresia" (Ibid., p. 43) 
l2 Françoise Héritier, O Eu, o Outro e a intoleancia, p. 24. 
l3 Françoise Héritier, O eu, o outro e a intolerdncia, p. 25. A autora refere-se, como exemplo, 
a crença de que seria própria dos africanos a insensibilidade a dor fisica, bem como a 
identificação dos judeus com animais de rebanho, demonstrada pelo tratamento que lhes 
era dispensado sob a ideologia nazista. Trata-se, assim, de processo de negaçáo da 
humanidade do Outro, que permite "excluí-10, causar-lhe mal, destruí-10, e até mesmo 
negar-lhe uma "sobrevida" post mortem". (Zòid., mesma página). 
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estranho porque diferentel4. Se, contudo, nos afastarmos desse extremo, 

verificaremos que a intolerância pode concretizar-se sob distintos modos e 

diferentes graus de intensidade e observaremos que, em sentido mais amplo, 

a xenofobia15 pode assumir formas um pouco mais amenizadas, embora 

também graves, como a recusa, a indiferença, a desconfiança, o temor, a 

antipatia pelo estranho, pelo que 6 ou aparenta ser insólito, pelo espantoso. 

Consideremos com HÉRITIER que é especifico de uma sociedade, 

independentemente do seu tamanho, a restrição da definição de h~mano aos 

membros do grupo. Ora, os limites das sociedades se ampliaram, 

estabeleceram-se relações e convenções intergrupais e sobreveio o 

reconhecimento mútuo da humanidade de uns e de outros na medida do seu 

inter-relacionamento; mais ainda, hoje, no mundo globalizado, os efetivos 

limites dos Estados se estendem para além das suas fronteiras. Ante tais 

conquistas e transformações e até mesmo como seu corolário, seria possível 

dizer que se verificou uma correiata expansão da coletividade de humanos? A 

l4 "A diferença é, antes, de natureza. O Outro é O estrangeiro, de nacionalidade, de raça, de 
etnia, de religião, ou de língua. Para a Ku Klux K]an branca, anglo-saxõnica e protestante, 
esse estrangeiro é, a princípio, o preto, depois o imigrante branco recente (latino, sérvio, 
escandinavo); finalmente o católico e o judeu. Esse preto torna-se um Negro, na Africa do 
Sul. Para o nazista, são estrangeiros 0s Mo-arianos e, em particular, os judeus. Na &rica 
dos Grandes Lagos, no entender dos hutus, 0s estrangeiros são os tutsis, não só enquanto 
etnia, mas também enquanto raça, segundo a concepç&o nazistan. *O Mesmo, ao contrário, 
confunde-se com o concidadão, o irmão de etnia, o congênere, o correligionário. Vira objeto 
de intolerância quando se  to- o outro, quando passa, de alguma forma, para o 
estrangeiro, tomando-se o amigo, o aliado, o partidcirio desse Outro. Tais como são, para a 
Ku KlUx Klan, os funcionários brancos vindos do Norte para executar as leis federais 
favoráveis aos negros; tais como são, para o partido nacionalista e para o partido 
conservador, os liberais brancos, socialistas, do Partido Progressista Federal, do Partido 
Democrata, do Partido Comunista; tais como os comunistas, os socialistas, os sindicalistas 
e 0s cristãos, para os nazistas". (...). "Essa diferença de natureza revela-se também, ao 
mesmo tempo, uma diferença de valor e de hierarquia natural, até de direito divino. Entre os 
brancos, os anglo-saxões se atribuem a superioridade, que serve para os afrikaners, na 
África do Sul, e para os arianos, na Alemanha nazista. Entre os negros, sáo os hutus que 
proclamam essa superioridade em relação aos tutsis e aos twasn ( H d s  Memel-pote, O outro 
e o mesmo, p. 47-48). 
'"eno, elemento de composição culta que traduz as idéias de *estrangeiro, estranhon, e que 
é termo proveniente do grego Xénos, "estrangeiro; que não conhece, estranho, insólito, 
espantoso, surpreendente" (José Pedro Machado, Dicionádo etimológico da língua 
portuguesa, vol. V, p. 4 12). 
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A tolerância, então, é construção, conquistalg e tolerar significa 

superar os próprios limites: a tolerância se realiza como dominação do 

intolerável, daquilo que, antes, não podia ser suportado. E pode ser 

apreendida pela educação, devendo, pois, ser ensinada. 

Umberto ECO afirma que a intolerância pelo diferente ou pelo 

desconhecido é natural na criança, tão natural quanto o querer, por instinto, 

apossar-se daquilo que deseja; no entanto, a criança "é educada para a 

tolerância pouco a pouco, assim como é educada para o respeito à 

propriedade alheia" e, contraditoriamente, "a tolerância permanece um 

problema de educação permanente dos adultos, pois na vida cotidiana 

estamos sempre expostos ao trauma da diferençan20. A educação das 

crianças, desde a sua mais "tenra infância", é uma necessidade, porque a 

intolerância deve ser "combatida em suas raízes", "antes que possa ser 

escrita em um livro, e antes que se tome uma casca comportamental 

espessa e dura demais7'21. 

A superação da intolerância requer, pois, a educação para a tolerância, 

para O reconhecimento do Outro, semelhante e ao mesmo tempo diferente. 

Essa superação se dará através de uma luta contra o nosso lado sombrio, 

para que então possamos construir uma civilização que, digna desse nome, 

faça do Outro "um outro nós mesmos"22. 

l9 Jacques Le Goff, As raízes medievais da intolerdncia, p. 38. 
'O Umberto Eco, Cinco escritos morais (As migrações, a tolerância e o intolerável, 2), p. 114. 
O autor aborda a questáo da intolerancia selvagem que "foge a qualquer definição e 
abordagem críticaa, a intolerância que não é produzida pelas doutrinas da diferença, e não 
Se encontra na raiz de fenômenos diversos c6mo o fundamentalismo, o integrismo, o 
racismo; essas posiçóes, diz ele, pressupóem uma doutrina, enquanto que a intolerância 
vem antes dela, precede qualquer doutrina. A intolerância selvagem, quando se instaura, 
constitui "animalidade pura, sem pensamento" e, diante dela, "o pensamento fica 
desarmadoa; e, assim, quando nos defrontamos com a intolerância feita doutrina, já não 
podemos vencê-la (Ibid., mesma página). 
" Umberto Eco, Cinco escritos morais (As migrações, a tolerância e o intolerável, 2), p. 117. 
Eco, ao mesmo tempo, considera "tempo perdido" educar para a tolerância "adultos que 
atiram uns nos outros por motivos étnicos e religiosos" (Ibid., mesma página). 
" Philippe Douste-Blazy, A açüo dos políticos, p. 229. 
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A noção de tolerância adquiriu abrangência em seu desenvolvimento 

histórico, passando a identificar-se com um pluralismo que, sem excluir as 

formas religiosas, se estendeu para além delas23 Essa superação é 

identificada no curso de longo e árduo processo histórico que conduziu a 

liberdade religiosa e a liberdade política. Durante esse percurso, enquanto 

deixava o terreno das discussões religiosas e passava para o terreno das 

controvérsias políticas, a idéia de tolerância sofreu uma outra 

transformação: superou o sentido negativo inicialmente ostentado para 

adquirir um significado positivo24. Vale dizer: 

Para que a tolerância adquirisse um significado positivo, foi 
preciso que ela deixasse de ser considerada como uma mera 
regra de prudência, a aceitação do mal ou do erro por razoes de 
oportunidade prática. Foi preciso que a liberdade de fé ou de 
opinião, assegurada por uma correta aplicação da regra da 
tolerância, passasse a ser reconhecida como a melhor condição 
para fazer que, mediante a persuasão e não a imposição, triunfe 
a verdade em que se crê. Não está dito, porém, que todos 
possam compartilhar esta convicção otimista na força expansiva 
da verdade. Todavia, ainda que tal convicçáo (...) não seja 
universalmente compartilhada, abre-se a estrada vara uma 
nova razáo, ainda mais profunda e eticamente irn~eriosa. com 
Que se pode defender o princípio de tolerância: o respeito vela 
consciência alheia. Essa razáo baseia-se no princípio 
universalmente reconhecido pelas nações civis nas declarações 
dos direitos nacionais e internacionais: o direito a liberdade de 
consciência (sublinhamos)25. 

23 Tolerância, em sentido mais amplo "identifica-se com pluralismo de valores, de gn;ipos e 
de interesses na sociedade contemporânean (Nicola Abbagnano, Dicionário de Fi'losofia, P. 
962). Bobbio se refere aos diferentes usos que se pode fazer do conceito de tolerância em 
diferentes contextos, mas reconhece que o conceito de tolerância, hoje, "é generalizado para 
0 problema da convivência das minorias étnicas, linguísticas, raciais, para os que são 
chamados geralmente de 'diferentes', como, por exemplo, os homossexuais, 0s hucos ou 0 s  
deficientes" [Norberto Bobbio, A era dos direitos, terceira parte (As r d e s  da tolerância), p. 
2031. 
24 Assim como a tolerância, também a intolerância tem dois significados: em sentido 
positivo, intolerância "é s-nimo de severidade, rigor, firmeza, qualidades todas que se 
incluem no b b i t o  das virtudes; tolerância em sentido negativo, ao contrário, é sinônimo de 
indulgência culposa, de condescendência com o mal, com o erro, por falta de princípios, por 
amor da vida tranquila ou por cegueira diante dos valores"; em sentido positivo, tolerância 
"se opõe a intolerância (religiosa, política, racial), ou seja, a indevida exclusão do diferente. 
Tolerância em sentido negativo se opõe a firmeza nos princípios, ou seja a justa ou devida 
exclusão de tudo o que pode causar dano ao indivíduo ou a sociedade" [Noberto Bobbio, A 
era dos direitos, terceira parte (As razões da tolerância), p. 2 10-2 1 11. 
25 Norberto Bobbio, Elogio da serenidade, parte 111, 6 (Tolerância e verdade), p. 15 1. 
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O reconhecimento do direito a liberdade de consciência é certamente 

inegável. É, porém, necessário reconhecer que há muitas dificuldades para 

impedir que a liberdade de consciência se cristalize como um direito apenas 

formalmente reconhecido, pois, assim como a tolerância ganhou novos e 

mais amplos contornos, correlativamente também a noção de intolerância 

adquiriu maior amplitude e ultrapassou as históricas formas religiosas, 

igualmente sem excluí-las, exigindo sempre maior esforço para a efetividade 

do aprendizado da tolerância, do respeito a consciência alheia. 

O recrudescimento da intolerância, evidenciado pela intensificação da 

expressão negativa da pluralidade, impõe a abordagem de outra questão: a 

dos limites da tolerância26. 

Norberto BOBBIO considera que "o único critério com base no qual se 

pode considerar lícita uma limitação da regra de tolerância é o que está 

implícito na idéia mesma de tolerância, que se pode formular brevemente do 

seguinte modo: todas as idéias devem ser toleradas, menos aquelas que 

negam a idéia mesma de tolerância"; embora clara, a regra não é de simples 

aplicação, mesmo porque, segundo os termos do próprio autor, 'existem 

diversas gradaçóes de intolerância e são vários os âmbitos em que a 

intolerância se pode manifestar"27. 

A tolerância e os seus limites é tema também abordado por Newton 

BIGNO?TO, como podemos observar no texto seguinte: 
. . 

2"=mos remissáo ao texto de Paul Ricoeur reproduzido no capítulo 1 (1.2.) desta 
dissertação, fls. 22, Nota de Rodapé no 9. 
'' Norberto Bobbio, Elogio da serenidade, parte 111, 6 (Tolerância e verdade), p. 153. O autor 
afirma que o ato de escolha revela a concepção de tolerância adotada, ou seja, uma 
concepçáo mais restritiva ou outra mais extensiva: a primeira própria do "liberalismo 
conservador", a segunda própria do "liberalismo radical ou progressista" (Ibid., p. 154). 
Reproduzimos um dos seus exemplos: "Como sempre, a lição da história é ambígua. Um 
filósofo francês se pergunta: se aparecesse hoje um Hitler querendo publicar o Mein Kampf, 
deveríamos permitir que o fizesse? Este é um caso extremo. Pode-se, porém, observar que, 
quando o Mein Karnpf foi publicado, não se podia prever quais seriam as  suas 
conseqüências. Não podia ocorrer que um livro tão pleno de absurdos lógicos e erros 
históricos fosse esquecido em seis meses?" (Ibid., p. 154- 155). 
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Se o par necessário da tolerância é a intolerância, é preciso 
reconhecer que a fronteira que as separa n&o está dada para 
sempre e que a mudança na linha de separaçáo náo é anódina. 
Ao contrário, ao colocá-la em questão, estarnos ao mesmo 
tempo escolhendo as relações que vamos entreter com grupos e 
pessoas, que não compartilham nossas convicções políticas e 
religiosas, e decidindo quanto as ações que julgamos 
apropriadas para mediar conflitos28. 

A análise de BIGNOTTO parte do " 1 1 de setembro de 200 I", expressão 

da destruição das torres gêmeas em Nova Iorque, acontecimento que, alem 

de recolocar o debate sobre a tolerância e seus limites, toca o problema da 

barbarie e da civilização. 

e nesse âmbito que BIGNOTTO trata da dimensão política da 

tolerância e afirma, quanto ao comportamento individual tolerante, que, se 

não pode ser desprezado, "não parece capaz de gerar um regime de 

tolerância (...) eficaz para enfrentar os problemas do nosso tempo"29. 

Enfatizando a complexidade da questão da tolerância, que ultrapassa 

a aceitação da diferença, BIGNOTTO reconhece que em situação de Paz 

social pode ser eficiente pensar o problema sob o ponto de vista do 

multiculturalismo, do respeito à concepção dos indivíduos; quando, porém, a 

28 Newton Bignotto, Tolerância e diferença, p. 62. 
" Newton Bignotto, Tolerdncia e diferença, p. 62. Vaie-se, para a analise, do "homem 
cordial" (a figura descrita por Sérgio Buarque de Holanda) dotado das virtudes da 
generosidade e da hospitalidade: "Ora", diz Bignotto, "se essa cordialidade tomou possível 
uma convivência tolerante e afável com o diferente, foi justamente porque o diferente era 
percebido apenas como aquilo que distingue 'personalidades', mas não membros de 
comunidades políticas e religiosas diversas. Uma vez que a unidade de referência para a 
sociabilidade era a família, não havia como não aceitar o que torna louvável o 
comportamento de um indivíduo de exceçáo. Tudo isso, no entanto, não implica que 
estejamos prontos para retirar conseqüências que ultrapassem o plano das relações 
Pessoais e individualizadas". "A referência ao 'homem cordial' aiuda-nos a ver Que o arande 
problema da tolerância é a definicão de suas fronteiras. O que podemos a~render com essa 
referência, no entanto. é que existe sempre um limite para o tolerável. e ele determinará de 
maneira muito direta as acões que iu1p;arernos adequadas sempre aue a diferenca afirmada 
de um arum ou de um indivíduo se manifestar de forma amessiva. Na sociedade brasileira, 
fortemente excludente. vodemos até aceitar que indivíduos se destaquem de seu meio. até 
porque a plasticidade das relacões sociais não im~ede aue mudemos de lu-, desde que 
isso não impliaue a mudança da or~anizacáo social sue sustenta a acáo dos indivíduos 
virtuosos (sublinhamos)" (Newton Bignotto, Tolerância e diferença, p. 63). 
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identidade de um povo é questionada, as condições de tolerância mudam e 

sobressai o caráter eminentemente político da tolerância, não o seu alcance 

humano individual: 

A pratica da tolerância exige, assim, mais do que a passiva 
aceitação de conviver com a presença da multiplicidade 
humana, ela requer a continua construção de uma identidade 
coletiva, que não pode jamais pretender ultrapassar sua própria 
particularidade e por isso não pode pretender ser válida para 
todo o sempre. O tolerante que apenas assume sua condição de 
inércia em face do rosto do mundo em que vive se esquece da 
força inequívoca de todos os mecanismos de exclusão, eles 
mesmos produtores de sentido. A diferença (...), exige a 
tolerância, mas também que ela seja desenhada com todas as 
cores de nossa própria humanidade, para que não seja 
empurrada para o cinza indistinto da barbárie30. 

E preciso considerar o permanente movimento de pensamentos e de 

concepções em confronto e, portanto, a constante transformação dos 

processos de aceitação, de incorporação ou de assimilação de diferenças. e 
preciso ter presente que as escolhas envolvem conflitos e delas podem 

decorrer renovações. 

A intolerância persiste, não pode ser erradicada; pode, apenas, ser 

superada, assim como "a opção pela vida supera a tentação da morteq1. A 

intolerância permanece como um grande desafio a ser vencido pela 

tolerância, cujo significado é dado pela Declaração dos princípios da 

Tolerância, proclamada e assinada pelos Estados-membros da Organização 

das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), em 

16 de novembro de 1995: 

Artigo 1 - Significado de Tolerância: 

1.1. Tolerância é respeito, aceitação e apreciação da rica 
diversidade de nossas culturas mundiais, nossas formas 
de expressão e formas de ser humano. Isto é reforçado 

30 Newton Bignotto, Tolerância e diferença, p. 77. 
31 Philippe Douste-Blazy, A ação dos políticos, p. 229. 



através do conhecimento, da abertura, da comunicação e 
da liberdade de pensamento, consciência e crença. 
Tolerância é harmonia na diferença. Não é apenas um 
dever moral, é também um requisito político e legal. 
Tolerância, virtude que torna a paz possível, contribui 
para a substituição de uma cultura de guerra por uma 
cultura de paz. 

1.2. Tolerância não é concessão, condescendência ou 
indulgência. Tolerância é, acima de tudo, uma atitude 
ativa provocada pelo reconhecimento dos direitos 
humanos universais, pela liberdade fundamental do 
outro. Em nenhuma circunstância isto pode ser usado 
para justificar desrespeito a esses valores fundamentais. 
A tolerância deve ser exercida por indivíduos, grupos e 
Estados. 

1.3. Tolerância é a responsabilidade que sustenta os direitos 
humanos, o pluralismo (incluindo o pluralismo cultural), 
a democracia e as normas da lei. Isto implica a rejeição 
do dogmatismo e absolutismo e a afirmação das regras 
defuiidas pelos instrumentos internacionais de direitos 
humanos. 

1.4. Coerente com o respeito aos direitos humanos, a prática 
da tolerância não significa tolerar injustiça social ou 
abandono ou enfraquecimento da convicçáo de outrem. 
Significa que alguém é livre para adotar suas próprias 
convicções e aceitar que outros adotem as suas. Significa 
aceitar o fato de que os seres humanos, naturalmente 
diferentes em suas aparências, situações, idiomas, 
comportamentos e valores, têm o direito de viver em paz e 
serem como são. Isto significa também que o ponto de 
vista individual não deve ser imposto a outrem. 

1.4. Discriminação injusta: aspectos gerais e conceito 

A análise antecedente revela o potencial lesivo da intolerância, que 

deve ser domesticada pela tolerância; porém, essa análise igualmente mostra 

que na ausência da tolerância, ou sendo ela vencida pela intolerância, 

incompreensões, intransigências, preconceitos encontram terreno fértil e se 

revigoram, se desenvolvem, crescem, se fortalecem. 



. . 
Esse percurso pode atingir estágios em que as concepções intolerantes 

se impõem e, encontrando condições favoráveis, podem concretizar-se em 

condutas lesivas. O percurso fomentador da intolerância pode, pois, efetivar- 

se em discriminação, portanto em prejuízo ao Outro. 

esse aspecto que especialmente interessa nesta análise, pois a 

existência da discriminação, da qual resulta prejuízo, compromete as 

relações jurídicas: no percurso que se inicia com uma idéia e se concretiza 

na imposição de sua vontade, o intolerante deixa a esfera do desejo, da 

vontade, para exteriorizar e realizar o ato discriminatório; desse modo, o 

intolerante não se limita a pensar que o outro é inferior, desigual, mas passa 

a efetivamente trata-lo como tal, afrontando a sua dignidade. 

Discriminaçáo é termo derivado de discriminatio, provindo este de 

discriminare, cujo significado é discriminar, separar, distinguiS2. Em 

linguagem jurídica, a palavra refere-se a "separação que se possa fazer entre 

várias coisas, entre várias funções ou encargos, distinguindo-as umas das 

Outras, para que se diferenciem ou possam ser encaradas consoante a 

divisáon33. 

O termo discriminação, no sentido comum e no sentido técnico 

jurídico, não oferece maiores reparos quanto a sua aplicação a coisas, 

funções ou a meras classificações; o mesmo não se pode dizer, contudo, 

quando de sua adjetivação e aplicação a pessoas. E, neste caso, a 

discriminação injusta, isto é, a conduta injustamente discriminatória, ao 

distinguir, classifica pessoas, hierarquizando-as e provocando-lhes danos. 

32 Dicionário Houaiss da língua portuguesa, p. 1053. A informação coincide com a de José 
Pedro Machado (Dicionário etirnológico da língua portuguesa, vol. 11, p. 3451, e com a de 
Antônio Geraldo da Cunha (Dicionário etirnológico nova fronteira da língua portuguesa, 
verbete discrímen, p. 269). 
33 De Plácido e Silva, Vocabuláriojurídico, vol. 11, verbete discriminação, p. 99. 
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Segundo os termos de BOBBIO, 

(...) por "discrirninaçáo" se entende uma diferenciação injusta 
ou ilegítima. Por que injusta ou ilegítima? Porque vai contra o 
princípio fundamental da justiça (aquela que os filósofos 
chamam de 'regra de justiça?, segundo a qual devem ser 
tratados de modo igual aqueles que são iguais. Pode-se dizer 
que se tem uma discriminação quando aqueles que deveriam 
ser tratados de modo igual, com base em critérios comumente 
aceitos nos países civilizados (...), são tratados de modo 
desigual34. 

Trata-se do apequenamento do Outro, de ofensa a sua dignidade, a 

partir de julgamento cujo refeiencial é o 'mesmo', o etnocentrismo35. 

Dessemelhante, o Outro deixa de ser concebido em sua humanidade, é 

rejeitado e excluído. 

Podemos afirmar que numa sociedade marcadamente competitiva, a 

classificação do Outro pela diferença e pela inferioridade tem uma função, a 

de "definir-nos, por comparaçáo, como superiores": é através do mecanismo 

de atribuição, ao Outro, de características negativas, que ressaltamos as 

nossas qualidades, sejam elas reais ou imaginárias. A discriminação a 

Pessoas OU a grupos, efetivamente se concretiza quando, em razão de 

característica que lhes é por nós atribuída, saímos da esfera da idéia e 

passarnos a ação. Por outras palavras, ocorre discriminação "quando não 

apenas dizemos que o outro é inferior, mas agimos como se de fato ele o 

fossen36. 

34 Norberto Bobbio, Elogio da serenidade e outros escritos morais, parte 11, 3 (A natureza do 
Preconceito), p. 107. 
3"egundo José Pedro Machado (Dicionârio etimológzco da língua portuguesa, vol. 11, verbete - 
etni-, -etno-, p. Sol), o vocábulo etno é elemento de composição culta, que traduz a idéia de 
raça, de povo. Deriva do grego éthnos, que significa "qualquer classe de seres de origem ou 
condição comum; raça, povo, nação, tribo; classe, corporação; sexo; raça de povos, raça, 
nação; povos das províncias; os gentios, em relação aos Sudeus". 
36 Jaime Pinsky, Sem'ço de negro, p. 2 1. 
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O mecanismo de discriminação a pessoas e grupos se concretiza, 

portanto, através da adoção de critérios particulares de "justiçan40, porém 

sem a consideração da Justiça como valor próprio do Direito, o que 

pressuporia o valor transcendental da pessoa humana41. 

1.5. Características da discriminação injusta 

Os modos de discriminação são muitos e há, na sua origem, sempre 

um prejuízo42, um preconceito - um pré-julgamento. 

Norberto BOBBIO considera que a discriminação é uma conseqüência 

do preconceito e distingue as discriminações pelo seu grau de intensidade ou 

de gravidade: inicia pela discriminação jurídica, que investe contra o 

Esses critérios são assumidos sem o reconhecimento, a todos, de igualdade nos direitos, 
que, segundo BOBBIO, "significa algo mais do que a simples igualdade perante a lei 
enquanto exclusáo de qualquer discriminação não justificada: significa o igual gozo, Por 
Parte dos cidadãos, de alguns direitos fundamentais constitucionalmente asseguradosn 
INorberto Bobbio, Igualdade e liberdade (Igualdade, 8), p. 291. 
41 Mesmo que uma análise da teoria da justiça escape aos objetivos deste trabalho, a 
abordagem do tema, ainda que rápida, parece-nos oportuna e, para isso,  alemo-nos 
especialmente da lição de Miguel Rede. A justiça é concebida como "condiçáo pnrneird" de 
todos os valores, "a mndiçáo tramndental de sua possibilidQde como ahcdiZaçã0 
histórica"; desse modo, a Justiça vale "para que todos os valores valham. Na0 é uma 
reaiidade acabada, nem um bem gratuito, mas é antes uma intenção radical vinculada às  
raizes do ser do homem, o único ente que, de maneira originária, t9 enquanto deve ser. Ela é, 
pois, tentativa renovada e incessante de harmonia entre as  experiências axioiógicas 
necessariamente plurais, distintas e complementares, sendo, ao mesmo tmpo, a h~rmonia 
assim &@da". A Justiça "somente pode ser compreendida plenamente como concreta 
expenencia histórica, isto é, como valor fundante do Direito ao longo do processo dialógico 
da histórian; e, se ao longo do processo histórico registraram-se diferentes tendências de 
Justiça, ela "deve ser, complementarmente, subjetiva e objetiva, envolvendo em sua 
dialeticidade o homem e a ordem justa que ele instaura, porque esta ordem nBo é senão 
uma projeção constante da pessoa humana, valor-fonte de todos os valores através do 
tempo". A Justiça é, portanto, "condicionante de todos os valores jurídicos, funda-se no 
valor da pessoa humana, valor-fonte de todos os valores (...)" (Miguel Reale, Liçóes 
preliminares de direito, capítulo XXVII, A teoria da justiça, p. 377-379). 
42 Um dos significados de prejuízo, derivado do latim praejudiciu, é o de "julgamento prévio, 
decisão anterior; decisão prematura; ato de preconceber, de presumir; dano, detrimento" 
(José Pedro Machado, Dicionário etimológico da língua portuguesa, vol. N, p. 42 1). 
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princípio da igualdade43 44; vem depois a marginalização social45 e, por fim, a 

perseguição política46 47. 

Segundo Isidoro GOLDENBERG, a discriminação constitui o termo 

final de um itinerário, cujo início é o pré-juízo, seguido de hostilidade48. 

Referindo-se a natureza do pré-julgamento gerador da intolerância e da 

discriminação, o autor destaca, como seu traço essencial, o de atribuir 

rótulo diferencial ou estereótipo como marca distintiva do conjunto humano, 

assinalando-o e particularizando-o na comunidade. Desse modo, e sem 

qualquer respaldo da antropologia ou da investigação científica, aquele 

conjunto humano é atribuída uma característica comum, alimentada por 

mitos, ideologias, interesses e rejeições. A inexistência de fundamentação, 

diz ele, não impede que sejam projetados, no grupo discriminado, ódios, 

culpas e agressões latentes na sociedade49. GOLDENBERG lembra, a 

propósito, que no Império Romano os cristãos "foram vítimas propiciatórias 

43 Bobbio evoca o princípio segundo o qual todos são iguais perante a lei e pelo qual todos 
devem wzar dos mesmos direitos: a exclusão de alguns de certos direitos é um ato de 
discriminação. E cita, como exemplo, a histbrica limitação do direito de voto aos homens, 

excl~sáo das mulheres (Norberto Bobbio, Elogio da serenidade e outros escritos morais, 
Parte 11, 3 (A natureza do preconceito), p. 1161. 
44 Vide cap. 3 (A discriminação injusta como afronta à igualdade), as  fls. 68-83 deste texto. 
4" margindização social é uma espécie de discriminação mais grave que a discriminação 
Jufidica e pode ser sopesada em contundentes exemplos fornecidos por Bobbio: o gueto a 
que 0s judeus foram confinados no mundo cristão; guetos (não institucionalizados) de 
minorias étnicas ou sociais nas cidades (bairros negros como o Harlem em Nova York e as  
favelas em grandes metrópoles). Bobbio refere-se a marginalizaçao extrema praticada nas 
U ' instituições totais" como são as prisões e os manicômios. Em todos esses casos "o processo 
de emancipação coincide com o reconhecimento de uma discriminação" que é 'quase 
sempre o efeito de uma tomada de consciencia do preconceito" [Norberto Bobbio, Elogio da 
serenidade e outros escritos morais, parte 11, 3 (A natureza do preconceito), p. 1 16-1 171. 
% A Perseguição é a fase mais grave do processo de discriminaçiio, que inclui o uso da força 
"para esmagar uma minona de 'desiguais'. O extermínio dos judeus e de outras minorias, 
como os ciganos, perpetrado pelo regime nazista, representa de modo dramático esta 
terceira fase" [Norberto Bobbio, Elogio da serenidade e outros escritos morais, parte 11, 3 (A 
natureza do preconceito), p. 1 17). 
47 Vide noção de intolerância institucional no capítulo 1 (1.2.), as fls. 22 desta dissertação. 
48 Isidoro H. Goldenberg, Indemnizaciónpor ciaiios yperjuicios, cap. VII, 518, p. 372. O autor 
lembra que a etimologia de pré-juízo é muito ilustrativa, pois remete ao exame que, em 

I Roma, realizava-se antes de iniciar-se um processo, e que objetivava a determinação do 
status social dos litigantes (Ibid., mesma pkgina). 
4"ísidoro Goldenberg, Indemnización por darios y perpicios, cap. VII, $j 18, p. 373. 
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dessa projeção" e assinala a eloquência da seguinte passagem atribuída a 

Tertuliano: 

Si e1 Tíber inunda la ciudad, si e1 Nilo no cubre 10s campos, si 
10s cielos perrnanecen impasibles, si la tierra tiembla, si hay 
peste o hambruna, a1 instante se eleva e1 clamor: a 10s leones 
con 10s cristianos50. 

Egídia AIEXE identifica três componentes no ato de discriminação que 

exclúi o indivíduo do próprio meio e da sociedade: o preconceito, a separação 

e a personificação. O primeiro deles é o preconceito ou pré-juizo, ou seja, o 

julgamento ou a conceituação de alguém mediante uma generalização, uma 

banalização ou uma mistificação. O segundo elemento da discriminação é a 

separação: para distinguir, valemo-nos do etnocentrismo. Por fim, o terceiro 

componente do ato discriminatório é a personificação de uma característica 

da pessoa: uma deficiência fisica, a sua prática religiosa, sua condição de 

vida; tal característica é transfomada em estigma que se agrega a identidade 

da pessoa: é pela personificação que expressões já integradas a comunicação 

cotidiana (negro, aidético, cego, crente, mendigo, gordo...), que em si mesmas 

não Possuem intenção ou sentido pejorativo, podem adquirir conotação 

depreciativa pelo tom, pela postura ou pelo olhar de quem falas1. 

Para BOBBIO, o processo da discriminação se desenvolve em três fases 

distintas. Inicia-se com um &fio de fato, ou seja, uma constatação não 

reprovável que pode ser sustentada por dados objetivos52. Para que o juízo 

de fato se torne um juízo discriminante é preciso que sobrevenha um juizo 

ulterior, um juizo de valor, isto é, juizo relativo e histórica ou subjetivamente 

Isidoro Goldenberg, Indernnización por daíios yperjuicios, cap. VII, S18, p. 373. É também 
esse o entendimento de PINSKY: "o discurso preconceituoso procura enquadrar as 
diferentes minorias a partir de um prejulgamento decorrente de generalização náo 
demonstrada", sendo que essa generalização enquadra toda uma minoria. Observe-se que o 
termo minoria náo tem constituição aritmética. É socialmente elaborado, e ideológico (Jaime 
Pinslq, Serviço de negro, p. 2 1-22). 
" Egídia M de Almeida Aiexe, Uma conversa sobre direitos humanos, p. 335-336. 
52 Como exemplo: a constatação de que os homens são diferentes entre si, ou a constatação 
de que há grupos diversos. 
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condicionado; nesta segunda fase, em que de fato se inicia a discriminação, 

o critério de valor em geral é acrítico e, portanto, apoiado na tradição ou em 

reconhecida autoridade53. A terceira fase, decisiva no processo da 

discriminação, é aquela em que se evidenciam as conseqüências da relação 

de diversidade submetida a critério de valor; é a natureza da conseqüência 

que poderá completar o processo de discriminação. Assim, se for 

estabelecida uma relação de superioridade-inferioridade entre grupos, por 

exemplo, o passo decisivo para a completude da discriminação será a 

sustentação de que o superior deve comandar, dominar, enquanto que o 

inferior deve obedecer, subjugar-se. Ou, segundo BOBBIO: 

"Da relação superior-inferior podem derivar tanto a concepção 
de que o superior tem o dever de ajudar o inferior a alcançar um 
nível mais alto de bem-estar e civilizaçáo, quanto a concepçáo 
de que o superior tem o direito de suprimir o inferior. Somente 
quando a diversidade leva a este segundo modo de conceber a 
relação entre superior e inferior é que se pode falar 
corretamente de uma verdadeira discrirninaçáo, com todas as 
aberraçóes dela decorrentesW54. 

0 s  modos da discriminação são diversamente nomeados por 

estudiosos, como veremos em seguida. 

Para Alice de BARROS há dois modos de discriminar - o direto e o 

indireto; no primeiro caso, a discriminação 'pressupõe um tratamento 

desigual fundado em razões proibidas, enquanto a discriminação indireta 

traduz um tratamento formalmente igual, mas que produzirá efeito diverso 

sobre determinados gruposW55. 

53 Nesta segunda fase, a distinção factual entre dois grupos i acrescentada uma distinção 
valorativa, como, por exemplo: um grupo é bom e outro mau, um superior e outro inferior 
[Norberto Bobbio, Elog.lo da serenidade e outros escritos momis, parte 11, 3 (A natureza do 
preconceito), p. 1081. 
54 Norberto Bobbio, Elogio da serenidade e outros escritos morais, parte 11, 3 (A natureza do 
preconceito), p. 109- 1 10. 
j-lice Monteiro de Barros, A discriminaçáo no emprego por motivo de sexo, p. 4 1 .  
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Essa tipologia de Alice de BARROS corresponde a referida por Márcio 

VIANA, para quem também há dois modos de discriminar: um, a 

discriminação que fere regras: é visível, reprimida, choca nossas 

consciências; outro, a que se opera com as próprias regras: passa 

despercebida, atinge a todos, pois o modo de discriminar "não é de minorias, 

é de massas; não é circunstancial, é estrutural"56 57. 

GOLDENBERG refere-se as discriminações genéricas - por exemplo, as 

religiosas, as raciais, as educacionais, as ocupacionais - e, a par delas, 

coloca outras mais individualizadas, como restrições ao ingresso de pessoas 

em lugares públicos (hotéis, clubes, restaurantes, associações) assim como o 

tratamento mais rigoroso em âmbito policial ou judicial. O autor destaca, 

ainda, os casos de acumulação de discriminações e oferece, como exemplo, a 

norte-americana Ku KZux Klan, cujos integrantes preconizam a superioridade 

dos homens brancos, anglo-saxões e protestantes - os chamados W.A. S. P.S8 

que, fundando-se nesse móvel étnico, racial e religioso, empreendem 

Perseguição aos que não reúnem aquelas  qualidade^^^. 

BOBBIO detém-se mais especialmente na analise da discriminação 

referida as opiniões políticas e daquela que respeita as condições pessoais e 

sociais. Destaca, quanto ao primeiro tipo, que elas são cada vez mais 

irrelevantes num Estado Democrático, em razão do pluralismo que 0 

distingue; assim, mesmo que seja possível alguma conseqüência prática da 

escolha de opinião política, por princípio cada um é livre para seguir a que 

considerar a melhor. Quanto as  condições pessoais (como as limitações que 

caracterizam os portadores de deficiência) e sociais (o pertencimento a uma 

classe social), as discriminações são reais e muito debatidas. importante 

destacar, no entanto, que essa classificação conduz a uma outra distinção, a 

" MMáio Túlio Viana, Os dois modos de discriminar e ofüturo do direito do trabalho, p. 32 1.  
" Vide capítulo 5, fls. 150 e ss. desta dissertaçáo. 

W .A.S.P.: White, Anglo-Saxon, Protestant. 
Isidoro Goldenberg, Indemnizaciónpor darios y perjuicios, cap. VII, 518, p. 374. 
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das desigualdades naturais e sociais. Essa distinção adquire especial 

relevância, pois frequentemente o preconceito se origina da superposição de 

uma desigualdade social a uma desigualdade natural (como é o caso da 

questão feminina e a dos homossexuais)6~. 

Procurando um elemento comum entre os diversos casos de 

discriminação e partindo da verificação da postura de quem discrimina, 

AIEXE considera possível identificar duas formas de discriminação, segundo 

o seu objeto: a primeira destaca um atributo da pessoa que é discriminada 

pelo fato de possuir "uma característica que simboliza, no imaginário 

cultural do agressor, uma marca de 'menos-valia' em relação aos demaisn; a 

segunda forma de discriminação põe em relevo um determinado 

comportamento, não padronizado, e a discriminação é dirigida contra atos 

da pessoa, que a colocam em posição de ser julgada61. 

O s  modos ou a forma de discriminaçáo possuem interesse analítico, 

assim como a sua classificação. Esses aspectos, embora dotados de 

relevância para o estudioso, não emprestam maior ou menor relevância à 

conduta discriminatória e tampouco interferem no seu efeito lesivo. Importa 

destacar, no entanto, a capacidade e o poder de discriminar; é preciso que 

haja de~equilíbri~ na relação entre o sujeito ativo e o sujeito passivo da 

discriminação, ou seja, é necessário que haja condições para que o agente 

invada a esfera do direito alheio e concretize a restrição. 

Os estudos até aqui empreendidos revelam que as situações de 

discriminação, manifestando-se como efetiva recusa do diferente, estão 

radicadas na intolerância. Tais condutas, mais que desconhecimento do 

princípio da tolerância, constituem negação do princípio da dignidade 

60 Norberto Bobbio, Elogio da  serenidade e outros escritos morais, parte 11, 3 (A natureza do 
preconceito), p. 1 10-1 14. 
61 Egídia M de Almeida Aiexe, Uma conversa sobre direitos humanos, p. 340. 
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humana62, bem como demonstração de indiferença ou afronta ao princípio 

da igualdade63. Constituem, pois, ultraje a princípios de convivência social e 

violação de disposições legais, o que lhes confere interesse jurídico. 

Não mais se cogita, nesta fase, de intolerância ou de preconceito: é a 

discriminação que diretamente interessa ao Direito. E, relativamente ao 

Direito Civil, ela constitui ato ilícito, previsto no artigo 186 do Código Ci~i16~: 

Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência 
ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, 
ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 

0 agente do ilícito sujeita-se ao sistema de responsabilidade civil previsto no 

Título IX do Código Civil, e, portanto, a obrigação de indenizar prevista no 

seu artigo 927, caput: 

Aquele que, por ato ilícito (...), causar dano a outrem, fica 
obrigado a repará-lo. 

Importante destacar que o novo Código Civil entrou em vigência em 

11/01/2003 e que, até então, o ato ilícito regulava-se pelo Código Civil de 
19 1665. 

62 Vide capítulo seguinte (cap. 2), as fls. 42-67 desta dissertaçio. 
63 Vide capítulo 3, as  fls. 68-83 desta dissertaçáo. 
6Vnstituído pela Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002. 
65 Instituído pela Lei n 3.07 1, de 0 1 /O 1 / 19 16, que assim dispunha no seu artigo 159: 
"Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência, ou imprudência, violar direito, ou 
causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano. A verificação da culpa e a 
avaliaçáo da responsabilidade regulam-se pelo disposto neste Código (art. 1.518 a 1.532 e 
1.537 a 1.553)". 
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2. A DISCRIMINAÇÃO INJUSTA COMO NEGAÇÁO DA 

DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 

Ainda naquele dia, aceitei o convite de um dos 
trabalhadores para que fôssemos almoçar no bandejão central. 
No trajeto entre a Escola Politécnica - local em que 
trabalhávamos - e o restaurante, necessariamente passaríamos 
em frente ao Instituto de Psicologia. Pedi para entrarmos: queria 
pegar a carteirinha universitária e o dinheiro para pagar a 
refeição. 

Calça, camisa e boné vermelhos: imaginei que, no 
Instituto de Psicologia, chamaria a atenção naqueles trajes. 
Pareceu-me divertido aparecer vestido de gari, "fantasiado". 
Tinha a expectativa de que aquilo poderia ser engraçado. 

Antônio e eu entramos no bloco de aulas. Os alunos 
estavam em intervalo, fora das salas: pelos corredores internos, 
no centro acadêmico, na lanchonete. Conhecia aquela gente: 
amigos de turma, colegas, veteranos companheiros do time de 
futebol, parceiros do tênis de mesa, os professores. Todos do 
instituto. 

Atravessamos o andar térreo de ponta a ponta. Subimos 
as escadas. Passamos pelo andar superior. Entrei na biblioteca. 
Descemos as escadas. Novamente andamos pelo térreo. Passei 
pelo Centro Acadêmico. Transitamos em frente A lanchonete. 
Estava atento. Buscava a expressáo de alguém surpreso: "Que 
roupas são essas, Fernando?!". 

A atenção foi cansando lentamente. Meu olhar foi 
assumindo funçáo meramente instrumental. Eu precisava, 
naqueles instantes, era desviar daqueles que não me viam: era 
para isso que, frustrado, eu precisava agora estar atento. 

Já não esperava surpresa alguma dos outros comigo. 
Deixei de esperar pelas perguntas intrigadas, mas ainda seria 
capaz de responder a algum cumprimento, alguém que me 
tomasse por gari ao lado de outro gari. 

Nenhum cumprimento, mesmo que discreto. Os olhares 
me tangenciavam. 

Mal-estar súbito: eu estava invisível. Antônio comigo: 
Antônio estava invisível. 

( . . -I  
Sentir-se invisível atordoa. 
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O que brota da percepção de não aparecer para os outros 
é a sensação de existirmos como coisa, um esvaziamento. 
Passamos a contar como se fôssemos um item paisagístico. Um 
poste, uma  árvore, uma placa de sinalização de trânsito, u m  
orelhão, uma pessoa em uniforme de gari na atmosfera social: 
todos parecem valer a mesma coisa. 

Fernando Braga da COSTA, Homens invisiveis: relatos de uma 
humilhação social, p. 1 14- 1 16. 

Vimos, até aqui, que a discriminação, nascida da intolerância, nega o 

direito a diferença. Marcada pela hostilidade, ela opera a dessemelhança e a 

diferenciação ontológica entre pessoas, promove a rejeição do Outro, 

excluindo-o do seu meio e da sociedade. 

A discriminação se efetiva, pois, como afronta a dignidade da pessoa 

humana, análise que se faz necessária para a melhor compreensão do 

alcance da ofensa e do prejuízo dela decorrente. 

2.1. O reconhecimento da dignidade da pessoa humana 

Em 1948 a Declaração Universal dos Direitos Humanos proclamava, no 

seu artigo 166, que todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e 

direitos (destacamos). No preâmbulo do texto, entre as suas considerações, a 

Assembléia Geral das Nações Unidas expressava "o reconhecimento da 

dignidade inerente a todos os membros da família humana (destacarnos)"67, 

bem como a reafirmação dos povos unidos em *sua fé nos direitos 

U T ~ d o ~  os homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e 
consciència e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade". 
67 Trata-se do segundo dos consideranda, cuja íntegra é a seguinte: *Considerando que o 
reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e de seus 
direitos iguais e inalienáveis é 0 fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo". 
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fundamentais do homem, na dignidade e no valor da pessoa humana 

Quarenta anos depois, a Constituipio Federal d e  1988 proclamava, no 

art. 1°, 11169, a dignidade d a  pessoa humana como fundamento do Estado 

brasileiro, constituído em Estado Democrático de Direito. 

A Dedaração Universal dos Direitos Humanos teve extraordinária 

importância na longa marcha em defesa dos direitos humanos, pois foi com 

ela que o processo de sua progressiva e generalizada aceitação se acelerou, 

verificando-se o desenvolvimento normativo do seu conceito e a extensão do 

seu alcance geográfico, como elemento da cultura moderna: um antes vago 

ideal de justiça adquiriu concreçáo sob forma de declarações e preceitos e 

converteu-se em ponto de referência. Respaldada por Estados a que 

correspondiam concepções políticas distintas OU mesmo antagônicas, 

consenso entre díspares confissões religiosas e correntes de pensamento, a 

Declaraçáo converteu-se em um elemento moral e político provido de insólita 

capacidade de atração70. 

68 Trata-se do quinto dos consideranda, cuja íntegra é a seguinte: "Considerando que os 
povos das Nações Unidas reafírmaram, na Carta, sua fé nos direitos fundamentais do 
homem, na dignidade e no valor da pessoa humana e na igualdade de direitos do homem e 
da mulher, e que decidiram promover o progresso social e melhores condições de vida em 
uma liberdade mais ampla*. 
69 "k. l0 - A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e 
Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como 
fundamentos: (...) 111 - a dignidade da pessoa humanan. 
'O Francesc Casares i Potau, La declaraci6n universal de dewchos humanos cincuenta aiios 
después, p, 22. A despeito da força, da vitalidade dos direitos humanos, devemos 
reconhecer, com o autor, que o seu futuro não está isento de problemas, já que na 
"aginação popular, 0s direitos humanos 'erguem-se como inquietante construç8o de luzes 
e Sombras, de esperanças e decepções". Essa percepção, embora contraditória, não é 
desprovida de fundamento: afinal, se os direitos humanos dispõem de força libertadora e 
pacificadora, por que ainda não teriam aicançado respeito universal? Procurando resposta 
para a pergunta, o autor enfa& a necessidade da concreçiio de um instrumento de 
garantia dos direitos humanos, tarefa tomada a si pelas Nações Unidas (Ibid., p. 25-26). A 
Par de tratar-se de questão que deve ser objeto de permanente preocupaçáo e de atuaçáo 
internacionais, parece-nos que ela também deve estar sempre presente, viva para as 
Sociedades, constituindo objeto de constante atençiio e objetiva atuação das instituiçoes e 
das entidades civis, que deve envolver as pessoas em seu cotidiano, começando pela 
educa~ao para a tolerância. 
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. . 

por qualquer meio: constituem "exigências de respeito a dignidade humana, 

exercidas contra todos os poderes estabelecidos, oficiais ou não"75 76. 

Com tal respeitabilidade e extensão, a Declaração constitui 

instrumento jurídico de alcance mundial que reúne um conjunto de 

princípios consagradores dos direitos e liberdades fundamentais da pessoa, 

cujo fundamento é a dignidade e a igualdade entre os todos os membros da 

família humana. Entende-se, assim, que a dignidade, os direitos e as 

liberdades da pessoa humana são anteriores a quaisquer poderes, 

inalienáveis e impres~ritíveis~~. 

Em seu comentário ao artigo primeiro da Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, EST~VEZ ARAUJO afirma que "a consideração da 

dignidade, como atributo intrínseco e especifico do ser humano, constitui 

uma forma laica de expressar a idéia do caráter sagrado da vida humana"; e 

ressalta, ante a igual dignidade de todos, que inexistem, entre os seres 

humanos, "diferenças ontológicas" que permitam a uns serem considerados 

superiores a outros. Eis porque "nenhum ser humano pode converter um 

outro em mero instrumento a serviço de seus objetivos particulares, pois, se 

o fizer, estará reduzindo a sua dignidade"78. 

'"ábio K. Comparato, A afinnaçúo histórica dos direitos humanos, capitulo 1 4 O ,  p. 2 10. O 
autor faz referência à distinção doutrinária entre direitos humanos e didtos fundamentais, 
estes os direitos humanos constitucionaimente expressos. 

UDe um ponto de vista histórico, ou seja, na dimensko tmpírica, 08 direitos fundamentais 
são, originalmente, direitos humanos. Contudo, estabelecendo um corte epistem~ló~ico, 
para estudar sincronicamente os direitos fundamentais, devemos distingui-los, enquanto 
manifestações positivas do direito, com aptidao para a produçiio de efeitos no plano jurídico, 
dos chamados direitos humanos, enquanto pautas é t i ~ ~ - p ~ l i t i ~ a s ,  situadas em uma 
dimensão suprapositiva, deonticamente diversa daquela em que se situam as normas 
jurídicas - especialmente aquelas de direito internow (Willis Santiago Guerra Filho, Direitos 
fundamentais, processo e da proporcionalidade, P. 12). 
77 Carlos Villán Durán, ~a Declaración Universal de Derechos Humanos en la prdctica 
desarrozz~d~ por los órg~nos de derechos humanos de ias Naciones Unidas, p. 73. 

José Antonio Estevez Araujo, LQ declaración uni versa^ de derechos humanos, Comentarios 
a1 Articulo 1, p. 105. 
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A igual dignidade dos seres humanos não deve permitir que a pessoa 

seja tomada como meio, como objeto, por aqueles que, não obstante as 

diferenças individuais, raciais ou sociais, são seus iguais. Partindo dessa 

compreensão da dignidade da pessoa humana, poderíamos afirmar, quanto 

ao que expressa a Constituição Federal de 1988, que ela é "um valor 

supremo que atrai o conteúdo de todos os direitos fundamentais do homem, 

desde o direito a vidan79. 

Flávia PIOVESAN considera que o valor da dignidade humana "impõe- 

se como núcleo básico e informador" do ordenamento jurídico brasileiro 

instaurado em 1988, "como critério e parâmetro de valoração a orientar a 

interpretação e compreensão do sistema constitucional"; a dignidade 

humana e os direitos e garantias fundamentais constituem princípios 

constitucionais "que incorporam as exigências de justiça e dos valores éticos, 

conferindo suporte axiológico ao sistema jurídico brasileiron80. 

2.2. Alcance do princípio da dignidade da pessoa humana 

A expressão jurídica da dignidade da pessoa humana tem um 

significado muito preciso: o de que a dignidade é 

"elemento integrante e irrenunciável da natureza da pessoa 
humana, é algo que se reconhece, respeita e protege, mas não 
que possa ser criado ou lhe possa ser retirado, já que existe em 
cada ser humano como algo que lhe é inerente. Não e, portanto, 
sem razão que se sustentou até mesmo a desnecessidade de 
uma definição jurídica da dignidade da pessoa humana, na 
medida em que, em última análise, se cuida do valor próprio, da 
natureza do ser humano como algo que lhe é inerenten81. 

79 José Afonso da Silva, Curso de direito wnstituCi0rUZl positivo, primeira parte, título 11, cap. 
11, p. 96. 
80 Flávia Piovesm. Direitos humanos e o direito constitucional intemcional, primeira parte, 
cap. 111, p. 55-57. 

Ingo Wolfgang Sarlet, A eficácia dos direitos fundamentais", primeira parte, 4 (4.3.3.2.3 .), 
P. 106. 





fundamento e o limite d e  toda organização política, d e  q u e  é e la  q u e  lhe d á  

sentido e d i r e ç ã ~ ~ ~ .  

A efetiva compreensão do sentido da dignidade requer a consideração 

kan t i ana  do dever como um imperativo categórico, como lei moral interior 

que se expressa na fórmula geral: Age em confonnidade apenas com a 

máxima que possas querer que se tome uma lei universal. Essa fórmula 

permitiu a Kant deduzir máximas morais  que "exprimem a 

incondicionalidade dos atos realizados por dever". São três as máximas,  

cujos termos reproduzimos, sendo que a segunda é de especial relevância 

para o nosso tema8% 

1. Age como se a máxima de tua ação devesse ser erigida 
por tua vontade em lei universal da  Natureza. 

2. Age de tal maneira que trates a humanidade, tanto na 
tua pessoa como na pessoa de  outrem, sempre como um fim e 
nunca como um meio. 

3. Age como se  a máxima de tua ação devesse servir de  lei 
universal para todos os seres racionais. 

85 Lembramos, com Carlos Fernández Sessarego, que O ser humano é "estruturdmente 
coexistencialn que o Direito é uma exigência da natureza humana: "Cuando se sostiene que 
la libertad es e1 ser de1 hombre, se hace referencia a un ser humano situado, a una libertad 
entre otras libertades que coexisten en sociedadn. "Si bien e1 ser humano, por ser libre, es 
único, singular, irrepetible, idéntico a sí mismo, e110 no significa que sea una pura 
abstracción, un puro individuo. De ahi que debamos referirnos a la unitaria 
bidimensionalidad de1 ser humano, en cuanto aludimos a un ser simultaneamente 
individual y socialn. "La persona es, estructurdmente, un ser coexistencial. No ha sido 
creada para vivir en soledad sino para convivir, necesariamente, con 10s 

otros seres humanos en su hábitat natural que no es otro que la sociedad. De ahí que no es 
posible concebir aJ ser humano como un ente aislado, incomunicado, replegado sobre sí 
mismo, ignorando el yu2 y e1 hosotros'. Se es 'con-10s-outros'. E1 ser humano requiere de 10s 
demás para realizarse, simplemente 'para ser'. Vivir es convivir O, si se prefiere, Ia existencia 
es coexistencian (Carlos Fenihdez Sessarego, Persona y derecho, P. 876). "(...) E1 derecho no 
Surge como respuesta a necesidades de1 ser humano, ya sem estas económicas o 
~ s i c o l ó ~ i ~ ~ ~ ,  sino como una exigencia indispensable a su coexistir con otros seres humanos 
fn  SOciedadn. ( . . . )n~l  derecho es creado por 10s hombres para SatiSfacer esta exigencia de 
Ser-con-los-otros~, de convivir afirmando su propia identidad, asegurando su personal 
realización dentro de1 bien común" (Ibid., p. 877). 

Marilena Chauí, Convite &filosofa, unidade 8, capifulo 5,  P. 346. 
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O conteúdo das três máximas é assim explicitado por CHAUI: 

A primeira máxima afirma a universalidade da conduta 
ética, isto é, aquilo que todo e qualquer ser humano racional 
deve fazer como se fosse uma lei inquestionável, válida para 
todos em todo tempo e lugar. A ação por dever é uma lei moral 
para o agente. 

A segunda máxima afirma a dinnidade dos seres 
humanos como pessoas e, portanto, a exigência de que seiam 
tratados como fim da acão e iamais como meio ou como 
instrumento para nossos interesses (sublinhamos). 

A terceira máxima afirma que a vontade que age por 
dever institui um reino humano de seres morais porque 
racionais e, portanto, dotados de uma vontade legisladora livre 
ou autônoma. A terceira máxima exprime a diferença ou 
separação entre o reino natural das causas e o reino humano 
dos fins. 

(...I 
O imperativo categórico não nos diz para sermos 

honestos, oferecendo-nos a essência da honestidade; nem para 
sermos justos, verazes, generosos ou corajosos a partir da 
defrnição da essência da justiça, da verdade, da generosidade 
ou da coragem. Náo nos diz para praticarmos esta ou aquela 
ação determinada, mas nos diz para sermos éticos cumprindo o 
dever (as três máximas morais). É este que determina por que 
uma acáo moral deverá ser sempre honesta, iusta, veraz, 
generosa ou corajosa. Ao agir, devemos indagar se nossa ação 
está em conformidade com os fins morais, isto é, com as 
máximas do dever (sublinhamos)87. 

Nicola ABBAGNANO assim se refere a segunda fórmula do imperativo 

categórico de Kant: 

(...) Esse imperativo estabelece que todo homem, aliás, todo ser 
racional. como fm em si mesmo. POSSU~ Um valor náo relativo 
(como é, por ex., um preço), mas intrínseco. ou seia. a 
dignidade. "O que tem preço pode ser substituído por alguma 
outra coisa equivalente; O que é superior a qualquer preço, e por 
isso não permite nenhuma equivalência, tem Dignidade." 
Substancialmente, a Dimidade de um ser racional consiste no 
fato de ele "não obedecer a nenhuma lei Que não seja t-bém 
instituída por ele mesmo". A moralidade, como condição dessa 

87 Marilena Chauí, Convite &filosofia, unidade 8, capítulo 5, p. 346. 



autonomia legislativa é, portanto, a condição da Dignidade do 
homem, e moralidade e humanidade são as únicas coisas que 
não têm preço (sublinhamos)88. 

A dignidade d a  pessoa humana, reconhecida e juridicamente expressa, 

é valor absoluto, não tem equivalente, é insubstituivel, não tem preço. 

Segundo os t e m o s  de Cármen Lúcia Antunes ROCHA: 

O preço é possível ao que é meio porque lhe é exterior e 
relaciona-se com a forma do que é apreçado; a dignidade é 
impossível de ser avaliada, medida e apreçada porque é fw e 
contém-se no interior do elemento sobre o qual se expressa: 
relaciona-se como a essência do que é considerado, por isso não 
se oferece a medida convertida ou configurada como preço. 

Toda pessoa humana é digna. A humanidade tem uma 
dignidade, contida na ética da espécie. Essa singularidade 
fundamental e insubstituível é ínsita a condiçáo do ser humano, 
qualifica-o nessa categoria e o põe acima de qualquer 
indagaçáo. (. . .)89 

Toda a pessoa humana é digna e é a partir desse valor absoluto, 

intangível, que deveria ser compreendida a importância d a  relação de cada 

pessoa com o seu semelhante, do vínculo que une cada pessoa à 

comunidade, assim como a força do Direito, criado para assegurar 

convivência e o bem comum. 

É inegável que a precedência d a  dignidade d a  pessoa humana tem sido 

aceita e admitida, tanto que podemos dizer, com BULOS, que "a 

c~nstitucionalizaçáo da  dignidade d a  pessoa humana vem plasmada em 

diversos ordenamentos jurídicos mundiais, o que comprova que o homem é o 

centro, fundamento e fim das sociedades modernasng0. 

Nicola Abbagnano, Dicionário defilosofia, p. 276-277, verbete dignidade. 
Cármen Lúcia Antunes Rocha, Vida digna: direito, &tia2 e ciencia, I, 4.5., p. 32. 

90 Uadi Lammêgo ~ ~ l ~ ~ ,  ~ ~ ~ t i t ~ i ~ ã o  federal anotada, p. 49 (comentários ao art. 1°, 111). 
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Esse fato nos leva a considerar a indagação de CANOTILHO sobre o 

sentido de uma República fundada na dignidade da pessoa humana. A 

conclusão do autor tem especial relevância, como veremos a seguir: 

(. . .) A resposta deve tomar em consideração o princípio material 
subjacente a idéia de dignidade da pessoa humana. Trata-se do 
princípio antropico que acolhe a ideia pré-moderna e moderna da 
dignitas-hominis (Pico della Mirandola) , ou seja, do indivíduo 
conformador de si próprio e da sua vida senundo o seu próprio 
projecto espiritual (. . .) (sublinhamos)91. 

Perante as experiências históricas d a  aniquilaçáo do ser 
humano (inquisição, escravatura, nazismo, stalinismo, 
polpotismo, genocídios étnicos) a dimidade d a  pessoa humana  

91 Recorremos, para maior compreensão da lição de CANOTILHO, ao texto do próprio 
Giovanni PICO: "Já o Supremo Arquiteto e Pai, Deus, tinha construído, com as  leis de sua 
arcana sabedoria, essa moradia terrestre da divindade, esse augustíssimo templo que, ora, 
contemplamos; havia decorado a região supraceleste com os espíritos, fizera habitar nos 
orbes etéreos a s  almas imortais; povoara as  zonas excretónas e feculentas do mundo 
inferior com toda espécie de animais. Não obstante tudo isso, ao término do seu labor, 
desejava o Artífice que existisse alguém capaz de compreender o sentido de tão grande obra, 
que amasse sua beleza e lhe contemplasse a grandiosidade. Por conseguinte, ao fim e ao 
cabo de toda a obra, (como, aliás, atestam Moisés e Timeu), pensou, por derradeiro, no 
homem. Todavia, já não existia mais nos arquétipos um modelo por onde copiar alguma 
nova progênie como também tinham-se esgotado os tesouros a serem legados ao nove1 filho 
como herança, sendo que também não se deparava com um lugar sequer em todo o 
universo, onde este, o contemplador do cosmo, pudesse tomar assento. Todo o espaço 
estava ocupado; tudo fora distribuído e ordenado em graduações sumas, medianas e 
ínfimas. Mas não teria sido consentâneo com a potência paterna se, na última de suas 
produções, viesse a falhar por exaurirnento; não seria, outrossim, adequado a sabedoria 
hesitar por carência de expediente em momento de necessidade; nem conviria ao Amor 
prodigalizante que, quantos o haveriam de louvar por sua divina liberalidade em relação às  
Outras cfiaturas, bem eles tivessem que lamentar no tocante a si próprios". "Decretou então 
o ótimo Artífice que àquele ao qual nada de próprio pudera dar, tivesse como privativo tudo 
quanto fora partilhado por cada um dos demais. Assim, pois, tomou o homem, essa obra de 
tipo indefinido, e tendo-o colocado no centro do universo, falou-lhe nestes termos: 'A ti, 8 
Adáo, náo te temos dado nem uma sede determinada, nem um aspecto peculiar, nem um 
múnus singular precisamente para aue o lunar, a imanem e as  tarefas aue reclamas para ti, 
tudo isso tenhas e realizes. mas pelo mérito de tua vontade e livre consentimento. As outras 
criaturas já foram prefuradas em sua constituição pelas leis por nós estatuídas. Tu, porém, 
não estás coarctado Dor nenhuma. Antes, txla decisão do arbítrio. em cuias mlios te 
depositei, hás de predeteminar a tua complexão pessoal. Eu te coloquei no centro do 
mundo, a fim de poderes inspecionar, daí, de todos 0s lados, da maneira mais comoda, tudo 
que existe. ~ã~ te fizemos nem celeste, nem terreno, mortal ou imortal, de modo aue assim, 
tu. por ti mesmo modelador e escultor da vróuria h-wzem. senundo tua preferência e, 
por conseminte para tua possas retratar a forma Que nostarias de ostentar. Poderás 
descer ao nível dos seres baixos e embrutecidos; poderás. ao invés. por livre escolha de tua 
alma, subir aos pat-ms aue sHo divinos'. '6 suprema liberalidade de Deus 
Pai, suma e maravilhosa beatitude do homem! A ele foi dado possuir O que escolhesse; ser 
O que quisesse. (sublinhamos) (Giovanni Pico, A dignidade do homem, p. 5-6). 
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Há, podemos ver, uma interligação irrecusável entre os dois 

fundamentos: desvinculada da Dignidade da  Pessoa Humana, a Cidadania 

perde sentido na medida em que permite a consideração do homem como ser 

abstrato, impossível de ser encontrado; e a Dignidade da  Pessoa Humana, se 

desarticulada da Cidadania, isola o homem e compromete a sua condição de 

humano96. 

A pessoa humana, cuja dignidade foi reconhecida, é a pessoa que a 

um só tempo é origem e fim da ordem jurídica: esta não pode suportar o que 

seja contrário & dignidade humana e, assim, a exigibilidade do respeito à 

dignidade se irradia por todo o sistema de Direito. Toda a legislação deve ter 

O homem como sua finalidade e esse é um corolário do princípio da 

dignidade da pessoa humana. 

Estabelecido o primado da pessoa humana, decorre que ela é digna, 

independentemente de quem seja. A dignidade não tem equivalente, é da 

pessoa e não é passível de gradação ou de valoração. Com esse conteúdo, a 

dignidade da pessoa humana não pode ser desvinculada dos direitos 

fundamentais que "constituem exigências, concretizações e desdobramentos 

da dignidaden97. Em decorrência, devemos dizer com José Carlos Vieira de 

ANDRADE: 

(...) em primeiro lugar, afírma-se que os direitos fundamentais 
como e valores constitucionais não podem deixar de 

"" Tal a importancia da cidadania: "( ...) os direitos humanos pressupóem a cidadania não 
apenas como um fato e um meio, mas sim como um princípio, pois a privação da cidadania 
de t a  substantivamente a condição humana, uma vez que 0 ser humano privado de suas 
qualidades acidentais - o seu estatuto político - vê-se privado de sua substãncia, vale dizer: 
tornado pura subst&cia, perde a sua qualidade substancial, que i de ser tratado pelos 
Outros como um semelhante" (Celso Lafer, A reconstru@o dos direitos humanos, parte 11, 

V, p. 15 1). 
97 Ingo Wolfgang Sarlet, A ef~&da dos direitos fundamentaig, 1 a parte, 4 (4.3.3.2.2 .), p. 1 14. 
Eis porque a dignihde da pessoa humana não poderia ser limitada a uma simples 

Upi~clamado discursiva, lida em uma dimensão de abstraçãon, pois os direitos 
fundamentais seriam então utransfomados em elementos meramente formais, despidos de 
'Onteúdon ( ~ ~ i ~  fidson Fachin c Carlos Eduardo P. Ruzyk, Direitos fundamentais, dignidade 

da pessoa humana e o c6digo civil: uma análise critica, p. 100- 101). 
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aplicar-se em toda a ordem jurídica e, portanto, também nas 
áreas do direito privado e penal (princípio da unidade do 
ordenamento jurídico); em segundo lugar, põe-se em relevo a 
necessidade de protecção dos particulares não apenas perante o 
Estado, mas também, através do Estado, perante outros 
~~rt iculares ,  pelo menos, perante indivíduos ou entidades 
privadas que sobre eles exercem ou estão em condições de 
exercer verdadeiros poderes, jurídicos ou de facto98. 

Também segundo Maria Celina Bodin de MORAES, o "valor da 

dignidade alcança todos os setores da  ordem jurídica" e, nessa medida, o 

princípio d a  dignidade d a  pessoa humana promove profundas 

transformações: 

(...) visa a garantir o respeito e a proteção da dignidade humana 
não apenas no sentido de assegurar um tratamento humano e 
não degradante, e tampouco conduz ao mero oferecimento de 
garantias a integridade física do ser humano. Dado o carater 
normativo dos princípios constitucionais, princípios que contêm 
os valores ético-jurídicos fornecidos pela democracia, isto vem a 
significar a completa transformação do direito civil, de um 
direito que não mais encontra nos valores individualistas de 
outrora o seu fundamento axiológico. 

Neste ambiente, de um renovado humanismo, a 
vulnerabilidade humana será tutelada, prioritariamente, onde 
quer que ela se manifeste. De modo que terão precedência os 
direitos e as prerrogativas de determinados grupos 
considerados, de uma maneira ou de outra, frágeis e que estão 
a exigir, por conseguinte, a especial proteção da lei. Nestes 
casos, estão as crianças, os adolescentes, os idosos, os 
portadores de deficiência fisicas e mentais, os não-proprietários, 
0s consumidores, os contratantes em situação de inferioridade, 
as vítimas de acidentes anõnimos e de atentados a direitos da 
personalidade, os membros da família, os membros de minorias, 
dentre outrosg9. 

Podemos verificar que a prevalência d a  dignidade humana, na ordem 

jurídica, enseja u m  enfoque maior e mais amplo dos direitos fundamentais, 

na medida em que estes deixam de apenas servir como defesa do indivíduo 

- 
98 Jose carlos vieira de Andrade, Os direitos, liberdades e garantias no dmbito das relações 

pariiculares, p. 274. 
99 ~ ~ f i ~  Celina Bodin de Moraes, O conceito de  dignidade humana: substrato awiolbgico e 
Conteúdo nonnativo, p. 1 16. 
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em face do Estado: os direitos fundamentais devem concretizar-se em todas 

as esferas. Assim, ofensas a pessoa humana e sua dignidade constituirão 

afronta a direitos humanos fundamentais; e restringindo-nos aos limites do 

tema desta dissertação, podemos dizer que toda conduta injustamente 

discnminatória afronta o princípio da dignidade humana e constitui ofensa a 
direitos fundamentais. 

Cabe, a propósito, evocar o ensinamento de Antônio Augusto Cançado 

TRINDADE relativamente ao Direito dos Direitos Humanos: ele não é 

destinado a reger relações de iguais; opera em defesa dos mais fracos e 

~ulneráveisloo, Vale dizer que o destinatário dos direitos fundamentais é o 

"sujeito de necessidadesnlOl, a pessoa concreta. OU ainda, evocando Jorge 

MIRANDA, dizemos que a dignidade da pessoa não é a de um ser ideal, 

abstrato, mas sim a dignidade da pessoa concreta, na qual estão presentes 

"todas as faculdades da humanidade": 

(...) o homem ou a mulher, tal como existe, que a ordem 
jurídica considera irredutivel, insubstituível e irrepetivel e cujos 

direitos fundamentais a Constituição enuncia e protegen1o2. 

'00 "0 Direito dos Direitos Humanos não rege as  relações entre iguais; opera precisamente 
em defesa dos ostensivamente mais fracos. N a s  relações entre desiguais, posiciona-se em 

favor dos rnsis nec.esaitadog de pro te~ã~ .  Não busca obter um equilíbrio abstrato entre as 
partes, mas remediar os efeitos do desequilibrio e das disparidades. Não se nutre das 
barganhas da reciprocidade, mas se inspira nas consideraçaes de ordre public em defesa de 
interesses superiores, da realização da justiça. É O direito de proteçiío dos mais fracos e 
vulneraveis, cujo9 avanços em sua cvoluçao histbrica se tem devido em grande parte a 
rnobilização da sociedade civil contra todos 0s tipos de dominação, exclusão e repressãon 

(Antdnio ~~~~~t~ cençado Tdndade, ApresentaçBo. In: Flávia Piovesan, Direitos humanos e 
O direito constihtcional internacional, p.23-24) 
'O' A expressão é utilizada por Luiz Édson Fachin e Carlos Eduardo P. Ruzyk em Direitos 
hndamentais, dignidade da  pessoa humana e 0 novo Cddigo Civil: uma anblise crftica, P. 
101:  *(...) O desafio dos estudiows e operadores do Direito Civil consiste em, tendo nas 

mãos um código de racionalidade conc€!ini€ilista e predominantemente patfimonialista, 
assegurar a promoçao da dignidade daqueles que, O u  não se inserem no8 modelos, ou cujo 
atendimento das necessidades dstenciais pode contrariar 0 lllodelo". "Urna análise da 
'elaçào entre direitoa fundamentais e Direito Civil não pode, pois, ignorar a s  vítimas dos 
modelos, cuja dignidade e por eles negada. O sujeito a que se deetinam oa direitos 
fundamentaís nao é o modelo abstrato que se pbe como elemento da redaçao jurídica: é a 

pessoa concreta, o sujeito de necessidades". 
I('' Jorge Miranda Manual de dimto COn~tihrcional, torno IV, titulo 1, cap. 111, 5 2", p. 184 e 
SS.  



O valor da dignidade se impôs aos povos e adquiriu expressão jurídica. 

A dignidade da pessoa humana prevalece em sistemas constitucionais 

contemporâneos e impõe-se, "atraindo em torno de si o conteúdo de todos os 

direitos básicos e inalienáveis do homem"lo3. 

Contudo, não podemos deixar de considerar, com Cármen Lúcia 

Antunes ROCHA, a s  dificuldades que se opõem a concretização da dignidade 

da pessoa humana; e também não podemos deixar de com ela lembrar que 

são muitas a s  sombras lançadas sobre direitos arduamente alcançados: 

(...) Princípio de referência frequente na doutrina e na 
jurisprudência constitucional, tem sido igualmente de parca 
ciência pelos que dele se valem, inclusive nos sistemas 
normativos. Até o papel que ele desempenha é diversificado e 
impreciso, sendo elemento em construção permanente. 

Contra todas as formas de degradação humana, emergiu 
como imposição do direito justo o princípio da dignidade da 
pessoa humana. A degradação encontra sempre novas formas 
de se manifestar; o Direito há de formular, paralelamente, novas 
formas de se concretizar, assegurando que a Justiça não se 
compadeça com o aviltamento do homem, com a sua 
coisihcação ou com a desumanização da convivência. 

No Brasil, esse princípio constitucionalmente expresso 
convive com subhomens empilhados sob viadutos, crianças feito 
pardais de praça, sem pouso nem ninho certos, velhos purgados 
da convivência das famílias, desempregados amargurados pelo 
seu desperdício humano, deficientes atropelados em seu olhar 
sob as calçadas muradas sobre a sua capacidade, presos 
animalados em gaiolas sem portas, novos metecos errantes de 
direitos e de Justiça, excluídos de todas as espécies, produzidos 
por um modelo de sociedade que se faz mais e mais 
impermeável à convivência solidária dos homens. 

(..-I 

A normatizaçáo do princípio da dignidade humana pode 
náo ser bastante para reverter sozinho quadro tão grave quanto 
diflcil como é este que se vive na quadra histórica atual. E, 
todavia, imprescindível o seu acatamento para que se tenha a 
possibilidade de se vir a supera-lo, pois se assim não for ter-se- 

''' Uadi Lammego ~ ~ l ~ ~ ,  ~ ~ ~ ~ t i b i ~ ã ~  federal anotada, p. 49 (comentários ao art. 1°, 111). 
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á de concluir que a máquina terá ganhado do homem, ou, o que 
é pior, o homem terá perdido a si mesmo. E ao homem parece 
melhor o destino de se encontrar, não o de se perder'@+. 

2.3. A pessoa humana e a sua condição de sujeito 

Vimos que a dignidade foi reconhecida como elemento intrínseco a 

pessoa e que, portanto, não lhe pode ser ofertada ou retirada; que o 

reconhecimento da dignidade como valor fundamental ratifica a idéia de que 

é a pessoa humana que dá sentido e direção a organização política, pois é 

origem e fim da ordem jurídica. 

Essa análise remete a concepção de pessoa como valor-fonte do 

direito, desenvolvida por Miguel REALEl05 'O6. Diz o autor: 

O homem é o valor fundamental, algo que vale por si 
mesmo, identificando-se o seu ser com a sua valia. 

(...I 
No centro de nossa concepçáo axiológica situa-se, pois, a 

idéia do homem como ente que, a um só tempo, é e deve ser, 
tendo consciência dessa dignidade. É: dessa autoconsciência 
que nasce a idéia de pessoa, segundo a qual não se é homem 
pelo mero fato de existir, mas pelo significado ou sentido da 
existência"107. 

' 0 4  Cármen Lúcia Antunes Rocha, Vida digna: direito, ética e ciencia (OS novos domínios 
cientificos e s- reflexosjundico~), I, 4.5, p. 28-30. 
'O5 Referimo-nos aos textos de Miguel Rede: Alosofia do direito, 5 89 e ss., p. 208 
e ss.; Pluralismo e liberdade, primeira parte, Cap. V, P. 86 e ss.; Nova fase do direito 
modemo, parte I - "Pessoa, valor-fonte fundamental do direito", p. 59 e ss.; Paradigmas da 
cultura contemporanea, cap. VI: p. 87 e SS., capítulo VII: p. 95 e ss. 
'O6 & preciso considerar, segundo o autor, que "OS valores na0 possuem Uma existência em 
si, ontológica, mas se manifestam nas coisas valiosas. Trata-se de algo que se revela na 
experiência humana, através da História. OS valores na0 sã0 Uma realidade ideal que o 
homem contempla como se fosse um modelo definitivo, ou que só possa realizar de maneira 
lndireta, como quem faz cópia. 0 s  valores são, ao contrário, algo que o homem realiza em 
Sua própria expenéncia e que vai expressões diversas e exemplares, através do 

(Miguel Reale, Filosofia do direito, § 89, P. 208). 
Miguel Reale, Filosofa do direito, § 89 e 90, P. 10-2 
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Reconhecendo que pessoa é singularidade, intencionalidade, liberdade, 

inovação, transcendência, REALE salienta que o conceito de pessoa 

singulariza o ser humano pela sua possibilidade "de ser para si e de ser para 

outrem, de ser o que é e o que deve ser, de ser um eu e as  suas 

circunstâncias; o que é imutável e o que se desenvolve no tempo", concluindo 

que "a  pessoa é a raiz da socialidade e da historicidade" lo8. 

O homem, em um determinado momento da própria história, adquiriu 

consciência do seu valor como pessoa, e a emergência desse valor se deu no 

curso de uma "longa experiência social"; esse valor, uma vez revelado, 

tornou-se uma constante ou invariante C Z X ~ O ~ Ó ~ ~ C C ~ ~ ~ ~ .  Vemos estabelecida a 

correlação indivíduo e sociedadeuo e, nessa esfera, os termos pessoa e 

convivência histórico-social exigem-se mutuamente, porque "por-se como 

pessoa é por-se como história, como alteridade, como comunidade, e a 

redução de uma à outra romperia a unidade concreta"lll; e, em caso de 

prevalência de uma sobre a outra, idêntico resultado seria obtido. O conceito 

de pessoa é, pois, um conceito histórico-axiológico que reconhece a 

ambivalência do ser humano e que resulta da correlação ou 

complementaridade de ser e dever ser112. 

A concepção de pessoa como valor-fonte de todos os valores, 

concepção que, para além da entidade psicofisica ou biológica, considera o 

homem na sua objetividade espiritual, enquanto ser que só se realiza no 

'O8 Miguel Rede, Pluralismo e liberdade, primeira parte, CaP- V, P. 89-9 1 .  
l" Mimei Reale, ~ o v a  fase do direito modemo, p m e  I, cap. IV, p. 62. Invariante airiológico 
indica "um conjunto de v ~ s  fundamentais que, uma vez trazidos historicamente ao plano 
da consciência tomam-se bens comuns, essenciais a0 viver S O C ~ ~ "  (Phralismo e liberdade, 
primeira parte, cap. V, p. 93). 
'I0 Trata-se de "temos em gigante conflito": O indivíduo "a proclamar a sua 'personalidade' 
autônoma e livre, apoiando-se na "irredutibilidade do 'eum, e a sociedade "a exigir o 
reconhecimento da bersonalidade ~oletiva" (Miguel Rede, Pluralism0 e liberdade, primeira 
Parte, cap. V, p. 86). 

Miguel Reale, Huralismo e liberdade, primeira parte, capa V, P. 86. 
M. Reale, Novafase do direito moderno, parte 1, capitulo IV, p. 63- 



sentido do seu dever ser, remete-nos ao conceito de dignidade, tal como é 

posto por Bernard EDELMAN. 

A dignidade, segundo Bernard EDELMAN, é corolário do conceito 

jurídico de humanidade, e, a despeito do anterior conhecimento e utilização 

do termo, ela se apresenta como um conceito novo. Diz o autor que, 

enquanto os Direitos do Homem têm, essencialmente, a função de proteger a 

liberdade civil e política dos cidadãos, a humanidade visa a proteger a 

dignidade, ou seja, aquilo que, no indivíduo, o vincula a comunidade 

humana. Assim, enquanto o homem da Declaração é um indivíduo universal, 

protegido em sua liberdade universal, temos um indivíduo que integra a 

humanidade e que não saberia dela ser excluído. Desse modo, sob o prisma 

dos direitos do homem sobressai a liberdade e ã luz da humanidade 

sobressai a dignidade113 14.  

"3 USi, m'a-t-i1 semblé, les Droits de l'homme assument la foction essentielle de proteger la 
liberté civile et politique des citoyens, en revanche 1'Humanité - concept meta-étatique - vise 
a proteger ce qui, dans l'individu, le relie a la communauté humaine, a savoir la dignité. 
Autrement dit, l'homme des Droits de l'homme est un individu 'universel', protege dans sa 
liberté universelle', alors que le sujet de l'humanité est un individu qui est partie integrante 
de l'humanité et ne saurait en être exclu; ainsi, d'un cõté, on a affaire a Ia liberte, de I'autre 
à la dignitén (Bernard Edelman, La personne en danger, quatrième partie (Un nouveau 
concept: la dignité), p. 503-504). 
"4 Podemos citar, como exemplo desse enfoque, o caso do anáo, que, em espetáculo numa 
discoteca em Morsang-sur-Orge, na França, era arremessado pelos clientes de um lado a 
outro do recinto. O caso colocava em posições antagônicas a Prefeitura (que pretendia 
impedir que o anão continuasse a ser humilhado) e O anáo em consórcio com a empresa 
interessada na continuidade do espetáculo (que recorreram ao Tribunal Administrativo, 
obtendo êxito em instância). O caso foi submetido, em grau de recurso, ao 
Conselho de Estado que reformou a sentença, decidindo que o respeito a dignidade da 
pessoa humana é um dos componentes da ordem pública; que a autoridade investida do 
poder de polícia pode, mesmo na ausência de circunstâncias locais específicas, 
interditar um espeuculo atentatono a dignidade da pessoa humana. Visto sob o enfoque da 
liberdade, este caso tomar-se-ia inteiramente diverso; sob o paradimna da humanidade, 
entretanto não se co&a do indivíduo "livre" e o consentimento do an8o ao tratamento 
demadate toma-se iuridicamente indiferente. A diariidade está fora de comércio, assim 
como o corpo ou os humanos. Náo e concebível a ela renunciar e, ainda que tal 
Ocorresse, o fato marcado por nulidade. fi claro 0 sentido da decisáo dada ao caso, diz 
Edelman, pois um indivíduo não pode excluir-se a si mesmo da humanidade. pois também a 
Sua c a ~ a c i d ~ d ~  de consentir encontra-se subordinada a aualidade de ser humano. 
dizer: Uum homem ngo é livre para renunciar a sua qualidade de homem (sublinhamos)" 
IBemard Edelman, ,ra personne en danger, 29 (V), P. 51 1-5131. Esse Caso e relatado por 
G u s t a ~ ~  Tepedino, Temas de direito ávil, capo 3, p. 58 e ss. 
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A h u m a n i d a d e  n ã o  admite o modo de representaçáo válido para o 

homem dos Direitos do Homem, a representação de um indivíduo universal 

em sua liberdade universal. A humanidade ,  diversamente,  ins t ru i  um 

reconhecimento: 

(...) Ela se apresenta como a reunião simbólica de  todos 0s 
homens naquilo que ihes é comum - a sua qualidade de  seres 
humanos. Em outros t e m o s ,  ela é o que permite o 
reconhecimento d a  pertença a u m  mesmo "gênero": o gênero 
humano. 

Quanto a dignidade, ela é a qualidade dessa  pertença. Se 
todos os  seres humanos compõem a humanidade, é que eles 
todos têm esta mesma qualidade de  dignidade no  "plano" d a  
humanidade; dizemos que são todos humanos e dignos de  sê-10. 

Situada no centro de uma  ordem jurídica, longe de  
ordenar uma  identificação, a humanidade instrui u m  
reconhecimento. Vaie dizer, s e  a liberdade constitui a essência 
dos direitos do homem, a dignidade é a essência d a  
humanidade"ll5. 

A aná l i se  de EDELMAN é comentada  por Judi th  MARTINS-COSTA, que 

nela vê um "câmbio semântico específico", com 'a passagem de um grau de 

significação a outro"; ou seja, 'a dignidade da pessoa, como principio 

jurídico, vai  des ignar  n ã o  apenas 'o ser da pessoa', m a s  a 'humanidade  da 

pessoam: 

115 "Mais, si naus donnons l'humanité la place du centre, si nous en faisons le nouveau 
sujet, si naus la substituons à I'homme des droits de l'homme, alors nous obtenons autre 
arrangement. Alors que lhomme de droits de lhomme represente, juridiquement, l'individu 
Universel dans sa liberte universeIle, et met donc en scene un processus d'identification, 
1'humanité ne pemet pas un te1 mode de représentation. Elle se presente comme la réunion 
symbolique de teus les hommes dans ce qu'ds 0nt de COmmun, a sav0ir ieur qualité d'êtres 
humains. En dpautres temes, elle est ce qui permet la rewnn.aissanct? d'une appartenance & 
Un meme 6genre': le genre humainn. "Quant a ia dignité, elle n'est autre que la qualité de 
cette appartenance. Si teus les êtres humains composent Ihumanité, c'est qu'ils ont teus 
Cette meme qualité de dignité dans le 'plan' de l'hummité; naus disons qu'iis sont teus 
humains et dignes de lEtren. "Mise au centre d'un ordre jundique, loin de commander une 
identification, lhumanitt instmit une reconnaissmce. En deux mots, si la liberte est 
1'essence des droits de lhomme, Ia dignité est I'essence de l'h~manlté" (Bernard Edelman, 

Pt3zxmne en danger, quatrième partie. 29, p- 508-509). 
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Por isso é que, mais do que uma "vazia expressão", como 
poderiam pensar os que estão ainda aferrados a concepção 
Iegdista estrita do ordenamento juridico, a afirmação do 
princípio, que nos mais diferentes países tem sido visto como 
um princípio estruturante da ordem constituciond - 
apontando-se-lhe mesmo um valor "refundante" da inteira 
disciplina privada - significa que a personalidade humana não é 
redutivel, nem mesmo por ficção jurídica, apenas a sua esfera 
paMonial, possuindo dimensão existencial valorada 
juridicamente a medida que a pessoa, considerada em si e em 
(por) sua humanidade, constitui o "valor fonte" que anima e 
justifica a própria existência de um ordenamento jurídico"ll6. 

A dignidade, considerada sob a ótica do principio de humanidade, nos 

remete ã consideração da pessoa em sua qualidade de sujeito. 

Ao estabelecer que, na ordem civil, toda pessoa é capaz de direitos e 

deveres, o Código Civil (art. 1°) proclama uma igualdadeli': todas as 

criaturas humanas são, indistintamente, reconhecidas como sujeitos de 

direito. Há, segundo Washington de Barros MONTEIR0118, um entrosamento 

da noção de capacidade com as de personalidade e de pessoa: os elementos 

da capacidade constituem a personalidade e esta se realiza ou se concretiza 

na pessoa. Essa articulação entre as noções é também acentuada por Miguel 

REALE que reconhece até mesmo a possibilidade de ser estabelecida 

sinonímia entre "personalidade" e "capacidade", em sentido amplo, de modo 

- - 

"6 Judith Martins-Costa, Os danos a pessoa no direito brasileiro e a natureza da sua 
reparação, Introdução, p. 4 13. 
"7 Referimo-nos ao Código Civil de 2002, instituído pela Lei no 10.406, de 10/01/2002, que 
entrou em vigor em janeiro de 2003. Como este estudo foi iniciado sob a vigência do Código 
Civil de 1916, instituido pela Lei no 3.071, de 01/01/1916, devemos destacar algumas 
Correspondências legislativas entre os dois Códigos. Ressaltamos que, em ambos, o Livro I 
da Parte Geral trata "Das Pessoasn. Apesar dessa correspondencia, O Titulo I do Código de 
2002 trata "Das Pessoas Naturaisn e o seu Capitulo 1 "Da Personalidade e da Capacidaden; 
"O Código de 1916, o Título I trata "Da Divisão das Pessoas" e O Seu Capítulo I "Das Pessoas 
Naturais". O dgo 20 do Código Civil de 2002 dispõe: *A personalidade civil da pessoa 
começa do nascimento com vida; mas a lei põe a salvo, desde a concepção, OS direitos do 
nascituro (sublinhamos)". 0 Código de 1916 dispunha, em seu artigo 4': "A personalidade 
civil do homem começa do com vida; mas a lei põe a salvo desde a concepção os 
direitos do nascituro (sublinhamos)" A capacidade de exercicio é regulada, no Código de 
2002, pelas disposições dos seus artigos 3" e ss. e, no Código de 1916, pelo 

nos artigos S0 e ss. 
Washington de Barros Monteiro, Curso de direito civil -parte geral, capítulo 6 ,  p. 57. 
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que "personalidade é a capacidade in abstracto de ser sujeito de direitos e 

obrigações (. . .) decorrentes da convivência em sociedaden1 19. 

O termo personalidade deriva do latim personalitas e expressa "o 

conjunto de elementos, que se mostram próprios ou inerentes a pessoa, 

formando ou constituindo um indivíduo que, em tudo, morfologica, fisiologica 

e psicologicamente se diferencia de qualquer outro"; há, no conceito, uma 

oposição idéia de generalidade, de modo que à noção de personalidade é 

ínsito o sentido de "individualidade, particularidade e singularidade"; e 

personalidade "é a qualidade de pessoa" e "não pode ser mais que uma, 

porque somente uma é a individualidade, que dela se deriva"120. 

A capacidade de ser sujeito de direitos e deveres chamamos 

capacidade de direito, ou capacidade de gozo. Todas as pessoas, 

indiscriminadamente, a possuem. A personalidade jurídica ou a 

"~~sce~t ib i l idade  de direitos e obrigações", que segundo MOTA PINTO 

" ~ o r ~ ~ ~ ~ ~ ~ d ~  a uma condição indispensável da realização por cada homem 

dos seus fins ou interesses na vida com OS outros"121, é, portanto, 

assegurada e protegida122. 

Se, no entanto, retomarmos o entrosamento ou a articulação entre a s  

noções de capacidade, personalidade e pessoa, para atingirmos a pessoa 

com qualidade de sujeito, dotada de capacidade de querer e de liberdade 

para ser e cuja dignidade deve ser respeitada, teremos dificuldade para 

alcançar o intento: caminharemos de uma noção de pessoa restrita ao 

l L q  Miguel Reale, ~ i ~ õ ~ ~ ~ ~ e ( i m i n a r e ~  de direito, capitulo XVIII, P. 232- 
120 De Plácido e Silva. ~ ~ ~ ~ b ~ l á r i o j u r i d i c o ,  vol. 111, P- 360. 
12' Carlos Alberto da Mota Pinto, Teoria geral do direito Civil, I parte, capítulo 11, 5 2 O ,  p. 86. 
12' O exercício desses direitos e obrigaçóes dependerá de condiçóes materiais: nem todos 
dispõem de igual capacidade de fato. Essa capacidade, sfnct0 sensu considerada, é também 
chamada capacidade de e é admitida Com0 regra em nossa legislação, significando 
que é pressuposta, na pessoa, a existência de vontade consciente, de aptidão para 
determinar-se. de orudência )3 Por ser a faculdade de fazer valer O s  direitos que a 

, - - -  

Capacidade dependerda consciência e da vontade. 







A s  propriedades essenciais que repercutem na humanidade de cada 

um "são propriedades que, originariamente ou pela participação do suposto, 

inerem naturezaH. Desse modo não se torna dificil "reconhecer, entre esses 

componentes da natureza humana (substâncias, potências, atos, 

propriedades), objetos dos direitos básicos de personalidade (grifamos)". 

Trata-se de uma "objetivação real" que se dá entre a pessoa (substância 

hipostática plena constituída na personalidade) e a natureza". Referindo-se 

ao "confronto personalidade natureza", afirma Walter MOMES: 

Assim se desdobra o "eu", marcado pela distinção entre um "eu 
sujeito" (um je, dizem os autores franceses) e um "eu objeton 
(um moi). O "eu objeto" (isto é, o "meu" estrito) designa o 
conjunto orgânico, fisiológico e psíquico que me constitui; o "eu 
sujeiton, o sujeito ou princípio a que se atribuem todos 0s 
elementos desse conjunto, significa a tomada de posse do "eu" 
por si mesmo e que se faz um "por si" - uma pessoa - ou 
medida em que o homem se possui pela razão e pela vontade; o 
sujeito absoluto (. . .) 130 

Tal a razão que leva Walter Moraes a considerar a impropriedade do nomem 

utilizado para a designação do direito que, referido à natureza, não é "da 

personalidaden: melhor, muito mais correta é a referência a natureza ou a 

"humanidade" de cada um" 131. 

A s  concepções de Miguel REALE, de Bernard EDELMAN e de Walter 

MORAEs132 foram especialmente trazidas a este estudo porque oferecem 

elementos bastantes para a compreensão da pessoa, cuja dignidade deve ser 

reconhecida, Esses autores, todos e cada um deles, a seu modo, revelam, em 

130 Walter Moraes, Concepçüo tomista de Pessoa, p. 20. 
l3' Walter Moraes, Conc~ppho tomista de pessoa, p. 19. E podemos afirmar então, com Rosa 
Maria de Andrade Nery, que o dano ao chamado 'direito de personalidaden é a ofensa, 
qualquer que seja, todo que compõe O ser humano. como unidade. É a quebra da 
harmonia do todon /Rosa Maria de Andrade Nev, Noçóes preliminares de direito civil, 
Segunda parte, 2.8., i. 135). 
'32 Não ~esconsideramos as especificidade~ de cada uma dessas concepções e reconhecemos 

a insufinencia da análise por nós entretanto, a abordagem mais profunda de 

Cada uma delas. bem como a sua em relaçao às demais, pareceu-nos escapar 

à Proposta desté trabalho. 
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suas concepções, a pessoa que deve ter sentido para o Direito e para toda a 

sociedade, sua origem e destino. 

Queremos nós, com o auxilio daqueles pensadores e de todos aos 

guais recorremos, enfatizar que a pessoa, considerada em sua inteireza, em 

sua humanidade e sem qualquer restrição, é a pessoa que sofre a dor 

causada pela injusta discriminação. E podemos, então, avaliar a extensão, a 

profundidade do ferimento resultante do ato discriminatório. 

Lembramos, com FERNANDEZ SESSAREGO, que é recente, e 

demandou muito esforço, a compreensão da qualidade ontológica do ser 

humano, do seu profundo significado e dignidade. Esse processo, ainda em 

curso, é voltado para o reconhecimento da pessoa humana não mais corno 

um objeto e sim como sujeito, o único sujeito do Direito, 

um ente que é, real e efetivamente, seu eixo e seu centro, 
sua razão de ser, merecedor de uma proteção jurídica 
harmonizada com a sua peculiar maneira de  se^-133. 

133 
Carlos Fernandes Sessarego, Persona Y derecho, IV, P. 872. 



3. A DISCRIMMAÇAO INJUSTA COMO AFRONTA A 

IGUALDADE 

Toda noite, sem faita, ela rezava para ter olhos azuis. 
Fazia um ano que rezava fervorosamente. Embora um tanto 
desanimada, não tinha perdido a esperança. Levaria muito, 
muito tempo para que uma coisa maravilhosa como aquela 
acontecesse. 

Lançada dessa maneira na convicção de que só um 
milagre poderia socorrê-la, ela jamais conheceria a própria 
beleza. Veria apenas o que havia para ver: os olhos das outras 
pessoas. 

Ela vai pela avenida Garden ate um pequeno armazém 
que vende doces baratos. Está com três centavos dentro do 
sapato (. . .) . 

(...I 

Sobe os quatro degraus de madeira ate a porta da Casa 
Yacobowski Legumes Frescos Carnes e Produtos Diversos. Um 
sino toca quando ela abre. Parando diante do balcão, olha para 
o sortimento de doces. Decide-se por Mary Janes. Três por um 
centavo. (...I. 

Tira o sapato e pega 0s três centavos. A cabeça grisalha 
do Sr. Yacobowski assoma o balcão. Ele arranca os olhos dos 
próprios pensamentos para fitá-la. Olhos azuis. Turvos. 
Lentamente, como um veranico a mover-se imperceptivelmente 
na direção do outono, ele a olha. Em algum ponto entre a retina 
e o objeto, entre a visão e a vista, os olhos recuam, hesitam, 
pairam. Em algum ponto fixo no tempo e no espaço, ele sente 
que não precisa desperdiçar o esforço de um olhar. Não a vê 
porque, para ele, não há nada a ver. Como e que um 
comerciante branco, imigrante, de 52 anos, com gosto de 
batatas e cerveja na boca, a mente adestrada na Virgem Maria 
de ohos meigos, a sensibilidade embotada por uma permanente 
consciência de perda, pode ver uma menina negra? Nada em 
sua vida nunca sequer sugeriu que a proeza fosse possível, que 
dirá desejável ou necessária. 

"Sim"? 

Ela ergue os olhos para ele e enxerga o vácuo onde 
deveria haver curiosidade. E algo mais. A total ausência de 

humano - a vitificada separação. Náo sabe o 
que mantém o olhar dele suspenso. Talvez O fato de ser adulto, 
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ou homem, e ela uma menina. Mas ela já viu interesse, nojo, até 
raiva em olhos de homens adultos. Ainda assim, esse vácuo não 
é novidade para ela. Tem gume; em algum ponto na pálpebra 
inferior está a aversão. Ela a tem visto a espreita nos olhos de 
todos os brancos. Deve ser por ela a aversão, pela sua 
negritude. Tudo nela é fluidez e expectativa. Mas sua negritude 
é estática e medonha. E é a negritude que explica, que cria o 
vácuo afiado pela aversão em olhos de brancos. 

(-.-I 
(...I A vergonha transborda de novo, seus corregos 

lamacentos vazam-lhe para OS olhos. O que fazer antes que as 
lágrimas cheguem? Ela se lembra dos Mary Janes. 

Cada invólucro amarelo tem uma imagem. Uma imagem 
da pequena Mary Jane, cujo nome foi dado ao doce. Um rosto 
branco sorridente. Cabelo loiro em leve desalinho, olhos azuis 
fitando-a de um mundo de conforto limpo. Os olhos são 
petulantes, travessos. Para Pecola, são simplesmente bonitos. 
Ela come o doce e a doçura é boa. Comer o doce é, de certo 
modo, comer os olhos, comer M W  Jane. Amar a M q  Jane. 
Ser Mary Jane". 

Toni MORRISON, O olho mais azul, p. 50-54. 

A intolerância, como vimos, rejeita as noções de respeito e de 

liberdade. Desse modo, o intolerante, tendendo a impor suas próprias 

convicções e critenos, investe-se no direito de distinguir e de estabelecer 

categorias humanas, hierarquizando-as; em condições que lhe sejam 

favoráveis, invade a esfera de direito alheio e, impondo ao outro as  suas 

próprias razões, age ilicitamente, discriminando. 

Opera-se, com a discriminação, o apequenamento do Outro, 

classificado como menor, inferior, a partir de cnténos de avaliação referidos 

a particulares paradignas de justiça. A discriminação, que se realiza como 

negação da Dignidade da Pessoa Humana, também constitui dronta & 

Igualdade. 



Pretendemos demonstrar, na análise seguinte, aspectos que 

ob~tacul iza~ a efetiva construção da igualdade na esfera pública, espaço 

destinado à convivência humana e no qual devem ser reconhecidas e 

garantidas, pelo Direito, as diferenças que manifestam a riqueza do ser 

humano. Essa análise, desenvolvida à 11.12 dos direitos humanos, segmenta- 

se em quatro itens: Igualdade e liberdade, Igualdade e diferença, Igualdade e 

universalidade e A efetividade da igualdade. 

3.1. Igualdade e liberdade 

A questão da igualdade não pode ser abordada sem referência da 

liberdade. Nesse sentido, podemos afirmar com Jorge MIRQNDA a existência 

de "uma tensão inelutável entre liberdade e igualdade" e também reconhecer 

que um "princípio radical de liberdaden, se levado ao extremo, "oblitera a 

igualdade da condição humana e, em contrapartida, um principio de 

igualdade igualitária esmaga a autonomia pessodn: eis porque igualdade e 

liberdade "andam constantemente a par, uma implicando a outran, sendo 

que, nas sociedades contemporâneas, "plurais, heterogéneas e, por vezes, 

multiculturaisn, verifica-se "tanto a procura de um equilíbrio entre bem 

comum e interesse de grupo como entre igualdade e aquilo a que s e  vem 

chamando direito a diferença" (grifamos) 134. 

Paulo BONAVIDES considera que o princípio da igualdade é tema '<dos 

mais latos e equívocos" para o Direito, para a Filosofia e para a Ciência 

Política e reconhece que, apesar da fluidez e da amplitude da igualdade, ela e 

a liberdade constituem "valores fundamentais da convivência e princípios de 

- 
Jorge Miranda, Manual de direito conStZ&&onal, tomo IV, titulo 11, capitulo 1, 5 1°, item 

49: p. 224. Miranda oferece, como exemplo daquela phdade ,  "a problemática da liberdade 
e da liberdade 
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uma ordem jurídica traçada segundo a inspiração de um ideal de justiça, 

Paz e segurançam13s. 

A importbcia do binômio igualdade-liberdade é destacada na 

Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Segundo Flávia 

PIOVESAN, ao conjugar os dois valores, 

(...) a Declaração demarca a concepção contemporânea de 
direitos humanos, pela qual esses direitos passam a ser 
concebidos como uma unidade interdependente e indivisível. 
Assim, partindo-se do critério metodológico que classifica 0s 
direitos humanos em gerações, compartilha-se do entendimento 
de que uma geração não substitui a outra, mas com ela 
interage. (. . .) Logo, apresentando OS direitos humanos uma 
unidade indivisível, revela-se esvaziado O direito a liberdade 
quando não assegurado o direito à igualdade e, por sua vez, 
esvaziado revela-se o direito igualdade quando não 
assegurada a liberdade lJ6. 

Norberto BOBBIO também se refere ao acoplamento de igualdade 

("como valor supremo de uma convivência ordenada, feliz e civilizada") e de 

liberdade. Detém-se na análise dos seus significados descritivos e enfatiza 

tanto a do termo liberdade quanto a indeterminação do termo 

igualdade: "enquanto a liberdade é uma qualidade OU propriedade da pessoa 

(...), a igualdade é pura e simplesmente um tipo de relação formal, que pode 

ser preenchida pelos mais diversos conteúdos"137. 

lJ5 Paulo Bonavides, A mnst ih@j~ aberta, primeira parte, capitulo 9, p. 112. O autor 
acrescenta levados ao plano histórico, eles exprimem '0s dois ordenamentos-chaves do 
Estado modemo a saber, as duas formas sucessivas que 0 molde ideológico de organização 
Política do Estado tomou nos dois últimos sbculo~: o Estado liberal, abraçado à 
liberdade, cam o da como vaioração tutelar. e O Estado social, preso 

:caldade, com o democr&tic0 da dignidade humana (grifamos)"- 
Flávia piove, fireitos humanos e o direito C~nstit'UCional intemabonal, capítulo V ,  p. 

149- 150. 
. 

137 Norberto Bobbio, igualdade e liberdade (Igualdade, 11, P. 1 1-12. 
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Eis porque, quando tratamos da igualdade, impõem-se duas questões: 

igualdade entre quem? e igualdade em 

O enfoque de BOBBIO nos leva a compreensão de que a liberdade, 

como valor, é um bem perseguido por indivíduos OU por entes coletivos 

(considerados superindivíduos), enquanto que a igualdade é valor para o 

homem, enquanto componente de uma totalidade; assim, diversamente do 

conceito e do valor da liberdade, "o conceito e O valor da igualdade 

pressupõem, para sua aplicação, a presença de uma pluralidade de entes, 

cabendo estabelecer que tipo de relação existe entre elesnis9. 

3.2. Igualdade e diferença 

Compreender a igualdade em sentido filosófico é requisito para a sua 

análise como instituto jurídico. A igualdade deve então ser entendida "como 

um valor que o direito depois elegeu para implanta-la na Sociedaden, sendo 

que o eixo dessa análise filosófica está necessariamente contido na seguinte 

indagação: "são os homens iguais ou desiguais por natureza?""+o. 

Norberto Bobbio, Igualdade e liberdade (Igualdade, I), p. 12. A primeira questão 
(igualdade entre quem?) encontra resposta na proclamada "igualdade de todos", que 
necessariamente não se refere a totalidade dos homens, já que o termo 'todosw pode refenr- 
Se apenas aos membros de um determinado grupo social. Resta, ainda, a resposta a 
q u n d a  questáo (igualdade em quê?), que qualificará a igualdade de todos: 'A idéia que a 
máxima expressa é que 0s homens devem ser considerados iguais e tratados como iguais 
com relaqao àquelas qualidades que, segundo as diversas concepçóes do homem e da 
Sociedade, constituem a essência do homem, ou a natureza humana enquanto distinta da 
natureza dos outros seres, tais como o livre uso da razão, a capacidade jurídica, a 

de possuir, a dignidade social (como reza o art. 3' da Cons t i t~ i~ã0  italiana), ou, 
mais sucintamente, a dignidade (como reza o art. l0 da Declaração universal dos Direitos 
Homem) etc. ~~~t~ a m-a não tem um significado unívoco, mas tem tantos 
significados quantas forem as respostas seguinte questão: Todos iguais, sim, em que 

(Ibid., p. 24). 
'" Norberto Bobbio, Igualdade e liberdade (Igualdade, 11, P. 13. 
lW Paulo Bonavides, A constibiçáo aberta, primeira parte, capítulo 9,  P. 113. 
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Diferença e igualdade: eis dois termos de suma importância para o 

sistema de direitos humanos. A sua relação é inequivocamente posta por 

Hannah ARENDT: 

A pluralidade humana,  condição básica da ação e do  discurso, 
tem O duplo aspecto da igualdade e d a  diferença. Se não fossem 
iguais, os homens seriam incapazes d e  compreender-se entre si 
e aos seus ancestrais, OU de  fazer planos para o futuro e prever 
as necessidades das gerações vindouras. Se  não  fossem 
diferentes, se cada ser humano não diferisse de  todos os que  
existiram, existem ou virão a existir, OS homens não precisari- 
do discurso ou da ação para se fazerem  entende^-141. 

fundamental compreender a alteridade como importante aspecto da 

pluralidade e "razão pela qual todas as  nossas definições são distinções e o 

motivo pelo qual não podemos dizer o que uma coisa é sem distingui-la de 

Outra"; pois "ser diferentew não equivale a "ser outron, vaie dizer, "não 

equivale a possuir essa curiosa qualidade de 'alteridade", porque no homem, 
U a altendade, que ele tem em comum com tudo 0 que existe, e a distinção, 

que ele partilha com tudo o que vive, t~I-nam-se singularidade, e a 

pluralidade humana é a paradoxal pluralidade de seres singularesw142. 

A pluralidade humana é reveladora da diversidade, das diferenças 

intrínsecas aos indivíduos, que mostram a Sua riqueza. Constatamos, no 

entanto, que se por um lado a riqueza da diversidade é compreendida e 

14' Hannah Arendt, A mndicáo h.umana, capitulo V, 24, P. 188. fi por meio da ação e do 
discurso que uos homens podem distinguir-se, ao ~nvés de permanecerem apenas 
diferentes"; a açáo e o discurso são compreendidos como 'modos pelos quais os seres 
humanos se manifestam uns aos outros, não como meros objetos fisicos, mas enquanto 
homensn; que ua vida sem discurso e sem afio (...I está literaimente moita para o mundow, 
que 'deixa de ser uma vida humana, uma vez que Ja não e vivida entre os homensn (hid.,  p. 
189). A estreita relac-o e n m  acão e discurso deve revelar quem alguém e ,  pois na açáo e no 
discurso os homens "mostram quem são, revelam ativamente suas identidades pessoais e 
singulares, e assim apresentam-se ao mundo humano, enquanto suas identidades físicas 
9 reveladas, sem qualquer atividade própria, na confoma~ão singular do corpo e no ~ o m  
singular da voz. ~~t~ de 'quem', em contraposição ao 'o que' alguém é (.. .I está 
implícita e, tudo o que se diz OU fazn. Mas é importante ressdtar que a "qualidade 

-O vem a tona quando as  pessoas estão com outras, isto é, no r&veladora do discurso e da aça 
yipples gozo da convivência humana, e não 'pró' OU 'contra' as outras" (Ibid., p. 192). 

Hannah Arendt, A humana, capitulo V - 24, p. 18'. 
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reconhecida, por outro lado a história registra, em todos os lugares, o olhar 

suspeito ou o desprezo dirigidos a indivíduos ou gnipos diferentes, de modo 

a constatar-se que há, na origem da desigualdade, uma diferença, seja ela 

biológica, cultural, ou patrirnonial. Com essa constatação, Fábio 

COMPARATO nos mostra que as desigualdades se referem a situações 

relacionais de gmpos humanos ou de indivíduos, considerados uns e outros 

hierarquicamente, ou seja, em posição de superioridade-inferioridade. Esse 

escalonamento nega a igualdade fundamental dos homens, igualdade de 

valor ético, sendo possível afirmar que "a desigualdade constitui sempre a 

negação da dignidade de uns em relação a carecendo de 

permanente combate144. 

A s  diferenças manifestam a complexidade do ser humano em toda a 

sua riqueza e, sem elas, sem a "existência de sexos, raças ou culturas 

diferentes, a humanidade perderia toda a sua capacidade evolutiva e 

criativa9' 145. 

A s  diferenpas devem ser assimiladas pela igualdade e, não sendo 

contrárias à dignidade humana, devem ser estimuladas e apoiadas. 

143 Fábio K Comparato, A afirmaflo histórica dos direitos humanos, capítulo 18O, p. 261. 
'44 Norbefio Bobbio destaca a existência de *diferença entre O S  valores da liberdade e da 
igualdade e aqueles do poder e da hierarquian e considera que, ainda que os primeiros sejam 
mais irrealistas que 0s segundos, não são, contudo, contraditórios. No entanto, *é 
contraditório imaginar uma Sociedade na qual todos sejam poderosos ou hierarquicamente 
SUpefiores, Uma sociedade que se inspira no ideal da autoridade necessmamente dividida 

em poderosos e não-poderosos. uma sociedade inspirada no principio da hierarquia 6 
neCesskamente dividida em supefiores e inferiores. Numa eitua~áo originária em que todos 
Ignorem qual seré sua posiqáo na sociedade futura - e, Portanto, não saibam se estará0 
entre 0s que mandam ou enve 0s que são obrigados a obedecer. e se estarão no topo ou na 

base da escaia social -, o onico ideal que ihes pode atrair é o de desfrutarem da maior 

liberdade poesívcl diante de quem exerce o poder e de terem a maior igualdade possível 
entre 81. podem deeejar uma sociedade fundada na autoridade e na hierarquia somente na 
Condicão ngo previsível de que estejam entre OS poderosos e na0 entre OS impotentes, entre 

pt suPefiores e não entre OS 
infeioresW (Norberto Bobbio, Igwldade e liberdade, p. 9-10). 

&bio K. Comparato, A aFnnQqáO hist6rim dos direitos humanos, capitulo 1 8 O ,  p. 261- 
262.  
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É de inegável importância que haja organização na produção da 

igualdade, pois apenas homens iguais podem agir sobre o mundo comum, 

Somente homens iguais podem mudá-lo e construi-lo; na vida política, a s  

diferenças que marcam os homens aparecem como elemento alheiol49. A 

igualdade construída encontra-se na esfera do público, esfera compartilhada 

por todos e na qual deve ser promovida a equalização das diferenças 

individuais, por meio das instituições. A esfera do público não é privativa de 

uma parcela de pessoas ou de quem detenha poder, não é propriedade 

privada ou do p d e r  estatal: ela é comum a todos, construida para a 

Convivência humana, para a convivência em igualdade. É na esfera pública 

que a pluralidade se destaca e que afloram 0s direitos de todos e de cada 

um. Os direitos são necessários, resultam do entendimento de todos e das 

garantias que todos se dão150. 

A desigualdade, assim como a igualdade, também é constniída151. 

A partir desse dado podemos melhor compreender que a proposta 

arendtiana um ideal redistributivo necessário para reduzir, na 

esfera do as  diferenças sociais derivadas da desigualdade econõmica 

14' Hannah Arendt, Origem do totalitarismo, p"te 11, 5-2, P. 335- '(...) para O ser humano 
que perdeu o seu lugar na comunidade, a condição política na luta do seu tempo e a 
personalidade legal que trmsfoma num todo consistente as suas ações e uma parte de seu 
bestino, restam apenas aquelas qualidades que geralmente só se podem expressar no 
mb i to  da vida e que necessariamente pemmecerao ineptas, simples existência, 
em qualquer assunto de interesse público. Essa simples existência, isto 6 ,  tudo o que nos é 
miStenosamente dado por nascimento, e que inclui a forma de nosso corpo e OS talentos de 
nossa mente, s6 pode ser aceita pelo acaso imprevisivel da amizade e da shp*ita, ou pela 
%de e incalculável graça do amor que diz* como Santo Agostinho, V010 ut sis (quero que 
YJas), sem poder oferecer qualquer motivo padcular Para essa suprema e insuperável 
arlnna~ão" lw (Ibid., p. 334). 

Celso A recomt~@o dos direitos ~ U M ~ O S ,  parte 11, cape V, P. 15 1- 154. Como bem 

lembra ~ a ~ ~ ,  Arendt aponta como o dos direitos humanos, o direito à vida pública, 

Isto e,  0 direito a ter direitos, significando, segundo os termos de Lafer, "pertencer, pelo 
da cidadania, a algum tipo de comunidade juridicamente organizadan (fiid., 154). 

151 u 
A desigualdade 

é criada pela naturem, ela é criada pelo homem, numa 
relaçáo constante de forca, de domina@O e de exploraçãon (Fábio Konder Comparato, O 



à escala do razoável e permitir aos homens que não sejam apenas diferentes, 

mas possam ter condições para distinguir-se na esfera pública", ou seja, 

(...) os requisitos do processo vital, que sáo próprios a cada um 
individualmente, precisam estar atendidos para que o ser 
humano tenha condições de mover-se e distinguir-se na esfera 
pública, que é comum a todosn152. 

A esfera pública deve garantir, através de direitos, o reconhecimento 

dos dados da das qualidades que se expressam na vida privada, 

de modo que às diferenças individuais não correspondam desigualdades. 

A igualdade não pode ter caráter meramente abstrato. Deve, ao 

contrario, adquirir concretude. A história demonstra, entretanto, como é 

dificil a sua materializaçáo. 

3-3. Igualdade e universalidade 

Em análise do artigo I1 da Declaração Universaí dos Direitos 
Hurnanoslss, Javier de LUCAS destaca o principio de universalidade nele 

contido, ressaltando tratar-se de um dos princípios-chave, de um dos 

elementos essenciais da ~ ~ c l a r a ç 6 0  e de todo O sistema universal de direitos 
humanos proposto pelas Na~ões 

\ 

lS2 Celso Lafer, A rea>nsmçáo dos humanos, parte 11, capitulo V, p. 152. 
153 Artigo 11: (1) ~~d~ homem tem capacidade Para gozar 0s direitos e Liberdades 
fstabelecidas nesta Declar@o, sem disthçáo de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, 
hgua, religiáo, opinião ou de outra natureza, origem nacional OU social, mueza, 
"ascimento, ou qualquer outra condiçao. (2) Não será também feita . . .  nenhuma distincão 
fundada na condiF9o pofitica, jundica ou internacional do P"S OU temtono a que wrtenca 
'ma pessoa, quer se trate de um território independente sob tutela, Sem governo pmprio, 

Sujeito a outra Iimitagão de soberania. 
Javier de L,, La declara&n 

de derecbs humanos) Comentarios a1 texto, 

Articulo 2, p. 1 10. ' 
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Essa universalidade, desde que não compreendida como proclamação 

abstrata, tem sentido enquanto igualdade de todos 0s seres humanos e cujo 

alcance, segundo dispõe o parágrafo primeiro do dispositivo, é ilimitado. 

Enfatizando o sentido de não di~criminação presente naquela ideia de 

Universalidade Javier de LUCAS observa que a universal dignidade dos 

seres humanos se defronta com modalidades concretas de exploração, 

marginalização e exclusão. Esse problema, diz o autor, reside em uma 

Subjacente do sujeito dos direitos proclamados em 1948, cujos 

elementos não permitem superar duas heranças recebidas da Declaração de 

1789. A primeira delas diz respeito ao caráter marcadamente individualista, 

coerente com a tese nuclear do liberalismo155 que inspira a primeira geração 

de direitos humanos, segundo a qual os únicos agentes morais, e por isso 0s 

únicos titulares de direitos, são os indivíduos, mesmo que se trate, apenas, 

daqueles aptos a serem agentes do mercado. A outra herança deixada pela 

Declaração de 1789 é a tácita identificação dos indivíduos (os seres 

humanos sujeitos de direito) com uma classe concreta, a classe daqueles que 

seriam 0s reais sujeitos. R preciso considerar que "0s sujeitos reais dos 

direitos proclamados em 1789 não são todos os seres humanos, 

15.5 Bobbio observa que o ideal do Estado liberal, 'tal como foi paradigmaticamente expresso 
por Kant, é o ideal de um Estado no qual todos 0s cidadáos g o m  de Uma igual liberdade, 
isto é, sáo igualmente livres, ou iguais nos direitos de liberdade"; acrescenta, porém, tratar- 
Se de doutrina apenas parcialmente igualitária, pois 'entre as  liberdades protegidas inclui- 
Se também, em geral, a liberdade de ~os su i r  e de acumular, sem limites e a titulo privado, 
bens econòmicos assim como a liberdade de empreender operações ~conÕmicas (a chamada 
liberdade de iniiiativa económica), liberdades das quais se originaram e continuam a se 
On&ar as grandes desigualdades sociais nas sociedades capitalistas mais avancadas e 
entre as sociedades economicamente m"s desenvolvidas e as do Terceiro Mundo"; destaca 
""da que para o liberal ua fmalidade principal é a expansão da personalidade individual, 
abstratamente considerada como um em si* [Norberto Bobbio, Igualdade e liberdade 

(Igualdade, 131, p. 41-42). AS liberdades civis, que constituem o protótipo das liberdades 
negativas (ou seja, liberdades de agir sem. 

impedimento OU liberdades de não agir sem 
c o n ~ t ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ) ,  usáo liberdades individuais, isto é, inerentes ao indivíduo singular; com 
efeito, 8a0 historicamente o produ" das lutas pela defesa do indivíduo, considerado ou 

'Orno pessoa moral (e, portanto, 
tendo um valor em si mesmo) ou Com0 sujeito de relações 

eYonômicas, contra a intromisdo de entes coletivos como Igreja e o Estado; filosoficamente 
Sao uma de concepçóes individualistas da sociedade, ou seja, de teorias para 

as quais a sociedade é uma 
de indivíduos e não Um todo orghico" [Norberto Bobbio, 

Imoldade e liberdade (~iberdade, 5). P. 571. 7 8 



independentemente de sexo, raça, religião, classe, mas apenas aqueles 

indivíduos que correspondem a imagem de ser h.mano própria do contexto 

histórico. E essa imagem tem sexo, raça, religião e classe" (destacamos)l56. 

São tais as razões pelas quais se negou (e nega-se), aque l e s  que não 

correspondiam ao modelo noma1lS7, a condição de seres humanos plenosl58. 

A his tór ia  d o s  direi tos h u m a n o s ,  e m  boa medida  foi e a i n d a  é a 

história da luta pelo reconhecimento da irrestrita condição de ser humano a 

todas as  pessoas, pela extensão da noção de ser humano para além daquele 

clichê iniciall59. 

'56 Javier de Lucas, Lu declaración universal de derechos humanos, Comentarios a1 texto, 
Artículo 2, p. 1 14. 
'57 São elementos desse modelo nomal: 0 gênero, com a negação da condição de seres 
humanos as mulheres, as  crianças, aos incapazes; a raça dominante, com a exclusão dos 
não-brancos e com a ressalva de que em outros contextos eram outras as etnias 
hegemônicas; a religião, mediante interpretação que excluía os não-cristãos, com a ressalva 
de que hoje ganhou relevo outra interpretação dogmática, a do islamismo que exclui 0s 
infiéis; a classe, que não admitia como sujeitos de direitos senão os proprietários, assim 
excluindo a maior parte dos seres humanos (Javier de Lucas, La declaración universal de 
derechos humanos, comentários al texto, Artículo 2, p. 114). 
'58 Para Comparato, a igualdade individual perante a lei possibilitou uma nova divisão da 
sociedade; esta não mais se fundava em estamentos, porem em classes: a dos proprietários 
e a dos trab&adores (Fábio K. Comparato, A a f i m 0  histórica dos direitos humanos, 
Introduçáo, p. 51). DO ponto de vista dos trabalhadores, a situação se agravava e por 
diversas razões atingia a miserabilidade: a inexistência de proteção corporativa, a omissão 
do poder político, a transformação do trabalho em mercadoria, o aumento de desemprego 
pelo uso da *aquina, os baixos salários, as péssimas condições de trabalho, a 
marginalização dos trabalhadores (M. G. Ferreira Filho, Direitos humanos fundamentais, 
Cap. 5, p. 42). A abstrata igualdade de todos 0s indivíduos concretizava-se em situação de 
evidente desigualdade; impunha-se, então, a necessidade de igualdade material, sendo 
requeridas liberdades ~ositivas, com prestações concretas que viriam a materializar-se 
depois, após a conquista dos direitos de segunda geração - OS direitos econõmicos, sociais e 
culturais. 
159 analisar a transformação do fato social em valor, Maria Celina b. de Moraes afima 
que a concepçáo do homo clausus, O homem compreendido 'como um ser hermeticamente 
fechado ao mundo isolado, solitário em seu m ~ n d o  interior, com0 Se fosse uma 
ilha", foi por outra concepção que lhe é oposta e que considera que 'O indivíduo 
existe enquanto em rela~ão com outros (O sentido da alteridade) e com o mundo a ele 
externo" ( ~ h ~  Celina Bodin de Moraes, O pnndpio da solidariedade, p. 169). Assim, sob o 
enfoque da s o c i o l o ~ ,  'o indivíduo, como tal, não existe; coexiste, juntamente com 
os outros indivíduosn; esse aspecto é de f ~ d a m e n t a l  im~o*cia, porque, Sob esse 
a relação do indivíduo com 0s seus semelhantes "passou a ser avaliada como constitutiva de 
sua existcncia, uma fundadora"; em decorrência, não pôde o indivíduo 'ser 
estimado, como havia feito o pensamento liberal-individualista, como uma pequena 
'totalidadev, uma micro-celula autõnorna, auto-suficiente e auto-subsistente" (Ibid., p. 170). 
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Considerando, com Fábio COMPARATO, que a desigualdade social "é 

criada pelo homem, numa relação constante de força, de dominação e de 

exploração", podemos também com ele afirmar: 

A luta contra esses fenômenos patológicos, no campo 
social, é ininterrupta e praticamente indefinida: quando 
se acaba de eliminar um foco de exploraçáo social, surge 
outro, de modo que a perspectiva de luta contra a 
desigualdade social é contínua160. 

Essa luta demonstra a desigualdade que marca a história das nações e dos 

povos, de que não podemos seriamente falar em universalidade dos 

direitos humanos, ou universalidade da igualdade, quando, em muitos 

casos, e ainda que como sintoma de avanço positivo em direção ao 

reconhecimento da dignidade da pessoa humana, podemos apenas oferecer 

tolerância a quem é diferente161. 

3.4. A efetividade da igualdade 

Adentrando a esfera do direito constitucional brasileiro, notamos que o 

art. 50, q u t ,  da Constituição Federal de 1988, revela grande preocupação 

com a igualdade, pois, além de afirmar 0 principio da isonomia, inclui, entre 

os direitos invioláveis, o direito à igualdade- 

O principio da igualdade é um dos "princípios estruturantes do regime 

geral dos direitos fundamentaisw e sã0 traços mais importantes do seu 

Conteúdo, a igualdade na aplicação do direito e a igualdade quanto a criação 

160 Fábio ~~~d~~ Comparato, Oprindpio da  igualdade e a escola, p. 48. 

16' Javier de Lucas, La declaraciÓ?~ universal de  defechos humanos, Comentarios a1 texto, 
Articulo 2, p. 1 18. 
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Os direitos humanos, mais efetivamente reconhecidos após as  duas 

guerras que marcaram indelevelmente a primeira metade do século XX, são 

muitas vezes desprezados: essa é a realidade que podemos constatar nos 

preconceitos e desigualdades que marcam relações sociais e privadas; mais 

ainda, ela é evidenciada nas radicalizações presentes em conflitos, 

fundamentalismos e guerras, com as  quais inexoravelmente convivemos. 

Tais exemplos ratificam a afirmação de Jav i e r  de LUCAS de que a 

sustentação de uma concepção universal se faz com a redução do universo 

dos indivíduos cuja condição de seres humanos é reconhecida. E a razão 

desse paradoxo reside, sobretudo, "na paixá0 uniformizadora, (...) que nos 

faz conceber-nos a nós mesmos como modelo universal e excludente": 

(...) é o medo d a  diversidade, d a  incerteza que  provoca a 
diferença, o medo d a  evidência de  que  não  há verdades 
intocáveis, ordens sociais preestabelecidas, mas sim que esses 
valores e instituições constituem o produto de  convenções - 
mais ou menos razoáveis - resultado do exercício d a  
liberdaden166 167. 

1" Javier de Lutas, La declamción universal de derechos humanos, Comentarios a1 texto, 
Artículo 2, p. 115. Parece-nos também pertinente lembrar, neste ponto, a afirmação de 
Bobbio, ao tratar da "história da liberdade", de que esta, "enquanto libertação em face de 
um obstáculo, pressupõe o obstáculo" e que, nessa medida, a "história da liberdade procede 
simultaneamente com a história das privaçóes de liberdade": se náo existisse a segunda, 
tampouco existiria a primeira"; e é, nessa medida, que assim assevera: "Não há nem uma 
liberdade perdida para sempre, nem uma liberdade conquistada para sempre: a história é 
uma trama dramática de liberdade e de opressáo, de novas liberdades que se deparam com 
novas opressões, de velhas opressóes derrubadas, de novas liberdades reencontradas, de 
novas opressões impostas e de velhas liberdades perdidas. Toda época se caracteriza por 
suas formas de opressão e por suas lutas pela liberdade". [Norberto Bobbio, Igualdade e 
liberdade (Liberdade, 121, p. 751. 
167 A idéia da pressupõe uma realidade plural, heterogênea - o objeto da 
uniformização. Lutas refere-se a existência da necessidade OU vontade de padronização, ou 
seja, de ausência de variedade, ausência de diversidade; nessa medida, o modelo a ser 
adotado, para todos e, portanto, universal, será sempre excludente, ou seja, não 
poderá admitir qualquer elemento que coloque em risco a pretendida uniformidade. A 
história nos oferece exemplos claros da "paixão uniformizadora" a que se refere Javier de 
Lutas, seja no campo das idéias, das concepções de mundo, seja nos campos da economia e 
da política, enfim, em qualquer área de atuaçáo humana; e a cada uma de suas faces 
sempre correspondeu, e corresponde, um ideal de liberdade e movimentos de libertação 
(Javier de Lutas, declaradÓn universal de derechos humanos, Comentarios a] texto, 
Artículo 2, p. 115). 
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O próprio LUCAS enfatiza que o grande desafio dos direitos humanos é 

a conjugação de igualdade e p lura l i~mol~~;  e assinala, quanto a Declaração 

de 1948, que ela não revela uma concepção identificada com uma tradição 

cultural, mas que, em grande medida, constitui uma ruptura com essa 

tradição. Considera ele "o caráter dinâmico, mutante, poroso, das diferentes 

identidades culturais, assim como a pluralidade que internamente a s  

percorreY'l69. 

Podemos afirmar, nessa medida, que a efetividade da igualdade não se 

materializará num modelo único, fechado, como expressão de uma 

mentalidade etnocêntrica, mesmo porque, segundo twmos do próprio 

LUCAS, "o único caminho para o universal é o que passa pelo particular"l70. 

168 "( ...) A raziío pela qual comunidades políticas altamente desenvolvidas, como as antigas 
cidades-Estados ou os modernos Estados-nações, tão frequentemente insistem na 
homogeneidade étnica é que esperam eliminar, tanto quanto possível, essas distinções e 
diferenciações naturais e onipresentes que, por si mesmas, despertam silencioso ódio, 
desconfiança e discriminação, porque mostram com impertinente clareza aquelas esferas 
onde o homem não pode atuar e mudar a vontade, isto é, OS limites do artifício humano. 0 
'estranho' é um símbolo assustador pelo fato da diferença em si, da individualidade em si, e 
evoca essa esfera onde o homem não pode atuar nem mudar e na qual tem, portanto, uma 
definida tendência a destruir. Se um negro numa comunidade branca é considerado nada 
mais do que um negro, perde, juntamente com o seu direito a igualdade, aquela liberdade 
de ação especificamente humana: todas as suas ações são agora explicadas como 
conseqüências 'necessárias' de certas qualidades do hegro'; ele passa a ser determinado 
exemplar de uma espécie animal, chamada homem. Coisa muito semelhante sucede aos que 
perderam todas as  suas qualidades políticas distintas e sem tornaram seres humanos e 
nada mais. Sem dúvida, onde quer que a vida pública e a sua lei da igualdade se imponham 
Completamente, onde quer que uma civilizaçáo consiga eliminar ou reduzir ao mínimo o 
escuro pano de fundo das diferenças, O seu fim será a completa petnficaçáo; será punida, 
por assim dizer, por haver esquecido que 0 homem é apenas o senhor, e não o criador do 
mundo" (Hann& Arendt, Origens do totalitarismo, parte 11 - 5, p. 335). 
169 Javier de Lutas, La declaración universal de derechos humanos, Comentarios a1 texto, 
Articulo 2, p. 12 1. 
170 Javier de Lutas, La declaración universal de derechos humanos, Comentarios a1 texto, 
Artículo 2, p. 123. Evocamos, a propósito, texto de Francis Wolff relativo a barb&-ie: 
"Chamaremos de bárbara toda cuItura que na0 disponha, em seu próprio cerne, de 
estmturas que lhe permitam admitir, assimilar OU reconhecer outra cultura - ou seja, a 
simples possibilidade de outra forma de humanidade. Em suma, é a redução da idéia de 
humanidade a unidade de uma essência, a impossibilidade de Suportar a humanidade em 
sua diversidade. O bárbaro é aquele que acredita que ser h ~ r ~ ~ e m  é ser como ele, eriquanto 
ser homem e sempre poder ser outro, é poder ser indiano, judeu, cigano, tútsi, mulher etc. 
(...I uma cultura civilizada é sempre virtualmente mestiça. Em suma, uma civilização é 
enriquecida por uma pluralidade de culturas, enquanto uma cultura é bárbara quando é 
apenas ela mesma, só pode ser ela mesma, Permanece centrada e ,  Portanto, fechada sobre 
si mesma" (Francis Wolff, Quem é bárbaro? p. -4 '1. 
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4. FATORES DE INJUSTA DISCRIMINAÇAO: OFENSAS A 

IGUALDADES GARANTIDAS E SEU QUESTIONAMENTO 

JUDICIAL 

A discriminação tem muitos nomes: 
mulheres, negros, idosos e jovens, homossexuais, gordos e 
baixos, deficientes, judeus e muçulmanos, nordestinos, 
migrantes e estrangeiros, aidéticos, favelados.. . 

A discriminação tem muitos lugares: 
"pode estar em nosso bairro, em nossa casa e até mesmo em 
nossos corações, e se as vezes pode ser vista, tocada e sentida, 
quase sempre está oculta, disfarçada, despercebida" (*). 

A discriminação tem muitos modos: 
podemos discriminar falando ou calando: "com palavras, gestos, 
silêncios, olhares e até com o mais simples suspiro" (*). 

A discriminação, estando em muitos lugares e momentos, 
"vem misturada com cheiros, camuflada pelas cores, confundida 
com os barulhos. Pode estar na fábrica, no shopping, no 
hospital, na  música, na  ciência, na audiência e até mesmo na  
lei" (*). 

(*) Márcio T. VIANA e Luiz O. L. RENAULT, Discriminação 
(Introdução), p. 1 1. 

A arbitrariedade das condutas inferiorizadoras da pessoa constitui 

desrespeito aos direitos humanos e infração aos princípios, aos direitos e 

garantias fundamentais, tal com0 constante dos Títulos Ii71 e 11172 da 

Constituição Federal. 

171 ~ í t ~ l ~  I - D~~ Princípios Fundamentais (artigos l0 ao 4O). 
172 ~ í t ~ l ~  11 - Direitos e Garantias Fundamentais, que abrange disposiçóes sobre 
Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (artigo sO), Direitos Sociais (artigos 6" ao 1 I) ,  
Nacionalidade (artigos 12 e 13), Direitos Polificos (artigos 14 ao 16) e Partidos Políticos 
(artigo 17). 
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Vimos que a concreçáo da igualdade requer o reconhecimento da 

pluralidade e o respeito por toda diferença que não seja contrária a 

dignidade da pessoa humana; e que a convivência social deve realizar-se 

como convivência de iguais, de modo que a s  diferenças não sejam 

assimiladas como desigualdades. Eis O sentido do dispositivo constitucional 

que reconhece que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, e que, ademais, garante a inviolabilidade do direito a igualdade. e, 
pois, irrecusável a importância da igualdade que, para ser efetiva, deve ser 

conjugada com os objetivos da República, um dos quais deve ser agora 

destacado: o propósito de promover o bem de todos, sem preconceitos de  

origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras fonnas de discrimina~ão173. 

Vemos então expressas, no texto constitucional, algumas igualdades 

que, sem excluir outrasl74, devem materializar-se e presidir situações e 

relações jurídicasl75. São elas: igualdade sem distinção de sexo, igualdade de 

homens e mulheres em direitos e obrigações, igualdade sem distinção de 

origem, cor e raça, igualdade sem distinção de idade, igualdade sem distinção 

de credo religioso, igualdade sem distinção de convicções filosóficas ou 

políticas. 

Ora, podemos afirmar que a s  condutas injustamente discriminatórias 

se concretizam como negação da igualdade. E qualquer que seja o modo e a 

forma da discriminação, ela sempre será muito grave, pois, ao negar a 

igualdade, ao afrontar a dignidade e a cidadania, promove a recusa e a 

exclusão da pessoa, realiza a sua desintegração. 

- 
Constituição Federal, art. 3O, IV. 

174 Constituição Federal, art. sO, 5 2'- 
175 kmbramos que, nos termos do artigo 5', 1 1" da Constituição Federal, as  'normas 
definidoras dos direitos e fundamentais têm apllcaçáo imediata". 
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Partindo das igualdades constitucionalmente garantidas, pretendemos 

analisar, a seguir, algumas situações de injusta discriminação e, sempre que 

possível, oferecer exemplos concretos de casos judicialmente questionados. É: 

nosso propósito destacar a indignação de pessoas que, sendo discriminadas, 

insurgem-se contra a ilicitude de tais atos e recorrem ao Poder Judiciário em 

busca de reparação; mas também nos interessa considerar a receptividade 

da sua argumentação e verificar como vêm sendo decididos esses 

questionamentos. 

4.1. Igualdade e discriminação em razão de sexo 

A Constituição Federal de 1988 adotou, no caput do art. SO, uma forma 

genérica de reconhecimento da igualdade em razão de sexo, ao afirmar que 

todos são iguais perante a lei. O constituinte, porém, não considerando 

bastante o princípio isonômico, foi além dele e estabeleceu, no inciso I 

daquele dispositivo, que homens e mulheres são iguais em direitos e 

obrigações. Assim, mais que reafirmar a regra geral da igualdade, a 

Constituição estabelece "dois termos concretos de comparação: homens de 

um lado e mulheres de outro", cujo sentido é muito preciso: "Onde houver 

um homem e uma mulher, qualquer tratamento desigual entre eles, a 

propósito de situações pertinentes a ambos os sexos, constituirá uma 

infringência constitucionaln 176. 

Essa igualdade, além de não estar limitada a isonomia formal, também 

não se restringe à igualdade do homem e da mulher no lar e na familia177: 

176 jOSé *fonso da Silva, Curso de direito constitucional positivo, segunda parte, título 11, cap. 
111, p. 198. 
17' Igualdade constitucionalmente expressa no art. 226, 15': '0s direitos e deveres 
referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulherB. 
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ela se refere à igualdade de fato entre homens e mulheres, ou seja, igualdade 

em direitos e obrigações178. 

A igualdade jurídica entre homem e mulher constitui conquista 

historicamente recente e talvez seja esse um dos motivos determinantes da 

persistência de desigualdades e discriminações, alimentadas por hábitos e 

por tradições. A s  manifestações de desigualdade e discriminação ocorrem 

nos lares, nas igrejas, nos locais de trabalho e a sua força, que inibe 

mudanças, vem da ancestralidade das tradições. Talvez possamos afirmar 

que essa é uma das razões pelas quais as  conquistas jurídicas atestam que 

as violações aos direitos da mulher, muitas delas ocorrendo na esfera 

privada, não constituem, hoje, obra do Estado; podem, contudo, "contar com 

sua condes~endência"~~~.  

'78 Essa igualdade, além de prevista na Declaraçáo Universal dos Direitos Humanos, que 
reafirma o upfincípio da não-discriminação", é objeto da Convençáo Sobre a Eliminação de 
Todas as Formas de DiscriminaçÜo Contra a Mulher. Segundo Lindgren Alves, a adoção da 
Convençáo da  Mulher se deu com cento e trinta votos a favor, sem votos contrários, porém 
com onze abstenções; foi assinada pelo Brasil na data da sua adoção pelas Nações Unidas e 
a ratificação ocorreu em 1°/02/ 1984 (após aprovação pelo Congresso, por meio do Decreto 
Legislativo no 93, de 141 111 1983); ante O fato de O Código Civil Brasileiro então vigente não 
assegurar igualdade de direitos aos cônjuges no casamento, a ratificação se deu com 
reservas que somente foram retiradas em 2011211994, após autorização do Congresso 
Nacional, decisão esta que respeitou as disposições igualitárias da Constituição Federal de 
1988 (josé Lindgren Alves, A arquitetura internacional dos direitos humanos, 
módulo 2, 2.2., p. 120-121). 
179 J. A. Lindgren Alves, A arquitetura internacional dos direitos humanos, Móduio 2, 2.2., p. 
110. & longa a luta das mulheres pelos seus direitos, luta que remonta ao século XWII. 
Lindgren Alves lembra que os redatores da Carta das Nações Unidas, a chamada Carta de 
São Francisco, compreenderam "que a linguagem reflete, oculta e pode perpetuar relações 
de dominação. Que o iluminista do Homem, Com0 sinÔnim0 da espécie, não 
abrigava necessariamente o Outro, nem, muito menos, a Outra. Que, a par das conquistas 
sociais propugnadas pelo ~luminismo e afirmadas historicamente pela Revolução Francesa, 
a mulher não se achava devidamente incluída de facto nem de nos avanços da 

cidadania. 1945, para a comprovação desses bastava ~bservar que, dos cinquenta 
e um ~~~~d~~ signatários ofiginais da Carta de São Francisco, apenas trinta reconheciam à 
mulher os direitos de voto e ao exercício de função pública" (lbid., P. 109). 
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Além da discriminação que opõe e hierarquiza homens e mulheres, um 

outro aspecto se impõe a nossa análise - a discriminação em razão de 

orientação sexual, que abrange a questão da heterossexualidade, da 

homossexualidade e da bissexualidade, e alcança homens e mulheres. 

Embora não esteja expressamente prevista na Constituição Federal, nada 

obsta o seu reconhecimento, pois a discriminação por orientação sexual 

afronta o princípio geral da igualdade e está incluída na proibição geral a 

quaisquer formas de discriminação. 

Parece-nos importante registrar que a discussão da discriminação por 

orientação sexual é a discussão da identidade atribuída a alguém em virtude 

da direção de seu desejo e/ou condutas sexuais, ou seja: para pessoa do 

mesmo sexo - homossexualidade; para pessoa do sexo oposto - 

he terossexualidade; para pessoas de ambos os sexos - bissexualidadel8o. A 

vedação de discriminação em razão de sexo compreende homens e mulheres 

e alcança as relações por eles estabelecidas, sejam elas heterossexuais ou 

homossexuais; e o principio da igualdade "veda a diferenciação e estabelece 

a equiparação entre heterossexualidade e homossexualidade nas questões 

jurídicas"l81. 

AS considerações acima justificam a nossa decisão de analisar a 

discriminaçgo em razáo de sexo dividindo-a em dois segmentos: 

discriminação em razão de gênero, com ênfase para a discriminação contra a 

mulher; e em seguida, a discriminação em razão de orientação sexual com 

ênfase para a homossexualidade. 

180 R~~~~ R~~~~ Rios, O pnn+o da igualdade e a discriminação Por orientação sexual, parte 

11, 1 (1. I) ,  p .  95. 
181 R~~~~ Raupp Rios, O pnnc*io da igualdade e a discnmina~áo Por orientaçao sexual, parte 

11, 2 (2.3), p. 134. 
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a) Igualdade e discriminação em razão de gênero: discriminação 

contra a mulher 

A "Convenção da Mulher" define, no seu artigo 1°, o que é 

discriminação contra a mulher: 

Para os fins da presente Convenção, a expressa0 "discriminação 
contra a mulher" significará toda a distinção, exclusão ou 
restrição baseada no sexo e que tenha por objeto ou resultado 
prejudicar ou anular o reconhecimento, O gozo ou exercício pela 
mulher, independentemente de seu estado civil, com base na 
igualdade do homem e da mulher, dos direitos humanos e 
liberdades fundamentais nos campos político, econômico, 
social, cultural e civil, ou em qualquer outro campolg2. 

Ainda que as questões relativas a discriminação da mulher, em quase 

todas as suas formas, sejam cobertas pela "Convenção da Mulher", a 

temática da violência não é por ela enfrentada. Em 1993, porém, essa falta 

foi suprida com a adoção da Declaração sobre a Eliminação da Violência 

contra a Mulher, que, assim a define: 

qualquer ato de violência baseado no gênero que resulte, ou 
possa resultar, em dano fisico, sexual ou psicológico ou em 
sofrimento para a mulher, inclusive as ameaças de tais atos, 
coerção ou privação arbitrária da liberdade, podendo ocorrer na 
esfera pública ou na esfera privada. 

Tal preceito rompe com a "equivocada dicotomia entre o espaço público e o 

privadon e que a violação direitos humanos, não se reduzindo & 

esfera pública, "também alcança O domínio privadoY7l83. 

182 Lembramos, com Flávia Piovesan, que a Convenção Sobre a Eliminação de Todas as 
Formas de DiscBmimç& Contra a Mulher enfrentou 0 seguinte paradoxo: a Conven~ão, em 
julho de 2001, contava com 168 Estados-partes (perdendo apenas para Convenção sobre 0s 
Direitos da (-fiança); é, contudo, dentre os tratados internacionais de direitos humanos, o 
instrumento que recebeu o maior numero de reservas formuladas pelos Estados (Flávia 
Piovesan. ~ i ~ ~ i t ~ ~  humnos  e o direito constitucional internacional, segunda parte, VI, p. 
195). 
183 Flávia Piovesan, Direitos hu m,anas e o direito constitucional internacional, segunda parte, 





violência estão disseminadas no seio da sociedade e, muitas vezes, 

culturalmente absorvidas, o que as torna resistentes a mudan~as187. 

Também no Brasil são muitos os problemas que marcam as relações 

homem-mulher, assumindo irrecusável relevância o aspecto d a  violência 

física. Talvez seja essa a razão de encontrarmos mais estudos centrados na 

esfera criminal, como o que foi desenvolvido pela pesquisadora Wânia p. 

IZUMIN0188, que demonstra a perceptibilidade da  busca de igualdade social 

pelas mulheres. 

A pesquisadora refere-se a importância da  introdução d a  categoria 

gênero nas  análises sobre as relaçóes sociais entre sexos, bem como as 

conseqüências dessa mudança de enfoque: 

A s  mudanças de enfoque que se operaram com a introdução da 
categoria gênero na análise das relaçóes sociais entre os sexos 
extrapolam o campo de estudo sobre a violência e permitem que 
essas relações sejam entendidas como diferenças socialmente 
cónstmídas, tendo como referência as diferencas biolónicas 
entre os sexos. Quando utilizada nos estudos sobre violência 
contra a mulher, a categoria de gênero permite que esta passe a 
ser vista enquanto conflito de nênero, ou seia, enquanto u m  
conflito aue se origina da o~osicão entre os sexos e da oposicão 
dos papéis sexuais socialmente construídos. Essa nova 
abordagem da violência contra a mulher permite ainda que esta 
possa ser considerada como resultado de relações de poder que 
se constituem nas relações entre as pessoas, em seu cotidiano, 

187 Muitos desses casos, considerados tabus, foram alvos de ações internacionais, em 
especial dos trabalhos da Organizaçáo Mundial da Saúde e da Subcomissâo Para Prevenção 
da DiscriiTiinação e Proteção das Minorias. Considerável progresso foi obtido em termos de 
conscientizaç-o, inclusive com a adoção, por vários Estados, de medidas destinadas a coibir 
e erradicar alguns hábitos tidos por "~UltUrai~". Constituem objeto desse trabaiho, práticas 
danosas à saúde da mulher como as mutilações genitais, o infanticidio de meninas, o 
casamento forçado e prematuro, a manutenção de sistema dotal, a preferência por filhos 
Varees, prioridade na de filhos varões em situações de penúria, o 
apedrejamento de adúlteras, a cremação de viúvas vivas com 0 cadáver do marido, etc. (José 
A. Lindgren AIves, A arguitehcra internacional dos direitos humanos, módulo 2, 2.2., p. 1 18- 
119). 
188 A analisou proceSSOS penais instaurados Para a apuração de crimes (homicídios e 
lesees corporais) julgados entre 1984 e 1989 na 1. Vara Criminal e no 3O Tribunal do Júfi 
do F~~~ Regional de Santo Amaro, em Sáo Paulo (Wânia P. Immino, ~ u s t i ç a  e Molencia 
contra a o do@diciano na s O ~ U Ç ~ O  dos conflitos de  gênero, cap. Iv, p. 104). 
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e se desenvolvem em múltiplas direçóes, estabelecendo 
diferentes possibilidades de dominaçao e submissão 
(sublinhamos) 189. 

Poderíamos então dizer que a admissão do gênero empresta maior 

visibilidade a desigualdade entre homem e mulher. 

Consideramos as conclusões de IZUMINO especialmente importantes 

para este estudo, ainda que a pesquisa da socióloga esteja restrita a esfera 

crimindlgO. Em primeiro lugar porque elas evidenciam a efetiva existência de 

um processo de conscientização de que os papéis sexuais, construídos e 

tomados como padrão para as relações sociais, das familiares as 
profissionais, são insatisfatórios, estão cada vez mais fortemente 

distanciados das nossas necessidades e da nossa realidade. Em segundo 

lugar, porque os resultados obtidos revelam a pobreza como pano de fundo 

na quase totalidade dos processos analisados: não se trata, diz a autora, da 

pobreza apenas tomada em sua "dimensão econômica", identificada com a 

falta de dinheiro, mas da  pobreza "em sua tradução mais perversa que é a 

carência de direitos e as desigualdades dela decorrentes"lg1. 

Evidencia-se, nessa análise, um dos grandes problemas com que se 

defrontam as vitimas de violência: o de acesso à justiça. Além dele, cuja 

importância é irrefutável, podemos destacar, sob esse mesmo viés, outro 

'89 A autora considera, quanto a diferença entre 0s enfoques conflito de gênero e vio2éncia 
contra a mulher, que neste é pressuposta a existência de alguém que sofre a violência e 
alguém que a comete; o enfoque do conflito sugere a ocorrência de "oposiçáo entre duas 
partes, revelando a existência de litígios e pontos de resistência no exercício da dominaçáo" 
Nânia Immino, hs t iça  e violência contra a mulher, cap. 111, p. 98-99). 
190 AS questóes, na esfera criminal, aparecem fortemente marcadas "pela fala das mulheres 
enquanto vitimas e enquanto personagens centrais na apresentaçgo dos conflitos que 
pretendem ver so luc i~nad~~" .  A autora observa, quanto aos casos de homicídio, que 
Condenaçáo dos agressores nos crimes contra mulheres se torna mais provável quanto mais 
os motivos e as do crime se afastem das relações de gênero" (Wânia Izumino, 
Justiça e violência contra a mulher, capo 1, P- 32-33). 
191 W&ia Immino, Justiça e violên~ia contra a mulher, cap- VI, p. 265. Como Conseqüência, 

direitos civis e de liberdade individual inscritos na C o n ~ t i t ~ i ~ á 0  de 1988, ainda que 
tenham representado um avanço para a democracia, Permanecem inacessíveis para grandes 
parcelas da populaçáo que sofrem com 0 desamparo" (hid., mesma página). 
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aspecto para nós especialmente relevante - O do papel da justiça penal na 

solução dos conflitos de gênero. 

Os resultados alcançados com a pesquisa, ainda que referentes ao 

universo recortado pela autora, revelam, em muitos dos casos, que a busca 

da delegacia de polícia e das varas criminais, pela mulher, não se dá 

primordialmente pelo reconhecimento da agressão sofrida como crime a ser 

punido, mas sim porque ela necessita de uma instância mediadora que a 

ajude na restauração das relações conjugais. E, nessa medida, o número 

elevado de absolvições dos agressores não se mostra contraditório. No curso 

do processo judicial são igualmente esclarecedoras as  modificações de 

depoimentos sobre lesões corporais (como indicações de superação de 

conflitos) inicialmente registrados em boletins de ocorrêncial". 

A reflexão sobre a pesquisa nos leva a considerar que os seus 

resultados sugerem uma inversão notável para os civilistas: a Polícia e a 

Justiça Penal aparecem, nesses casos, como agentes da manutenção ou de 

defesa da família, na medida em que endossam a solução privada indicada 

pela mulher (do Boletim de Ocorrência e do Inquérito Policial ao processo 

judicial), ainda que isso leve a absolvição do acusado, restando sem punição 

os atos de violência que praticou. Nos casos em que há condenação dos 

acusados, igualmente sobressai o discurso feminino voltado para o 

reconhecimento dos direitos individuais e para a interrupção da violência; 

também neles o desfecho judicial parece atender aos interesses sociais 

registrados no processo, na medida em que a punição do agressor se revela 

necessária para resguardar a família de outras agressõesl93. 

192 Wbia  ~ ~ ~ i ~ ~ ,  ~ ~ ~ t i ç ~  e violência contra a mulher, cap. V, p. 2 15-2 16. 
193 w b i a  lmmino, J U S ~ ~ Ç ~  e violência contra a mulher, cap. V, p. 217. A análise dos 
processos, sob o enfoque do gênero, faz sobressair a importància da intervenção feminina e, 
nessa medida, o Judiciário aparece ajustado aos interesses sociais, do que 
a autora aponta como a 'lógica interna da Justiça", Por ela compreendida como a instância 
"que define o que é crime, enquadra 0s atas nessa definição e cuida de puni-los de acordo 
com as  leisn v ã n i a  Izumino, Justiça e violênãa contra a mulher, cap. V, p. 2 18). 
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A violência que marca os conflitos de gênero explica a sua absorção 

pela esfera penal. Devemos notar, entretanto, que na origem daquelas 

agressões encontra-se injusta discriminação, e, com ela a classificação, a 

hierarquização das pessoas, sempre em detrimento de mulheres. É curioso 

notar que praticamente não se ,encontram registros dessa espécie de 

discriminação no campo da responsabilidade civil: a busca por sentenças, 

por acórdãos, tem sido infrutífera. Os conflitos de gênero, na esfera cível, 

geralmente se resolvem nas varas de família, com as separações e os 

divórcios. É fato, porém, que a discriminação existe, é alimentada e se 

fortalece e explode em violencia. 

Essa realidade pode ser detectada em notícia veiculada pela revista 

virtual Consultor Jurídico, e,m sua edição de 02/12/2002, sob o título 

Violência Doméstical94, relativa a uma pesquisa sobre violência doméstica e 

saúde da mulher, realizada entre os anos 2000 e 2001 na cidade de São 

Paulo e na Zona da Mata, em Pernambuco, trabalho conduzido pelo 

Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da USP 

(Universidade de São Paulo), financiado pela OMS (Organização Mundial da 

Saúde). Os resultados obtidos revelam que um terço das mulheres já foram 

agredidas pelo seu parceiro e que, em média, em cada 10 mulheres, 4 , s  

delas tiveram que deixar sua  casa, por algum tempo, em razão das 

agressõesl95. A pesquisa foi realizada com visita a 4.299 domicílios e 

entrevista com 2.645 mulheres (na faixa de idade compreendida entre 1.5 e 

49 anos); delas, 29% em São Paulo e 34% na  Zona da Mata sofreram algum 

dos seguintes tipos de violência, cometida pelo parceiro: cortes, perfurações, 

mordidas, contusões, esfolamentos, fraturas, dentes quebrados; tais 

'94 Disponível em <http: / /conjur.uol.com.br>. Acesso em 031 12/2002. 
195 A pesquisa também levantou a existência de outros problemas de saúde das mulheres, 
como decoirência da violência; revelou a alta incidência de tentativas de suicídio (duas a 
três vezes maior entre as  vítimas) e USO abusivo de bebida alcoólica como problema comum. 
Tais resultados (inclusive informaçóes quanto aos reflexos, nas crianças, da violência contra 
a mulher), poderão ser utilizados por formuladores de políticas públicas, como subsídios 
para a implantação ou a adaptação de serviços de apoio, para o enfrentamento dos 
problemas, reconhecidos como ~ i 0 l a ~ ã 0  dos direitos humanos. 
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experiências, em grande parte dos casos (22% das mulheres de São Paulo e 

24% da Zona da Mata) jamais tinham sido relatadas. 

O número de casos de violência contra a mulher, compreendidos como 

crimes que envolvem violência de gênero, podem ser comprovados por dados 

estatísticos levantados pelas Delegacias de Defesa da Mulher, no Estado de 

São Paulo, durante o mês de outubro de 2002: foram então registrados 

8.047 casos de ameaça, 2.042 casos de agressão, 190 crimes sexuais, 139 

casos de maus tratos, 85 crimes contra a família, 79 constrangimentos 

ilegais e 15 tentativas de homicídio. 

Essa realidade motivou a Comissão da Mulher Advogada da OAB-Sp196 

a propor, ao Tribunal de Justiça de São Paulo, a criação de um juizado 

próprio, o Juizado Especial para Crimes de Violência de Gênero, no Fomm 

Criminal da Barra Funda, cuja instalação foi comunicada em 25/ 11 /2002 e 

cujo funcionamento foi previsto para o início de 20031g7. E lembramos, 

ainda, a promulgação, para o Estado de São Paulo, da Lei no 11.245, de 04 

de novembro de 2002, que instituiu o Programa de Combate a Violência 

Contra Mulher, com a finalidade de prestar assistência a saúde física e 

mental das mulheres vítimas de violência. A sua execução está afeta à 

Secretaria da Saúde e conta com a cooperação do Conselho da Condição 

Feminina do Estado de São Paulo e a participação de órgãos e entidades da 

administração estadual. 

Iniciativas como essas têm especial irqXX-tância e são necessárias ao 

enfrentamento das situações de concreta violência vividas por mulheres 

1% ~m conjunto com a União de Mulheres de São Paulo, a Marcha Mundial de Mulheres, o 
Instituto Brasileiro de Advocacia Pública (IBAP), 0 Movimento do Ministério Público 
Democrático e o Centro de Promotoras Legais Populares de São José dos Campos. 
1" ~ ~ ~ t ~ :  Revista consultor Jurídico, edição de 25/11/2002. Disponível em 
<http:/ /www.oabsp.org.br>. Acesso em: 261 1 1 /2002 e Boletim da OABSP - Clipping , 
Disponível em <http: / /W\N\i~.~absp.~rg.br>. Acesso em 261 1 112002. 
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brasileiras: segundo dados recentes, a cada 15 (quinze) minutos uma mulher 

é espancada no país198. 

A igualdade entre homens e mulheres, ainda que proclamada, é um 

ideal, embora as mulheres sejam, numericamente, maioria no Brasil: o 

Censo 2000 revelou que é de 86.270.539 o número de mulheres (e 

83.602.3 17 o de homens), e essa predominância feminina se mantém na 

população urbana, de 7 1 .O6 1 .O42 mulheres (e 66.864.296 homens) 199. 

Segundo dados de 2002, também nas universidades o número de mulheres 

era maior (56% dos alunos matriculados); no mesmo ano formaram-se 15% 

das alunas e 11% dos alunos e matricularam-se 1.966.283 mulheres e 

1.5 13.630 homens; e as  mulheres representavam 54% dos estudantes 

matriculados no ensino médio. Apesar dessas constataçóes, as  mulheres não 

são remuneradas como os homens, e a sua atuaçáo diminui à medida que 

aumenta a escala hierárquica nas empresaszo0. 

A presença feminina segue a regra em importantes segmentos da vida 

nacional: elas são apenas 11,1% no Senado e 8,7% na Câmara Federalzol. E 

constituem esmagadora minoria no Poder Judiciário: 9,09% no Supremo 

Tribunal Federal, 12,12% i10 Superior Tribunal de Justiça e 5,88% no 

Tribunal Superior do Trabalho. Em São Paulo são 332 os desembargadore~ 

do Tribunal de Justiça, entre os quais há somente 8 mulheres, ou seja, 

1% Dados veiculados pelo jornal "Folha de São Paulo" no caderno especial "Mulher", edição 
de 08/03/2005. Disponível em: http: / /wwwl .folha.uol.com.br/fsp/especial. Acesso em 
13/03/ 2005. Seguindo a mesma fonte, 33% das brasileiras já foram agredidaS. 
lY"&s dados estatísticos foram obtidos no site do IBGE e se nele se encontram disponíveis: 
<http: / /www.ibge.gov. br/ home/estatistica/~~ula~ão/censo2000/~o~ulação/pop-~ens020 
OO.pdf>. Acesso em 13/03/2005. 
200 Dados pUblicados pelo jornal "Folha de Sã0 Paulo" no caderno especial "Mulhef', edição 
de 08/03/2005. Disponível em: http://wwwl.folha.uol.com.br/fsp/especial>. Acesso em 
13/03/2005. Segundo a mesma fonte relativamente à remuneração mensal da populacão 
feminina ocupada, com 11 anos ou mais de estudos, naquele ano de 2002 o rendimento 
médio era equivalente a 57,196 do salário lnédio de holllens em iguais condiçõeses. Nas 
empresas, as mulheres eram 9% dos profissionais em nível de diretoria, 28% do nível de 
supervisão e 35% do quadro funcional- 
201 u ~ o l h a  de sgo paulo" no caderno especial "Mulher", edição de 08/03/2005. Disponível 
em: http: i-1 .fo]ha.UO1l~om.br/ f s p / e s p e c i >  k l c e ~ ~ o  em 13/03/ 2005. 
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2,40%. A primeira das atuais desembargadoras chegou ao Tribunal em 1997 

e a segunda em 2003. Devemos observar, ademais, que o Tribunal de 

Justiça de São Paulo existe desde 1874 e que o primeiro concurso para a 

magistratura ocorreu em 1922; e que a primeira aprovação de mulheres - 

três, ocorreu no 146" concurso, ou seja, somente em 1980202. 

b) Igualdade e discriminação em razão de orientação sexual 

Outro aspecto da discriminação em razão de sexo é o referido 

orientação sexual. Ele abrange os casos de homossexualidade203, que, 

segundo José Afonso da SILVA, não foi expressamente admitida pela 

Constituição Federal, ficando os casos pertinentes atendidos pela vedação 

geral a distinções de qualquer natureza e a qualquer forma de discriminação, 

assegurada no parágrafo 2" do art. 5 O .  

Explica o autor que, na constituinte de 1988, a questão da orientação 

sexual foi objeto de discussões, inclusive com uma tentativa de inclusão de 

norma que explicitamente vedasse a discriminação de homossexuais; a 

Assembléia não encontrou, porém, "uma expressão nítida e devidamente 

definida que não gerasse extrapolações inconvenientesn2O4. A observação de 

José Afonso da SILVA nos leva a considerar a dimensão da controvérsia 

então instalada, que remanesce, pois a temática ainda suscita dúvidas e 

debates. 

A história da sexualidade humana é marcada por tabus. Fortemente 

ligada à procfiação, a sua subordinação à felicidade individual se apresentou 

'0' Folha de São Paulo, Brasil, A 16, ediçáo de 13/03/2005. 
'03 Devemos registrar a dimensáo negativa do termo hmossexuali~m0; segundo relata Elida 
Seguin, o ismo designa doença; o seu uso foi substituído pelo sufxo dade que se 
relaciona à maneira de ser (Élida Séguin, Minorias, P- 54)- 
204 José Afonso da Silva, Curso de  direito constiwcional positivo, segunda parte, título 11, cap. 
111, p. 204. 
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e ainda se mantém como um desvio de finalidade e até como aberração205. 

Por maiores que tenham sido os avanços neste campo, e certamente eles são 

significativos, a questão da orientação sexual ainda permanece como efetivo 

problema de interesse social que, no entanto, continua entrincheirado em 

esferas particulares. 

Apesar da polêmica sobre o tema, esta espécie de discriminação206, 

como dissemos, é vedada sob a rubrica "outras formas de discriminaçãon e 

também por instrumentos legais infra-constitucionais207. 

Há, nesse âmbito, alguns acórdãos que, se não se mostram 

expressivos sob o aspecto da quantidade, assinalam algumas atuações 

diferenciadas no campo jurisprudencial. Podemos citar, sob o enfoque do 

respeito sempre devido a pessoa humana considerada em sua dignidade, a 

seguinte ementa de acórdão, que defende a igualdade de todos, 

independentemente de orientação sexual e que vincula a identidade sexual à 

identidade pessoal: . 

EMENTA: É preciso, inicialmente, dizer que homem e mulher 
pertencem a raça humana. Ninguém é superior. Sexo é uma 
conting&ncia. Discriminar um homem é tão abominável como 
odiar um negro, um judeu, um palestino, um alemão ou um 
homossexual. As opções d e  cada pessoa, principalmente no 
campo sexual, hão de ser respeitadas, desde que não façam mal 
a terceiros. O direito à identidade pessoal é um dos direitos 

20"lida Séguin, Minorias, p. 53. A autora inf0mla que foi Somente em 1973 que a 
Associação Americana de Psiquiatria retirou a homossexualidade da listagem dos distúrbios 
mentais; registra, que o homoss~ualismo era identificado como desvio ou 
transtorno sexual pela Classificação Internacional das Doenças (CID), e que apenas em 
1995 (CID 10) ocorreu alteração, com a sua classificação entre os Transtornos da 
Preferência Sexual" (Ibid., p. 54). 
206 Cabe referência a notícia veiculada pelo jornal O Estado de São Paulo, na seção "Geral" 
da virtual de 281 11/2002, de que o Governo do Reino Unido proibiu oficialmente o 
uso, por seus ministérios, da palavra "homossexual", considerada de caráter discriminatório 
e abusivo. Como OS f~ncionários de'verão substituir a palavra vetada pelo 
t emo  gay, ou por expressóes que identifiquem a onentação sexual. Notícia disponível em 
shttp: / /estado.estadao.~~m. br>. Acesso em 281 1 
207 Citamos, como exemplo, a Lei Estadual no 10.948, de 05/ 11/2001, promulgada pelo 
Governador do Estado de são Paulo, que prevê punição a "toda manifestação atentatória ou 
discriminatória praticada contra cidadão homossexual, bissexual OU transgêneron. 
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fundamentais da pessoa humana. A identidade pessoal é a 
maneira de ser, como a pessoa se realiza em sociedade, com 
seus atributos e defeitos, com suas características e aspiraçóes, 
com sua bagagem cultural e ideológica, é o direito que tem todo o 
sujeito de ser ele mesmo. A identidade sexual. considerada como 
um dos aspectos mais importantes e complexos comwreendidos 
dentro da identidade pessoal, forma-se em estreita conexão com 
uma pluralidade de direitos, como são aqueles atinentes ao livre 
desenvolvimento da personalidade (sublinhamos) 208. 

A ementa acima transcrita parece especialmente importante pela coerência 

dos seus argumentos e pela fundamentação dada à decisão, nem sempre 

encontradas em acórdãos. 

Também exemplar é o seguinte acórdão que evidencia o grau de 

respeito que deve ser dispensado a pessoa humana, independentemente de 

sua orientação sexual, e que, sob outro ângulo, comprova que se encontram 

atos discriminatórios também na esfera judicial: 

EMENTA: RESP - Processo Penal - Testemunha - Homossexual 
- A história das provas orais evidencia evolução, no sentido de 
superar preconceito com algumas pessoas. Durante muito tempo, 
recusou-se credibilidade ao escravo, estrangeiro, preso, 
prostituta. Projeção, sem dúvida, de distinção social. Os romanos 
distinguiam - patrícios e plebeus. A economia rural, entre o 
senhor de engenho e o cortador da cana, o proprietário da 
fazenda de café e quem se encarregasse da colheita. Os Direitos 
Humanos buscam afastar distincão. O poder Judiciário precisa 
ficar atento para não transformar essas distincóes em coisa 
iulqada. O requisito moderno para uma pessoa ser testemunha é 
não evidenciar interesse no desfecho do processo. Isenção, pois. 
O homossexual. nessa linha, não pode receber restncóes. - Tem o 
direito-dever de ser testemunha. E mais: sua walavra merecer o 
mesmo crédito do heterossexual. Assim se concretiza o principio 
da iqualdade, registrado na Constituição da República e no Pacto 
de San Jose de Costa Rica (sublinhamos~o9. 

- 
208 Tribuna! de J ~ ~ ~ ~ ~ ~ - R S ,  3" Câm. Cív., AC 5931 10547, Rei. Luiz Gonzaga Pila Hofmeister, 
j. 10/03/ 1994. Disponível em: <http:/ /www.t~.rs.gov.br/jprud/documento/~h~. Acesso 
em: 01/09/2002. 
209 supenor Tribunal de  Justiça, 6' Tuma, RE 154857/DF, Rel. Min. Luiz Vicente 
Cemicchiaro, , . 26/05/ 1998. Disponível em < h t t ~ :  / / st~.gov.brlnetacgi/nph>. Acesso em: 



H á  situações, no entanto, em que as  contradições e dúvidas presentes 

nas concretas relações pessoais e sociais remanescem em altas esferas de 

decisáo judicial. E o que bem ilustra o caso que analisaremos e cuja ementa 

é a seguinte: 

EMENTA: DANO MORQL - Constrangimento - Omissão na 
punição - Existência - Sentença mantida. I )  Comete dano 
moral, a ensejar reparação, Estabelecimento de Ensino que, 
mesmo cientificado de intolerância e adoção de atos 
constrangedores contra aluno, por parte de colegas, sendo alguns 
deles identificados, não adota atos enérgicos para os coibir. 2) 
negando-se provimento ao recurso, deve a recorrente pagar as 
custas processuais e honorários advocatícios210. 

O fato discriminatório ocorreu num estabelecimento de ensino em que 

a vítima era aluno de curso supletivo, frequentou o colégio durante meses e, 

em grande parte desse tempo, foi humilhado por colegas. A instituição de 

ensino, por seu coordenador, foi por duas vezes informada dos 

constrangimentos: na primeira vez, procurando "acordo", conversou com os 

colegas da vítima; na segunda vez, após distribuição de fotos do aluno 

discriminado, então taxado de "viado" e de "travesti", advertiu um aluno 

oralmente e outro por escrito. Para o Relator, a administração do colégio, que 

conhecia a identidade de alguns dos agressores, tentou "descabida 

contempor-zação" - tomada como "complacência" que significou "incentivo" 

àquelas condutas; tanto assim que sugeriu que a vitima se afastasse do 

colégio, "como se fosse ele o culpado". 

Parece-nos especialmente relevante o teor da divergência entre os dois 

votos publicados. Há, de um lado, o parecer do Relator (voto vencedor), que 

assinalou a responsabilidade da  instituição de ensino e, implicitamente, 

considerou a discriminação uma questão de interesse social que afeta a s  

210 Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, 2" Turma Recursal dos Juizados 
Especiais Cíveis e Criminais, ACJ: Apel. Cível no Juizado Especial, Processo no 
200 1.07.1.008597-8, rei. Juiz Luciano Moreira Vasconcelos, j. 201 1 1/200 1. Disponível em 
chttp: / / www.juris.tjdf.go~. br,. Acesso em: 301 08/2002. 
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relações e deve ser coibida; por essa razão, considerou que o colégio deveria 

ter adotado medidas bastantes, drásticas se necessário, para a solução do 

problema. O Relator, enfatizando a omissão da administração do colégio 

(tolerante com os agressores e com o desrespeito a direitos fundamentais), 

afirmou que cabia a escola reconhecer a gravidade do caso: num primeiro 

momento, determinando a suspensão dos alunos identificados; depois, 

persistindo a agressão, promovendo a sua expulsão21 l ;  essas providências, a 

seu entendimento, estancariam ou minorariam o problema. Há, por outro 

lado, o voto discordante do Presidente e Vogal, que considerando os atos 

discriminatórios um problema de natureza pessoal, opôs-se ao Relator 

isentando de responsabilidade a instituição e, curiosamente, apontando a 

pertinência do caso a esfera pena1212. 

Condenado em primeira instância como causador de dano moral ao 

aluno, o Colégio, por maioria de votos, teve negado provimento ao seu 

recurso. Relativamente a fundamentação utilizada, observamos que o 

Relatar fez referência a direitos findamentais e a comprometimento da 

honra. 

Tomemos outro caso que mostra a dor sentida pela pessoa 

discriminada: 

DANO MORAL - Indenização - Mulher expulsa de baile realizado 
nas dependências de clube de recreação, pelo fato de ser 
confundida com um travesti - Ato ilícito que causou 

nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos 
e afetos da vítima - Verba devida. EMENTA DA 

- 

211 O juiz faz referência dos alunos, reiterada se necessário, incluindo a sua 
suspensão e, até mesmo, a sua expulsão da escola, como recurso final. Parece-nos que a 
expulsão é tratada pelo juiz com0 Pena, COIno sanção exhn'la Por mau comportamento, 
impondo-se como de interesse da administração escolar e da comunidade a que a 
instituição serve; a sugestão da expulsão, como medida exemplar, parece tender para a 
intolerância, quando, ao invés, caberia a educação Para a tolerância, especialmente por 
tratar-se de instituiçáo de ensino. 
212 O voto do presidente e Vogal considerou a discriminação um "motivo muito pessoal" e 
julgou competir 6 vitima tomar medidas contra 0s seus agressores, inclusive aventando 0 

cabimento de Uatituden criminal "porque a discriminação sexual pode constituir em crinie". 
10 1 



REDAÇAO: Se da prática do ato ilícito sobrevém perturbação nas 
relações psíquicas, na tranquilidade, nos entendimentos e afetos 
da vítima, evidencia-se o dano moral, passível de indenizaçáo, 
como na hipótese em que uma mulher é expulsa de um baile 
realizado nas dependências de clube de recreação, pelo fato de 
ser confùndida com um travesti.213 

A expulsão da autora, segundo as evidências, deu-se por ter sido 

"confundida com um travesti", sem que lhe tivesse sido dado "o direito de 

provar que era mulher". Verificou-se que um segurança do clube, acatando 

ordem do seu presidente para que fosse a autora retirada do recinto, dissera: 

"com esse vestido e com esse cabelo você não parece mulher". 

A decisão em primeira instância destacou a ilicitude do ato 

discriminatório e registrou que ninguém "tem o direito de colocar em dúvida 

a condição sexual de uma pessoa, discriminando-a sem dar-lhe o direito de 

provar a sua feminilidade". O constrangimento e a depressão da autora, 

destacadas no processo, não foram postos em dúvida; houve o 

reconhecimento dos seus anteriores equilíbrios emocional e psicológico, 

modificados em decorrência da humilhação sofrida: a vítima, segundo consta 

do relatório, ficou "profundamente abalada em sua condição emocional e 

psicológica". A ré, porém, limitou-se a tomar a dor como "aborrecimento 

213 Ap. 4478/99, 10e Cãm.,  j. 24.08.1999, rel. Des. Luiz Fwc, DORJ- 18.1 1.1999. In: Revista 
dos Tdbunais, 775:357. Trata-se de Recurso de Apelação a que a 10' Câmara do Tribunal de 
Justiça do Rio de Janeiro não deu provimento, mantendo, na íntegra, a sentença prolatada 
em primeiro grau, condenando um clube em razão dos seguintes fatos: em julho de 1997, 
mediante pagamento de entrada, a autora ingressou nas dependências do Clube/apelante 
para participar de baile da terceira idade, acompanhando sua patroa; sob acusação de 
homossexualismo, foi ela expulsa do clube, na presença de todos. Sobreveio, para a autora, 
estado depressivo, além da perda do emprego. O acórdão transcreve a sentenqa de primeira 
instância, pela qual se faz conhecido procedimento anterior da autora de extrajudicialmente 
notificar a ré, para que explicasse, em jornal de grande circulação, as  razões do 
constrangimento a que fora submetida; 0 Comunicado que o clube levou a público não 
oferecia a s  explicações requeridas e informava que participaram do baile apenas pessoas 
com mais de 45 anos, limite que teria determinado a náo aceitação da autora no recinto; as 
provas obtidas não ratificaram essa informação, já que duas testemunhas da vítima, uma 
com 35 anos, outra com 41 anos, presentes à seresta, não foram molestadas. Ressaltou o 
juiz que, atendendo à da autora, o clube publicou o comunicado, porém na0 
negou os fatos da e do constrangimento, assim passivamente por ele aceitos. 
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A análise de mérito empreendida pelo relator, revela, em primeiro 

lugar, que o afastamento do apelante deveu-se ao fato de ter sido ele 

considerado inadequado para trabalhar numa determinada pesquisa, 

segundo avaliação de desempenho levada a efeito pelas empresas A e B, de 

acordo com seus critérios técnicos, Revela, em segundo lugar, que, mesmo 

havendo um toque de subjetividade nos critérios que levaram ao julgamento 

da inadequação do candidato, cabia a empresa "A" o direito de recusá-lo 

segundo sua conveniência e oportunidade. Em terceiro lugar, que a recusa 

do apelante constituiu ato discricionário, não discriminatório e, afinal, que 

não se tratava de colocar em questão a idoneidade profissional do apelante, 

inclusive pelo fato de ter recebido, da empresa "A", oferta de trabalho em 

outra pesquisa, e de havê-la recusado. 

O julgamento do presente caso, que teve o pedido inicial 

fundamentado no art. SO, inciso X da CF216, não reconheceu a alegada 

violação da intimidade do apelante e tampouco a ocorrência de 

discriminação sexual. 

O segundo exemplo de discricionariedade nos é dado por acórdão com 

a seguinte ementa: 

DANO MORAL - Congregação religiosa que dispensa noviço por 
comportamento sexual incompatível com a função religiosa - 
Legalidade, independentemente da instauração de procedimento 

diante dos fortes indícios que apontam para 
uma conduta inapropriada para a prática eclesiástica - 
Reparação indevida. EMENTA DA REDAÇAO: É legitima e, 
portanto, não geradora do dever de reparação por dano moral, a 
conduta de congregaçüo religiosa que dispensa noviço por 
comportamento sexual incompativel com a função religiosa, no 
caso homossexua~ismo, independentemente da instauração de 

administrativo, diante dos fortes indícios que 

'1vVerbis: usgo 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 violaçãon. 
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apontam para uma conduta inapropnada para a prática 
eclesiástica, em face d a  supremacia da justiça ética217. 

A questão, que envolve a legalidade da exclusão de um noviço do seio 

de uma congregação religiosa, expulsão motivada por comportamento 

homossexual, é certamente delicada, espinhosa como afirma o relator, que, 

evocando a e o preconceito, através dos séculos gerados pela 

homossexualidade, pergunta: como deve O juiz interpretar as provas 

carreadas para os autos do processo "sem animar juizos especulativos de 

pertencer a um Judiciário conservador ou demasiadamente moralista?". 

A motivação da dispensa foi claramente assumida pela congregação 

que, segundo informa o acórdão, demonstrou não haver leviandade no seu 

ato, pois havia e foram revelados "indícios do comportamento homossexual 

incontido do autor e que surgia nas mais diversificadas e imprevistas 

ocasiões". Impôs-se, para a diocese, a interrupção do programa de formação 

do noviço, pois se tratava da preparação de um profissional para " e n g a j a r - ~ ~  

no seio de famílias e ajudar na formação de personalidades de meninos e 

adolescentes"218. 0 Judiciário, diz o Relator, não poderia obrigar a Igreja a 

"ordenar padres gays", pois tratar-se-ia de "intervenção desautorizada - e 

porque não dizer perigosa - na discricionariedade eclesiástica". A 

Congregação agiu no exercício regular de um direito (art. 160, do C C ~ I ~ ) ,  

imunizando-se completamente, enquanto que a própria conduta do autor 

"selou sua saída da Congregação". 

217 AP. 095 292-4/6, 3a C&. Direito Privado do Tribunal de Justiça-SP, j. 27/06/2000, rei. 
Des. Ênio Santarelli Zuliani. In: Revista dos Ik'bunais, 782:242. 

218 O ~~l~~~~ " ~ 5 0  devemos exigir que as entidades religiosas revejam a questao do 
homossexualismo tal como está ocorrendo no serviço militar e que importou liberação total. 
N~~ quartéis há ~onta to  entre adultos preparados para 0s mistérios da convivência, tema 
propulsor da abertura que foi comemorada como vitória pelos WpOs que se sentem 
excluídos por preferência sexual assumida". Revista dos Mbunais, 782:244. 
219 Trata-se de dispositivo do Código Civil de 1916 que, no Código Civil de 2002, 
corresponde ao art. 188. Significa a ' u t i l k ~ ã o  do direito Sem invadir a esfera do direito de 
outrem. & não prejudicar o direito de outrem, independentemente de causar dano. Só exerce 
regularmente seu direito aquele que não prejudica direito de outrem" (Nelson Nery Júnior e 

Maria de ~ ~ d ~ ~ d e  Nery, NOVO código civil, P. 1 12 (comentários ao art. 188). 
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O ex-noviço não logrou demonstrar que a sua exclusão da 

Congregação se revestiu de ilicitude, o que indiretamente ratifica a 

discricionariedade e a irrecorribilidade do ato da exclusão, determinado pela 

consideração da absoluta incompatibilidade do autor para a vida religiosa. 

4.2. Igualdade e discriminação em razão de origem, cor e 

raça 

Em 21 de dezembro de 1965 a ONU adotou a Convenção sobre a 

Eliminação de todas as formas de Discriminação Racial, que em junho de 

2001 contava com 157 Estados-partes220. O seu artigo 1" assim define 

discriminação racial: 

Nesta Convenção, a expressão "discriminação racial" significará 
qualquer distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada 
em raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica, que 
tenha o propósito ou o efeito de anular ou prejudicar o 
reconhecimento, gozo ou exercício em pé de igualdade dos 
direitos humanos e liberdades fundamentais. 

Se analisarmos o texto da Convenção, verificaremos que o seu 

preâmbulo contém elementos suficientes para a explicitação da amplitude do 

conceito de discriminação racial adotado: refere-se a falsidade científica de 

doutrinas de superioridade baseadas em diferenças raciais que, ademais, 

são moralmente condenáveis, socialmente injustas e perigosas. A s  formas de 

discriminação com base na raça, cor ou origem étnica obstaculizam relações 

amistosas e ~acificas, podem disturbar a paz e a segurança entre os povos, 

assim como a harmonia entre as pessoas. Opondo-se as barreiras raciais, os 

Estados-parte então resolveram adotar medidas necessárias para a rápida 

eliminação da discriminação racial em todas as suas formas e 

a o  ~ l á ~ i ~  piovesan, Direitos humanos e o direito constitucional internacional, segunda parte, 
VI, p. 191. 
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manifestações, assim como para prevenir e combater doutrinas e práticas 

racistas. 

Em 07/03/1966 o Brasil assinou a Convenção que foi ratificada em 

27/03/1968, sem reservas; entrou em vigor em 04/01/ 1969 e foi 

promulgada em 081 121 1969, pelo Decreto 65.8 10. 

Podemos estabelecer um vínculo entre o conteúdo igualitário e 

antidiscriminatório da Convenção e a Constituição Federal de 1988, que 

proclama a dignidade da pessoa humana como fundamento do Estado 

brasileiro e determina, no artigo 3", inciso IV, que a promoção do bem de 

todos, sem preconceitos de origem, raça, cor, entre outras formas de 

discriminação, constitui um dos objetivos fundamentais da República. 

Ademais, o seu art. 4 O ,  VIII, repudia a prática do racismo que, nos termos do 

art. 5", XLII, é crime inafiançável e imprescritivel. 

Segundo Uadi.BULOS, o artigo 3", IV, "considerou a forte influência de 

todas a s  raças na formação e no desenvolvimento da cultura brasileiran221, 

constatação que é irrefutável, assim como é incontestável, apesar da nossa 

formação e da propalada cultura mestiça, que as diferenças em muitos casos 

são vistas como desigualdades e que a discriminação está presente nas 

nossas relaçóes sociais. 

fi esse o entendimento de José Afonso da SILVA, para quem a 

proibição da discriminação em razão daqueles três fatores - origem, cor e 

raça, constitui manifestação de repúdio P barbárie do tipo nazista e, ao 

mesmo tempo, condenação de apartheid. Porém. observa o autor, há, no 

texto constitucional, "o reconhecimento de que o preconceito de origem, raça 

"1 Uadi Lammêgo ~ ~ l o s ,  constituição federal anotada, titulo 1, p. 57 



e cor especialmente contra os negros não está ausente das relações sociais 

brasileirasn222. 

Observamos que as análises se referem aos termos preconceito e 

discriminação, mas também a racismo, que é assim definido por Sérgio 

ABREU: 

Racismo é o conjunto de idéias que classifica a humanidade em 
coletividades distintas, segundo atributos naturais ou culturais, 
estabelecendo critérios de hierarquização.223. 

Observamos que os termos do conceito acima não diferem, em essência, do 

que é adotado por Uadi Lammêgo BULOS e que transcrevemos a seguir: 

Racismo é todo e qualquer tratamento discriminador da 
condição humana em que o agente dilacera a auto-estima e o 
patrimônio moral de uma pessoa ou de um grupo de pessoas, 
tomando como critérios raça ou cor da pele, sexo, condição 
econômica, origem e t ~ ~ ~ ~ .  

Não se trata, pois, de um fenômeno uniforme. Podemos falar em racismos, 

cuja diversidade é ligada tanto a fatores socioeconÔmicos quanto a fatores 

culturais, sendo que o racismo combina duas lógicas, uma que inferioriza e 

outra que diferencia225. 

AS manifestações e práticas racistas, assim como as  discriminacões, 

são alheias dignidade da pessoa humana e se opõem a igualdade. AO 

ofenderem e promoverem a hierarquização de pessoas ou de grupos de 

pessoas, elas revelam que há, na sua origem, diferenças (de procedência, 

cor, características fisicas, ec0nÔmicas) que não sáo aceitas. 

222  Afonso de Silva, Curso de direito constitucional positivo, segunda parte, título 11, cap. 

111, p. 204-205. 
2" Sérgio *breu, os descaminhos da tolerância, cap. 11, 5 ,  p. 66. 

2" Uadi ~~~~e~~ ~onstituiçáo federal anotada, P. 209 (comentários ao art 50.  XLI 1). 
"5 sérgjo *breu, os descaininho.S da toleriincia, cap. 11, 5,  p. 68. 
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Um exemplo claro dessa realidade nos é dado pela Revista Consultor 

Jurídicd26 ao informar sobre uma ação civil pública movida pela 

Procuradoria-Geral do Estado, em cujo âmbito O juiz da 13" Vara da 

Fazenda Pública de São Paulo ordenou a retirada, da cidade, de outdoors 

pertinentes a uma campanha contra o desarmamento da população. A 

decisão considerou que a campanha induzia a discriminação da  raça negra, 

pois os outdoors mostravam a figura de um jovem negro, usando gorro, 

venda nos olhos e portando arma de fogo; ao seu lado, a mensagem: "Você é 

da paz, eles não: vamos desarmar os bandidos, não OS cidadãos de bemm. 

Além da associação preconceituosa da imagem de bandido a figura de um 

negro, a campanha incitava os chamados cidadãos de bem ao 

indiscriminado uso de armas de fogo. Observamos que as características da 

campanha estão compreendidas no conceito de publicidade abusiva, 

proibida nos termos do artigo 37, caput, da Lei no 8.078, de 1 1 1091 1990 

(Código Brasileiro de Defesa do Consumidor), cujo § 1' assim dispõe: 

& abusiva, dentre outras, a publicidade discriminatória de 
qualquer natureza, a que incite a violência, explore o medo ou a 
superstição, se aproveite da deficiência de julgamento e 
experiência da criança, desrespeita valores ambientais, ou que 
seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma 
prejudicial ou perigosa a sua saúde ou segurança. 

Antônio Herman de ~asconcellos e BENJAMIN explica, a propósito, que nos 

exemplos elencados na previsão legal há, sempre, ofensa a valores da 

sociedade aos quais a liberdade publicitária não pode sobrepor-se. R com 

esse fundamento e objetivando a proteção do consumidor "na sua dupla face 

existencial (como participe do mercado e como cidadão titular de direitos e 

"6 Notícia veiculada em 271071 1999 sob 0 título "Campanha racista". Disponível em 
~http:~~cf6~uo~~com.br/consultor/view.cfm. Acesso em: 27/08/2002.  
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garantias constitucionais)", que são criados "mecanismos de controle para 

t a i s  desvios  p ~ b l i c i t á r i o s " ~ ~ 7 .  

A decisão judicial condenou a agência de publicidade responsável pela 
c a m p a n h a  a o  pagamen to  d e  indenização por d a n o s  mora i s  d i fusos ,  b e m  

c o m o  de l a  exigiu o desenvolvimento de c a m p a n h a  de "contra-propagandaJJ 

destinada a neutralizar a mensagem racista. 

O con teúdo  da a ç á o  civil públ ica  trazido colação e referido a uma 

campanha pública, de amplo alcance, que enseja referência ao artigo 81 do 

Código de Defesa do Consumidor, dispositivo que estabelece que a defesa 

dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas pode ser exercida 

em juízo, a título coletivo, d ispondo,  o seu parágrafo único,  inciso  I, que a 

defesa coletiva tem lugar quando se tratar de interesses ou direitos difusos, 

assim entendidos "os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam 

t i tu la res  pe s soas  i nde t e rminadas  e l igadas  por c i r cuns t ânc i a s  de fato". 

Constitui exemplo de interesse, ou direito difuso, a publicidade abusiva cuja 

veiculação afeta "uma multidão incalculável de pessoas, sem que entre elas 
ex is ta  u m a  relação-base", considerando-se  que o b e m  tu te lado  pelo referido 

artigo 81 "é indivisível no sentido de que basta uma única ofensa para que 

todos os consumidores sejam atingidos e também no sentido de que a 

satisfação de um deles,  pela ce s sação  da publ ic idade  ilegal, beneficia 

contemporaneamente todos eles"228. 

227 A. H. de Vasconcellos e Benjamin, Código brasileiro de  defesa do consumidor comentado 
pelos autores do anteprojeto, título I ,  cap. V, P. 297. Relativamente a publicidade 
discRminat6Ra, é abusiva aquela "que discrimina o ser humano, sob qualquer ângulo ou 
pretexto". Quanto & publicidade incitadora de  violéncia, o autor afirma que esta e "shônimo 
de agressividade, de utilização de força bruta. Muitas vezes aparece como mensagens 
relacionadas com agressões, com lutas físicas, com a morte e com a guerra" (hid., p. 298). 
"8 Kazuo Watanabe, Código brasileiro de defesa do consurnidoc comentado pelos autores do 
anteprojeto, título 111, cap. I, p. 720. Aspecto de inegável relevância em casos de defesa 
coletiva de interesses, é o da fragmentação de interesses ou direitos que são, efetivamente, 
difusos, com a sua a segmentos da sociedade; OU seja, com a "atomizaç&on dos 
conflitos, operadores de direito 'desnaturam" a "natureza indivisívey dos interesses ou 
direitos transindividuais, que devem ser 'mole~~larmente" tratados (Ibid., p. 72 1). 
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conteúdo, oferecem suficientes elementos para reflexão. Focalizamos alguns 

desses  acórdãos q u e  n ã o  a p e n a s  informam sobre efetivas prát icas  

discriminatórias, mas também sobre outras condutas que com estas não se 

confundem. 

EMENTA: Indenização - Danos Morais decorrentes de agressões 
verbais - Injúria - Dever de indenizar. A injúria que consiste na 
ofensa a dignidade ou ao decoro, manifestada através de 
expressão ultrajante, termo pejorativo ou simplesmente de  
conteúdo depreciativo, constitui forma de lesão a honra e 
configura o dano moral sujeito a reparaçáo pelo ofensofl31. 

A apelada foi humilhada, ofendida: foi, por varias vezes e aos gritos, 

chamada pela apelante de macaca, crioula macaca pela apelante, em 

expressões tais como "... foi aquela crioula macaca que me deu a infonna~ao", 

"... foi aquela macacd', "... você me deu informação errada sua macacfl, "... 
você não deveria estar ai ... sua  r n a ~ a c a " ~ ~ ~ .  Ante OS fatos comprovados, foi 

considerada inafastável a culpa da apelante para a produção do evento 

danoso, ficando assinalado que a "agressão repercutiu na rotina emocionaln 

da apelada, "trazendo-lhe angústias". 

neste caso referência explícita a dor: "O dano moral constitui o 

prejuízo decorrente da dor imputada pessoa da vitima, em razão de atos 

cujas conseqüências ofendem, indevidamente, seus sentimentos, provocando 

231 Tribunal de Alçada do Estado de Minas Gerais, 7" Câm. Cível, Apel. Cível 36 1.942- 1, rei. 
Juiz Vieira de Bnto, j. 081 0812002. Disponível em: <WWW. ta.mg.gov.br>. Acesso em: 
13/09/2002. A apelação tem em vista a reforma de sentença de primeiro grau que 
condenou a apelante ao pagamento de indenização por danos niorais, em razão de ofensas 
praticadas contra a apelada, em agência bancária, local de trabalho desta. A apelante, 
alegando haver recebido orientaçáo errada da apelada, e náo conseguindo &tuar 
pagamento em caixa rápido, a ela dirigiu agressóes verbais, express0es ofensivas à sua 
imagem e honra, de caráter preconceituoso. 
232 Tais expressóes d o  comprovadoras da inten~áo de ferir alguém. Nesse sentido, trecho de 
outro acórdáo: "0 uso de expressões Com0 hegra fedida', Vagabunda', 'preta', sao 
manifestaçCes ofensivas perfeitas o bastante para denegrir a imagem de qualquer pessoa, 
traduzindo ainda, de raça, proibido expressamente pelo Texto Constitucional 
Federal (...i, atingindo aquele que seja de tal fomla tratado em Sua integridade moral, de 
modo a incentivá-lo a buscar a tutela jurisdicional ao sentimento de auto-estima" (Tribunal 
de ~ l ~ ~ d ~  de Minas Gerais, 3" Câm. Cível, Ap. Cível 31 1.662-3, rei. Juiz Duarte de Paula, j. 
09 /08/2000) In: Revista dos Tribunais, 788:406. 
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tristeza, mágoa ou atribulações na esfera interna pertinente a sensibilidade 

moral". O acórdão evidencia que, havendo comprovação da agressão, os 

danos dela decorrentes "independem de prova específica, posto que advêm, 

claramente, da experiência vivida pela autora". Referindo-se as  humilhações 

e constrangimentos conseqüentes daquelas agressões de carater 

preconceituoso, o Relator afirma não caber dúvida de que os fatos 

acarretaram, & vitima, "dificuldades de ordem social e pessoal, influindo na 

esfera dos sentimentos, causando-lhe relevante abalo emocional, que 

ultrapassa os limites de um mero desconforto ou contrariedade, motivo por 

que não há que se falar em necessidade de prova de tais danos". 

Observa-se, nos casos referidos, que os atos discriminatórios 

decorrentes de intolerância racial são tratados como violações a honra233 

que, segundo BULOS, é "irmã da dignidade, do respeito e da boa reputaçãon. 

Sediada na esfera dos direitos humanos fundamentais e enquanto valor que 

os integra, a honra é entendida como "sentimento de dignidade própria do 

homem (honra interna ou subjetiva), 0 apreço que goza na sociedade, o 

respeito perante os seus concidadãos, a reputação, a boa fama (honra 

exterior ou objetiva)n234. A par desses sentidos, a honra, como bem imaterial, 

"mantém forte ligação com a imagem fisicg; a sua tutela, no entanto, vai 

mais além: "defende muito mais 0 interesse social do que o interesse 

individual, uti sinyuli, porque não está, apenas, evitando vinditas e afrontes 

a imagem fisica do indivíduon, mas "está evitando que se frustre o justo 

empenho da pessoa física em nxrecer boa reputação pelo seu 

comportamento zeloso, voltado ao cumprimento de deveres socialmente 

úteisn235. 

233 ~ f t .  50, X, da constituição Federal: "São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra 
e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indeniza~áo pelo dano moral decorrente de 
sua violaç&on. 
"4 Uadi bmmêgo Bulas, ConstiNiF60federal anofada, titulo 11, cap. I, p. 104. Acrescenta o 
autor que a honra é 'o sentimento de temor do demérito em face da  opinião pública. Em 
sentido objetivo é a dos outros a nosso respeito; em sentido subjetivo é o nosso 
receio em relaqão a essa opinião" (Im., P. 105). 
235 uadi LammCgo ~ ~ l ~ ~ ,  ~onstituiçüo federal anofada, titulo 11, cap. I ,  p. 105. 
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Também no caso seguinte há destaque para a honra, desta vez a 

honra e a reputação de uma consumidora. 

INDENIZAÇÁO - Responsabilidade Civil - Dano moral - Racismo 
- Recusa do pagamento de indenização securitária, por sinistro 
devastador, apenas em razão da cor da pele da segurada - 
Atitude preconceituosa caracterizada - Ilícito que afronta os 
sentimentos da honra e reputação do consumidor - Verba 
devida - Fixação em igual valor ao quantum securitário a ser 
pago - Recurso provido para esse fim. O preconceito é expressáo 
de uma perversáo moral que deve ser, incansavelmente, 
denunciada e combatida. EMENTA OFICIAL: A instituição 
financeira que explora ramos de seguros submete-se ao império 
do Código de Defesa do Consumidor (Cj 2" do artigo 3" da Lei no 
8.078, de 1990), de sorte que, ao negar indenização de seguro 
por sinistro devastador (explosão) apenas pela cor da pele da 
segurada, comete ilícito civil que afronta os sentimentos de 
honra e reputação do consumidor, ensejando a indenização por 
dano moral (artigos 159 do Código C i ~ i 1 2 ~ ~  e SO, incisos V e X, da 
Constituição da República). Provimento tão-só do recurso da 
autora para condenação duplicada da seguradoran237. 

A s  provas, .de  acordo com o Relator, convencem sobre o 

desenvolvimento, pela empresa B, de "técnica de recusa de indenização - que 

é de ordem filosófica das seguradoras - de forma incomum e incompatível 

com 0s limites do exercício regular do direito de investigar as circunstâncias 

do sinistro e concluir pela negativa do pagamento"; ademais, a anormalidade 

verificada nos procedimentos da empresa "toma ares de ilícito civil quando 

entra em pauta uma outra vertente do episódio, qual seja, a denúncia de que 

236 Referência a dispositivo do Código Civil de 19 16. 
237 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 2" C h .  Direito Privado, Apel. Cível 72.692- 
4. In: L m ,  218:105. Em janeiro de 1995 ocorreu explosão num estabelecimento comercial 
num bairro de são Paulo, tendo o fato ocasionado danos em casas que lhe eram contíguas. 
Uma delas era locada por A, senhora de cor negra que, cerca de 11 meses antes do fato, 
celebrara seguro residen~ial contra incêndio, explosão etc., com a empresa seguradora B. O 
imóvel em que A residia, sob risco de desabamento, foi interditado pela Prefeitura 
Municipal, e A foi forçada a mudar-se. O preposto de B, que faria a entrega de cheque 
relativo à ilidenizaç&o securitaria devida a A, "mudou radicalmente O rumo da execuçgo do 
contrato e recusou o diante de sua característica fisica" (LEX, 2 18: 107). Além da 
ação de indenizaçáo por A contra B, também foi aberto inquérito policial por crime 
de racismo, que não prosperou por força de decadência. A sentença de primeiro grau 
condenou a seguradora a pagar O Seguro integralmente, porém negou a indenizacão 
requerida por dano moral. As duas partes 
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a seguradora considerou referências individuais238 como premissas da 

recusa de pagamento". Ao focalizar a questão do racismo, diz o Relator que 

ele "ofende o psíquico, porque humilha ao inferiorizar a pessoa humana" e 

que, para "manter a igualdade das raças na vida, e não apenas no papel, é 

necessário pregar e praticar o respeito mútuo, sem o que não se obtém o 

nível cultural que homogeniza o exercício da cidadania". 

Houve, ao final, a condenação da empresa B, pois "restou 

caracterizada a culpa formadora do ilícito civil no momento em que os seus 

subordinados atuaram contra a.política de igualdade racial na fruição dos 

direitos contratuais, ofendendo a honra e a reputação de uma mulher, com 

práticas preconceituosas, como negar a indenizaçáo de seguro residencial 

por explosão apenas pela cor da pele da segurada". E, segundo o Relator,"~ 

móvel do conflito que se instaurou transcende os contornos do contrato e 

invade o círculo dos efeitos externos inaplicaveis, como o preconceito de raça 

que humilha e traumatiza a alma"; registra o Relator, por fim, que 

indenizações por dano moral "humanizam as instituições financeiras e 

resgatam a honra da vítima". 

A decisão negou provimento ao recurso da empresa B e deu 

provimento ao de A, deferindo-lhe indenização por dano moral e modificando 

a decisão de primeiro grau. 

238 A consideraç&o, pelo Relator, das referências individuais, em princípio não guarda 
relaçgio com as do seguro elaborado com base no perfil do segurado, caso em 
que há prévia considera~á~, pela seguradora, de características pessoais e circunstâncias 
que envolvem o cotidiano do cliente. Nesta hipótese, O perfil do interessado é delineado a 
partir de elementos por ele próprio fornecidos e que determinarão a avaliação do risco a ser 
assumido pela seguradora e o Preço a ser Pago pelo seguro. Trata-se, pois, de procedimento 
pré-contratual, realizado com a participação e a anuência do cliente. Problemas pertinentes 
a essa espécie de seguro geralmente surgem em fase posterior e muitas vezes são motivados 
pela interpretacão dos dados relativos ao perfil. 
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Se, como vimos antes, não é requerida a prova dos danos sofridos por 

atos discriminatorios, a ofensa injusta deve ser devidamente comprovada 

para que haja reparação. É esse o teor da ementa a seguir transcrita: 

AÇÁO INDENIZATÓRIA - Dano moral - Ofensa racista - 
Deferimento da indenização que depende da comprovaçáo do 
ato ofensivo, tendo em vista tratar-se de modalidade de 
reparação civil, que exige prova do ato culposo ilícito. EMENTA 
OFICIAL: Fica assegurado ao ofendido em sua honra, em sua 
moral ou em sua imagem, o direito de ser indenizado pelos danos 
sofridos em virtude de ofensa racista, sendo, entretanto, 
necessária, para justificar a indenização, a comprovação do ato 
ofensivo, tendo em vista tratar-se de modalidade de reparação 
&vil, que exige a comprovação do ato culposo ilícito para que seja 
deferida239. 

Essa questão, por óbvia que pareça, deve ser destacada, assim como 

deve ser dada atenção aos atos tomados como discriminatórios. Muitos 

outros há que constituem procedimentos rotineiros, aplicáveis a quaisquer 

pessoas, que revelam apenas cumprimento de dever e cuja licitude sobressai 

no desenvolvimento de processos. É o que revela a ementa seguinte: 

RESPONSABILIDADE CIVIL. Solicitaçáo para deixar sacola no 
guarda-volumes, dentro do estabelecimento do hipermercado. 
Praxe adotada no comércio. Dano moral. Inexistência. Cliente 
que se sente incomodado, ao ser solicitado pelo fincionário da 
loja, para que deixasse a sacola, no guarda-volumes. 
Inocorrência de dano moral. Procedimento de rotina, adotado 
para com todos os clientes. Ausência de discriminação racial, 
pelo fato de o autor ser negro. Os funcionários agiram em estrito 

do dever legal. Não se pode considerar qualquer 
dissabor enfrentado pelas pessoas em seu cotidiano, como fato 
passível de indenizaçáo por dano moral.. Apelação 

'3Vribunal de Alçada de Minas Gerais, 3" Câm. Cível, Ap. Cível 3 11.662-3, rei. Juiz Duarte 
de Paula, j. 09/08/2000. In: Revista dos Tribunais, 788~406. 
"0 Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, 10" Câm. Cível, Ap. Cível 

70002638 1 12, rel. Des. Luiz Ary Vessini de Lima, j. 251 10/2001. Disponível em: 
<http:/ /www.tj.rs.gov.br>. Acesso em: 13/09/2002. 
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A s  questões relativas a preconceito, discriminação e racismo, com toda 

a contundência que marcam os casos concretos, estiveram evidenciadas em 

página da internet, através da qual um grupo, auto-intitulado "Poder Branco 

Paulista" exercia incitação a violência contra as populações negra, judaica e 

qualquer outra que não fosse ariana. Requerendo o extermínio dessas 

populações, o gmpo incitava o visitante a odiar as "raças inimigas", a aderir 

a práticas nazistas, e fornecia, aos interessados, textos sobre o Nacional 

Socialismo. A existência do grupo, também auto-nomeado "Esquadrão Ns", 

foi denunciada pela Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos 

Advogados do Brasil, Secção São Paulo a Secretaria da Segurança Pública do 

Estado241. 

Por ocasião da divulgação da notícia, verificamos o conteúdo do site e 

constatamos a violência por meio dele veiculada. Em 1210 1/2003, não o 

encontramos. Observamos, no entanto, que no mesmo endereço encontrava- 

se sediada outra organização que se intitulava "ciudad de1 nacionalismo en 

internet" e, a título de defesa da liberdade de expressão, oferecia 

hospedagem a seus companheiros e organizações de todo o mundo, 

especialmente aos que tiveram seus sites proibidos. Essa migração 

demonstrou o nível de organização desses gnipos, especialmente voltados ao 

culto da discórdia e da violência. Recentemente, em 15/03/2005, a revista 

Consultor Jurídico noticiou que 0 provedor de internet Prima (Primera Red 

Interactiva de Médios Argentinos), a pedido do Ministério Público Federal em 

são Paulo, retirou seis sites racistas, anti-semitas e de preconceito contra 

nordestinos daquele portal que lhes dera guarida242. 

241 Comissáo denuncia site, Boletim de Notícias (Clipping Ju3 da OAB/SP, 1 1 / 12/2002. 
Disponível em <http:/ /w.oabsp.org.br>. Acesso em: 1 1 / 1212002. 
242 Notícia em 'http: / /conjur.uol.com.br/ textos/253 1341 >. A C ~ S S O  em 

16/03/2005. 
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4.3. Igualdade e discriminação em razão de credo religioso e 

convicçóes filosóficas ou políticas 

Eis o teor do inciso VI do art. 5" da Constituição Federal: 

É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo 
assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na 
forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias". 

Essa previsão constitucional encontra correspondência no artigo 18 da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, que assim dispõe: 

Toda pessoa tem direito a liberdade de pensamento, consciência 
e religião; este direito inclui a liberdade de mudar de religião ou 
crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença, pelo 
ensino, pela prática, pelo culto e pela observância, isolada ou 
coletivamente, em público ou em particular. 

É também requerida, para a melhor compreensão deste tema, 

referência ao Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, de 1966243, 

que "descreve, aprofunda, modifica e amplia o conjunto de direitos do 

indivíduo consagrados na Declaração e que assim dispõe em 

seu artigo 18: 

1. Toda pessoa terá direito a liberdade de pensamento, de 
e de religião. Esse direito implicará a liberdade de 

ter ou adotar uma religiao ou uma crença de sua escolha e a 
liberdade de professar sua religião ou crença, individual ou 
coletivamente, tanto pública como privadamente, por meio do 
culto, da celebração de ritos, de práticas e do ensino. 

2. Ninguém poderá ser submetido a medidas coercitivas que 
possam restringir sua liberdade de ter ou de adotar uma religião 
OU crença de sua escolha. 

243 Publicado, no Brasil, em 071071 1992, com 0 Decreto no 592 de 6 /71  1992, que o 
promulgou. 
244 josé ~~~~~t~ Lindgren Alves, A arquitet~m internadonal dos direitos humanos, Módulo 1, 





garantido, pela Constituição, o livre exercício dos cultos religiosos249, bem 

como a proteção aos locais de culto e as suas liturgias250. 

O exercício das liberdades de consciência e de crença pode requerer a 

chamada escusa de consciência, ou seja, "o direito de alguém recusar-se a 

prestar serviço ou ter imposição contrária ao seu credo, filosofia de vida, 

opção política, pessoal e t ~ . " ~ ~ ' .  A escusa de consciência é 

constitucionalmente prevista no inciso VI11 do art. 5", nos seguintes termos: 

Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa 
ou de convicção filosófica ou poiítica, salvo se as invocar para 
eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a 
cumprir prestação alternativa, furada em lei. 

José Afonso da SILVA, referindo-se a escusa de consciência, observa 

que é seu corolário o igual tratamento, a todos, independentemente de sua  

religião; destaca o espírito democrático do POVO brasileiro, relativamente ao 

respeito à religião dos demais, chegando a afirmar que "não parece que o 

fator religião venha sendo base de discriminações privadas ou públicas"252. 

Parece-nos que, efetivamente, tal é a regra, embora não possamos 

afirmar a inexistência de discriminações, como O comprovam os dois 

acórdãos seguintes. 

"4" Cabe referência à Lei no 13.287, de 091 1/2002, que disp6e sobre a inclusão, na Lei no 
13.190, de 181 10/2001, das multas a serem aplicadas aos Templos de Culto Religioso no 
Município de são Paulo (pertinente ao controle da poluição sonora). 
2% "Uma pedra não é imaginária. E visível, concreta. Como tal, nada tem de religioso. Mas, 
no momento em que alguém lhe dá o nome de altar, ela passa a ser circundada de uma 
aura misteriosa, e 0s olhos da fé podem vislumbrar conexões invisíveis que a ligam ao 
mundo da graga divina. E ali se fazem orações e se oferecem sacrifícios". (...I "Mas é 
necessário prestar atenção &S diferenças. (...I A religião é construida pelos símbolos que 0s 
homens usam. E os homens são diferentes; Seus mundos sagrados também" (Rubem Alves, 
O que é religião, p. 27-29). 
'31 uadi L. ~ ~ l ~ ~ ,  consti~ição federal anotada, título 11, cap. I, p. 101. 
252 josé *fonso da Silva, Curso de direito c o n s t i ~ c i o ~ l  positivo, segunda parte, titulo 11, cap, 



DANOS MORAIS. Lei que instituiu o dia do Evangélico. 
Constitucionalidade. Liberdade de culto. 1 - A Constituição 
Federal, no art. 19, 1, veda a União, os Estados, o Distrito Federal 
e os Municípios, estabelecer cultos religiosos ou igrejas, 
subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com 
eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança. 
2 - Não proíbe que algum desses entes da federação, no exercício 
de sua competência legislativa, institua data comemorativa, a 
exemplo do que fez o Distrito Federal, quando instituiu o dia do 
evangélico. 3 - Não é, portanto, inconstitucional lei assim editada. 
E os atos cometidos com base nela são válidos, como sói 
acontecer com a comemoração do dia do evangélico que se 
caracteriza exercício regular de um direito - o de culto religioso 
(CF, art. SO, VI). E quem exerce um direito, salvo abuso, não 
causa dano a outrem (CC, art. 160, W3). 4 - Vislumbrar em 
situações que tal preconceito ou discriminação é emprestar razão 
à intolerância religiosa, praga que, ao longo da história, tem feito 
e continua fazendo inúmeras vitimas. 5 - Apelação não 
provida254. 

A postura do autor da ação é um bom exemplo de gritante 

intolerância. Dizendo-se católico inconformado com a instituição do Dia do 

Evangélico, não considerou ele tantos outros dias dedicados a santos ou 

festas católicas. Como bem destacou o Relator, esses são dias "dedicados 

oração, peregrinação, meditação e reflexão dos católicos, 'mas que 0s 

crédulos de outras religiões (...) não podem sentir constrangimento, 

vergonha, humilhação ou que estão sendo desmoralizados, porque obrigados 

a escutar referências a respeito da data comemorativa". Observa o Relatar 

que emprestar razão intolerância religiosa e, lembrando que 

a religião "é essencial ao homem, alimenta o espírito e traz paz interiorn, 

acrescenta que não basta orar, é necessário tolerar. 

253 Dispositivo do Código Civil de 19 16, comspondente ao art. 188 do Código Civil de 2002. 
254 ~ r i b ~ ~ ~ l  de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, 4" Turma Cível, Ap. Cível 
200 1 .o 1.1.087576-6, rel. Jair Soares, j. 05/  1 1/200 1. Disponível em: 
chttp: /www.tjdf.gov.br>. Acesso em: 13/09/ 2002. A inicial, a ~ ã 0  de reparaçáo por danos 
morais, foi indeferida. 0 autor, por meio dela, insurgiu-se Contra lei que criou o 'Dia do 
Evangelicon, pois ~atólico, se sentia envergonhado, humilhado, desmoraliíadon, 
porque o Distrito F'ederal uimpôs feriado discriminatóio, obrigando-o a ouvir que aquele era 

O dia dos evangélicos". 
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O autor da ação recusa a comunicação com pessoas de outras 

confissões e, acreditando-se fiel a sua Igreja e ao seu credo, outorga-se o 

direito de ser intolerante com Igreja e credo diferentes. Ao procurar abrigo no 

Poder Judiciário, materializa no seu pleito de danos morais a absoluta 

recusa do outro. 

A intolerância aqui manifestada enseja a abordagem, ainda que 
rápida, de um tema atual e que evidencia a efetiva possibilidade de 

tolerância, traduzida pelo diálogo inter-religioso, de que é expressão o 

ecumenismo255, especialmente numa época de confrontos e conflitos. 

Devemos observar que o movimento ecumênico vem se operando há 

décadas, fato comprobatório de que a tolerância é um processo e que a sua  

construção é ~ e r m a n e n t e ~ ~ 6 .  

É preciso ter em conta que no diálogo inter-religioso os parceiros são 

portadores de distintas tradições religiosas. Eis porque, no seu âmbito, 

destaca-se a "partilha recíproca dos patrimônios espirituais, únicos e 

irrevogáveisn, o que pressupõe "a aceitação do dado da  diferença, do respeito 

& liberdade de consciência e religiãon257. A unidade objetivada no 

2% Ecumenismo é relativo a ecumênico, derivado do francês oecuménique, este do grego 
oikoumenikós, "da terra habitada" (José Pedra Machado, Dicionário etimológico da  língua 
portuguesa, vol. 11, p. 369). Para Sousa, Garcia e Carvalho, o termo refere-se a toda a &ea 
habitada ou habitável da terra, traduzindo a idéia de universalidade; os autores lembram a 
divisão operada pelo protestantismo, com a separação de cristãos da Igreja Católica (além 
daqueles anteriormente afastados pelo cisma oriental) e O surgimento de diferentes seitas; e 
explicam que o ecumenism~ veio a ser, então, "um movimento no sentido de reunir todos 0s 
cristãos, restaurando-se desse modo a unidade e R universalidade" (Josê Pedro Galvão de 
Sousa, Clóvis Lema Garcia e José Fraga Teixeira de Carvalho, Dicionário de política, verbete 
ecumenismo, p. 194). 
2% Embora o tema seja amplo e requeira aprofundmento, podemos citar, como referências 
significativas desse processo de abertura para a diversidade, alguns documentos da Igreja 
Católica que, a nosso são fundamentais: a Constituição Dogmática Lumen 
Gentium, que contém referência aos laços da Igreja com 0s cristãos não-católicos e o Decreto 
Unitatis Redintegratio, sobre 0 Ecumenismo, ambos promulgados em 2 1 / 1 1 / 1964; a 
Declaração Bgignitatis Humanne. sobre a likrdade religiosa, promulgada em 07/ 121 1965, e 
a DeclaraCão ~ ~ ~ t ~ a  Aetate, que trata, especificmente, das relações da Igreja com as  
religiOes não-c-istãs, promulgada em 281 101 1965. Tais documentos são, todos, pertinentes 
ao Concílio Vaticano 11 (1962-1965), a partir do qual o diálogo aberto aos não-católicos se 
aprofunda. 
L" 7Faustino Teixeira, O di&logo inter-religoso na perspectiva do terceiro milenio, p. 6. 



estabelecimento do dialogo, sem que a singularidade de cada um e de todos 

os partícipes seja descartada, abre espaço para a cooperação e a interação, o 

que implica um "deslocamento de fronteiras", pois um diálogo autêntico 

exige "abertura a mútua t r a n s f ~ r m a ç ã o " ~ ~ ~ .  

Eis, em síntese, a grandeza e a dificuldade da postura dialogal: aberto 

ao outro, cada um se mantém fiel a própria fé e consciência. 

Se a força da intolerância é evidente quando não há possibilidade de 

diálogo inter-religioso, ou mesmo quando a intransigência de uma pessoa 

não permite o reconhecimento, a outrem, de direitos requeridos para si, não 

é menos evidente a força da intolerância quando cultivada por 

representantes de um mesmo credo, frequentadores de um mesmo templo, 

o que demonstra o próximo acórdão: ante a insubmissão de fiel às 

regras de uma Igreja, seus representantes se concedem, a si mesmos, o 

direito e o poder de torná-lo dessemelhante e indigno, ferindo direitos 

constitucionalmente garantidos. 

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - Indenização - 
~esponsabilidade civil - Dano moral - Igreja que não autoriza 
celebração de casamento de fiel fora de seu templo - Incitação 
por parte de prepostos da igreja para que os demais fiéis não 
compareçam a cerimônia religiosa realizada em salão social com 
ameaça de punição aos mesmos mediante expulsão - Critérios 
na fiação da verba indenizatória - Prudente arbítrio do juiz - 
Honorários de sucumbência - Valor do pedido é meramente 

- Ausência de sucumbência parcial. 
Responde pela composição de danos morais a Igreja que, não 

a celebraçáo de casamento de  fiel fora de  seu 
templo, através de prepostos, incita os demais féis a não 
comparecerem a cerimônia religiosa realizada em salão social 
com ameaça de punição aos membros da  Igreja mediante 
expulsá~, causando tumulto no dia da  celebração do ato, com 
transtornos, constrangimentos, humilhçáo, sofrimento e dor 

7 

233 ~~~~~i~ Teixeira, O diálogo inter-religioso na perspectiva do terceiro milênio, p. 3 .  
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moral aos nubentes. A indenização resultante do dano moral 
independe de prova do prejuízo, (...)259. 

A sentença de primeiro grau, ante a prova dos fatos, condenou a 

Igreja. Esta, recorrendo da decisão, alegou que o juiz não considerou a sua  

"soberania", pertinente a ritualística e ao regulamento interno, destinado & 

regência da conduta pessoal e coletiva de seus 'agregados". Argumentou, 

ainda, que a autora pretendia a realização de uma 'festa mundana" e que, 

embora conhecesse as regras, "a mocinha procurou prevalecer sua vontade 

sem levar em consideração a unicidade doutrinária de sua própria Igreja". A 

autora, em recurso adesivo sustentou a gravidade da lesão moral sofrida, 

praticada por prepostos da ré, e que o fato de escolher outro local para a 

celebração do seu casamento não autorizava quem quer que fosse "a difamar 

uma cidadã perante os fiéis da Igreja" e a impedir o ingresso de convidados 

no espaço destinado a sua recepção. 

Parece-nos ser exatamente esse o ponto crucial do problema: a ré, por 

seus prepostos, superestimando um regulamento que é interno a Igreja, a ele 

subordinou a condução da vida dos seus fiéis, de modo a tornarem 

subalternos os direitos de cidadania da autora e dos que compareceram a 

2" Tribunal de Alçada do Estado de Minas Gerais, 4" Turma Cível, Apel. Cível 341.023-5, 
rel. J V . ~  Paulo Cézar Dias, j. 05/09/2001. Disponível em: <http: / / ~ w w . t a . m ~ . ~ o v . b ~ > .  
Acesso em 27/08/2002. Trata-se de açáo de indenização por danos morais postulada por A, 
sendo ré uma igreja pentecostal que A freqüentou Por oito anos, período em que atuou como 
catequista e dirigente de trabalhos para jovens. A autora alega que nos dias que precederam 
o seu casamento e no dia da sua celebração, a igreja, Por seus prepostos, atingiu sua honra 
e boa fama. A escolha, por A, de um salão social Para a celebração da cerimônia, ensejou 
campanha difamatofia contra si levada a efeito por pastores da igreja, que, a ela 
como pecadora, passaram a difamá-la durante 0s cultos, ofendendo sua honra e dignidade 
pessoal e proibindo o comparecimento dos fiéis ao seu CEEmnento. N a  data da  cerimônia, 
uma hora antes do seu inicio, pastores e obreiros da igreja se puseram as portas do salão 
social e impediram a entrada de convidados, constrangendo-os, proferindo difamações 
contra a noiva e a todos ameaçando com punições religiosas; em decorrência, a grande 
maioria dos convidados retirou-se, 16 permanecendo, Para a cerimônia, cerca de doze 
pessoas. A igreja negou que seus prepostos tivessem ido ao salão social e alegou liberdade 
de escolha de fé religiosa, destacando, no entanto, que as Pessoas "quando fazem sua opção 
e se batkam, devem e respeitar suas mrmas de condutas internas"; alegou ainda 
que a igreja não se referia à comemoração de casamento da autora mas a ucerimônia de sua 
celebração fora de um de seus templos, o que é permitido pela igreja", e negou a 
ocorrência de dano moral. 
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cerimônia de casamento. Extrapolando OS limites autorizados para a sua 

atuaçáo, a Igreja outorgou-se o direito de conduzir os atos de seus fiéis em 
situações não-religiosas, compelindo-os a agir segundo critérios por ela 

ditados e subjugando-lhes a cidadania. Esses procedimentos, entretanto, 

não foram ratificados pelo Tribunal,~ já que O acórdão manteve a condenação 

da Igreja: reconheceu que a autora foi ferida em sua "dignidade pessoal", em 

sua "honorabilidade" e "boa fama", restando "humilhada e ultrajada" (...), 

"triste, deprimida, angustiada e traumatizada". 

A atuação de igreja, qualquer que seja a sua denominação, não deve 

afrontar os direitos e garantias constitucionalmente garantidos a todos 0s 

cidadãos e tampouco ferir a dignidade da pessoa humana. A liberdade de 

crença e a liberdade de consciência são a todos garantidas, assim como às 

religiões é assegurada a liberdade de culto, este compreendido como "0 

conjunto de manifestações que levam o crente à divindaden260. Essas 

liberdades especiais, no entanto, não suplantam O próprio direito a liberdade 

garantido no caput do art. 5", assim como não subordinam o princípio da 

legalidade (art. 5", 11) que reza: "Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de 

fazer alguma coisa senão em virtude da lei". 

Destacamos, afinal, que O acórdão não põe em dúvida a recusa da 

Igreja & celebração da cerimônia, aspecto inteiramente afeto aos seus 

regulamentos; o acórdão tão somente se refere ao dano sofrido pela vítima de 

injusta discriminação e a rejeição que a CO~OCOU em situação de indignidade 

perante os demais fiéis. 

Questões pertinentes às liberdades de consciência e de crença 

geralmente são rnarcadas pelo sectarismo de representantes de igrejas ou de 

seus fiéis. AO situarem as  suas crenças e doutrinas acima de quaisquer 

outras, em franca demonstração de intolerância, desrespeitam as 

"0 Uadi L. ~ ~ l ~ ~ ,  ~ ~ ~ ~ f i t u i ç á o  federal anotada, titulo 11, cap. I ,  p. 100. 



concepções alheias e afrontam o princípio da igualdade. É necessário 

atentarmos para o fato de que estamos na esfera das liberdades, cujo 

exercício é limitado pela lei, sujeitando-se, os transgressores, as  sanções 

cabíveis. Essa é a previsão contida em notícia veiculada pelo jornal O Estado 

de São Paulo, em 131 1 /2003261, que se refere a processo a ser instaurado, 

pelo Ministério Público Estadual da Bahia, Centro de Estudos Afro-Orientais 

(CEAO) e Federação Nacional do Culto Afio-Brasileiro, contra a Igreja 

Universal do Reino de Deus, por discriminação praticada por seus membros 

em programas de rádio e televisão. Trata-se, segundo a noticia, da 

vinculação da religião afro-brasileira a feitiçaria e ao demônio, promovida por 

bispo da Igreja Universal. 

Em oposição a postura estreita e intransigente de quem julga e 

desmerece crença alheia, situam-se juízes do Tribunal de Justiça do Rio 

Grande do Sul que reconhecem, em casamentos celebrados em terreiros de 

Umbanda e de Candomblé, o mesmo valor daqueles celebrados em sinagogas 

e catedrais. Esse reconhecimento permitiu a comprovação e a declaração de 

união, em processo262 por disputa de herança e pensão previdenciana de 

companheiro. Segundo transcrição da Revista Consultor Jurídico, o Relatar 

assim se manifestou: "Em todas essas cerimônias, o que está em questão é a 

fé que cada um dos parceiros tem numa força sobrenatural. Além disso, vale 

também, a confiança nos padres, pais de santos, rabinos e pastores, 

legítimos representantes das entidades dignas da fé de cada um". 

Com tal entendimento, a s  certidões emitidas por qualquer delas têm a 

mesma e igual validade. 

261 ~~~~~l O Estado de São Paulo, caderno "Cidade", edição virtual de 13/01 12003. 
Disponível em: <http:/ /estado.estadao.com.br>. Acesso em 1310 1/2003. 
2" A iin~ormação consta de noticia veiculada pela revista virtual Consultor Juridico, edicão de 
28/06/2002. ~ i ~ ~ ~ ~ i ~ e l  em: chttp:/ /conjur.uol.com.br>. Acesso em: 101 12/2002. 
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Há, afinal, um outro aspecto a considerar no âmbito das liberdades de 

consciência e de crença, que podemos situar na própria formação de seitas e 

credos. Trata-se do sincretismo que, para os fins desta dissertação, concerne 

a tolerância. 

ABBAGNANO argumenta que na história das religiões o termo 

sincretismo foi utilizado "para indicar os fenômenos de sobreposição e fusão 

de crenças de origens diversas", sendo que, nestes casos, assim como em 

filosofia, registra-se a "disposição polêmica" com que o termo é usado para 

"designar sínteses mal feitas, não tendo, portanto, significado precison263. 

André LALANDE também registra o sentido pejorativo do terrno264. Há, no 

entanto, concepção mais comum e menos controversa, registrada por 

HOUAISS e referida a fusão de cultos ou de doutrinas religiosas, com a 

reinterpretação dos seus elementos265. 

Se considerarmos o sentido desfavorável referido por ABBAGNANo e 

por LALANDE, eventuais discriminações de doutrinas amalgamadas dar-se- 

iam em razão de sua formação. Parece, no entanto, que no âmbito da 

liberdade de crença o que mais se considera não é a formação - a 

sincretização de doutrinas - mas a liberdade de optar, de seguir ou não 

seguir doutrinas já existentes, quaisquer que sejam as suas histórias ou as  

suas Neste caso, qualquer discriminação significará rejeição 

indevida, intolerância a Ser vencida. 

4.4. Igualdade e discriminação em razão de idade 

263 Nicola Abbagnano, Dicionário defilosofia, p. 903, verbete sincretismo. 
264 "Temo sempre tomado num sentido pejorativo: reunia0 fictícia de idéias ou de teses de 
origem dispa,  e que apenas parecem compatíveis porque não sã0 claramente concebidasw 
(André Lalande, ~ ~ ~ ~ b u l á r i ~  técnico e critico dafilosofiaa, P- 1025, verbete sincretismo. 
'65 Dicionário Houaiss da língua pomguesa, p- 2577- 
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O tema da discriminação por idade é dos mais atuais e de irrecusável 

importância, se considerarmos que nessa esfera a discriminação não 

discrimina: atinge tanto crianças e jovens quanto pessoas maduras e idosas. 

Iniciando pela criança, é necessário evocar Convenção sobre os  seus 

direitos que, em vigência desde 1990, é O tratado de direitos humanos que 

registra o maior número de A Convenção sobre os Direitos da  

Cnanga acolhe a integralidade do desenvolvimento da criança, destacando- 

se, entre os seus dispositivos, o parágrafo 1" do artigo 27: 

Os Estados-partes reconhecem o direito de toda criança a um 
nível de vida adequado ao seu desenvolvimento físico, mental, 
espiritual, moral e social. 

especialmente elucidativo o texto de Lindgren Alves sobre a importância da 

Convenção, como podemos verificar em seguida: 

A Convenção Sobre os Direitos da Criança é atuai sobretudo em 
termos de enfoque. Ela supera as divergências doutrinárias 
sobre as "geraçóes" de direitos, afrrrnando o conceito do 
desenvolvimento integral da criança. Reconhece, pela primeira 
vez, a criança como sujeito de direitos, cujas opiniões devem ser 
ouvidas e respeitadas em todas as instâncias pertinentes. 
Dispõe-se a regular a observância desses direitos, individuais e 
coletivos, em todas as esferas, utilizando como critério 
interpretativo essencial o interesse superior de seus titulares. 
Apresenta-se como instrumento orientador a atuação dos 
Estados na órbita doméstica, fornecendo-lhes simultaneamente 
argunientos relevantes para a obtenção de ações cooperativas 
de parte da comunidade internacional267. 

0 Brasil assinou a Convenção em 2610 1 / 1990, internamente 

aprovada pelo Decreto Legislativo no 28, de 14/09/ 1990, sendo que a sua 

ratificação se deu sem reservas. A Convenção entrou em vigor no Brasil em 

-- 
266 Em junho de 200 1 contava com 19 1 Estados-partes, cujo compromisso, nos termos do 
art. 20, 5 20, 6 proteger a criança de todas as formas de discriminação e assegurar-lhes 

assistência apropriada. 
267 jose Augusto Lindgren Akes, A arquitetura infwnaCi0nal dos direitos humanos, p 161- 

162. 
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221 101 1990 e a sua promulgação interna,  pelo Decreto no 99.710, ocorreu 

Quan to  a legislação do país, podemos cons ta ta r  que a Consti tuição 

Federal de 1988268 apresenta conformidade com as diretrizes da Convenção. 

E que nesse mesmo sentido segue O ECA - o Estatuto da Criança e do 

Adolescente269. Ressaltamos, n o  entanto,  o confronto entre a legislação e as 

situações de fato, pertinentes ao integral desenvolvimento da criança lato 

sensu considerada; evidenciam-se reais desigualdades, cuja superação 

requer  mui t a  a tenção  e medidas  concretas,  especialmente e m  razão  das 

comuns ocorrências de exploração da criança e sua vinculação com o tráfico 

de drogas, com a prostituição, com o trabalho escravo. 

Há, evidentemente, conquistas, que devem ser preservadas, como é o 

caso da redução da mortalidade infantil270. Registra-se, por outro lado, a 

268 Constituição Federal, art. 227, caput: "É dever da família, da sociedade e do Estado 
assegurar 6 criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, O direito a vida, a saúde, 6 
alimentação, à educação, ao lazer, a profissionalização, à cultura, a 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". 
269 A Lei no 8.069, de 13/07/ 1990, que dispóe sobre O ECA, preliminarmente assegura, em 
consonância com a Constituição: "a proteção integral à criança e ao adolescente" (artigo 10); 
considera criança "a pessoa até 12 (doze) anos de idade incompletos, e adolescente aquela 
entre 12 (doze) e 18 (dezoito) anos de idade (artigo 2O, caput); 0 gozo, pela criança e pelo 
adolescente "de todos os direitos fundamentais inerentes a pessoa humana, sem prejuho da 
proteção integral de que trata ,esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, 
todas as e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento fisico, mental, 
moral, espiritual e social, em condições de lih-dade e de dignidade" (artigo 3"); o dever da 
família, da comunidade, da sociedade em geral e do Poder Público, de "assegurar, com 
absoluta a efetivação dos direitos referentes a vida, a saúde, a alimentação, à 
educação, ao esporte, ao lazer, à profissionbção, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 
liberdade e à familiar e Comunitária" (artigo 4", Caput); que nenhuma criança ou 
adolescente objeto de q~alquer forma de negligência, discriminação, exploração, 
violência, cnieldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou 
omissão, aos seus direitos fundamentais (artigo 5"); e, quanto a hterpretação do ECA, que 
deverá ser levada em conta, entre outras disposições, "a condição peculiar da criança e do 
adolescente como pessoas em desenvolvimento" (artigo 6O,in fine). 
270 O UNICEF (Fundo das Nações Unidas para a Infância) divulgou indicadores básicos da 
situaçáo mundial da infância em 2003, com a classificação dos países segundo a 
mortalidade de menores de 5 (ciIIc0) anos: o Brasil ocupava a 92" P O S ~ Ç ~ O  (do pior para o 
melhor classifjcado). A taxa de mortalidade de menores de 5 (cinco) anos foi 
significativamente &erada: de 177 em 1960 Para 36 em 2001; também houve progresso no 
que respeita à mortalidade de bebes menores de um ano: de 1 15 em 1960 para 3 1 em 200 1. 
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exclusão social de adolescentes, principalmente motivada pelo 

analfabetismo. Segundo informações divulgadas pelo UNICEF em dezembro 

de 2002, havia, no Brasil, mais de 1 , l  milhão de adolescentes analfabetos e 

cerca de 8 milhões de adolescentes com baixa escolaridade e baixa renda271. 

Assim como as questões pertinentes a escolaridade, também são muito 

graves as relativas ao trabalho de crianças e adolescentes272, trabalho que é 

no Brasil proibido aos menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz (a 

partir de 14 anos) e proibido a menores de 18 anos, quando noturno, 

perigoso ou insalubre273. 

A importância das questões pertinentes ao trabalho infantil é 

reconhecida pelo Brasil, como atesta a promulgação da Convenção 182274 

"1 Significado da baixa escolaridade: atraso de pelo menos cinco anos na série escolar (em 
relação a idade); significado de baixa renda: vida em família com renda per capita igual ou 
menor a meio salário mínimo. 
272 Em setembro de 1998 a Revista Consultor Jurídico divulgou levantamento realizado pela 
Organkçáo Internacional do Trabalho (OIT) indicando que havia, no mundo, 73 milhões de 
crianças trabalhando e que o Brasil dividia, com a Guatemala, o desonroso segundo lugar 
na classificaç&o da utilização de mão-de-obra na América Latina, com o índice de 16%. 
estimativas eram de que havia, no Brasil, 3,s milhões de menores de 14 anos trabalhando 
em atividades insalubres com jornadas Superiores a 44 horas semanais, recebendo menos 
de meio salário mínimo (In: Consultor Jurídico, edição de 24/9/1998. Disponível em 
<http: / /conjur.uol.com.br>; acesso em 141 12/02). Em 1999, segundo dados do Ministério 
do Trabalho, havia 2,9 milhões de crianças e adolescentes de 5 a 14 anos trabalhando no 
Brasil CIn: Consultor Jurídico, edição de 12/5/01. Disponível em ~http://conjur.uol.com.b~~ 
Acesso em 14/12/2002). Em janeiro de 2003 o UNICEF estimava a existência de 3,8 
milhões de crianças e adolescentes entre 5 e 16 anos trabalhando no Brasil rPrevenção e 
combate ao trabalho infantil e exploração sexual". Texto disponível em: 
<http: / /www.unicef.org/brazil/prevencaoecombate.htm>. Acesso em: 1310 112003). 
273 Constituição Federal, artigo 7", XXXIII. 
274 Trata da proibição e de ações imediatas para a eliminação das piores formas de trabalho 
infantil, que, nos termos do seu artigo 3", abrange todas as formas de escravidão ou 
práticas análogas a entendidas como: a) venda e tráfico de crianças, servidão 
por dívidas e condição de servo, trabalho forçado ou obrigatório, incluído o recrutamento 
forçado ou de meninos para ut i lkçáo em conflitos armados; b) utilização, 
recrutamento ou oferta de crianças para Prostituição, ~rodução de pornografia ou atas 
pornográficos; C) re~nitamento ou oferta de crianças Para a execução de 
atividades ilícitas, em particular a produção e 0 tráfico de drogas, tal como definidos em 
tratados internacionais pertinentes; d) trabalho que, por sua natureza OU pelas condições de 
execuçgo, possa causar dano à saúde, segurança ou moral das crianças. Disponível em: 
+ttp: / /  www.i~o.org/public/spanish/ standa~d~/i~ec/~~tification/~onvenction/tex~.~~~~. 
A~~~~~ em: 301 1212002. Também disponível em <http:/ /www.unicef.org/brazil>; acesso pm 
22/03/2005. 
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(através do Decreto no 3.597, de 12/09/2000) e da Recomendação 190275 da 

Organização Internacional do Trabalho (OIT). 

Observemos o seguinte texto, veiculado no site da OIT no Brasil em 

dezembro de 2002: 

O trabalho infantil é um problema com muitas caras ... 

... a cara das meninas, trabalhando sem descanso durante 
longas horas como empregadas domésticas. 

... a cara das crianças exploradas sexualmente, cuja trauma é 
ta0 profundo que muitos jamais são capazes de voltar a ter uma 

vida normal. 

... a cara dos meninos enviados por suas famílias miseráveis 
para um extenuante trabalho agrícola. 

... a cara dos meninos que trabalham em regime de servidão 
para ajudar a saldar uma divida que suas famílias nunca 
podem cancelar. 

... a cara dos meninos de somente 8 anos de idade que descem 
30 metros abaixo da terra para cavar em minas durante 8 horas 
por dia, sem iluminação e ventilaçho adequadas. 

O texto é esclarecedor e se refere a algumas formas de trabalho cujo combate 

é objeto do Programa ~nternacional para a Erradicação do Trabalho Infantil - 

IPEC276, iniciativa da ONU/OIT. Há, ainda, no âmbito do IPEC, a 

implantação de projetos especiais, como o que objetiva a eliminação da 

exploração sexual de crianças e adolescentes na fronteira Brasil-Paraguai 

paz de Iguaçu e Ciudad de1 Este) envolvendo a OIT, os Ministérios do 

275 Recomendação sobre a proibição das piores formas de trabalho, 1999, prevendo que 
infomaçóes, detalhes e dados estatísticos sobre a natureza e a extensáo do trabalho infantil 
deveriam ser e atualizados para servir de base ao estabelecimento de prioridades 
de açáo nacional, com vista a abolição do trabalho infantil, em particular ii proibição e 
eliminaçáo das piores formas em caráter de urgência. Disponível em: < h t t p : / / ~ w w . i l ~ . ~ ~ ~ > .  
Acesso em 1610 1/2003. Também disponível em <http: / /www.unicef.org/ brazil>; acesso em 
22/03/2005. 
276 ~ ~ t ~ ~ ~ ~ t i ~ ~ ~ l  programme on the Elimination of Child Labour. Informaçijes disponíveis 
em: <http: / / w w w . i ~ o . o r g / p u b l i ~ / ~ ~ ~ ~ i ~ h / ~ ~ ~ ~ d ~ ~ d ~ / ~ ~ ~ ~ / ~ b ~ ~ t / i m p l e m e n t a t i o n s / i p e C  htm 
>. Acesso em: 30/ 12/2002. 
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Trabalho, da Educação e da Saúde, os governos dos municípios, além de 

outros órgãos oficiais e organizações comunitárias277. 

Notícias sobre trabalho escravo têm sido veiculadas com incomum 

frequência. Destacamos um dos casos, relatado por um maranhense de 25 

anos, feito escravo ainda criança (com cerca de 8 anos) e assim mantido por 

17 anos em fazendas no município de Marabá, no Estado do Pará. Era, 

segundo informou, um entre centenas de homens, mulheres e crianças em 

iguais condições. A s  mulheres, forçadas a manter relações sexuais com 

jagunços a serviço dos fazendeiros, engravidam, e os seus filhos são, 

também eles, submetidos a escravidão. Sob esse regime, a s  pessoas são 

maltratadas, alimentadas com ração, espancadas, mutiladas e mortas 

quando deixam de ser úteis278. 

Graves também são os assassinatos de crianças, muitos dos quais 

permanecem sem investigação, restando impunes os assassinos. Há, dessa 

espécie, 19 (dezenove) exemplos que ganharam notoriedade com o nome de 

"Caso dos meninos emasculados do Maranhão", todos ocorridos entre 

setembro de 1991 e setembro de 2000 e apresentando características 

semelhantes: as  vítimas, meninos com idade entre 9 (nove) e 15 (quinze) 

anos, tiveram seus órgãos genitais mutilados e apresentaram marcas de 

facadas e pauladas. Todos residiam numa região localizada entre os 

municípios de São José de Ribamar, Paço do Lumiar e São Luís, no Estado 

do Maranhão e prtenciam a famílias de baixa renda; todos os homicídios 

foram precedidos do desaparecimento dos meninos, cujos corpos foram 

descobertos em matas próximas- 

277 In: Co-ltor Jurídico, edição de 251 10/2001. Disponível em: 
<http://conjur.uol.com.br>. Acesso em: 141 1212002- 
278 O foi investigado pelo Grupo Móvel de Combate ao Trabalho Escravo, vinculado ao 
Ministério da Justiça, sendo fortes OS indícios de vinculaçáo a uma rede de agentes, a 
serviço de trabalho escravo, ligada ao tráfin> internacional de drogas. In: Consultor Juddico, 
ediçgo de 04/ 1212002. ~isponivel em: http:/ /conjur.uol.com.br; acesso em: 141 12/2002, 
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O primeiro dos 19 casos, que teve como vitima Raniê Silva Cruz de 10 

(dez) anos, foi denunciado em julho de 2001 a Comissão Interamericana de 

Direitos Humanos da OEA (Organização dos Estados Americanos) pelo 

Centro de Defesa dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes "Pe. Marcos 

Passerini" e pelo Centro de Justiça Global: a denúncia foi recebida em 

27/09/2001 e, em decorrência, o Brasil foi processado pela referida 

Comissão. Requeriam, os denunciantes, que a Comissão determinasse, ao 

Estado brasileiro, a promoção da administração da justiça, a reabertura das 

investigações e a condenação dos culpados279. 

AS informações registradas demonstram a flagrante violação dos 

direitos de crianças e a perversidade dos tratamentos que lhes são muitas 

vezes dispensados. A questão da discriminação, entretanto, não é restrita a 

casos e situações assim extremadas. Ela pode ser frequentemente 

constatada no nosso entorno, nas casas, nas ruas e nas esquinas, onde há 

exemplos suficientemente claros de efetiva desigualdade280. Se observarmos 

o nosso meio e compararmos os tratamentos dispensados a diferentes 

crianças, verificaremos incontáveis exemplos de discriminação: esta ocorre 

sempre que é retirado, de qualquer delas, o direito de simplesmente ser 

criança, de plenamente desenvolver-se. 

279 A situação dos 19 casos, na data da denúncia, era a seguinte: 10 casos encontravam-se 
com inquéritos nas Delegacias de Polícia, um inquérito não tinha sido 
localizado, 3 inquéritos tinham sido arquivados por determinação judicial, 3 casos 
aguardavam julgamento e 2 casos tinham sido julgados (sendo que um deles teve o 
julgamento anulado e o outro resultou na condenaçao do acusado que obteve, em seguida, 
liberdade condicional). O texto da denúncia foi inteiramente publicado pela revista Consultor 
Juddico em 27/09/200 1. Disponível em: <http:/ /conjur.uol.com.br>. Acesso em 
141 1212002. 
280 O OIT enumera, entre as  situações a serem combatidas, as  que envolvem prostituição, 
crianças de rua, soldados mirins, trabalho doméstico, trabalho forçado, trafico de crianças, 
plantações de flores, plantação de fumo, lmes,  tráfico de drogas. Informações disponíveis 
em: <http: / /ww.ilo.org>. Acesso em: 301 1212002. Citamos, a propósito, notícia veiculada 
por Consultor Jundico em 26/01/2005, sob O titulo 'Brasil é O terceiro no ranking do 
trabalho doméstico infantiln; fundamentada em estudo divulgado pela OIT, informa que há, 
no pais, 560 mil crianças em atividades domésticas, sendo que elas 'raramente recebem 
sal&o, algumas vexs sofrem abusos sexuais e quando consideradas 'muito velhas' acabam 
sendo expulsas pelos patróe~". Disponível m ~ :  <http:/ /conjur.uol.com.br/text0~/246833/>. 
Acesso e& 26/0i 12005. 



A idade tem sido importante fator de discriminação também nas 

relações de emprego, sendo que as dificuldades são enfrentadas tanto por 

jovens quanto por pessoas mais velhas ou idosas: a estas, porque lhes são 

recusados mais empregos, ou porque seus salários são inferiores aos dos 

demais trabalhadores; aos jovens porque não adquiriram experiência 

(sempre exigida), ou porque recebem menos pela execução de trabalho igual 

ao desenvolvido por adultos281. 

Observemos que os termos jovem e idoso são dotados de imprecisão. 

Quais os limites etários da juventude? E quanto a velhice? 

Existem estudos que redefinem a velhice: há os jovens idosos, situados 

entre 65 e 75 anos; há os idosos-idosos com idade acima de 75 anos; e há  os 

idosos mais idosos, com mais de 85 anos282. Apesar de tais "marcos", 

devemos dizer com Élida SÉGUIN: 

A velhice não se instala de maneira instantânea. Como a subida 
da mar& ela é paulatina, começamos a envelhecer quando 
nascemos. Não existe um momento determinável (. . .). A falta de 
um rito de passagem permite e facilita a negação de uma 
realidade e a identificação de um tipologia da velhicezm 

Podemos afirmar, no entanto, que O marco da velhice está situado nos 65 

anos de idade284. 

Ora, que o idoso é afastado do mercado de trabalho porque é 

vitima de preconceito; e são também conhecidas as dificuldades que, nesse 

281 jOSé Afonso da Silva, Curso de  direito constit~Ciona2 positiw, segunda parte, título 11, 

111, p. 205. 
282 h g e l a  Maria Moreira Martins, Hot4i.s ideais para a terceira idade. Resgate & cidadania 
do idoso na .sociedade brasileira, P- 123. 
283 &lida Séguin, Mino%, P. 40. 
284 Lembramos que, no serviço público, a aposentadoria compulsoriamente se dá aos 70 
anos de idade. 
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Improcedência da açao anulatoria. Improvimento aos recursos. 
& válida toda doação feita ao outro pelo cônjuge que se  casou 
sexagenáno, porque, sendo incompatível com as cláusulas 
constitucionais de tutela da  dignidade da  pessoa humana, de 
igualdade jurídica e da intimidade, bem como a garantia do justo 
processo da  lei, tomado na acepçáo substantiva (su bstantive due 
process of law), J& não vige a restrição constante do artigo 258, 
parágrafo único, iI, do Código CiviPi87. 

0 Acórdão analisa a disposição constante do art. 208, parágrafo único, 

11, do Código Civil de 19 162B8, sob a Ótica da discriminaçáo que encerra e que 

traduz afronta a dignidade e cerceamento a liberdade individual. 

AS razões levantadas pelo Relator, unanimemente acatadas pela 

Câmara, constituem um exemplo claro da importância do trabalho do 

intérprete do Direito. Diz ele que a norma, de fato, contém e eleva a status 

287 Tribunal de Justiça de São Paulo, 2a Câm. Direito Privado, Ap. 007.512-4/2-00-~ã~ J O S ~  

do Rio Preto-SP, rel. Des. Cezar Peluso, j. 18/08/1998. In: AASP, 2082:788. O Acórdão 
resulta de votação unânime, pelo qual a Segunda câmara de Direito Privado do Tribunal de 
Justiça do Estado de São Paulo negou provimento a Apelação Civil, cujo conteúdo foi assim 
sintetizado pelo relator: "( ...) o que se tem, em Suma, 6 que, por certo tempo, viveu a ré com 
o pai da autora, entao já sexagenário, em concubinato, durante o qual recebeu, dele, 
doações em dinheiro e imóveis. Casaram-se e, no decurso do casamento, tomou a receber, 
agora de quem já era seu marido, outras doações, sobretudo de imóveis, todas as quais a 
autora pretende ver anuladas, sob fundamento de que as primeiras teriam infringido o 
disposto no art. 312 do Código Civil e, as segundas, fraudado o regime de separação 
absoluta, imposto pelo art. 258, parágrafo único, 11, do mesmo Código. Não lhe deu r-o a 
r. sentença. E não lha deu bem, posto sejam outros 0s fundamentos por que deva subsistir 
o compado decisório" (AASP, 2082:788). É curiosa a argumentação dos autores. Tomaram o 
concubinato por noivado para que as doações em dinheiro e imóveis, efetuadas pelo 
concubino concubina, fossem analisadas sob a ótica do Direito de Família, como doações 
antenupciais: o artigo 256 r10 Código Civil estabelece que é lícito aos nubentes estipular 0s 
que 1hes aprouver quanto aos seus bens, remetendo o assunto para o art. 312, que lhes 
permite realizar doaçóes recíprocas ou de um a0 outro, as quais, devendo ser estabelecidas 
em escritura antenupcial, são incomunicáveis e não podem exceder à metade dos bens da 
parte doadora. Essas doaçóes, entretanto, são impedidas pois o regime de separação de 
bens é no casamento do maior de sessenta e da maior de cinquenta anos (art. 
258, parágrafo único, 11). O Relator bem esclarece a inaplicabilidade do art. 312 do Código 
Civil, ãs doações efetuada~ na vigência do concubinato: a documentação comprova que as 
doações foram em caráter condicional, vinculadas a um casamento futuro, e 
náo há quaisquer elementos indicativos de fraude à lei; são regidas pelo Direito das 

nko sendo cabível sanç8o de direito de família. AS doações, segundo o relatar, 
usb puras, de forma livre quanto aos bens Inóveis, aceitação expressa e eficácia imediata, 

ajustadas entre que ao depois vieram a casar-se e, como tais, válidas e 
eficazes, ainda que, por hipótese, náo vivessem enao more U X O ~ ~ O "  (AASP, 2082:789). 
288 O d,SPOSitiVO determina a obrigatoricdade do regime de separação de bens do casamento 
do maior de 60 (sessenta) anos e da maior de 50 (cinquenta) anos. 
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legal inaceitável discriminação, que efetivamente constitui afronta a pessoa 

humana e a sua dignidade: 

por via de autêntica ficção jurídico-normativa, os reputa a 
ambos, homem e mulher, na situação típica de matrimônio, 
com base em critéfio arbitrano e indução falsa, absolutamente 
incapazes para defuiirem relações patrirnoniais do seu estado de 
famílian289. 

A referência a regra limitadora da capacidade da pessoa enseja a 

abordagem de algumas questões, como a da ratio legis que fundamenta a 

norma e que tem em conta interesses patrimoniais. A incapacidade 

determinada ao homem e a mulher traduzia a concepção de que, num 

determinado momento da vida, arbitrariamente furado aos 60 anos para ele e 

aos 50 anos para ela, "não estariam aptos para, nas relações amorosas, 

discemir seus interesses materiais e resistir à cupidez inevitável do 

consorten. Desse modo, 

decretou-se, com vocação de verdade legal perene, embora em 
assunto restrito, mas náo menos importante ao destino 
responsável das ações humanas, a incapacidade absoluta de 
quem se achasse, em certa idade, na situação de cônjuge, por 
deficiência mental presumida iuris et de iure contra a natureza 
dos fatos sociais e a inviolabilidade da  pessoan290 291. 

Poderíamos considerar que, para o Código Civil de 19 16, o patrimônio 

era tomado como atributo da pessoa. Esta, abstrata, era o pressuposto 

formal para uma concepção de igualdade que admitia exceções e restrições. 

289 Boletim da AASP no 2082:789 -J .  
290 Boletim da AASP no 2082~789-790 - J -  
291 A incapacidade é ratificada por Washington de Barros Monteiro (Curso de direito civil - 
direito de família, cap. 18, p. 174). Orlando Gomes igualmente a justificava até a mudança 
do regime legal pelo da comunhão parcial (Direito de família, cap. 13, 107, pág. 167) Em 
posição oposta encontramos Sílvio Rodrigues que, reconhecendo tratar-se de dispositivo que 
demonstra, com O "propósito do legislador de impedir que pessoa moça procure 
casar com outra bem mais idosa, atraída menos pelos encantos pessoais do que pela 
fazenda do seu consorten, afirma Ser a restri@o "atentatória da liberdade individual. A 
tutela excessiva do Estado, sobre Pessoa maior e capaz, decerto é descabida e injustificáveln. 
(Direito ,-juiz - direito de família, livro 1, capa XI, 579, p. 163)- 
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A garantia da estrutura familiar estava diretamente vinculada ao patrimônio, 

de modo que, nessa esfera, o afeto a ele ficava subordinado. 

0 tratamento presente na norma do referido art. 258, parágrafo único, 

11, não é arbitrário apenas pela desigualdade estabelecida entre homem e 

mulher, suficientemente grave, mas também pela falta de legitimidade, pela 

falta de fundamento; a sua injustiça está 

concretizada no plano técnico-nonnativo, por meio de ficção 
violenta, identificada sob uma presunção absoluta (. . .) sem 
correspondência significativa com as relações sociais, como é a 
de que, acima dos cinquenta anos, as pessoas em geral se 
tornem de algum modo mentecaptas"292. 

Há, como assinala o relator, desproporção entre O objetivo legitimo de serem 

tutelados casos particulares de debilidade senil e o resultado atingido pela 

lei, ou seja, "a incapacitação de ampla classe de pessoas válidas na mesma 

faixa e tária". 

Transformaram-se homem e sociedade e, portanto o Direito. Mas não 

muito: o novo Código Civil (Lei no 10.406, de 10/01/2002) estabelece, no 

artigo 1641, 11, a obrigatoriedade do regime da separação de bens no 

casamento da pessoa maior de 60 (sessenta) anos. Retirou, tão somente, a 

discriminação entre homem e mulher. 

A dignidade da pessoa humana é fundamento do estado de direito, um 

dos seus núcleos, e sobre ela se assentam todos os direitos e deveres, cujo 

exercício se verificará em prol dessa dignidade. Em conseqüência, quaisquer 

regras, codificadas ou não, deixam de ter relevância jurídica se a negam. Q 

precisamente esse o caso abordado pelo Acórdão. A norma discrimina e fere 

a dignidade do homem e da mulher, ao diminuir-lhes a capacidade, em 

defesa de interesses patrimoniais. a violadora de direitos fundamentais, 

292 AASP, 2082:79 1. 



inalienáveis, imprescritíveis e irrenunciáveis, que garantem e reconhecem a 

humanidade da pessoa, cuja essência é a dignidade. 

Cumpre lembrar, afinal, que a idade como fator de discriminação não é 

objetivamente considerada em convenção, pacto ou qualquer outro 

instrumento internacional. 

4.5. Igualdade e outros fatores de discriminação 

Para além das discriminações expressamente previstas, outras h& que 

requerem toda a nossa atenção. 

Vejamos a interessante análise, desenvolvida por Ricardo 

LORENZETTI, acerca da exclusão social que pode provocar o não pertencer, 

ou 0 não estar ajustado a um modelo ~ u l t u r a . 1 ~ ~ ~ .  Questionando a 

legitimidade de tais modelos e o tipo de exclusão que provocam, 

LORENZETTI aponta, em sua análise, três aspectos que julga relevantes. 

O primeiro respeita ao incremento de controle médico e, como seu 

corolário, a maior circulação de dados pessoais referidos a saúde do 

indivíduo. Este, medicamente identificado desde o seu nascimento, ao longo 

da vida deve submeter-se a controles pertinentes aos riscos profissionais, 

aos controles ofertados pelos seguros de saúde, aos exames requeridos para 

o seguro de vida. Há  a incitá-lo, além disso, a carga de informações 

presentes nos meios de informação, relativamente aos controles preventivos 

293 Ricardo Lorenzetti, Gordos, fzams y fumadores: modelos C~&.lrdes, =clusión y 
responsabilidad, p. 67 e ss. A análise do autor parte do ensaio 'C~ltL4ra y derecho privadow, 
de Atilio Aníbal Alterini, e destaca a conclusão (deste último autor) de que a sociedade é 
madrasta, tem favoritos e excluídos, filhos e enteados. 
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O terceiro aspecto é o do induzimento de modelos: as  indústrias, hoje, 

não atendem à demanda dos indivíduos; ao contrário, os indivíduos 

demandam porque são incitados pela indústria299. Vem daí o vultoso 

faturamento com a comercialização de produtos dietéticos, cosméticos, 

cirurgia estética, produtos farmacêuticos destinados ao emagrecimento, 

todos transformados em necessidades ditadas pelo modelo que incita ao 

emagrecimento3O0. 

Os dois últimos aspectos da análise evidenciam a utilização de modelo 

de conduta como meio de venda, .imposto pela publicidade301; e LORENZETTI 

cita, a propósito, o artigo 37 do Código Brasileiro de Defesa do Consumidor - 

CDC, que veda a publicidade enganosa ou abusiva. Podemos também 

lembrar, com Judith MARTINS-COSTA, a s  disposições do Código de Auto- 

Regulamentação Publicitária (CONAR), que embora não tenha força 

coercitiva jurídica em sentido próprio, no seu art. 19 estabelece que "toda 

atividade publicitária deve caracterizar-se pelo respeito a dignidade da 

pessoa humana, a intimidade, ao interesse social, à s  instituições e símbolos 

nacionais, às autoridades constituídas e ao núcleo familiar". Além disso, o 

seu art. 20 dispõe que "nenhum anúncio deve favorecer ou estimular 

299 Parece-nos oportuna a citação de texto de Nicolau Sevcenko, que, relativamente às 
transformações que marcaram 0 século XX, assim se refere a padronização de 
comportamentos: "( ...) estamos já no império das modas. As  pessoas são aquilo que 
consomem. O fundamental da comunicação - 0 potencial de atrair e cativar - j á  não está 
mais concentrado nas qualidades humanas da pessoa, mas na qualidade das mercadorias 
que ela ostenta, no capital aplicado não só em vestuário, adereços e objetos pessoais, mas 
também nos recursos e no tempo livre empenhados no desenvolvimento e na modelagem de 
seu corpo, na sua educação e no aperfeiçoamento de suas habilidades de expressão. Em 
outras palavras, sua visibilidade social e seu poder de sedução sso diretamente 
proporcionais ao seu poder de consumo" (Nicolau Sevcenko, A corrida para o século m: no 
loop da montanha russa, CaP. 11, ~ - 6 ~ -  
300 Ricardo bre-tti, Gordos, fZacos Y fimadores, p. 70. A revista Consultor jurídico, em 
06/03/2001, sob o titulo Aparência m@da, inf~rrx~ou que empresa americana de aviaçáo 
foi condenada ao de indenizaçáo Por danos causados a aeromoças, em r a s o  da 
sua de peso, "gente desde o inicio dos anos 70, cuja vers8o mais recente, vigente de 
1980 a 1994, "pedia que as aeromoças pesassem entre 6,35 quilos e 11,3 quilos menos do 
que os comissários de bordo da mesma idade e altura, com 0s atendentes de bordo mais 
velhos autorizados a pesar alguns quilos IT~ais do que seus colegas mais jovens". Disponível 
em: c~ttp~/~cfi~uo~~c~~.br/consultor~. Acesso em: 27/08/2002. 
30 1 Ricardo Lorenzetti, Cordos, flacos Y fumadores, p. 
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qualquer ofensa ou discriminação racial, social, política, religiosa ou de 

nacionalidade"302. 

A imposição de modelos e o destaque a propaganda nos remetem ao 

importante papel da televisão que, no âmbito da midia, sobressai como 

poderosa técnica social303. E não podemos deixar de observar, com Otavio 

IANNI, que o que singulariza a "grande corporaçáo da  mídia", é que ela 

realiza limpidamente a metamorfose da mercadoria em 
ideologia, do mercado em democracia, do consumismo em 
cidadania. Realiza limpidamente as principais implicações da 
indústria cultural, combinando a produção e a reprodução 
cultural com a produção e a reprodução do capital; e operando 
decisivamente na formação de "mentes" e "corações" em escala 
glo ba19'304. 

Assim, estabelecidos os paradigmas, devemos a eles nos conformar. E, 

tornados iguais, nos faremos semelhantes e não ofereceremos aos outros as 

nossas incômodas diferenças. 

Trazemos, a seguir, outro exemplo de discriminação: o de candidato 

em concurso que não correspondeu a estereótipo adotado pela 

Administração Pública: 

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. Concurso 
público para curso de formação policial na graduação de 
soldado da Polícia Militar do Distrito Federal. Exclusão de 
candidato. Tatuagem considerada obscena ou ofensiva. Norma 
editalícia de caráter subjetivo: Inadmissibilidade. Limites do 
poder discricionário da Administração Pública. Princípios da 

30"udith Martins-Costa, Os danos a pessoa no direito brasileiro e a natureza da sua 
reparaçüo, Nota 52, p. 42 1-422. 
303 Octavio Ianni, En&mas da modemid~de-mundo, cap. VI, p. 149. A televisão é um "meio 
de comunicação, informação e propaganda presente e ativo no cotidiano de uns e oiitros, 
indivíduos c- cole ti vida de^, em todo 0 mundo. Registra e interpreta, seleciona e enfatiza, 
esquece e sataniza o que poderia ser a realidade e O imaginário. Muitas vezes transforma a 
realidade, seja em algo encantado seja em algo escatolÓgic0, em geral virtualizando a 
realidade em tal escala que o real aparece como forma espúria do virtual" (Octavio Imni, 
En@- da modemidade-mund~, CaP. VI, P. 149-150)- 
304 Octavio Ianni, Enigmas da modemidade-mundo, cap. VI, p. 152. 
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Razoabilidade (Proporcionalidade), Isonomia e Ampla Defesa. 
Recurso voluntário conhecido e desprovido. Remessa ex officio. 
Sentença mantida. I - O ato administrativo que, em concurso 
público, conclui pela inaptidão de candidato, por ser este 
portador de tatuagem considerada obscena e ofensiva, deve ser 
repelido, em face do alto grau de subjetividade que evidencia. II - 
A doutrina e a jurisprudéncia pátrias são uníssonas no sentido 
de que o princípio da razoabilidade é elemento componente da 
juridicidade cometida a Administrapio Pública, cuja liberdade de 
atuação não demonstre razão suficiente, justa e adequada, 
findada em nonna jurídica e amparada em necessidade social 
específica. ill- Na aplicação de toda e qualquer nonna de edital, 
para que seja esta considerada legal e juridicamente escorreita, 
imprescindível a observância de adequação racional, reta e justa, 
a fim de se evitar que, sob o pálio da subjetividade 
desarrazoada, avalize-se conduta arbitrária e injusta do 
administrador. N - O ato que impossibilita o acesso do candidato 
ao cargo público com fundamento na ausência de seu 
ewadramento em estereótipo criado hipoteticamente, sem 

científico e com alta dose de subjetividade, pela 
Administração ou por seus entes delegados, bem assim não 
previsto em lei, constitui, insofismavelmente, patente afronta aos 
arts. SO, LT, e 37 da Carta Magna. V - Malfere o princípio 
constitucional da ampla defesa a nonna editalícia que elastece a 
margem de discricionariedade da Administração a tal ponto que 
até mesmo a possibilidade do controle judicial pode ficar 
comprometida. Vi- Resta, igualmente, atingido o princípio da 
isonomia o ato administrativo fulcrado em conclusão teoricamente 
passível do arbítrio, capricho e preconceito. VII - Recurso 

e desprovido, também em razão do reexame 
necessárid05. 

O Acórdão revela que, aprovado em todas as etapas de concurso 

público que precederam a do exame médico, o impetrante foi considerado 

inapto para o serviço em razão de tatuagem gravada na parte interna do seu 

braço direito, julgada "obscena e ofensiva". Com tal avaliação sobre a 

tatuagem, a do impetrante foi fundamentada em item constante de 

informação anexa ao edita1 do concurso que incluía "entre as condições 

consideradas incapacitanteS, nos €XameS fisicos, a tatuagem obscena ou 

3oqribunal de Justi$a do Distrito Federal e dos Territórios, 3" Turma Cível, Apel. cível e 
Remessa EX Officio 1999 01 1 030509-4, Des. Wellington Medeiros, j. 091 10/2000. 
~ i ~ ~ ~ ~ i ~ ~ l  em <http:/ /www.tjdf.gov.br>. Acesso em 041 10/2002. 
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Para analisar a norma do edital, o relator valeu-se do princípio da 

razoabilidade e afirmou que "se não há razão lógica, razoável, justa, a 

evidenciar motivo para a não-recomendação física do impetrante e, 

conseqüentemente, sua exclusão do concurso, se apresenta abusiva, 

arbitrária, não passando pelo crivo d a  legalidade e juridicidade"; mais ainda, 

que resultaria ferido o princípio da isonomia se o candidato "fosse banido do 

certame em razão de conclusão teoricamente passível do arbítrio, capricho e 

preconceito". 

Vemos, no acórdão, uma situação exemplar de atuação judicial frente 

a uma situação em que a Administração (no caso em pauta o Distrito 

Federal) inverte princípios e valores e, tomando um edital de concurso 

público por instrumento intocável e alegando respeito ao princípio da 

isonomia, insurge-se contra um candidato. O caráter eminentemente 

subjetivo do administrador é destacado no acórdão que, aliás, informa 

tratar-se de tatuagem extensa, porém não ofensiva e tampouco obscena306, 

restando claramente demonstrado o caráter arbitrário da exclusão do 

candidato, que, assim, se viu discriminado. 

Para além dos modelos culturais e de suas especificidades, muitas 

outras situações de discriminação podem ocorrer. Elas não se circunscrevem 

aos limites das previsões constitucionais ou infra-constitucionais, pois, como 

vimos antes, a discriminação tem muitos nomes, lugares e modos. Devemos, 

então, permanecer atentos a0 seu surgimento. 

Essa última assertiva não exclui qualquer esfera de atuação humana; 

inclui, portanto, a do Poder Judiciário. E, nesse âmbito, deve ser destacada a 

importância do papel desempenhado pelo juiz, obrigado a oferecer, por meio 

de suas decisões, soluções para problemas que lhe são submetidos e que lhe 

306 Infomaçáo registrada pela Desembargadora Revisara, Sandra de Santis: AC. Apel. civel e 
Remessa Ex Officio 1999 01 1 030509-4, P. 12- 

144 



chegam envolvidos por interesses. A decisão a ser proferida e que deverá 

fazer cessar os  conflitos, não os  elimina necessariamente, como bem 

esclarece Rosa Maria de Andrade NERY: "Ela apenas apresenta uma solução. 

Não tem o condão de trazer harmonia entre as partes, nem mesmo de ser 

fator de coerência e entendimento entre elasn307. 

E sabemos que do trabalho do juiz, "concebido como uma permanente 

discussão de problemas", decorrerá decisão fundada em "influências 

psicológicas e sociais"308. 

Parecem-nos oportunas as seguintes considerações do juiz Marcio 

VIANA, acerca das discriminações que acompanham um magistrado no 

seu cotidiano: 

A justiça também discrimina? 

Para alguém que, como eu, há mais de vinte anos e juiz, dói um 
pouco dizer que sim. A Justiça discrimina, do mesmo modo que 
a lei discrimina, o processo discrimina, o Estado discrimina, a 
sociedade discrimina. O próprio juiz, pessoalmente discrimina. 
E o faz quase sempre sem saber, sem sentir e, por isso, sem 
querer. 

É verdade que as discriminações não acontecem em todos os 
momentos, nem com a mesma intensidade. Mas estão quase 
sempre presentes na rotina da Justiça, não tanto em razão de 
suas falhas, mas porque, ao contrário, ela reflete e reproduz O 

sistema em que se insere. Na verdade, é uma espécie de cria 
dele, embora tente reduzir os seus excessos representados pelas 
discriminações mais fortes e visíveis. 
(.-.I 

Assim é, por exemplo, que o juiz discrimina, ainda que de forma 
leve, quando diz coisas tão ininteligíveis como a 
preclusã~", ou quando cita Carnelutti, ou quando simpiesmente 
altera a voz, franze a testa ou murmura alguma coisa ao 
digitador de audiência (. . .) . 

307 Maria de Andrade Nery, Noções preliminares de  direito civil, Primeira Parte, 1 .6 . ,  p. 
65. 
308 ~~~i~ de Andrade Nery, Noçóes preliminares de direito civil, Primeira Parte, 1.6., p. 

68. 
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Vejo hoje, com vinte e um anos de atraso, que o processo ou o 
procedimento é algo muito mais intrincado e complexo do que 
um simples conjunto de regras formais, entre as quais o juiz se 
movimenta. Não é apenas um composto de prazos, recursos, 
sentenças, petições. É também O modo de falar, o jeito de ouvir, 
a forma de olhar; ' são as vestes talares, o estrado alto, o 
linguajar rebuscado, o argumento mais hábil. k tudo isso e 
muito mais: como as raízes de uma árvore, ele se irradia para 
além dos papéis, para além da lei e para fora da sala de 
audiências. Se o que não está nos autos náo está no mundo, o 
que está no mundo está sempre nos autos. 

Por isso, discriminamos todos nós, juízes, quando não notamos 
que todas as coisas se interagem; (...) Em poucas palavras, 
discriminamos quando não percebemos que as relações de 
dominação não se esgotam no pequeno mundo da fabrica, mas 
acompanham o trabalhador em cada um dos seus passos e de 
seus gestos; que o perseguem até em seu lar, quando ele engole 
e digere, sem defesas, os jornais e as domingadas da TV. 

Discriminamos todos nós quando não vemos, ou tentamos não 
ver que, a igualdade formal, embora muito importante, pode 
também servir, e tem servido, para mascarar e legitimar a 
desigualdade real: afinal, se todos sáo iguais, por que não o 
seriam as próprias regras? Na verdade, como dizia, os 
mecanismos de compensaçiio que a lei criou reduzem apenas as 
discriminações mais visíveis. 

Discriminamos todos nós, eu diria, quando deixamos de ser, 
num certo sentido, um tanto ou quanto parciais: não para 
distorcer a prova, ignorar a norma ou prejulgar o fato, mas de 
forma a compensar, na medida do possível e do razoável, as 
outras tantas discriminações que a lei esconde, pois ela quer 
manter o mito, condição de existência do próprio sistema. 

Discri~ninamos todos nós, enfim, quando nos tornamos 
insensíveis as infinitas variáveis do cotidiano, sem perceber que 
uma parte do processo não vem das ruas contaminando, por 
todos os lados e por todos os modos, o corpo cheio de por<;s da 
Justiça309. 

309 Márcia %lio Viana, O dia-a-dia do juiz e as discrimina@- que o acompanham, p. 27 1 - 
274. 
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Essa, a discriminação operada pela lei, pelo processo, pelo sistema de 

justiça, discriminação que mesmo involuntária, não desejada, é real e, 

portanto, produz efeitos potencialmente lesivos. Diverso desse influxo, 

porém, de outra natureza e de mais profundos resultados é o jugo da 

intolerância: esta, concretizada em decisão judicial comprometida, não 

passível de reforma, é discriminação que se torna pedra e pode perenizar-se. 

0s casos abordados neste capitulo foram, todos, ate aqui, referidos a 

casos concretos, em que as partes buscaram remédio para situações por elas 

consideradas discriminatórias. A maioria dos julgados reconheceu a 

procedência do apelo das víthas, efetivamente feridas em sua dignidade. 

Trazemos, por fim, um caso que se nos revela especial, pois, ainda que 

não tenha por objeto um dano causado por ato de discriminação, o Juiz 

relator, buscando uma justa solução, antecipa-se a eventual discriminação, 

prevenindo-a: 

1 - Autor que, em sua atividade profissional como borracheiro, 
sofre acidente típico causador de grave deformidade craniana e 
facial, além de grave fratura em um dos braços. Aposentadoria 
por invaliden bem concedida, por se tratar, na prática, de 
trabalhador que não será mais absorvido pelo mercado de 
trabalho, em razão das sequelas físicas e psicológicas 
decorrentes do acidente. Apelo autárquico improvido310. 

Trata-se de recurso do INSS contra decisão que julgou procedente ação 

acidentaria e que o condenou ao pagamento de aposentação ao autor, por 

invalidez, enquanto o Instituto pretendia apenas a concessão de auxilio 

acidente. O autor, além de lesões no braço esquerdo de que resultou 

"incapacidade total e permanente para O exercício das funções braçais de 

borracheiro" que antes exercia, também sofreu "deformidade facial e 

cranianam, que ''na prática ali~am O autor totalmente do mercado de 

310 Segundo Tribunal de Alçada Civil de Sgo Paulo, A@. sem revisão 653726-014, voto 
438 1 ,  rel. Juiz Soares kvada. 
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trabalho". O Relator argumenta, quanto a aposentadoria por invalidez, que 

ela "deve levar em conta as circunstâncias concretas de cada caso e a 

possibilidade também concreta de trabalho ao obreiro", observando que "se 

este, não bastasse a diminuição da capacidade laborativa para serviços 

braçais, pesados, ainda ostenta deformidades, evidente que não será mais 

absorvido por empregadora alguma". 

Parece-nos importante destacar o teor dessa decisão que, ante as  

circunstâncias do caso, reconhece as limitações físicas e psicológicas do 

trabalhador, decorrentes do acidente, e, efetivamente, preserva a sua 

dignidade ao evitar-lhe a dor de um processo de rejeição e de exclusão social 

motivadas pela existência de deformidades físicas externas. 

O conteúdo dessa decisão nos leva a pensar e a considerar a pessoa 

humana sob o enfoque que lhe é dado por FERNANDEZ SESSAREGO: "único 

sujeito do direito, seu eixo e seu centro, sua razão de ser, merecedor de uma 

proteção jurídica conformada a sua peculiar maneira de ser". Num passado 

muito recente, diz o autor, o desconhecimento da pessoa como "unidade 

psicossomática", vinculada a sua liberdade, impediu a consideração da 

multiplicidade de danos que se pode infligir a pessoa. Os danos, então, eram 

=parados apenas e somente em função dos lucros produzidos pela pessoa - 

o semi-objeto conhecido como homo faber. Eis porque crianças, idosos, 

desempregados, donas de casa, religiosos, que não sendo produtores de 

renda, na prática eram assemelhados aos objetos do mundo e indignos de 

obter reparação311. 

Somos forçados a reconhecer que, ao serem discriminadas, as pessoas 

ainda hoje são tratadas como objeto pelo seu semelhante. O Direito já não 

assimila essas ~ ~ n d u t a s ,  como demonstram 0s casos concretos analisados. 

3Tarios Fernández Sessarego, Persona y derecho, p. 872-873. 



N ~ O  é 0 que acontece, porém, em todos os lugares e circunstâncias: muitos 

de continuam a não ser diferenciados dos objetos do mundo. 



5. A DISCRIMINAÇÃO INVERSA COMO INSTRUMENTO DE 

CONCRETIZAÇÁO DA IGUALDADE: AÇÕES AFIRMATIVAS 

Uma sociedade fraterna, ~luralista e sem preconceitos é uma 

sociedade de iguais. A sua construção requer a promoção da igualdade 

substancial, que a s  políticas universalistas não lograram alcançar. E 
necessário, portanto, reverter o quadro atual, negativamente qualificado 

pelas desigualdades sociais e regionais, pela pobreza, pela marginalização. 

Essa tarefa exige a adoção de medidas que considerem, com 

objetividade e rigor, fatores utilizados para discriminar, para excluir. Impõe- 

se, então, a implementação de políticas de discriminação inversa que, 

transformadoras, promovam a inclusão de gnipos histórica e negativamente 

marcados por suas diferenças: mulheres, negros, idosos, deficientes.. . 

5.1. Os direitos sociais e o direito à diferença: a 

especificaçáo do sujeito de direito e a sua proteção 

OS direitos humanos da primeira dimensão (os direitos da liberdade) 

tinham cunho negativo, ou seja, eram voltados para a defesa do indivíduo 

frente ao Estado; com esse estatuto, tais direitos civis e políticos objetivavam 

a abstenção dos poderes públicos e não a sua conduta positiva. Eram assim 

entendidos como direitos estritamente formais, sem qualquer vínculo com a 

satisfação da igualdade, destinados a um sujeito abstrato e universal, uma 

'pessoan despida de particularidades. 

Embora a conquista desses direitos seja de inegável importância, não 

há como negar que sob a concepção liberal, acentuadamente individualista, 







diferentemente adota o processo de especificação do sujeito de direito, este 

visto em sua concreticidade e particularidade, na peculiaridade de suas 

relações sociais319. 

O sistema especial de proteção é integrado por declarações e por 

convenções que procuram responder a violações de direito. Dentre as  

Convenções, quatro são consideradas essenciais e, juntamente com a Carta 

Internacional de Direitos Humanos, "compõem o cerne do sistema jurídico- 

normativo dos direitos fundamentais do ser humanon320. São elas: 

- a Convenção Internacional Sobre a Eliminação de Todas as Formas de 

Discriminação Racial, de 1 96532 

- a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminaçáo 

Contra a Mulher, de 1979322 

- a Convenção Contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, 

Desumanos ou Degradantes, de 1984323 

- a Convenção Sobre os Direitos da Criança, de 198g3Z4. 

AO ratificar as quatro Convenções, cada um dos Estados-partes - entre 

eles 0 Brasil - corroborou as definições de discriminação racial, discriminação 

contra a mulher, tortura e criança nelas contidas; e ao ratificá-las cada um 

deles assumiu os seguintes compromi~~os: 

- adotar políticas destinadas a eliminação da DISCRIMINAÇÃO RACLAL; 

319 Flávia Piovesan, Direitos humanos e O direito ~O?IStitUcional internacional, segunda parte, 

VI, p. 188. 
320 ~~~é AUWS~O Lindgren Alves, A arquitehcm internacional dos direitos humanos, módulo 1, 

2.1., p. 86. 
321 Referida no item 4.2. do capítulo 4, as fls. 106 desta dissertaçáo. 
322 Referida no item 4.1. "a", do capítulo 4, às fls. 89 desta dissertaçáo. 
323 Assinada pelo Brasil em 231091 1985, foi ratificada, Sem reservas, em 28/09/ 1989; 
entrou em vigor internamente em 28/10/1989 e foi promulgada pelo Decreto no 40, de - 

15/02/ 1991. 
324 Referida no item 4.4. do capítulo 4, às fls. 128 desta dissertaçáo. 



- adotar políticas destinadas a eliminar a DISCRIMNAÇÃO CONTRA A 

MULHER; 

- adotar medidas eficazes e destinadas a impedir a prática de atos de 

TORTURA325; 

- e, finalmente, cada um dos Estados-parte assumiu o compromisso de 

adotar medidas apropriadas para assegurar a proteção da CRMNÇA. 

necessário ressaltar que tanto a Convenção Internacional Sobre a 

Eliminação de  Todas as  Formas de  DiscrnBinação Racial quanto a Convenção 

sobre a Eliminação de  Todas as  Formas de Discriminação Contra a Mulher 

incluem disposições de especial importância para a promoção da igualdade, 

pois estabelecem, como medidas não discriminatórias, as que forem 

irnplementadas em defesa ou em beneficio daqueles que se encontrem em 

situação de inferioridade na sociedade. Assim, não são consideradas como 

discriminação racial 

medidas especiais tomadas com o único objetivo de assegurar 
progresso adequado de certos grupos raciais ou étnicos ou de 
indivíduos que necessitem da proteçáo que possa ser necessária 
para proporcionar a tais grupos ou indivíduos igual gozo ou 
exercício de direitos humanos e liberdades fù ndamentais, 
contanto que tais medidas não conduzam, em conseqüência, à 
rnanutençáo de direitos separados para diferentes grupos raciais 
e não prossigam após terem sido alcançados os seus objetivos326. 

Igualmente, quanto ao tratamento homem-mulher, 

325 A tortura, nos termos do art. 1°, 5 1°, da Convenção, é assim definida: "qualquer ato pelo 
qual dores ou sofrimentos agudos, fisims ou mentais, Sã0 infligidos intencionalmente a uma 
pessoa a fim de obter, dela ou de uma terceira pessoa, infonnaçóes ou confissões; de castig& 
la por ato que ela ou uma terceira pessoa tenha cometido ou seja suspeita de ter cometido; de 
intimidar ou coagir esta pessoa ou outras pessoas; ou por qualquer motivo baseado em 
discrimi~çcío de qualquer nat~ieza; quando tais dores ou sofn'ment0~ são infligidos por um 
fincionário público ou outra pessoa no exercicio de funções publicas, OU por sua instigação, ou 
com o sac ou ~quiesdncia. Não se considerará como tortura as dores ou 
sofrimentos que sejam conse@ência unicamente de SanÇóes le@ima~, ou que sejam inerentes 
a tais sanções ou delas decorram" 
326 Parávdo quarto do artigo l 0  da Conven@o Internacional Sobre a Eliminagáo de Todas as 
Formas de Discriminação Racial. 
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igualdade, remete ao art. 5' da Constituição Federal, que, em seu ~ a p ~ P 3 3 ,  

a o  mesmo tempo e m  q u e  afirma o princípio da isonomia, veda distinções de 

qualquer natureza334 e confere especial des taque  a igualdade, pois garante, 

como um dos direitos invioláveis, o próprio direito a igualdade335. 

A igualdade n ã o  pode se r  dissociada da solidariedade, quando se trata 

da consecução dos objetivos fundamentais da República Federativa do 

Brasil. A solidariedade impõe-se como dever jurídico voltado para o alcance 

d o  objetivo da igual dignidade social e é nesse sent ido que podemos afirmar, 

com Maria Celina B. de MORAES: 

O princípio constitucional d a  solidariedade identifica-se com o 
conjunto de instrumentos voltados para garantir uma existência 
digna, comum a todos, em uma sociedade que se desenvolva 
como livre e justa, sem excluídos ou marginalizados336. 

Ressaltamos a especial importância desse  principio, q u e  tem por  

fundamento  ético a ideia de justiça distributiva, a ensejar a participação dos 

membros da comunidade no bem comum. Podemos então compreender 

333 UArt. 5 O  - 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, & 
liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade, nos termos seguintes: (...)". 
334 Significando que qualquer referência explícita a uma delas será, sempre, exemplificati~~, 
mesmo porque, nos termos do artigo 5", § 2", OS direitos e garantias expressos náo excluem 
outros, tanto os que decorrem do regime e dos princípios constitucionalmente adotados, 
quanto os de tratados internacionais em que a República é parte. 
335 Manoel Gonçalves Ferreira Filho, Comentários a constituição brasileira de 1988, vol. 1, 
titulo 11, capítulo I, p. 26. 
336 Maria Celina Bodin de Moraes, O pndp io  da solidariedade, p. 176. A análise 
empreendida pela autora percorre 0s diferentes sentidos do termo solidariedade para 
destacar o seu significado jurídico, e inclui a consideração da solidariedade & luz da 
frdentidade, um dos pilares da trilogia propugnada pela Declaraçáo dos Direitos do Homem 
e do Cidadão de 1789. Ressalta, nessa análise, a "lógica assistencialista" que perdurou, seja 
sob a forma de e beneficência", seja como dever do Estado (de todos, pofianto), 
com o da solidariedade "em torno da oposição eficiente-deficienten. Em 
decorréncia das a~i0lÓgiCas introduzidas no S ~ C U ~ O  XX e com a vontade 
individual cedendo lugar a pessoa humana, esta compreendida em sua dignidade e inserida 
no meio social, impõe-se o dever da solidariedade, não mais identificada com um 
"sentimento gené*o de fraternidade" (fiid. ,  P. 177- 178). 
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porque o princípio da solidariedade foi a base sobre a qual operou-se o 

reconhecimento dos direitos sociais como direitos humanos337. 

A solidariedade supõe a superação do individualismo338 nas relações 

sociais: a medida que a solidariedade se desenvolve, o indivíduo cede espaço 

à pessoa humana e a sua inserção E é importante destacar que o 

processo de inclusão da pessoa humana, respeitada em sua dignidade, não 

prescinde da responsabilidade, sendo estreita a vinculação entre 

solidariedade e responsabilidade social340. 

337 Fábio Konder Comparato, A afirmaçii.0 histórica dos direitos humanos, Introduçáo, p. 51- 
52. 
338 I3 especialmente esclarecedora a lição de Rosa Maria de Andrade Nery: "Em todas as 
vertentes do direito privado, ainda em nossos dias, se vê presente esse paradoxo da 
disposiçáo pessoal de o sujeito buscar a realização dos interesses dos seus, em detrimento 
do interesse dos outros, quase que numa reconstrução da antiga concepção tribo/cidade, 
principalmente no momento em que se busca definir aquilo que a ciência moderna 
denomina de função" (Rósa Maria B. B. de Andrade Nery, Apontamentos sobre o prindpio da  
solidariedade no sistema do direito privado, p. 67). A autora, para elucidar, oferece exemplos 
daquele paradoxo em segmentos do direito privado: no direito das sucessões, no direito de 
família, no direito de contratos, no direito da  empresa, na teoria geral do direito privado 
(Ibid., p. 67-68). 
339 "A pessoa humana, no que se difere diametraimente da concepção jurídica de indivíduo, 
há de ser apreciada a partir da sua inserçáo no meio social, e nunca como uma célula 
autonoma, um microcosmo cujo destino e cujas atitudes pudessem ser indiferentes as 
demaisn (Maria Celina Bodin de Moraes, O prindpio da  solidariedade, p. 177). 
340 Podemos citar, a propósito, a notícia veiculada pelo PNUD: Programa das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento, contendo a transcriçáo de discurso proferido por Carlos Lopez 
(Representante-residente do PNUD e Coordenador-residente do sistema das Nações Unidas 
no Brasil) na abertura da Expo Brasil Desenvolvimento Local, em Olinda, PE. Ao referir-se 
aos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio - ODM (derivados de conferências real-das 
pela ONU), Carlos Lopez explica que embora eles apontem "para algumas áreas prioritárias 
que precisam ser abordadas para eliminar a extrema pobreza, eles não constituem uma 
visão abragente do desenvolvimento, mas Sã0 l-narCOS referenciais, que oferecem indicações 
claras sobre o avanço do desenvolvimento inclusivo e equitativo nas sociedades". E, se 
atenta-os para o muito a ser realizado no sentido da diminuiçáo das desigualdades, é 
especialmente esclarecedora a seguinte &mação daquele representante da ONU no Brasil: 
"De fato, para chegarmos a uma agenda mínima do bem-estar humano, temos que lograr 0s 
seguintes objetivos até 2015: diminuir pela metade a proporção daqueles que sofrem com a 
extrema pobreza e a fome; garantir que as crianças e 0s jovens concluam o ensino básico; 
promover a igualdade entre homens e mulheres; reduzir a mortalidade de crianças e 
gestantes; debelar doenças como a AIDS e a malária; compatibilizar o desenvolvimento com 
a conservaçáo ambiental; e estabelecer parcerias mundiais para o desenvolvimento" 
( ~ i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ l  em: <http: /www.pnud.org.br>. Acesso em 241 1 112004). 
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Pensando nessa responsabilidade, de todos e de cada um, enfatizamos 

com Rosa Maria de Andrade NERY: 

12 no principio da solidariedade que devemos buscar inspiração 
para a vocação social do direito, para a identificação do sentido 
prático do que seja funaonalizaçiío dos direitos e para a 
compreensão do que pode ser considerado pari$cação e 
pacificação sociaP41. 

O princípio da solidariedade, "expressão mais profunda da 

sociabilidade que caracteriza a pessoa humanan342, tem uma função 

transformadora. Verificamos a sua ativa influência em mudanças como as 

que se verificaram no instituto da propriedade, no campo das relações 

contratuais, nas relações familiares e, sobretudo, no âmbito da 

responsabilidade civil343 344, exemplos significativos e que demonstram que a 

solidariedade é indissociável da sociedade que buscamos construir. 

Podemos então assegurar que há, na Constituição Federal, a 

necessária fundamentação para que medidas especiais sejam efetivamente 

tomadas com vistas a promoção da igualdade substancial. E, concordando 

com Maria Celina B. de MORAES, com ela afirmamos: 

Não há espaço, no projeto constitucional, para a exclusáo; mas 
também não há lugar para a resignação submissa, para a 
passiva aceitação da enorme massa de destituídos com que 
(mal) convivemos. De acordo com o que estabelece o texto da Lei 
Maior, a configuração de nosso Estado Democrático de Direito 
tem por fundamentos a dignidade humana, a igualdade 

341 Rosa Maria B. B. de Andrade Nery, Apontamentos sobre o principio da solidariedade no 
sistema do direito privado, p. 70. 
342 Maria Celina B. de Moraes, 0 prindpio da solidmiedade, p. 179. A "essencialidade" dos 
princípios fundamentais faz com que eles "desfrutem de preeminência, seja na realização 
pelos Poderes Públicos e demais destinatários do ditado constitucional, seja na tarefa de 
interpretá-los e, sua luz, interpretar todo O ordenamento constitucional" (Ibid., p. 168). 
3 4 w a r i a  Celina B. de Moraes oferece exemplos da transformaçáo social operada pela 
solidariedade, com destaque para O fato de que 0 direito subjetivo, nesse processo, deve 
estar em conson~cia com o interesse social (O principio da solidariedade, p. 179- 183). 
344 Q~~~~~ à alteração de ~rincipios de direito privado, por influência de razóes de ordem 
pública e de interesse social, vide considerações de Rosa Maria de Andrade Nery, 
A~~~~~~~~~~~ sobre o princípio da solidariedade no sistema do direito privado, p. 68-69. 
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substancial e a solidariedade social, e determina, como sua 
meta prioritária, a correção das desigualdades sociais e 
regionais, com o propósito de reduzir os desequilíbrios entre as 
regiões do País, buscando melhorar a qualidade de vida de 
todos os seus cidadáos.345. 

Ao estabelecer os objetivos fundamentais da República, o constituinte 

de 1 988 utilizou-se de verbos como construir, erradicar, reduzir, promover. 

Esses verbos conduzem a ação, de modo que é possível afirmar 

que se passou de uma igualização estática, meramente 
negativa, no que se proibia a discriminação, para um 
igualização eficaz, dinâmica, já que os verbos (...) implicam, em 
si, mudança de óptica, ao denotar "ação". Não basta não 
discriminar. É preciso viabilizar - e encontramos, na Carta da 
República, base para fazê-lo - as mesmas oportunidades346. 

Análise similar é desenvolvida por Cármen Lúcia Antunes ROCHA que, 

destacando o comportamento ativo que aqueles verbos designam, afirma que 

os objetivos fundamentais da República "são definidos em termos de 

obrigações transformadoras do quadro social e político retratado pelo 

constituinte quando da elaboração do texto constitucionaln; desse modo, diz 

a autora, 

todos os objetivos (...) traduzem exatamente mudança para se 
chegar a igualdade. Em outro dizer, a expressão normativa 
constitucional determina uma mudança do que se tem em 
termos de condições sociais, políticas, económicas e 
regi0nais3~~. 

A constatação de que a Constituição Federal é evidentemente voltada 

para a igualdade permite que objetivamente consideremos a real dimensão 

do conteúdo do preâmbulo da Constituição Federal de 1988: admitimos que 

náo somos uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, mas que 

345 Maria Celina B. de Moraes, Oprincípio da solidariedade, p. 168. 
3% Marco Aurélio Mendes de Farias Mello, bptica constitucional - A igualdade e as aNes 
afirmativas, p. 7. 
347 C-en Lúcia Antunes Rocha, aflmativa - o conteúdo democrático do pnndpio da 



ela deve ser construída segundo o modelo constitucionalmente determinado. 

Assim, é efetivamente possível pretender assegurar o exercício dos direitos 

sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o 

desenvolvimento, a igualdade e a justtça como valores supremos d e  uma 

sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia 

sociaF48. 

É nesse sentido que devemos compreender os dispositivos 

constitucionais. Sob esse enfoque e a luz da precedente fundamentação 

jurídica, parece-nos que a vigente Consti tuição cumpre a função de uma 

constituição atual, pois, como ensina Willis Santiago GUERRA FILHO, 

uma  constituição não mais se destina a proporcionar u m  
retraimento do Estado frente a Sociedade Civil, como no 
princípio do constitucionalismo moderno, com sua ideologia 
liberal. Muito pelo contrário, o que se espera hoje de uma 
constituição são linhas gerais para guiar a atividade estatal e 
social, no sentido de promover o bem-estar individual e coletivo 
dos integrantes d a  comunidade que soberanamente a 
estabelece349. 

348 Segundo o Relatório do Desenvolvimento Humano 2003, o Brasil é "parâmetm de 
desiguddaden, ostentando o índice de 0,61 na escala de Gini [medida de desigualdade de 
renda na qual o valor O (zero) corresponde 8 igualdade perfeita e o valor 1 (um) corresponde 
à desigualdade absoluta]. Não é O XxIaior coeficiente, pois há, entre os 175 países 
pesquisados, alguns com índices superiores, como é o caso de Namíbia, Botswana, 
República Centro-Africana e Suazilãndia ("Contrastes do Brasil no RDH 2003", matéria 
disponível em: <http: / /www.pnud.org.br>; acesso em 221 101 04). Internamente, as 
iniquidades se revelam em nível municipal, como indicam os índices de Gini supex-iores a 
0,8, tanto de Jutaí quanto de São Gabriel da Cachoeira (Amazonas). A adoção de outro 
critério (r-o entre a renda média dos 10% mais ricos e a dos 40% mais pobres) revela 
resultados e demonstra que: O problema "não está na concentração exagerada 
do dinheiro no topo da pirâmide, mas na miséria da basen. Um exemplo é dado por Poço 
Redondo, SE: seus moradores vivem, em média, com R$46,87 mensais e, entre os mais ricos 
de sua população, 20% recebem R$162,41. NOVO critério (a utilização de números abs<llutos 
em substituiçáo a valores relativos) t ~ ~ b é m  revela situaçóes de imensa desigualdade, como 
em Santana de p-aíba, SP, onde os 10% mais ricos têm renda média de R$4.500,36 e 0s 
20% mais pobres de R$28,27 mensais YDesigualdade de renda é maior dentro das próprias 
cidades", disponível em: <http:/ /www.pnud-org.br>; acesso em 221 10/2004). 
349 willis Santiago Guerra Filho, Direitos fundamentais, processo e princípio da  

proporcionalidade, p. 16. 
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O conceito de ação afirmativa, acompanhando a evolução desse 

mecanismo, sofreu alterações desde a sua implantação em 1965. Segundo 

Joaquim B. Barbosa GOMES, na fase de sua introdução as ações afirmativas 

eram definidas como um "encorajamenton do Estado para que empresas e 

escolas passassem a incluir, em sua composição, representantes de 

diferentes grupos; era propósito do Estado que decisões pertinentes ao 

acesso à educação e ao mercado de trabalho passassem a considerar 

positivamente fatores como sexo, cor, ração, origem nacional, então 

irrelevantes para os que detinham poder de decisão. 

Mais tarde, talvez por causa dos parcos resultados obtidos no início de 

sua instituição, as ações afirmativas passaram a ser relacionadas com a 

efetivação da  igualdade de oportunidades; assim, para que fosse garantido o 

acesso de representantes de minorias, houve a imposição de cotas a 

instituições educacionais e a setores do mercado de trabalho. Nessa fase 

também se deu o estabelecimento de metas estatísticas e as ações 

afirmativas estiveram vinculadas ao atingimento dos objetivos fxados para a 

inclusão de negros e de mulheres, tanto no mercado de trabalho quanto em 

instituições de ensino. 

Hoje as ações afirmativas podem ser assim definidas: 

Conjunto de políticas públicas e privadas de caráter 
compulsório, facultativo ou voluntário, concebidas com vistas 
ao combate a discriminação racial, de gênero, por deficiência 
física e de origem nacional, bem como para corrigir ou mitigar 
0s efeitos presentes da discriminação praticada no passado, 
tendo por objetivo a concretização do ideal de efetiva igualdade 
de acesso a bens fundamentais com a educação e o emprego352. 

O mecanismo da ação afirmativa sofreu mutação e com ele também se 

alterou o do principio da igualdade, pois com a implantação de 

332 Joaquim B Barbosa Gomes, CO-der-s sobre 0 instituto da açüo afirmativa, p. 55,  
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Com efeito, a igualdade e a discriminação pairam sob o binõmio 
inclusão-exclusão. Enquanto a igualdade pressupõe formas de 
inclusão social, a discriminação implica na violenta exclusão e 
intolerância a diferença e diversidade. Assim, a proibição da 
exclusão, em si mesma, não resulta automaticamente na 
inclusão. Logo, não é suficiente proibir a exclusão, quando o 
que se pretende é garantir a igualdade de fato, com a efetiva 
inclusão social de grupos que sofreram e sofrem um consistente 
padrão de violência e discriminação355. 

Tendendo a eliminar a discriminação proibida, a discriminação inversa 

requer medidas concretas de favorecimento a grupos ou classes de pessoas 

cuja história é de marginalização. Opera-se, pois, com o tratamento desigual 

a desiguais: 

Consiste ela, no fundo, ao tratamento desigual, em favor 
de minorias - negros, imigrantes etc. - ou das mulheres - a 
maioria - dado pela lei, não para corrigir uma diferença 
individualizada, mas decorrente de uma situação persistente de 
desvantagem económica e social do grupo. 

Tal desvantagem - insista-se - é do grupo a que pertence 
o indivíduo em causa. Resulta, por exemplo, das seqiielas da 
escravidão, da discriminação racial, da falta de acesso à 
instrução, do "machismo" etc. 

Isso somente pode ser corrigido - é a ratio do sistema - 
por uma politica legislativa e administrativa de favorecimento 
em prol dos grupos prejudicados em detrimento dos demais 
grupos que não sofreram a desvantagem. Essa idéia não é 
disparatada. Ajusta-se ao tratamento desigual dos desiguais, na 
medida da desigualação356. 

A ação afirmativa é destinada a sujeitos especificados pela cor, sexo, 

raça, idade (ou por outra definição objetivamente considerada) e que, pela 

sua situação de desigualdade, são destinatários de benefícios destinados a 

propiciar-lhes acesso a bens que, de outro modo, não lhes seriam acessíveis. 

Assim, inclui-se, entre os objetivos d a  ação afirmativa, o alcance de uma 

355 ~ l g ~ i ~  Piovesan, Direitos humanos e O direito constitucionaI internacional, segunda parte, 
VI, p. 191-192. 
336 ~~~~~l GonGalves Ferreira Filho, A democracia no limiar do s&culo XXI, Cap. 11, B (e) ,  p. 



situação em que as  minorias seja facultada a obtenção de meios necessários 

para se colocarem em igualdade de condições e de oportunidades com a 

maioria. 

Para além dessa finalidade, porém, a discriminação positiva tende a 

promover 

transformações de ordem cultural, pedagógica e psicológica, 
aptas a subtrair do imaginário coletivo a idéia de supremacia e 
de subordinaç~o de uma raça em relação a outra, do homem em 
relação a mulher"357. 

Portanto, além da eliminação da injusta discriminação, as ações afirmativas 

atuam no sentido do reconhecimento da importância do pluralismo e da 

diversidade, desempenhando importância fundamental para que seja contida 

e reprimida a discriminação atual. 

Esse aspecto das ações afirmativas é ressaltado por Luis R. Cardoso de 

OLIVEIRA que, ao analisar a introdução de cotas para negros em 

universidades públicas, enfatiza o seu "potencial transformador" no "plano 

simbólico", explicitando que as  cotas constituem importante "instrumento de 

combate ao racismo" e que essa importância supera o valor das conquistas 

materiais que proporcionam358. 

357 Joaquim B. Barbosa Gomes, Consideraç6es sobre o instituto da ação afimu&.va, p. 57. 
358 Segundo o autor, "o estabelecimento de um percentud mínimo de vagas para negros nas 
Universidades públicas faria Com que a discriminação racial, e a sua inaceitabilidade numa 
sociedade democrática, fosse dramatizada periodicamente (quando da realizaçao dos 
vestibulares) viabilizand~ a intemdização do problema através da mobilizaçgo dos 
sentimentos dos atares em segmentos expressivos da sociedade e contribuindo, assim, para 
a rearticulaçao entre esfera e espaço públicos no Brasil, pelo menos no que concerne à 
cfitica a nossas cotidianas de discriminação cívica contra negros e cidadãos 
desprivilegiados de uma maneira geral" (Luís R. Cardoso de Oliveira, Racismo, direitos e 

cidadania, p. 87-88). 
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Vemos, portanto, que a ação positiva não é meramente o resultado de 

uma obrigação moral, porque também objetiva a correção do "balanço 

histórico", ou seja, "compensar os negros, outras minorias em desvantagem 

e as  mulheres pela discriminação sofrida no passadon362. 

Um outro objetivo da discriminação inversa refere-se a possibilidade 

de haver, nas mais diversas áreas da esfera pública e da esfera privada, uma 

efetiva representatividade de grupos minoritários; desse modo, a ocupação 

das posições no mercado de trabalho e nas atividades estatais estará 

harmonizada como "caráter plúrimo da sociedade" e terá, como um dos seus 

efeitos, a eliminação de barreiras, artificiais e invisíveis, que dificultam o 

acesso de negros e mulheres363. 

A criação de "personalidades emblemáticas" é outra das metas da 

discriminação positiva e sua importância é significativa no campo da 

mobilidade social ascendente. A existência de "modelos vivosn, 

representantes de minorias, pode servir de exemplo aos mais jovens, 

indicando que não há obstáculos intransponiveis e que há possibilidade de 

ascensão. Assim, a s  ações afirmativas podem amar como mecanismo de 

incentivo a educação e ao aprimoramento de jovens364. 

5.4. Critérios e modalidades de ações afirmativas 

AS ações afirmativas constituem discriminações justas que se 

concretizam através da distribuição de recursos sociais como empregos, 

moradias, educação, de modo a promover o objetivo final da igualdade365. A 

sua adoção não deve resultar em violação ao princípio da igualdade, cautela 

362 Sérgio Abreu, 0s descaminhos da tolerdncia, Cap. 11,  p. 104. 
363 Joaquim B. Barbosa Gomes, Consideraçóes sobré, o instituto da ação afirmativa, p. 59. 
364 Joaquim B. Barbosa Gomes, Considerações sobre o instituto da  ação afirmativa, p. 59-60, 
3" Sérgio Abreu, 0s descaminhos da tolerância, Cap. 11 ,  p. 104. 
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Observamos que os dois grupos de requisitos não diferem 

fundamentalmente entre si e demonstram que a formulação e a implantação 

de discriminação inversa requer objetividade e rigor. Esses requisitos 

revelam conformidade as exigências apontadas por Celso Antônio Bandeira 

de MELLO. Segundo este autor, para- que u m  discrímen legal seja "convivente 

com a isonomia", devem concorrer quatro elementos: 

a) que a desequiparação não atinja de modo atual e absoluto, 
um só indivíduo; 

b) que as situações ou pessoas desequiparadas pela regra de 
direito sejam efetivamente distintas entre si, vale dizer, 
possuam características, traços, nelas residentes, diferençados; 

c) que exista, em abstrato, uma correlação lógica entre os 
fatores diferenciais existentes e a distinção de regime jurídico 
em função deles, estabelecida pela norma jurídica; 

d) que, in concreto, o vínculo de correlação supra-referido seja 
pertinente em função dos interesses constitucionalmente 
protegidos, isto é, resulte em diferenciação de tratamento 
jurídico fundada em razão valiosa - ao lume do texto 
constitucional - para o bem público370. 

Hebe Mabel LEONARDI DE H E R B ~ N  indica as seguintes precauções 

para que a ação positiva não promova a violação do principio d a  igualdade: 

a) Cada programa deve ser desenvolvido por tempo limitado, 
para que seja mantida discussão atuahzada sobre a sua 
necessidade. 

b) A sua vigência deve ser destinada ao rompimento de  certa 
inércia social relativamente a atitudes, crenças e prejuízos que 
afetam grupos minoritários e mulheres. 

c) A sua implementação deve ser analisada com cautela (lei, 
programa, regulamento) para que não suscite reações que 
venham a piorar a situação dos potenciais beneficiados. 
Tratamento preferencial não equivale a privilégio. 

370 Celso Antônio Bandeira de Mello, 0 conteúdo jurídico do princípio d a  igualdade, p. 4 1. 
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d) Igualdade não é uniformidade. Devem ser respeitados, nos 
grupos minoritários, seus usos, costumes, língua e cultura 
característicos371. 

A s  ações afirmativas têm sido identificadas com o sistema de cotas372. 

Essa identificação é imprópria, pois altamente restritiva. A discriminação 

inversa abarca mecanismos diversos, parecendo-nos que mais propriamente 

constitui um gênero, sendo a cota uma das suas espécies, ou uma das 

estratégias passíveis de implementação. 

Definida, como vimos anteriormente, como um conjunto de políticas 

públicas e privadas de caráter compulsório, facultativo ou voluntário, 

voltadas para a concretização da igualdade, seu objetivo precípuo é o 

combate a discriminação atual e a neutralização dos efeitos da discriminação 

estrutural, enraizada na sociedade; assim, a amplitude das políticas, deve 

ser tão maior quanto mais profundas forem as  desigualdades; e as 

estratégias devem ser aquelas que, ante as  circunstâncias, se mostrarem 

mais eficientes ao enfrentarnento dos problemas e a sua solução. Além do 

sistema de cotas, poderão ser utilizados outros mecanismos, tais como o 

estabelecimento de preferências, o sistema de bônus, incentivos fiscais ou 

outros, que estimulem a inclusão de pessoas perteilcentes a grupos ou 

minorias marcados pela desigualdade373. 

Em suma, as modalidades de ações positivas devem ser adequadas ao 

combate da discriminação, observadas as situações concretas. 

5.5. A concretizaçáo de açóes afirmativas no Brasil 

371 Hebe M. Leonardi de Herbón, La ~0fIStit"~ibn n.aci0nal y discriminacihn, p. 315. 
372 Joaquim B. Barbosa Gomes, Considerações sobre O 11zstitUto d a  açáo afimativa, p. 79. 
373 Joaquim B Barbosa Gomes, Consideraç6es sobre O in.Stihf0 d a  açáo afirmativa, p. 80-8 1. 

170 







A discriminação de gênero, fruto de uma longa tradição 
patriarcal que não conhece limites geográficos tampouco 
culturais, é do conhecimento de todos os brasileiros. Entre nós, 
o status de inferioridade da mulher em relação ao homem foi 
por muito tempo considerado como algo qui va de soi, normal, 
decorrente da própria "natureza das coisas". A tal ponto que 
essa inferioridade era materializada expressamente na nossa lei 
civi1378. 

A discriminação de gênero foi constitucionalmente abolida em 1988. 

Ante a situação de concreta desigualdade estrutural, porém, a igualdade não 

poderia ser de fato alcançada apenas com a sua proclamação e com a 

vedação d a  discriminação: impunham-se medidas efetivas de promoção d a  

igualdade material. A Constituição Federal de 1988 consolida reivindicações 

de grupos organizados de mulheres, sempre voltados para a alteraçao d a  

condição feminina, e atuantes no sentido de tornar substancial a igualdade 

entre homens e mulheres: 

A experiência do movimento organizado de mulheres, no Brasil, 
oferece um excelente exemplo de como se pode utilizar a lei em 
favor da melhoria do status jurídico, da condição social, do 
avanço no sentido de uma presença mais efetiva no processo de 
decisão política. Ao longo de quase todo o século XX, com mais 
intensidade em algumas décadas do que em outras, as 
mulheres brasileiras conseguiram vitórias expressivas. Algumas 
vezes, abolindo dispositivos legais discriminatórios, outras, 
conseguindo aprovar novas leis que reconheciam direitos 
fundamentais e ampliavam garantias379. 

Também a legislação infraconstitucionai contém exemplos de ações 

afirmativas d a  atuação d a  mulher, como é o caso das  leis no 9100/ 1995 e 

9504/1997 que "tiveram a virtude de lançar o debate em torno das  ações 

afirmativas e, sobretudo, de tornar evidente a necessidade premente de se 

implementar de maneira efetiva a isonomia em matéria de gênero em nosso 

pais"380. Essas leis, que tratam da  participação d a  mulher na  vida política e 

nas  instbcj,as de poder, instituíram O mecanismo de cotas de candidaturas 

378 Joaquim B. Barbosa Gomes, Consideraçóes sobre o instituto da  ação afirmativo, p. 70. 
379 Yasmin Ximenes dos Santos, OS direitos femininos e a lei, p. 115. 
380 Joaquim B. Barbosa Gomes, Considerações sobre O instituto da açáo afvmatiws p. 70-7 1. 
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femininas: a Lei 9100/ 1995 dispôs sobre percentual mínimo de 20% de 

candidaturas de mulheres; foi modificada pela Lei 95041 1997 que elevou o 

mínimo para 30%. 

0 art. 37, VIII, da Constituição Federal, prevê a reserva de percentual 

de cargos e empregos públicos para pessoas portadoras d e  demência. Esse 

é também um exemplo de discriminação positiva, sendo que a expressa 

determinação foi materializada na lei no 8.1 12 / 1990, pela qual ate 20% das 

vagas oferecidas em concursos públicos podem ser preenchidas por pessoas 

deficientes, desde que aprovadas e desde que o exercício das atribuições seja 

compatível com a sua deficiência. 

Essa regra não viola o princípio da isonomia, como bem esclarece 

Barbosa GOMES: 

Em primeiro lugar, porque a deficiência fisica de que essas 
pessoas são portadoras traduz-se em uma situação de nítida 
desvantagem em seu detrimento, fato este que deve ser 
devidamente levado em conta pelo Estado, no cumprimento do 
seu dever de implementar a igualdade material. Em segundo, 
porque os deficientes fisicos se submetem aos concursos 
públicos, devendo necessariamente lograr aprovação. A reserva 
de vagas, portanto, representa uma dentre as diversas técnicas 
de implementação da igualdade material (. . .)381. 

O art. 170, IX, da Constituição Federal, determina uma ação positiva 

ao prever tratamento preferenáal para empresas d e  pequeno porte. A esse 

respeito diz Cármen Lúcia Antunes ROCHA: 

I3 certo que a desigualação favorecedora, aqui, não tem a 
mesma natureza daquel'outras introduzidas em passagens 
diversas do texto constitucional, quer-se dizer, não tem a 
mesma natureza de condiçiio pessoal, étnica, racial, ou algo no 
gênero. 

38 i joaquim B. Barbosa Gomes, Considerações sobre o instihto d a  ação af innat iq  p. 73-74. 
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36,2. Os dados são ainda mais graves quando se analisa a questão a partir 

da raça: em média, a taxa de homicídios de negros e 65% superior a de 

brancos. 

b) A s  desigualdades baseadas em raça, classe social, gênero e localidade 

geográfica são "dramáticas" no campo da mortalidade infantil: apesar dos 

avanços obtidos na última década, registram-se 27,8 óbitos em cada mil 

crianças nascidas vivas (dado de 2002). No entanto, a s  disparidades 

persistem: o Nordeste mantém índices acima de 40 por mil e a região Sul 

registra 17,9 por mil. A mortalidade infantil entre crianças indígenas chega a 

55,9 por mil. 

Para além dos dados acima, o texto veiculado pelo UNICEF informa 

que, para assegurar a implementação dos direitos das crianças, o Brasil 

precisa aumentar a alocação de recursos orçamentários. Mas o país também 

deverá incluir, no seu próximo relatório, informações sobre o número de 

casos de tortura ou tratamento desumano ou degradante de crianças, assim 

como o número de autores dessas práticas que tenham sido condenados; 

deverá fortalecer o monitoramento do sistema de adoção de crianças, 

investigár os casos de exploração sexual e implementar regras sobre a 

Justiça Juvenil, incluindo medidas sócio-educativas em todo o País. 

Tais informações, em parte revelam a real situação da infância 

brasileira. É preciso ressaltar, no entanto, que, por pior que seja essa 

realidade, há disponíveis, hoje, meios de controle e de acompanhamento das 

ações voltadas para a proteção da criança e do adolescente: adotando a 

teoria da proteção integral, a Constituição Federal de 1988 reconhece a sua 

circunstância de pessoas em desenvolvimento, e, em decorrência, deve 

considerar prioritariamente as  suas necessidades. 



O art. 230, da Constituição Federal, prevê tratamento diferenciado a 

pessoas idosas, sendo que os programas destinados ao seu amparo devem 

ser preferencialmente executados nos seus lares. O dispositivo 

constitucional também determina a gratuidade dos transportes coletivos 

urbanos aos maiores de 65 anos. 

Considerados os problemas que afetam o idoso, a Presidência da 

República criou, através do Decreto no 4.227, de 13 de maio de 2002, o 

CNDI - Conselho Nacional dos Direitos do Idoso, vinculado ao Ministério da 

Justiça. E a Lei no 8.842, de 04/01 / 1994, dispôs sobre a política nacional 

do idoso. 

Além das disposições constitucionais específicas, também 

encontramos, na legislação infra-constitucional, outros importantes 

exemplos de discriminações positivas, como os que a seguir indicamos, a 

titulo de exemplos: 

a) Lei no 9.085/ 1995, promulgada pela Assembléia Legislativa do Estado de 

São Paulo, que prevê incentivos a empresas que tenham, ao menos, 30% dos 

seus furicionários com idade superior a 40 anos385. 

385 Contra ela o Governador do Estado ajuizou Ação Direta de Inconstitucionalidade. Os 
ministros do Supremo Tribunal Federal, entretanto, em sessáo plenária realizada em 
29 / 08 / 2002, declararam constitucional a concessão de incentivos nos pagamentos de IPVA 
(Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores), as empresas de São Paulo que se 
enquadrem naquela previsão legal. A notícia desse fato (veiculada pela Ordem dos 
Advogados do Brasil - Sã0 Paulo, através do seu boletim diário Clipping Jur de 
3 1 / 081 2002), reproduz trecho de parecer do Procurador-Geral da República, Geraldo 
Brindeiro, nos seguintes termos: "O incentivo a contratação de pessoas com mais de 40 anos 
justifica-se em razão da situação diversa em que se encontram os trabalhadores de 
diferentes faixas etáriasn. No mesmo sentido manifestou-se a relatora do processo, ministra 
Ellen Gracie, ao considerar que "a Assembléia Legislativa paulista procurou atenuar o 
quadro característico do mercado de trabalho brasileiron, utilizando-se "legitimamente do 
caráter extrafiscal que pode conferir aos tributos para estimular uma conduta por parte do 
contribuinte, abrindo máo de uma parte da receita do estado para tentar equilibrar a 
situação de desigualdade social". Parece-nos inegável que a concessão do incentivo constitui 
uação ou "discriminação inversan, cujo objetivo é diminuir a situação de 
desigualdade vivida por trabalhadores com idade superior a 40 (quarenta) anos. Se os 
problemas são tão graves a partir dessa faixa etária, a ponto de serem requeridos incentivos 
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b) O reconhecimento de que a nossa realidade é marcada pela exclusão e 

pela marginalização levou o Brasil a instituir, no âmbito da Administração 

Pública Federal o Programa Nacional d e  Açóes Afirmativas (Decreto no 4.228 

de 13 de maio de 2002) que prevê medidas administrativas e de gestão 

estratégica, entre as quais a observância, por seus órgãos, "de requisito que 

garanta a realização de metas percentuais de participação de 

afrodescendentes, mulheres e pessoas portadoras de deficiência no 

preenchimento de cargos em comissão do Grupo - Direção e Assessoramento 

Superiores - DASn, como expressa o seu artigo SO, I. 

c) Em 131 1212002 o Congresso Nacional converteu em lei, que recebeu o no 

10.558, a Medida Provisória no 6312002, pela qual foi criado o "Programa 

Diversidade na Universidaden, no âmbito do Ministério da Educação, com a 

finalidade de implementar e avaliar estratégias para a promoção do acesso 

ao ensino superior de pessoas pertencentes a grupos socialmente 

desfavorecidos, em especial afrodescendentes e indígenas. 

d) Destacamos, no campo da educação, as  experiências pioneiras, tanto da 

Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) e da Universidade Estadual 

do Norte Fluminense (UENF), quanto da Universidade de Brasília (UnB), que 

introduziram sistema de cotas para acesso de afrodescendentes a seus 

cursos. Essas iniciativas foram cercadas de celeuma e geraram intensos 

debates; há, inclusive, o registro, contra a lei estadual fluminense, de açáo 

direta de inconstitucionalidade proposta pela Confederação Nacional dos 

Estabelecimentos de Ensino (CONFENEN) . 

Ainda que o sistema de cotas seja muito criticado, outras instituições vêm 

tomando iniciativas similares. fi O caso da UNIFESP (Universidade Federal de 

são Paulo) que, para o vestibular 2005, aumentou em 10% o número de 

como o que acabamos de abordar, nos gmpos de idade mais elevada a situacão de 
dificuldade certamente se agrava. 
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vagas de seus cinco cursos, reservando-as para negros e índios egressos da 

rede pública de ensino. Registramos, também, que o Governo Federal, pelo 

Ministério da Educação, elaborou projeto de lei no 3627/2004, objetivando a 

instituição de Sistema Especial de Reserva de Vagas para estudantes 

egressos de escolas públicas, em especial para negros e indígenas, nas 

instituições públicas federais de educação superior. Igualmente há, em São 

Paulo, o projeto de lei no 53012004, que objetiva a instituição de vagas nas 

universidades e faculdades públicas estaduais, tanto para alunos das 

escolas públicas, como para afrodescendentes e indígenas. E o Estado de 

São Paulo, por sua Assembléia Legislativa, analisa a introdução de cotas nas 

faculdades e universidades estaduais, para alunos egressos de escolas 

públicas, afrodescendentes e indígenas: é esse o objeto do Projeto de Lei no 

53012004. 

A Lei Federal no 1 1.096, de 1310 1 12005, instituiu o Programa Universidade 

para Todos - PROUNI, destinado a concessão de bolsas de estudo integrais e 

parciais (de 50% e de 25%), para estudantes de cursos de graduação e 

seqüenciais de formação específica, em instituições de ensino superior, 

cabendo a estas a isenção dos impostos e das contribuições especificadas. 

Esses são apenas alguns exemplos de ações afirmativas. Muito mais 

pode e deve ser realizado para que a igualdade material de todos seja 

alcançada; nesse sentido, os favorecimentos previstos a grupos devem ser 

recebidos como "baliza fundamental para a aplicação devida e justa do 

principio da igualdade jurídica sustentador do sistema constitucionaln386. 

Se observarmos as análises e os dados estatísticos que compõem o 

retrato atual da situação das mulheres, dos negros, dos deficientes, dos 

velhos, das crianças, veremos que a igualaçã0 é, certamente, um longo 

386 Cármen Lúcia Antunes Rocha, A Ç ~ O  afirmativa - 0 conteúdo democrático do pdndpio da 
igualdadejurídica, p. 96. 
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processo, pois as desigualdades são expressivas e o seu enfretamento 

demanda tempo. Citamos, para ilustrar, os seguintes dados divulgados pelo 

PNUD: Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, em artigo 

intitulado Relatório destaca desníveis entre raças, referente ao Relatório 

Nacional de Acompanhamento dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio 

(ODM) : 

Um dos maiores problemas que continuam manchando os 
índices brasileiros é a grande desigualdade social e econômica 
que separa brancos e negros. Enquanto 86% das pessoas que 
forma o 1% mais rico da população brasileira são brancas, entre 
os 10% mais pobres, 65% são pretas e pardas. O abismo racial 
fica mais evidente na questão da educação. Se no ensino 
fundamental, a quantidade de alunos brancos e negros é 
praticamente a mesma (94,7% dos brancos estão na escola e 
92,7O/0 dos pretos e pardos), nos ensinos médio e superior as 
diferenças começam a aparecer. Entre os estudantes de ensino 
médio, a quantidade de brancos é quase o dobro da de pretos e 
pardos (52,4% para 28,2%). No ensino superior, os brancos sáo 
cerca de quatro vezes mais (15,5% contra 3,8%). (...) A 
defasagem na educação acaba se refletindo na remuneração dos 
profissionais. Mesmo com 12 anos ou mais de estudos, os 
pretos e pardos ganham quase 40% a menos por hora que os 
brancos com o mesmo tempo de formação. Em média, os 
bran'cos recebem uma remuneração duas vezes maior do que a 
que a população preta e parda ganha. Se for somada a 
desigualdade existente também entre os sexos, percebe-se que é 
muito mais difícil para uma mulher negra conseguir um 
emprego com rendimentos elevados do que para os outrosn387. 

Esses dados e informações não oferecem o retrato completo da  

situação de desigualdade que se verifica entre negros e brancos. Constituem, 

tão somente, um exemplo das conseqüências produzidas pela discriminação, 

que devem ser neutralizadas. Eis porque julgamos que ações positivas são 

francamente procedentes e necessárias, não devendo, contudo, permanecer 

restritas ao sistema de cotas. 

"7 Artigo disponível em: <http:/ /www.pnud.org.br>. Acesso em 221 10/2004. 



Consideramos, afinal, que é recente a consciência de que as diferenças 

devem ser respeitadas, o que exige empenho para que o aprendizado da 

convivência igualitária, em todos os setores da sociedade, adquira expressão. 

Assim, a resistência aos mecanismos de discriminação inversa e a s  

dificuldades que se oferecem a sua implantação não podem ser admitidas 

como impossibilidades. 



Partimos da noção de intolerância, que, em sua origem, era vinculada 

a questão religiosa e consideramos as  transformações do seu significado, até 

chegarmos a atual concepção que, suplantando aquele vínculo, sem excluí- 

10, adquiriu maior amplitude, num processo correlativo ao ocorrido com a 

noção de tolerância, hoje dotada de sentido plural. Enfatizamos 0s 

procedimentos de exclusão, próprios de manifestações de intolerância, para 

evidenciar que ela pode apresentar aspectos de horror, de ódio, de absoluta 

recusa do diferente, expressões inequívocas da face sombria do ser humano, 

assim como pode manifestar-se em formas menos radicais, embora também 

graves, como a indiferença, a desconfiança, a antipatia. Procuramos 

salientar que a intolerância, em sua forma selvagem, não pode ser 

erradicada, mas deve ser vencida, domesticada por meio da  educação para a 

tolerância, num processo de reconhecimento e de aceitação do Outro que, 

embora diferente do Eu, é seu semelhante. 

A consciência da força lesiva da intolerância, em todo o mundo, é tão 

relevante que, para combatê-la, a UNESCO proclamou a Declaração dos 

Princípios da  Tolerância. Este instrumento internacional concebe a educação 

como o meio mais efetivo de prevenção da intolerância, que não pode ser 

contida por imposição. A educação não se alinha & idéia de não tolerar a 

intolerância; trata-se, muito mais, de aprender a aceitar a diversidade de 

idéias, exceto da idéia que nega a tolerância. Eis porque, embora 

reconhecendo a sua eficiência, observamos que o processo de educação é 

lento; e, em decorrência, a intolerância permanece como um desafio a ser 

vencido. 



O estudo procurou demonstrar o sentido de injustiça presente na 

conduta discriminatória, que se concretiza em atos que objetivam inferiorizar 

o Outro pela sua diferença. Pudemos verificar que a discriminação, nascida 

da intolerância e por ela alimentada, recusa o diferente, adere ao 

preconceito, separa e hierarquiza pessoas. A discriminação se opera de 

variados modos, porque é imenso o campo para a atuação injustamente 

discriminatória; e as condutas dessa natureza sofrem processos de perversa 

"especialização". 

A intolerância e a discriminação afrontam princípios e fundamentos da 

mais alta significação. Nega a dignidade da pessoa humana e afronta a 

igualdade. A dignidade da pessoa humana é especialmente afetada pelas 

situações de intolerância, o que: já se encontra implicitamente admitido nas 

situações de desigualdade: afinal, se em tais circunstâncias as pessoas são 

negativamente qualificadas pelas suas diferenças, ao lhes ser negada a 

igualdade deixam de ser reconhecidas em sua dignidade. 

A igual dignidade das pessoas pressupõe a inexistência, entre elas, de 

diferenças ontológicas e é este o fundamento da igualdade construída com o 

reconhecimento de particulares diferenças. A dignidade, atributo intrínseco 

de todos e de cada uma das pessoas humanas, é valor supremo e 

fundamento do nosso ordenamento jurídico, seu centro e seu fim. 

A pessoa humana, considerada em sua dignidade, é o valor-fonte do 

direito. Partimos da idéia de que o homem é a base do processo cultural e de 

toda a axiologia; ele é valor fundamental, vale por si mesmo. Tendo 

consciência de que é e deve ser, transforma a natureza, inova, constrói. Ao 

tomar consciência de sua capacidade de valorar, de superar e de inovar, 

coricebe-se como pessoa. Valendo por si mesma, sendo única, singular, 

valendo pela sua humanidade e assim reconhecida, a pessoa é, 

essencialmente, sujeito. Vista em sua inteireza, em sua dignidade ontológica 
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de pessoa humana e de sujeito, é a pessoa que deveria ter sentido para a 

sociedade e para o Direito. E, também ela, a pessoa que sofre a injusta 

discriminação e vive a dor desse dano. Eis a importância do reconhecimento 

da discriminação como ato ilícito, que atua violentamente contra a 

humanidade da pessoa. 

A igualdade é estranha para o intolerante, na medida em que 

pressupõe a diferença. Somos diferentes e somos iguais: nascemos diferentes 

e construímos nossa igualdade. Essa análise é de especial relevância para a 

compreensão do tema da discriminação, porque as  diferenças individuais, 

intrínsecas aos seres humanos, constituem a sua identificação e 

demonstram a sua riqueza. A esse aspecto positivo da diferença, entretanto, 

opõe-se a desigualdade que, alimentada pela intolerância, tem sempre, em 

sua raiz, uma diferença, objeto de recusa. Assim, também os processos de 

desigualdade, construídos em oposições de uns e outros, estão radicados na 

intolerância. Podemos afirmar, sob esse viés, que a educação para a 

tolerância, voltada para a domesticação da intolerância, é, também, 

educação para a igualdade. 

Ao focalizar o binômio igualdade-diferença, implicitamente integramos, 

ao processo de analise do tema, o princípio da universalidade, pois o 

consideramos pelo seu sentido de igualdade de todos as pessoas respeitadas 

em sua dignidade. É evidente, no entanto, a necessidade de atenção ao 

perigo da abstração historicamente registrado e que, de algum modo, 

remanesce em redutos de intolerância. Nesse processo, a alguns que se 

identificam com "modelos" instituídos ou de outro modo tomados como 

paradigmas, é atribuída a qualidade de sujeito; e outros, que não alcançam 

aquela correspondência, são alijados, advindo, como resultado, um processo 

de divisão dos seres humanos em categorias hierarquizadas. Eis porque não 

podemos reconhecer a efetividade da igualdade. 



Assim como é ineficaz proibir a intolerância, não basta proclamar a 

isonomia: a igualdade deve ser aprendida, aceita e praticada. Sob esse 

enfoque, também a igualdade permanece, de fato, como um ideal a ser 

alcançado, como atestam os muitos exemplos de preconceitos e 

desigualdades e racismos que marcam as relações sociais e privadas, e que 

comprovam a efetividade daquele lado sombrio do ser humano. 

Abordamos igualdades e condutas discriminatórias que podem 

afrontá-las e destacamos algumas hipóteses de discriminação injusta, sem 

preocupação de esgota-las em um elenco. Pareceu-nos evidenciado que 

diversos são os modos de abordagem dessas questões, como demonstram os 

casos concretos analisados. Os exemplos citados demonstram a concreta 

inadmissão da pluralidade, a incapacidade de convivência com o diferente, 

este personificado como mulher, homossexual, judeu, negro, nordestino, 

crente, ateu, operário, velho, jovem, gordo, baixo ... Os seus nomes, 

quaisquer que sejam, revelam, e de forma plural, a desigualdade e a 

negação da dignidade .da pessoa. 

A personificação revela um outro aspecto destacado em nosso estudo, 

o da discriminação estrutural, cuja soluçao depende de políticas de 

discriminação inversa. Estas se põem a serviço da igualdade substancial e se 

destinam a promover a inclusão de grupos tais como mulheres, crianças, 

negros, deficientes.. . Esses grupos, mantidos em situação de duradoura 

inferioridade, requerem ações afirmativas que lhes permitam não somente 

superar as desigualdades que os distanciam de outros segmentos da 

sociedade, mas que também os coloquem em igualdade de condições e de 

oportunidades com a maioria. 

Podemos então constatar que os mecanismos de discriminação 

inversa, as chamadas açóes afirmativas, constituem a face justa da 

discriminação e se apresentam como remédios necessários para que efeitos 



persistentes da injusta discriminação sejam sanados. São vários os 

mecanismos disponíveis, porém entre eles ganhou relevo o sistema de cotas. 

E importante ter presente, no entanto, que a observação da situação 

concreta é que revelará as  modalidades de ações positivas cabíveis, devendo 

ser aplicadas tantas quantas necessárias para que a inclusão se efetive. 

Consideramos, quanto aos recursos para coibir as práticas violadoras 

dos direitos e da humanidade da pessoa, que, para além da 

responsabilidade civil, em sua ação pontual, o meio mais efetivo é a 

educação para a tolerância e para o respeito a dignidade da pessoa. Afinal, 

se a tolerância é um aprendizado necessário, cumpre nele reconhecer uma 

atuaçáo moral, desenvolvida na esfera do ser, preparando o indivíduo para 

sua relação com o Outro e preparando-o para o exercício da cidadania, para 

a igualdade. A convivência em igualdade é expressão da convivência 

democrática. Democracia: este é, afinal, o campo propício para o cultivo da 

tolerância, para a aceitação do outro, seja qual for o seu nome: mulher, 

homossexual, judeu, negro, nordestino, crente, ateu, operário, velho, jovem, 

baixo, gordo.. . 

Como, entretanto, a educação é ainda um ideal, os casos concretos de 

discriminação se multiplicam. Ante essa realidade e não sendo possível a 

persuasão, parece-nos que as ações afirmativas e as  reparações ditadas por 

sentenças condenatorias - instrumentos a serviço da cidadania - assumem, 

elas também, uma forma necessária de educação. 
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