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Direito à Igualdade 

- Art. 5º, CF/88: “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:” 

- Art. 5º, I, CF/88: “homens e mulheres são iguais em direitos e 

obrigações, nos termos desta Constituição”. 

 



Direito à Igualdade 

- A ideia de igualdade é um dos valores mais importantes do 

ordenamento jurídico brasileiro e está diretamente ligada à dignidade 

humana.  

- No preâmbulo da CF/88, a igualdade surge como um dos “valores 

supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, 

fundada na harmonia social”, está, de modo implícito, entre os 

objetivos fundamentais, é princípio regente da ação da RFB em suas 

relações internacionais e é mencionada em diversos artigos ao longo 

do texto. 



Direito à Igualdade 

- Princípio da isonomia: função precípua de obstar discriminações e 

extinguir privilégios (STF – MI n. 58). Duplo aspecto: 

a. igualdade na lei: dever de atenção à igualdade no momento da 

criação da lei; atua em uma fase de generalidade puramente 

abstrata; 

b. igualdade perante a lei: dever de igualdade na aplicação da lei 

elaborada; vincula a Administração Pública e o Poder Judiciário, que 

não podem agir de modo seletivo ou discriminatório. 



Direito à Igualdade 

- Vertentes da igualdade: a concepção deste valor compreende três 

perspectivas: 

a. Igualdade formal: “todos são iguais perante a lei”. É fundamental para 

a abolição de privilégios e para a consolidação da democracia (a 

cada cidadão, um voto); 

b. Igualdade material: orientada pelo critério socioeconômico, 

corresponde ao ideal de justiça social e distributiva; 



Direito à Igualdade 

c. Igualdade material: igualdade orientada pelos critérios de gênero, 

orientação sexual, idade, raça, etnia e outros. Corresponde ao ideal 

de justiça como reconhecimento de identidades (Piovesan). 

- A realização do ideal de igualdade exige, simultaneamente, a 

redistribuição e o reconhecimento de identidades, além do fim do 

tratamento privilegiado para determinados grupos hegemônicos.  

 



Direito à Igualdade 

- A realização dos objetivos do art. 3º da CF/88, especialmente a 

“criação de uma sociedade livre, justa e solidária”, demanda medidas 

de implementação tanto da igualdade formal quanto da igualdade 

material.  

- “Temos o direito a ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza; 

e temos o direito a ser diferentes quando a igualdade nos 

descaracteriza. Daí a necessidade de uma igualdade que reconheça as 

diferenças e de uma diferença que não produza, alimente ou 

reproduza as desigualdades” (Santos). 



Direito à Igualdade 

- “~Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza”: 

declaração de igualdade formal, assegura a todos (e não só aos 

brasileiros) o mesmo status de proteção da dignidade humana. 

- Art. 5º, XLI, CF/88: “a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos 

direitos e liberdades fundamentais”. 

- A regra geral é a aplicação da igualdade formal e qualquer tratamento 

diferenciado deve ser justificado especificamente.  



Direito à Igualdade 

- “Mais que uma regra que impõe uma igualdade absoluta e em todos 

os planos, o princípio da igualdade pode ser compreendido como um 

‘regulador das diferenças’, cuja função é muito mais auxiliar a discernir 

entre desigualações aceitáveis e desejáveis e aquelas que são 

profundamente injustas e inaceitáveis” (Novelino). 

- Em linhas gerais, se não houver uma justificativa válida para o 

tratamento diferenciado, o tratamento igualitário é obrigatório.  



Direito à Igualdade 

- “A concreção do princípio da igualdade reclama a prévia 

determinação de quais sejam os iguais e quais os desiguais. O direito 

deve distinguir pessoas e situações distintas entre si, a fim de conferir 

tratamentos normativos diversos a pessoas e a situações que não 

sejam iguais. Os atos normativos podem, sem violação do princípio da 

igualdade, distinguir situações a fim de conferir a uma tratamento 

diverso do que atribui a outra. É necessário que a discriminação 

guarde compatibilidade com o conteúdo do princípio” (ADI n. 3.305). 



Direito à Igualdade 

- Proibição do arbítrio: é vedado o tratamento diferenciado entre 

aqueles que são essencialmente iguais. No entanto, em existindo 

diferenças essenciais, a arbitrariedade estaria justamente na imposição 

do tratamento igualitário. 

- “Ao impedir a instituição de distinções sem causa concreta ou razão 

legítima, a igualdade corresponde à noção de razoabilidade, enquanto 

exigência de uma relação congruente entre o critério de diferenciação 

escolhido e a medida adotada” (Novelino). 



Direito à Igualdade 

- Além das discriminações diretas e (i)legais, também são vedadas: 

a. discriminações de fato: ocorrem quando a aplicação de uma 

determinada norma jurídica válida se dá de modo sistematicamente 

anti-isonômico, em prejuízo de determinado grupo.  

b. discriminações indiretas: geram um impacto desproporcional. A 

medida é aparentemente neutra, mas a aplicação resulta, de modo 

concreto, em prejuízo manifesto para determinados grupos 

vulneráveis (Sarmento). 



Direito à Igualdade 

- Além do direito geral de igualdade (art. 5º, caput), a CF/88 tem 

diversos dispositivos relativos à igualdade formal: 

- Igualdade entre homens e mulheres, inclusive na sociedade conjugal; 

- Igualdade entre trabalhadores urbanos e rurais, independentemente 

de idade, sexo, cor, estado civil ou tipo de trabalho; 

- Igualdade entre brasileiros natos e naturalizados (exceções previstas 

na própria CF/88); 



Direito à Igualdade 

- Igualdade na participação política (todos os votos tem o mesmo peso 

nas eleições majoritárias); 

- Igualdade no acesso a cargos, empregos e funções públicas; 

- Igualdade no tratamento dos contribuintes que estão em situação 

equivalente; 

- Igualdade no acesso às ações e serviços de saúde, de acesso e 

permanência na escola e entre os filhos (Novelino). 



 


