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- Ações afirmativas: são políticas públicas ou programas privados de 

proteção ou favorecimento de grupos que necessitam de tutela 

especial. Geralmente, estas medidas tem duração temporária e devem 

ser mantidas enquanto persistir a desigualdade material entre o grupo 

que se pretende empoderar e o grupo hegemônico. 

- São medidas recomendadas por tratados internacionais ratificados 

pelo Brasil e que vem sendo, aos poucos, incorporadas ao 

ordenamento.  
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- Exemplos já analisados pelo STF:  

- ProUni: programa que se operacionaliza mediante concessão de 

bolsas a alunos de baixa renda e diminuto grau de patrimonialização 

(ADI n. 3.330); 

- Reserva de percentual de cargos e empregos públicos para pessoas 

portadoras de deficiência: mecanismos compensatórios destinados a 

corrigir as profundas desvantagens sociais (RMS n. 32.732 AgR).  
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- Cotas baseadas no critério étnico-racial para acesso em instituições 

públicas de ensino superior: “não contraria - ao contrário, prestigia – o 

princípio da igualdade material [...] a possibilidade de o Estado lançar 

mão seja de políticas de cunho universalista, [...], mediante ações de 

natureza estrutural [...] que atingem grupos sociais determinados, de 

maneira pontual, atribuindo a estes certas vantagens, por um tempo 

limitado, de modo a permitir-lhes a superação de desigualdades 

decorrentes de situações históricas particulares” (ADPF n. 186).  
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- Temporariedade: na ADPF n. 186, o acórdão explica que “as políticas 

de ação afirmativa fundadas na discriminação reversa apenas são 

legítimas se a sua manutenção estiver condicionada à persistência, no 

tempo, do quadro de exclusão social que lhes deu origem”. 

- Corrigida a discrepância, a manutenção da ação afirmativa perde a 

sua justificativa.   
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- Exemplo: a Lei n. 12.990/14 reserva aos negros 20% das vagas 

oferecidas nos concursos públicos para o provimento de cargos 

efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública 

federal, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas 

e das sociedades de economia mista controladas pela União. 

- Porém, esta lei terá vigência apenas pelo prazo de dez anos (art. 6º). 
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- Uniões homoafetivas: o reconhecimento e a qualificação das uniões 

homoafetivas como entidades familiares foi discutido pelo STF na 

ADPF n. 132. 

- Princípios e direitos invocados: dignidade da pessoa humana, 

liberdade, autodeterminação, igualdade, pluralismo, intimidade, não-

discriminação e busca da felicidade. Houve o reconhecimento da 

plena legitimidade ético-jurídica da união homoafetiva como entidade 

familiar.  
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- “A extensão, às uniões homoafetivas, do mesmo regime jurídico 

aplicável à união estável entre pessoas de gênero distinto justifica-se e 

legitima-se pela direta incidência [...] dos princípios constitucionais da 

igualdade, da liberdade, da dignidade, da segurança jurídica e do 

postulado constitucional implícito que consagra o direito à busca da 

felicidade, os quais configuram, [...] fundamentos autônomos e 

suficientes [...] a conferir suporte legitimador à qualificação das 

conjugalidades entre pessoas do mesmo sexo como entidade familiar” 

(RE n. 477.554 AgR). 
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- Resolução n. 175/2013/CNJ: veda às autoridades competentes a recusa 

de habilitação, celebração de casamento civil ou de conversão de 

união estável em casamento entre pessoas do mesmo sexo. 

- Interpretação conforme do art. 1.723 do CC/02: “para excluir qualquer 

significado que impeça o reconhecimento da união contínua, pública e 

duradoura entre pessoas do mesmo sexo como família. 

Reconhecimento que é de ser feito segundo as mesmas regras e com 

as mesmas consequências da união estável heteroafetiva”. (ADI 4.277 

e ADPF 132). 
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- Direitos sucessórios de cônjuges e companheiros: o STF entendeu (RE 

n. 878.694) que é inconstitucional o estabelecimento de regimes 

sucessórios diferentes entre cônjuges e companheiros, nos termos que 

eram estabelecidos pelo art. 1.790 do Código Civil. 
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- Justificativas para se implementar uma norma de discriminação: para 

se estabelecer um tratamento diferenciado entre indivíduos – e para 

que a distinção seja constitucionalmente aceitável – é preciso respeitar 

o princípio da proporcionalidade.  

- Assim, a discriminação deve ser justificada e razoável, não atingindo 

outros direitos fundamentais. 
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- Critérios: 

a. deve-se considerar se a medida é apropriada, tendo em vista a 

obtenção de uma finalidade constitucionalmente válida; 

b. é necessária, tanto no sentido de não haver outra forma de se obter 

o mesmo resultado com menos sacrifício quanto em relação à 

capacidade de atingir o objetivo pretendido; 
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c. deve ser feito um exame da proporcionalidade em sentido estrito, 

que determina se o tratamento diferenciado não sacrifica valores 

constitucionais mais importantes que os que serão protegidos com a 

medida em questão (Corte Constitucional). 
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- Fixação de critérios de admissão para ingresso na Administração 

Pública: o STF tem considerado as exigências legítimas desde sejam 

atendidos dois requisitos: previsão legal (requisito formal) e 

justificativa da exigência decorrente da natureza das atribuições do 

cargo a ser preenchido (requisito material – Novelino). 
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- RE n. 523.737: “o STF entende que a restrição da admissão a cargos 

públicos a partir da idade somente se justifica se previsto em lei e 

quando situações concretas exigem um limite razoável, tendo em 

conta o grau de esforço a ser desenvolvido pelo ocupante do cargo 

ou função”. 

- RE n. 140.889: “Razoabilidade da exigência de altura mínima para 

ingresso na carreira de delegado de polícia, dada a natureza do cargo 

a ser exercido. Violação ao princípio da isonomia. Inexistência”. 
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- Tatuagem: questão muito comum em editais de concurso, o tema foi 

decidido pelo STF recentemente. 

- RE n. 898.450: “é inconstitucional a proibição de tatuagens a 

candidatos a cargo público estabelecida em leis e editais de concurso 

público”. 

- Foi reconhecida a repercussão geral e, no caso, se discutia a exclusão 

de um candidato a soldado da Polícia Militar de São Paulo, que tinha 

uma tatuagem tribal na perna.  



Direito à Igualdade 

- Destacou-se que “a criação de barreiras arbitrárias para impedir o 

acesso de candidatos a cargos públicos fere os princípios 

constitucionais da isonomia e razoabilidade”.  

- Para o relator, qualquer obstáculo a acesso a cargo público deve estar 

relacionado unicamente ao exercício das funções, como é o caso da 

altura mínima ou idade máxima para determinados cargos.  
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- Porém, algumas tatuagens podem simbolizar ideias inaceitáveis, por 

contrárias  a uma ótica plural e republicana e, eventualmente, podem 

ser consideradas suficientes para impossibilitar o desempenho de uma 

determinada função pública. 

- O acórdão menciona especificamente as tatuagens obscenas, que 

fazem referência a organizações e condutas criminosas ou que 

denotem condutas inaceitáveis sob o prisma da dignidade humana.  
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- “A máxima de que cada um é feliz à sua maneira deve ser preservada 

e incentivada em grau máximo pelo Estado, sendo de destaque o 

papel que incumbe ao Poder Judiciário nessa missão. Por outro lado, a 

tatuagem reveladora de um simbolismo ilícito e incompatível com o 

desempenho da função pública pode mostrar-se inaceitável” (RE n. 

898.450). 

 



 


