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O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 4.º, inciso II, assegura como princípio
a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações. O CDC não só estabelece como
direitos básicos dos consumidores a igualdade nas contratações e o direito à
informação, como também os protege de práticas abusivas e ilegais. A lei
consumerista, proíbe a recusa de atendimento às demandas dos consumidores, com
base no artigo 39, inciso II. O artigo 39, incisos IX e X veda a recusa de venda de bens ou
de prestação de serviços e a elevação injustificada de preços. Assim, não havendo
justificativa plausível para o tratamento diferenciado dos consumidores, os
fornecedores devem ser penalizados pelas práticas.

Com a entrada em vigor da Lei 13.709/2018, que dispõe sobre a proteção de dados pessoais,
alguns princípios passam a ser de observância obrigatória, como a boa-fé, a necessidade, a
transparência, a finalidade, a adequação, a segurança e a não discriminação. Assim, a lei surge
como mais uma aliada no combate à discriminação presente nas relações de consumo.
 Os consumidores discriminados ao estabelecer ou tentar estabelecer uma relação de consumo
podem denunciar nos canais de atendimento do Procon/JF. 

 

Discriminação nas relações de consumo

Todas as pessoas nascem iguais em direitos e obrigações. A Constituição Federal, em seu artigo
3.º, inciso IV, veda qualquer tipo de discriminação. O artigo 5.º, da CF, por sua vez, elenca os
direitos e garantias fundamentais, e ressalta, que todos são iguais perante a lei, sem distinção de
qualquer natureza. 

TNo Brasil, desde 2019 a discriminação por orientação sexual e identidade
de gênero é equiparada ao crime de racismo, de acordo com a lei 7.716/89,
que prevê crimes de discriminação ou preconceito por “raça, cor, etnia,
religião e procedência nacional’’.
A discriminação com base na orientação sexual ou na identidade de gênero
inclui qualquer distinção ou exclusão que tenha a finalidade de suprimir ou
prejudicar a igualdade perante a lei, ou ainda, o exercício, em base
igualitária, de todos os direitos humanos e das liberdades fundamentais.

Importante ressaltar, que a discriminação pode ocorrer sem a efetiva compra
de um produto ou serviço, mas apenas pela intenção de compra ou ainda
por uma publicidade que atinja o consumidor. A discriminação de uma forma
geral impede o consumidor de praticar seus direitos como consumidor.
Sendo assim, ações tanto informativas como fiscalizatórias são necessárias e
urgentes, com intuito de inibir e punir qualquer atitude que discrimine ou
incite a discriminação, inclusive nas relações de consumo. 



ATENÇÃO!
 

Por ser classificado como dado sensível, segundo a Lei Geral de
Proteção de dados (LGPD), as informações referentes à orientação
sexual e à identidade de gênero requerem cuidados especiais, pelo
risco de serem utilizados de forma discriminatória, sob pena de
violação aos direitos fundamentais.

Submetido a situações constrangedoras ou vexatórias no exercício de seus
direitos;
O impedimento de acessar promoções de produtos ou serviços;
A recusa ou o impedimento acesso a estabelecimento comercial, negando-se
a servir, atender ou receber cliente, ou comprador;
Impedir o acesso ou recusar hospedagem em hotel, pensão, estalagem; 
Impedir o acesso ou recusar atendimento em restaurantes, bares,
confeitarias, ou locais semelhantes abertos ao público; 
Impossibilitar o uso de transportes públicos, o acesso às entradas sociais em
edifícios públicos ou residenciais.

 
 

 

O Código de Defesa do Consumidor veda qualquer forma 
de discriminação. No mercado de consumo, algumas 
formas de discriminação estão estabelecidas abaixo:

 



Legislação sobre o tema
 

Lei Municipal n.º 9.791/00 dispõe sobre a ação do município no combate às práticas
discriminatórias, em seu território, por orientação sexual. As penalidades variam de
advertência até a cassação da licença para funcionamento do estabelecimento 
Lei Municipal n.º 14.252/21 dispõe sobre a afixação de placa que informa sobre a proibição
de discriminação nos locais que especifica, dessa forma, é proibida qualquer forma de
discriminação em virtude de raça, sexo, cor, origem, orientação sexual, identidade de gênero,
condição social, idade, deficiência física ou intelectual, ou doença não contagiosa no
município de Juiz de Fora.
Decreto Municipal n.º 14.997/22 institui o Plano de Promoção e Defesa dos Direitos da
População LGBTQIA+ do município de Juiz de Fora.
Lei Estadual 14.170/02 determina a imposição de sanções a pessoa jurídica por ato
discriminatório praticado contra pessoa em virtude de sua orientação sexual.

 

Canais para denúncia
 PROCON/JF 

POLÍCIA MILITAR – 190
DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL – mais próxima
A OUVIDORIA NACIONAL DA IGUALDADE RACIAL 
DISQUE DIREITOS HUMANOS – DISQUE 100 

 

  

ATENÇÃO!
 

No município de Juiz de Fora, foi inaugurado um ponto de
acolhimento da saúde para mulheres LBT, em
funcionamento na casa da mulher. Mulheres lésbicas,
bissexuais e trans — LBT poderão buscar acolhimento de
segunda a sexta-feira, das 08:00 às 17:00 horas.



  

 

 
 
 
 

Av: Presidente Itamar Franco, 992
Centro / Juiz de Fora

Telefones (32) 36907610 / 3690-7611
Whatsapp 98463-2687

Horário de Funcionamento de 2ª a 6ª das 8h às 18h
Horário de Atendimentode 2ª a 6ª das 8:30h às 17:30h
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