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 PUBLICAÇÃO 
Aos 31 de julho de 2009, às 16h07min, na sala de audiência deste 

Juízo, presente a Juíza do Trabalho PAULA REGINA RODRIGUES 
MATHEUS, foram apregoadas as partes litigantes Daiana Inácio 

Fernandes, reclamante, e Dagranja Agroindustrial 
Ltda., reclamada. Ausentes as partes, conciliação prejudicada, passa-

se ao julgamento do feito proferindo a seguinte 
 

S E N T E N Ç A 
Vistos, etc. 

RELATÓRIO 
Daiana Inácio Fernandes, qualificado na exordial, propõe ação 

trabalhista em face de Dagranja Agroindustrial Ltda., qualificada 

regularmente nos autos, alegando discriminação quando do processo 
seletivo. Postula, em síntese, dano moral e benefícios da assistência 

judiciária gratuita. Dá à causa o valor de R$ 41.500,00 (quarenta e 
um mil e quinhentos reais). Junta documentos. 

A ré oferece defesa escrita, sem documentos, propugnando pela 
total rejeição dos pedidos da exordial, individualmente contestados 

(fls. 46/56). 
Colhidos os depoimentos das partes e de uma testemunha (fls. 

43/45). 
Encerrada a instrução processual, as razões finais são remissivas 

(fls. 79). Julgamento designado para esta data. 
É o relatório. 

Decide-se. 
FUNDAMENTAÇÃO 

PRELIMINARES 

I - ILEGTIMIDADE PASSIVA 
Rejeita-se. Uma vez indicado pela autora como devedor da 

relação jurídica de direito material, legitimado está a reclamada para 
figurar no pólo passivo da ação, ante a adoção pelo direito brasileiro 

da teoria da asserção. Somente com o exame do mérito decidir-se-á 
pela configuração ou não da responsabilidade postulada, não havendo 

que se confundir relação jurídica material com relação jurídica 
processual, vez que nesta a legitimidade deve ser apurada apenas de 

forma abstrata. Assim, indicada a ré de forma abstrata como a 
responsável, configurada está sua legitimidade "ad causam". 

MÉRITO 
I - PRÉ-CONTRATO - PRINCÍPIO DA BOA-FÉ E 

DISCIMINAÇÃO - DANO MORAL 



Alega a autora que em maio de 2008 tomou conhecimento de 

que a empresa estava realizando teste seletivo para a contratação de 
funcionários. Informa que compareceu à reclamada, sendo 

encaminhada para preenchimento de fichas e entrevistas com 

fisioterapeuta e médico da ré. 
Acrescenta que após a realização dos exames médicos a 

requerente foi informada de que não seria admitida em função de seu 
IMC. Declarou que o médico, ao ser questionado, disse que a obreira 

estaria gorda para os padrões da empresa. 
Informa ainda, que os resultados dos exames médicos indicam 

que a autora goza de excelente saúde (fls. 12/16). Aduz que outras 
cinco pessoas não forma contratadas pelas mesmas condições. 

Pleiteia, dessa forma, indenização por danos morais, em virtude 
de discriminação quanto à sua aparência física. 

A ré nega os fatos. 
Em audiência, a autora disse que "foi fazer o exame médico, 

passou pela fisioterapeuta que disse que a depoente estava 
bem; foi encaminhada ao Dr. Laércio que informou à depoente 

que não seria contratada por estar obesa, esclarecendo que a 

norma da nova empresa era de admitir pessoas com IMC até 
35%, sendo que o da depoente tinha dado 37,9%; que até 

aquele momento não sabia o que era IMC; aduziu ainda que 
não contratariam mais obesos em razão de problemas de 

saúde que já tiveram quando era outra empresa; chegou a 
falar com a Sra. Beatriz, do RH, que lhe disse que não poderia 

passar pela orientação do médico, mas que iria ver o que 
poderia fazer e ligaria no dia seguinte, ligação que não 

ocorreu; nunca sentiu nenhum tipo de dor; não tomava 
nenhum medicamento; uma vizinha que trabalhava na desossa 

informou a depoente que tinham obesos trabalhando no 
setor". 

A primeira testemunha ouvida a convite da reclamante disse 
que "também fez parte do processo seletivo da ré em fevereiro 

de 2008, passou pelo médico e o médico informou à depoente 

que não entraria porque estava obesa; não se lembra quanto 
deu o IMC; o mesmo aconteceu com a autora; já trabalhou na 

ré, 16 anos atrás; conhece um rapaz, Sr. Everton, que também 
não foi selecionado pelo mesmo motivo, porém fez regime e 

conseguiu um emprego na ré; a autora conheceu a depoente 
quando foi atrás para saber que ela tinha passado pela mesma 

situação". 
A segunda testemunha ouvida a convite da autora disse 

que "trabalhou na ré por três anos, na função de auxiliar de 
produção; o Sr. Everton era gordo e não passou na seleção em 

razão da obesidade, depois o Sr. Everton tomou remédio para 
emagrecer e conseguiu uma colocação na ré; conhece o Sr. 

Everton por morar próximo, a mãe do Sr. Everton é obesa e 



trabalha na ré; a mãe do Sr. Everton trabalha na ré faz tempo, 

há 06/07 anos". 
A terceira testemunha ouvida a convite da reclamante disse 

que "trabalhou na ré de 07/11/2005 até 12/01/2009, na 

função de ajudante de produção; tem uma conhecida, Sra. 
Aline, que no processo de seleção também não foi aprovada 

em razão da obesidade, o médico do departamento da ré 
comunicou a Sra. Aline que não poderia ser contratada em 

razão da obesidade; a alegação da ré é de que não contrataria 
obesos em razão de problemas de saúde que poderiam ter, 

tais como problemas cardíaco, de pressão; teriam que pegar 
atestado e prejudicariam a empresa; acredita que um obeso 

pode desenvolver a atividade que prestava na ré; pessoa 
obesa é quem está acima do peso". 

A testemunha ouvida a convite da reclamada disse 
que "trabalha na ré desde abril de 2005, na função de 

fisioterapeuta; participa dos processos seletivos; a autora não 
foi contratada em razão do alto IMC, que foi de 37,8%, 

considerado como obesidade; para a função de auxiliar de 

produção, a qual a autora estava concorrendo, não pode ter 
IMC superior a 35%; o auxiliar de produção trabalha em pé e 

poderá causar sobrecarga nas articulações; qualquer área 
administrativa não exige IMC máximo para contratação, as 

demais funções exigem; não se lembra do Sr. Everton e nem 
da Sra. Aline; o índica superior a 35% é classificado como 

obeso pela OMS; constatando índice superior o participante 
não passa pelo exame da pressão, coração; não são feitos 

exames cardíacos, tão-somente as informações passadas pela 
própria candidata". 

Trata-se, aqui, da análise da responsabilidade pré-contratual da 
empresa, bem como da sua função social. 

Saliente-se, desde logo, que o artigo 422 do Código Civil 
brasileiro, aplicável subsidiariamente ao Direito do Trabalho, prevê a 

obrigatoriedade dos contratantes a guardar na conclusão do contrato 

o princípio da boa-fé. 
O legislador constituinte de 1988 procedeu a positivação de 

vários direitos fundamentais, com o nítido intuito de torná-los mais 
efetivos. Cite-se, como exemplo, a dignidade da pessoa humana e os 

valores sociais do trabalho, como princípios fundamentais da 
República Federativa do Brasil (CR, 1o, III); o objetivo de promover o 

bem de todos, independente de origem, raça, cor, idade e toda e 
qualquer forma de discriminação (CR, 3o, IV); a liberdade de direito e 

igualdade entre todos (CR, 5o, caput e I); proibição de diferença de 
salários, exercício de funções e critério de admissão por motivo de 

sexo, idade, cor ou estado civil (CR 7o, XXX); fundamenta a ordem 
econômica na valorização do trabalho (CR, art. 170) e a busca do 

pleno emprego como princípio (CR, 170, VII). 



A Declaração Universal dos Direitos do Homem dispõe que todos 

os seres humanos são livres e iguais em dignidade e direitos (art. 1o), 
sendo iguais perante a lei, com direito à igual proteção legal contra 

qualquer tipo de discriminação, bem como incitamento a tal prática, 

que viole os dispositivos da citada Declaração. 
O princípio da não-discriminação está intimamente ligado ao da 

igualdade, sendo fruto de tal processo evolutivo. 
Na doutrina trabalhista, sob análise dos princípios citados, vem 

sendo identificado problemas na fase da pré-contratação ligado à 
discriminação. 

Luciano Augusto de Toledo Coelho, em sua obra 
Responsabilidade Civil Pré-Contratual em Direito do Trabalho, ed. 

LTR, 2008, cita a moderna doutrina trabalhista que identifica a 
problemática: 

"Sandra Lia Simon, referindo-se à "fase de contratação", 
aduz que é extremamente delicada a situação de um candidato 

a emprego, e que o princípio da igualdade deverá nortear o 
processo, sendo proibidos exames que visem a "desvendar" 

aspectos da personalidade que não atinentes ao campo 

profissional, lembrando ainda que exames de gravidez, HIV e, 
diante da evolução científica, a violação à intimidade genética, 

estariam terminantemente proibidos pelo sistema jurídico com 
base nos princípios da dignidade humana e da não 

discriminação". 
Francisco Rossal de Araújo corrobora tal entendimento 

alegando que no contrato de emprego ocorrem com freqüência 
negociações preliminares e que mesmo para emprego, 

defende que as perguntas devem guardar relação com o 
emprego ou função, reconhecendo, todavia, a difícil 

formulação sistemática da questão". 
Pois bem. No presente caso, a questão de fato é incontroversa. 

O empregador não contratou a autora em razão do IMC, que foi de 
37,8%, considerando como obesidade. 

A conduta da ré foi nitidamente discriminatória, ao impor como 

limite de contratação condição física, aparência. Ressalta-se que os 
exames da autora (fls. 12/16), comprovaram que a obreira estava 

em excelente condição de saúde. 
Não tem direito a empresa, que prima por uma função social, 

simplesmente se negar a contratar um empregado em razão de um 
simples IMC, sem adentrar em nenhum pormenor. 

Tem o empregador, sim, o direito de contratar e dispensar. 
Contudo, tal exercício do direito não pode ser abusivo, devendo 

respeitar os limites da lei, os princípios da boa-fé e da função social 
do contrato. 

No presente caso, mostra-se que houve abuso do direito da ré 
ao não contratar, agindo de forma discriminatória, já que o motivo 

fora simplesmente "alto IMC", ferindo princípios fundamentais da 
República Federativa do Brasil, tais como da igualdade, valorização 



do trabalho, função social da empresa, não-discriminação, entre 

outros. 
Eduardo Milléo Baracat, em sua obra A Boa-fé no direito 

individual do trabalho, Ed. LTR, 2003, p. 224 esclarece que "De 

acordo com a aplicação do princípio da boa-fé e da 
compreensão da relação obrigacional como um processo 

complexo, e também diante do fato de que um dos alicerces 
da responsabilidade pré-contratual é a confiança decorrente 

do comportamento objetivamente considerado, desnecessário 
se cogitar da existência de culpa, mesmo em sentido lato, para 

se concluir pela responsabilidade pré-contratual na esfera do 
Direito do Trabalho. O dano pode decorrer de ato culposo, mas 

não é exigência para se caracterizar a responsabilidade pré-
contratual, na medida em que o comportamento contrário à 

boa-fé viola deveres de conduta e, independentemente de 
culpa, enseja a reparação do dano resultante. 

A responsabilidade pré-contratual, por outro lado, limita-
se aos atos ou omissões, decorrentes das negociações, 

independentemente de eventual contrato de trabalho que 

venha a ser celebrado. De fato. Se se vinculasse a 
responsabilidade pré-contratual à existência de um contrato, 

esvaziaria a possibilidade de reparação de atos contrários à 
boa-fé durante as tratativas, mormente porque o dano pode 

decorrer da não contratação do trabalhador". 
Cumpre citar as lições de Alberto Emiliano de Oliveira Neto, in O 

Princípio da não-discriminação e sua aplicação às relações de 
trabalho: 

" O estado de saúde do trabalhador também pode ser 
fundamento para práticas discriminatórias pelo empregador. 

Casos de empregados portadores de patologias ligadas 
diretamente e indiretamente ao trabalho, como LER e AIDS, 

são a causa de não contratação ou da rescisão de contratos de 
trabalho. Já na contratação, através de processos de seleção 

nem sempre muito claros, a discriminação pode ocorrer 

através de processos de seleção nem sempre muito claros, a 
discriminação pode ocorrer através da análise da codificação 

genética do candidato a fim de averiguar se este apresenta 
propensão ao desenvolvimento de vícios como alcoolismo, uso 

de drogas e outros problemas de saúde. Da mesma forma, a 
utilização de exames de sangue pode ter por finalidade a 

investigação sobre eventuais patologias que possam acometer 
o trabalhador." 

No momento da contratação deve ser observado o princípio geral 
do direito de igualdade no acesso ao emprego, evitando-se, portanto, 

que a empresa busque detectar problemas genéticos hereditárias, 
predisposições patológicas ou diagnóticos propriamente ditos. 

No caso dos autos, a autora estava passando por processo de 
seleção para o exercício da função auxiliar de produção, para laborar 



na desossa de frangos. Não se verifica nenhuma alegação no sentido 

de que o citado alto índice de massa corporal (IMC) da autora poderia 
colocar em risco o meio ambiente do trabalho como um todo, 

atingindo a saúde da coletividade. Não é esse o caso dos autos. 

A ré, em defesa, limita-se a declarar ausência de discriminação. 
Nega ter sido o fato impeditivo da contratação o alto índice de IMC, o 

que também declarou no processo investigatório do MPT (fls. 64-68). 
Ao contrário do todo alegado em defesa, a única testemunha 

ouvida a convite da ré, declarou o motivo pela qual a reclamante não 
teria sido contratado: alto índice de IMC. 

Não há nos autos nenhuma prova técnica a demonstrar a 
incompatibilidade do exercício da função em relação ao índice da 

massa corporal. 
Além do que, esta nem foi a teste alegada em defesa, que 

simplesmente, de forma genérica declarou que a autora não 
preenchia os requisitos para contratação. 

A testemunha Fernando da Cruz, somente veio a corroborar a 
teste autoral, indicando a discriminação na fase pré-contratual. 

Trata-se simplesmente do abuso do direito de não contratar em 

razão de ato puramente discriminatório, o que é repudiante nos dias 
atuais! 

Destaque-se trecho da ementa do acórdão proferido pelo 
Excelentíssimo Desembargador Arion Mazurkevi (TRT -PR - 10052-

2004-006-09-00-5): 
"Como bem considerado na sentença, da lavra da Juíza 

Suely Filippetto, "o problema na execução do trabalho não 
advém da condição física ou mental de quem o executa, mas 

da não adaptação do trabalho às capacidades dos 
trabalhadores levando em conta seu estado de sanidade e da 

não observância, pela ré, do disposto na Convenção n. 127 da 
OIT, aplicável ao transporte manual de cargas, vigente no 

Brasil desde 21/8/71 9 (..). A demandada busca adequar o 
homem ao trabalho e à forma de como o realiza com os 

equipamentos adotados Com o exame médico admissional 

elimina chances do desenvolvimento da atividade por aqueles 
que, supostamente, possam vir a apresentar problemas, sem a 

comprovação dos parâmetros que levam a tal conduta, nem 
estudos a respeito das condições de saúde apresentadas pelo 

candidato. São reprovados candidatos com desvios de postura 
e outros eventos, ainda que sem prévio, pormenorizado e 

comprometido estudo a respeito de quais problemas 
efetivamente desaconselham o exercício da atividade, 

procedimento que não se justifica, pois importa em 
discriminação e ofensa às normas que preconizam a melhoria 

das condições sociais do trabalhador, sua inclusão no mundo 
do trabalho e também protetivas da saúde no ambiente do 

trabalho". 



Registre-se, por oportuno, que a fase pré-contratual não pode 

contrariar preceitos constitucionais, como o direito à dignidade da 
pessoa humana e ao pleno emprego. Agindo a ré de forma a afrontar 

princípios e normas constitucionais, deverá arcar com o ato 

discriminatório. 
Analisando-se a reclamante, do ponto de vista subjetivo, é claro 

que restou ofendido em sua esfera mais íntima, a sua dignidade. É 
evidente que ao passar pelas fases pré-contratuais, ao se ver 

impedida de ser em razão da simples alegação de alto IMC é por si 
só, suficiente para abalar a sua moral. 

Não é o caso de se declarar ausente a prova do dano. Apenas a 
conduta discriminatória da ré revela-se suficiente para causar 

desassossego e constrangimento. 
Dano moral, ademais, é só moral e não precisa repercutir além 

do íntimo do ofendido, medindo-se "in re ipsa", ou seja, pelo 
comportamento do homem médio, à luz das regras de experiência. 

A condenação, portanto, é de rigor. 
O "quantum" arbitrado deve ser suficiente para que se atenda ao 

binômio reparação para o ofendido e reprimenda para o ofensor, sem 

resvalar pelo enriquecimento sem causa. 
Assim, arbitra-se a título de danos morais o valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). 
II - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ 

Alega a reclamada que a autora altera a verdade dos fatos e 
litiga de má-fé. 

A atividade jurisdicional requer das partes comprometimento 
com a legalidade, com os princípios éticos e morais. 

Segundo conceituado por NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA 
ANDRADE NERY litigante de má-fé é "a parte ou interveniente 

que, no processo, age de forma maldosa, como dolo ou culpa, 
causando dano processual à parte contrária. É o improbus 

litigator, que se utiliza de procedimentos escusos com o 
objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou impossível 

vencer, prolonga deliberadamente o andamento do processo 

procrastinando o feito. As condutas aqui previstas, 
definidas positivamente, são exemplos do descumprimento do 

dever de probidade estampado no art. 14 do CPC". 
Assim, resta caracterizada a litigância de má-fé quando o pedido 

resulta de fatos comprovadamente falsos, que denotem a vontade da 
parte em agir com uso de ardis e meios artificiosos para conseguir 

objetivos não defensáveis legalmente. Saliente-se que tal instituto diz 
respeito à conduta das partes, e não ao mérito da lide. 

Cumpre citar trecho de acórdão proferido nos autos do TRT-PR-
04197-2008-020-09-00-7 tendo como relatora a Exmo 

Desembargadora Marlene T. Fuverki Suguimatsu: "A litigância de 
má-fé pode, eventualmente, ser vislumbrada na mera dedução 

de pedidos infundados, desde que restem evidentes outros 
aspectos, notadamente de cunho subjetivo, como a tentativa 



de induzir o julgador em erro, distorcer os fatos ou protelar o 

andamento processual". 
Observando-se que a parte não agiu com deslealdade, nem com 

temeridade e, muito menos com o intuito protelatório ou com o 

objetivo de prejudicar a parte contrária, afasta-se o pleito de 
litigância de má-fé. 

No mesmo sentido a jurisprudência: 
TRT-PR-11-11-2008 LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO 

CONFIGURAÇÃO. Não exsurge dos autos espaço para aplicação 
da multa por litigância de má-fé. O direito natural e as Leis 

positivas garantem a todo cidadão o acesso ao Poder 
Judiciário para apreciação de qualquer lesão ou ameaça de 

direito (CF, artigo 5º, XXXV e LV). Assim, o exercício do direito 
de ação é constitucionalmente assegurado (Magna Carta, 

artigo 7º, XXIX) e quando exercida de forma razoável, como 
no caso, em que fora inclusive acolhida a pretensão em face 

do Município reclamado com sua condenação ao pagamento de 
várias parcelas, resulta manifesto que não se pautou a 

reclamante "com evidente excesso", nem restou "evidente o 

ânimo da demandante em utilizar-se do processo para fins de 
locupletar-se ilicitamente as custas do erário com recursos 

públicos", como por aquele propugnado. A litigância de má-fé 
traduz desvio inaceitável, com uso de ardis e meios 

artificiosos para conseguir objetivos não defensáveis 
legalmente, o que não é a hipótese dos autos, portanto, 

inexistindo fundamento para a condenação pretendida. 
TRT-PR-05-05-2006 LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ-

INEXISTÊNCIA. Não restou caracterizado o uso do processo 
com o intuito de alterar a verdade dos fatos, não se 

enquadrando, o caso "sub judice", nas hipóteses previstas nos 
artigos 17 e seguintes do CPC. 

TRT-PR-03-12-2004 Litigância de má-fé. Inocorrência. A 
litigância de má-fé pressupõe dolo, com a intenção de 

prejudicar outrem ou de atravancar o andamento da justiça, o 

que não se verifica quando não se denota nos atos do 
agravante atitude de improbidade e de procrastinação, sendo 

seus argumentos, ainda que improcedentes, suscetíveis de 
análise judicial. 

Rejeita-se. 
III - BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA 
Defere-se o requerimento de gratuidade de justiça, uma vez 

preenchidos os requisitos do artigo 790, parágrafo terceiro da CLT, 
sendo certo que o C. TST já pacificou não haver necessidade de 

declaração de próprio punho da parte quanto ao estado de 
miserabilidade e nem mesmo a concessão de poderes especiais ao 

procurador neste sentido, bastando a simples declaração como 
efetuada na peça inaugural, conforme OJ 331 da SDI-1. 



DISPOSITIVO 

Isto Posto, decide o Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Araucária, 
julgar PROCEDENTE o pedido para condenar DAGRANJA 

AGROINDUSTRIAL LTDA. a pagar a DAIANA INÁCIO 

FERNANDES indenização por danos morais no importe de R$ 
5.000,00 (cinco mil reais), tudo na forma da fundamentação supra, 

que integra esse dispositivo para todos os fins. 
Deferem-se os benefícios da assistência judiciária gratuita. 

Os valores serão apurados em regular liquidação de sentença. 
Observe-se o constante da fundamentação quanto à contribuição 

previdenciária e imposto de renda. 
Juros e Correção monetária contados a partir da data da 

propositura da ação, nos termos do art. 883 da CLT. 
Juros, na base de 1%, calculados sobre o valor corrigido 

monetariamente (S. 200 do C. TST). 
Para o cálculo da correção monetária deverá ser observado o 

mês subseqüente ao vencido, nos termos da Súmula 381 do C. TST, 
utilizando-se as tabelas elaboradas pela assessoria econômica do TRT 

da 9ª Região, observado o critério de exigibilidade próprio no caso de 

férias (art. 137 da CLT), natalinas (Lei 4090/62) e rescisórias (art. 
477, parágrafo sexto da CLT). 

Custas, pela ré, no importe de R$ 200,00 (duzentos reais), 
calculadas sobre o valor provisoriamente arbitrado à condenação de 

R$ 10.000,00 (dez mil reais). 
Cientes as partes. 

Nada mais. 
PAULA REGINA RODRIGUES MATHEUS 

Juíza do Trabalho 
 


