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Resumo: O genoma humano aparece como uma das mais impor-
tantes descobertas científicas dos séculos XX e XXI, represen-
tando o Programa Genoma Humano (PGH) uma nova tecnologia 
de análise genética, que tem, hoje, a possibilidade de decifraçao 
total do código genético do ser humano. Essa tecnologia reper-
cute em todas as relaçoes sociais, em especial, nas relações tra-
balhistas, na medida em que a manipulação genética pode se tor-
nar um instrumento de discriminação em vários segmentos soci-
ais, notadamente, pela utilização indevida do código genético 
pelas empresas. Este trabalho tem como objetivo trazer uma aná-
lise da discriminação genética nas relações de trabalho, enfati-
zando sobre a possibilidade de efetiva violação aos direitos da 
personalidade dos trabalhadores, entre eles: o patrimônio gené-
tico, a identidade pessoal, o direito à privacidade genética, o di-
reito à informação e o direito ao consentimento livre e esclare-
cido. No final, procura-se traçar um panorama sobre responsabi-
lidade civil do empregador face à discriminação genética, enu-
merando a legislação internacional e nacional pertinente. Em 
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conclusão, percebe-se que a discriminação genética já constitui 
uma realidade no mundo do trabalho em diversos países ociden-
tais, assim como no contexto brasileiro, neste de forma mais em-
brionária.  
 
Palavras-Chave: Informação genética; Discriminação genética; 
Relações de trabalho; Direitos da personalidade; Responsabili-
dade civil. 
 
GENETIC DISCRIMINATION IN LABOR RELATIONS: VI-
OLATION OF PERSONALITY RIGHTS OF WORKERS 
 
Abstract: The human genome appears as one of the most im-
portant scientific discoveries of the 20th and 21st centuries, rep-
resenting the Human Genome Program (PGH) a new technology 
of genetic analysis, which today has the possibility of com-
pletely deciphering the human being's genetic code. This tech-
nology has repercussions in all social relations, especially in la-
bor relations, as genetic manipulation can become an instrument 
of discrimination in various social realms, notably due to the im-
proper use of the genetic code by companies. This work aims to 
bring about an analysis of genetic discrimination in labor rela-
tions, emphasizing the possibility of effective violation of work-
ers' personality rights, including: genetic heritage, personal iden-
tity, the right to genetic privacy, the right to information and the 
right to free and informed consent. In the end, an attempt is made 
to provide an overview of the employer's civil liability in the 
face of genetic discrimination, listing the relevant international 
and national legislation. In conclusion, it is clear that genetic dis-
crimination is already a reality in the world of work in several 
western countries, as well as in the Brazilian context, although 
it is still in its infancy in the latter. 
 
Keywords: Genetic information; Genetic discrimination; Work 



RJLB, Ano 7 (2021), nº 4________157_ 
 

 

relationships; Personality rights; Civil liability. 
 
1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS  
 

 Projeto Genoma Humano (PGH) representa um 
importante esforço ciêntifico internacional, con-
cebido na década de 1980, pelo geneticista Luigi 
Luca Cavalli-Sforza, da Universidade de Sanford, 
com o intuito de mapear o genoma humano e iden-

tificar seus nucleótideos, criando um mapa que contém todas as 
sequencias do DNA humano. Este projeto traz uma série de me-
tas e objetivos, além da publicaçao de seu resultado, tais como 
uma série de oportunidades científicas como o estudo da varia-
ção genética do homem e dos riscos de muitas enfermidades que 
podem sofrer a raça humana, sua prevenção e tratamento.3 A re-
cente pandemia de COVID-19 tornou evidente a importância do 
sequenciamento genético do vírus por ela responsável, chave 
para a obtenção de vacinas.4  

O PGH corresponde a uma nova tecnologia de análise 
genética que tem, na atualidade, a possibilidade de decifraçao 
total do código genético do ser humano, que é composto de um 
conjunto de genes advindos de uma grande molécula denomi-
nada de DNA (àcido desoxirribonucléico). Isso traz consigo, 
também, a possibilidade da correspondente manipulação gené-
tica com diversas finalidades. 

Nesse cenário, a manipulação genética poderá se tornar 
instrumento de discriminação genética em vários ambientes so-
ciais, especialmente, nas relações de trabalho. Discriminação, na 
verdade, negativa, tem a possibilidade de correr, na medida em 

 
3 SOLER, Giselle M. Ruiz. El Discrimen Genético. Revista de Derecho Puertorri-
queño, Porto Rico, v. 39, n. 255, p. 255-299, 2000, p. 257-259. Disponível em 
http://heinonline.org/HOL/. Acesso em 27.12.2017. (Tradução nossa) 
4 HARARI, Yuval. Lessons of a year of Covid. Financial Times, 26.fev.2021. Dispo-
nível em https://www.ft.com/content/f1b30f2c-84aa-4595-84f2-7816796d6841. 
Acesso em 28.02.2021. 
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que o código génetico poderá ser utilizado para se prever possí-
veis doenças que o empregado pode vir a ter, interferindo na fase 
de contratação ou em uma promoção, bem como sendo motivo 
para uma demissão antecipada. 

O objetivo deste artigo é analisar a discriminação gené-
tica nas relações de trabalho, no contexto mundial e brasileiro, 
ressaltando, de início, o Projeto de Genoma Humano (PGH), 
fonte de toda a problematização da manipulação genética e con-
sequentes possibilidades de discriminação. Em seguida, dis-
corre-se sobre a seleção ou rastreio genético (genetic screening) 
e a monitoração genética (genetic monitoring), duas formas dis-
tintas de acesso ao patrimônio genético. Examinam-se, posteri-
ormente, hipóteses de violação aos direitos da personalidade do 
trabalhador, quais sejam, o patrimônio genético e a identidade 
pessoal, além do direito à intimidade e à privacidade genética, o 
direito à informação e o direito ao consentimento livre e escla-
recido. Finalmente, tenta-se esboçar os pressupostos para a res-
ponsabilização civil do empregador em face da discriminação 
genética, trazendo à discussão a legislação internacional e naci-
onal pertinente.    

O método de pesquisa utilizado foi o indutivo e dialético 
e a pesquisa, bibliográfica e documental. 

 
2. DISCRIMINAÇÃO GENÉTICA NAS RELAÇÕES DE 
TRABALHO 

 
A genética, ao lado da nanotecnologia e da robótica5, é 

reconhecida como parte da quarta revolução da Medicina, tendo 
sido a primeira revolução, o combate às infecções; a segunda, a 
possibilidade de realização de cirurgias com anestesia e a ter-
ceira, o acesso a vacinas e a antibióticos. A descoberta do 

 
5 LOUREIRO, João Carlos. Derecho a la protección de la salud y vulnerabilidad. 
Revista Iberoamericana de Bioética, n. 5, 2017, p. 7, disponível em 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6170097. Acesso em 28.02.2021. 
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genoma, portanto, ampliou os horizontes da ciência médica, in-
clusive, no tratamento e cura de diversas doenças antes conside-
radas incuráveis.6 

O Projeto de Genoma Humano (PGH) apresenta-se como 
um dos mais importantes programas científicos dos séculos XX 
e XXI, sendo um de seus objetivos principais o estudo da varia-
ção da sequência do genoma humano, determinando-se que a or-
dem de cada par de nucleotídeos representa um cromossoma hu-
mano. A molécula de DNA constitui a base molecular da he-
rança biológica, sendo composta por duas bandas que contêm 
essas bases nitrogenadas ordenadas linearmente. Quando essas 
bandas se unem, estas bases se unem, complementariamente, 
formando o que se chama nucleotídeo.7  

A diferença de sequência dos nucleotídeos é o que dá in-
dividualidade a cada ser humano e é o que pode descobrir as 
enfermidades que cada um tem predisposição para ter no futuro. 
Porém, é necessário sequenciar o genoma humano milhares de 
vezes para encontrar a predisposição para enfermidades utili-
zando padrões hereditários.8 

A manipulação genética, tratada como atividade da bio-
tecnologia, trouxe novos horizontes para a sociedade moderna, 
apesar de se mostrar, também, como uma ameaça para as gera-
ções futuras, no sentido de criar riscos de alto potencial danoso, 
com probabilidade de concretização futura.9 Fala-se agora em 

 
6 KELLER, Werner. O genoma humano e sua relação com a autonomia privada do 
empregado. Revista LTr, São Paulo, v. 79-10, p. 1.245-1.250, outubro.2015, p. 1.245. 
7 “Nucleotídeos são enzimas compostas cada uma de uma base nitrogenada unida a 
um açúcar e a um grupo fosfato. As bases nitrogenadas são Adenina, Guanina, Cito-
sina, Timina e Uracilo. As mesmas se unem de maneira ordenada para formação da 
molécula do DNA” (SOLER, 2000, p. 260-261) (Tradução nossa). SOLER, Giselle 
M. Ruiz. El Discrimen Genético. Revista de Derecho Puertorriqueño, Porto Rico, v. 
39, n. 255, p. 255-299, 2000, p. 260-261. Disponível em http://heinonline.org/HOL/. 
Acesso em 27.12.2017. (Tradução nossa) 
8 SOLER, Giselle M. Ruiz. El Discrimen Genético. Revista de Derecho Puertorri-
queño, Porto Rico, v. 39, n. 255, p. 255-299, 2000, p. 261. Disponível em http://hei-
nonline.org/HOL/. Acesso em 27.12.2017. (Tradução nossa) 
9 NAVES, Bruno Torquato de Oliveira; SILVA, Marcela Vitoriano e. Organismos 
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“enfermos sãos”, bem de saúde mas doentes no genoma10. 
O surgimento da tecnologia genética, por meio do Pro-

jeto do Genoma Humano, tem trazido como resultado uma ex-
pansão contínua na oscilação de testes genéticos e na disposição 
de informações a médicos, companhias seguradoras e ao público 
em geral. Os testes genéticos possibilitam informação médica 
pré-sintomática de uma pessoa, incluindo informação sobre o 
risco de enfermidade futura, incapacidade ou morte prematura. 
Esses testes podem conter informação acerca do próprio status 
de portador de um indivíduo, sobre a possibilidade que os pais 
passem a seus filhos alguma condição genética, revelando, 
ainda, informação da saúde de outros membros da família.11 

No entanto, o problema ocorre na medida em que a pos-
sibilidade de decifração total do código genético humano e a 
consequente manipulação genética se torna um instrumento de 
discriminação12 em vários segmentos sociais, especialmente, nas 
relações trabalhistas. Isso devido ao fato de que o código géne-
tico poder ser utilizado pelo empregador para se prever possíveis 
doenças do empregado, permitindo-se a escolha do trabalhador 
geneticamente menos predisposto a enfermidades tanto em uma 
contratação como em uma promoção.13 

Dessa forma, em todas as comunidades bem definidas ou 
 

geneticamente modificados sob a perspectiva da tutela das gerações futuras. Veredas 
do Direito, v. 11, n.22, p. 355-380, julho/dezembro.2014, p. 355. Disponível em 
http://heinonline.org/HOL/. Acesso em 27.12.2017. 
10 LOUREIRO, João Carlos. Derecho a la protección de la salud y vulnerabilidad. 
Revista Iberoamericana de Bioética, n. 5, 2017, p. 7, disponível em 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6170097. Acesso em 28.02.2021. 
11 SOLER, Giselle M. Ruiz. El Discrimen Genético. Revista de Derecho Puertorri-
queño, Porto Rico, v. 39, n. 255, p. 255-299, 2000, p. 264. Disponível em http://hei-
nonline.org/HOL/. Acesso em 27.12.2017. (Tradução nossa) 
12 Destaca-se que a expressão “discriminação” é utilizada neste trabalho em sua co-
notação negativa, como violadora dos direitos da personalidade, e não na ideia de uma 
discriminação positiva (ações afirmativas). 
13 ARAUJO, Antonio Castro Alves de. Seleção pelo DNA: discriminação genética é 
uma ameaça ao trabalhador. Consultor Jurídico. 28 de julho de 2010. Disponível em 
https://www.conjur.com.br/2010-jul-28/discriminacao-genetica-ameaca-integridade-
moral-trabalhador?imprimir=1. Acesso em 26.12.2017, p. 01. 
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que podem ser bem desenvolvidas em termos genéticos, “the 
new genetics provides a new sort of data (‘genetic information’) 
and a new frame for interpreting such data that pose a series of 
interconnected dangers (of discrimination and stigmatiza-
tion)”14.  

Por discriminação, em sentido amplo, se entende “a con-
duta pela qual se nega à pessoa, em face de critério injustamente 
desqualificante, tratamento compatível com o padrão jurídico 
assentado para a situação concreta por ela vivenciada”15. No que 
diz respeito à igualdade em direitos (não discriminação), en-
tende-se por discriminação “o ato de tratar diferentemente os 
iguais”16. 

A Convenção nº 111 da Organização Internacional do 
Trabalho (OIT) diz que “discriminação compreende qualquer 
distinção, exclusão ou preferência com base em motivos de raça, 
cor, sexo, religião, ascendência nacional ou origem social que 
tenha por efeito anular ou alterar a igualdade de oportunidade ou 
de tratamento no emprego ou ocupação”.17 

Segundo Lima Neto, discriminação genética, abran-
gendo todas as dimensões sociais, constitui “uma conduta dis-
criminátória por parte do Estado ou grupos empresariais seleci-
onando, pelo conjunto de genes que o sujeito possui, e que tem 
probabilidade de causar doenças e determinar comportamentos 
que não são de interesse daqueles grupos ou entes estatais”18.  

 
14 DOLGIN, Janet L. Personhood, discrimination, and new genetics. Brooklyn Law 
Review, v. 66, n. 3, p. 755-822, 2000, p. 757. Disponível em http://heinon-
line.org/HOL/. Acesso em 27.12.2017. 
15 DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 15. ed. São Paulo: 
LTr, 2016, p. 884. 
16 ROMITA, Arion Sayão. Direitos fundamentais nas relações de trabalho. 4. ed. re-
vista e aumentada. São Paulo: LTr, 2012, p. 316. 
17 As Convenções da Organização Internacional do Trabalho (OIT) têm natureza de 
tratado internacional, multilateral e aberto à ratificação dos países membros da OIT. 
A maioria das ditas Convenções já foram ratificadas pelo Brasil, com raras exceções. 
Destaca-se que as Convenções referidas neste ensaio foram ratificadas pelo Brasil. 
18 LIMA NETO, Francisco Vieira. O direito de não sofrer discriminação genética: 
uma nova expressão dos direitos da personalidade. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, 
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A discriminação genética já era prevista pelo Projeto Ge-
noma Humano no final da década de 80. Nesse ponto, um dos 
objetivos principais do Projeto de Genoma Humano constitui o 
exame, a análise, a identificação e o estudo dos problemas éti-
cos, legais e sociais que acarreta o estudo do genoma humano. 
Para isso se criou o Programa Ethical, Legal, and Social Impli-
catins (ELSI), que tem deveres e responsabilidades a seu cargo, 
tais como a exploração de fatores socioeconômicos, conceitos 
éticos e raciais que influenciam o seu uso, entendimento, inter-
pretação e privacidade da informação genética, o emprego dos 
serviços genéticos e o desenvolvimento de uma política19.20 
Uma discussão ética acerca do tema é empreendida por Michael 
Sandel, por exemplo, ao abordar os riscos de uma nova eugenia, 
que desconsidere a noção de que a liberdade está ligada a um 
início que não se pode controlar, e também defende mecanismos 
que evitem a instrumentalização e a comodificação do genoma 
humano21. 

Em complementação, a bioinformática e a biologia com-
putacional representa outro dos grandes objetivos do Projeto de 
Genoma Humano, pois a “la bioinformática es esencial para el 
acceso de información al público en general y el empleo de la 
misma en el análisis de la información genética obtenida”22.  

Nas relações trabalhistas, aos poucos, começam a ser uti-
lizados essas técnicas advindas da revolução genética, como 
ocorre nos Estados Unidos da América. Enfim, a revolução 

 
p. 62. 
19 SOLER, Giselle M. Ruiz. El Discrimen Genético. Revista de Derecho Puertorri-
queño, Porto Rico, v. 39, n. 255, p. 255-299, 2000, p. 262. Disponível em http://hei-
nonline.org/HOL/. Acesso em 27.12.2017. (Tradução nossa)  
20 Ethical, Legal, and Social Implicatins (ELSI) Research Program. https://www.ge-
nome.gov/10001618/the-elsi-research-program/. (SOLER, 2000, p. 262) (Tradução 
nossa). 
21 SANDEL, Michael J. Contra a perfeição: ética na era da engenharia genética. Ci-
vilização Brasileira: Rio de Janeiro, 2013, p. 93 e 133. 
22 SOLER, Giselle M. Ruiz. El Discrimen Genético. Revista de Derecho Puertorri-
queño, Porto Rico, v. 39, n. 255, p. 255-299, 2000, p. 262. Disponível em http://hei-
nonline.org/HOL/. Acesso em 27.12.2017. 
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genética já é um fato que a humanidade tem que lidar em seu 
atual estado de evolução. “Now a ‘genetic revolution’ is upon 
us. Techniques for genetic testing have increased in sophistica-
tion, and an international effort to map and sequence human 
DNA”23.  

Os testes e informações genéticas, além de proporcionar 
uma promessa de detecção e tratamento a tempo, podem suscitar 
uma série de problemas legais relacionados à discriminação ba-
seada na informação genética no emprego. Nesse sentido, con-
sidera Giselle M. Ruiz Soller:  

Estos eventos son importantes para todos los trabajadores 
americanos, pues la prueba genética prevalece cada vez más. 
Si a las organizaciones de empleo les es permitido basar sus 
decisiones en información genética, las personas serán injus-
tamente privadas o despedidas de sus empleos por razones no 
relacionadas a sus habilidades para desenvolverse en el tra-
bajo.24  

 vista disso, mesmo que a revolução genética tenha acar-
retado inúmeras e indiscutíveis vantagens para a saúde da popu-
lação, em virtude dos diagnósticos das características genéticas, 
trouxe, outrossim, muitos problemas, devido à permissão de re-
velação desses diagnósticos a terceiros, inclusive empregadores, 
com a finalidade de prevenção de riscos e encargos futuros.25 
Isso abre margem para várias espécies de discriminações no âm-
bito da relação de trabalho.  

Na atualidade, muitas organizações e seguradoras utili-
zam os dados genéticos como fatores decisivos no momento de 
contratar e segurar pessoas. Isso vai de encontro ao princípio da 

 
23 UNDERWOOD, Richard H; CADLE, Ronald G. Genetics, genetic testing, and the 
specter of discrimantion: a discussion using hypothetical cases. Kentucky Law Jour-
nal, v. 85, p. 665-694, 1996, p. 667. Disponível em http://heinonline.org/HOL/. 
Acesso em 27.12.2017. (Grifos originais) 
24 SOLER, Giselle M. Ruiz. El Discrimen Genético. Revista de Derecho Puertorri-
queño, Porto Rico, v. 39, n. 255, p. 255-299, 2000, p. 264. Disponível em http://hei-
nonline.org/HOL/. Acesso em 27.12.2017. (Grifos originais) 
25 KELLER, Werner. O genoma humano e sua relação com a autonomia privada do 
empregado. Revista LTr, São Paulo, v. 79-10, p. 1.245-1.250, outubro.2015, p. 1.246. 
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não discriminação. Giselle M. Ruiz Soller aduz, também, que a: 
La discriminación genética lo que hace es privar los derechos, 
privilegios y oportunidades de las personas por la información 
obtenida a base de un diagnóstico en una prueba del DNA. El 
discrimen genético viola los principios de justicia individual y 
va en detrimento de nuestra sociedad. El discrimen genético 
puede ser tan injusto como aquellos basados en raza, género o 
por impedimento. En este caso las personas no son discrimi-
nadas por sus características o habilidades inherentes, sino 
por unas predeterminadas. El discrimen genético puede privar 
a una persona de empleo, educación, servicio al gobierno, in-
cluso de un seguro medico, seguro por incapacidad o de vida.26  

A discriminação genética dos empregados ocorre, por-
tanto, pela indevida utilização de suas informações genéticas, 
por meio de testes genéticos e de monitoração genética.  

 
2.1 SELEÇÃO OU RASTREIO GENÉTICO E MONITORA-
ÇÃO GENÉTICA DOS TRABALHADORES   

 
No ambiente laboral, a informação genética ganha es-

paço em dois distintos momentos: “(a) na identificação de carac-
terísticas específicas e predisposições genéticas na seleção para 
o emprego; e (b) no monitoramento do material genético dos 
empregados em virtude da exposição a material nocivo”27. A in-
formação obtida nesses momentos pode ser empregada para in-
tuito discriminatório. No primeiro, pode haver uma espécie de 
seleção dos mais aptos, geneticamente falando; e no segundo 
momento, pode haver uma exclusão dos não aptos genetica-
mente. 

O primeiro momento diz respeito à seleção ou rastreio 

 
26 SOLER, Giselle M. Ruiz. El Discrimen Genético. Revista de Derecho Puertorri-
queño, Porto Rico, v. 39, n. 255, p. 255-299, 2000, p. 256. Disponível em http://hei-
nonline.org/HOL/. Acesso em 27.12.2017. (Grifos originais) 
27 ROCHA, Afonso de Paula Pinheiro; ROCHA, Ludiana Carla Braga Façanha. Dis-
criminação genética no ambiente de trabalho: perspectivas do Direito Comparado. In: 
MATIAS, João Luis Nogueira (Coordenador). Neoconstitucionalimo e Direitos Fun-
damentais. São Paulo: Atlas, 2009, p. 07. 
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genético (genetic screening) e o segundo diz respeito à monito-
ração genética (genetic monitoring), duas formas distintas de 
acesso ao patrimônio genético.28 

A seleção ou rastreio genético se refere a uma análise 
ampla das características hereditárias do trabalhador ou do can-
didato a emprego, examinando-se toda a estrutura genética da 
pessoa com intuito de achar propensões a determinadas doenças, 
não se relacionando com as modificações ocorridas no ambiente 
laboral.29 

A informação genética tem, portanto, a finalidade de co-
lher uma série de previsões e probabilidades de uma pessoa em 
desenvolver certas doenças ou síndromes e outras condições clí-
nicas que possam acarretar custos com previdência e programa 
médico da empresa. Nesse cenário, a tecnologia genética ganha 
relevo oferecendo um conjunto de informações mais completo e 
com maior grau de certeza.30 

Tal seleção ou rastreio genético é feito por meio de aná-
lises forenses ou periciais do DNA (DNA analysis); provas do 
seguimento genético (genetic monitoring); provas de controle 
genético (genetic screening). No Brasil, os testes genéticos ou 
“screenings” são, normalmente, feitos por meio de sangue cole-
tado.31  

 
28 MIZIARA, Raphael; PIOVESAN, Alexandre Valle. O acesso ao patrimônio gené-
tico do empregado: limites à sua utilização e consequências no âmbito laboral. Abril 
de 2015. Disponível em https://jus.com.br/amp/artigos/38540/1. Acesso em 
28.12.2017, p. 07. 
29 MIZIARA, Raphael; PIOVESAN, Alexandre Valle. O acesso ao patrimônio gené-
tico do empregado: limites à sua utilização e consequências no âmbito laboral. Abril 
de 2015. Disponível em https://jus.com.br/amp/artigos/38540/1. Acesso em 
28.12.2017, p. 07. 
30 ROCHA, Afonso de Paula Pinheiro; ROCHA, Ludiana Carla Braga Façanha. Dis-
criminação genética no ambiente de trabalho: perspectivas do Direito Comparado. In: 
MATIAS, João Luis Nogueira (Coordenador). Neoconstitucionalimo e Direitos Fun-
damentais. São Paulo: Atlas, 2009, p. 07-08. 
31 No Brasil, pode-se citar o Projeto de Lei nº 4.610 de 1998 que destaca diversas 
preocupações sobre as consequências prováveis da divulgação de testes genéticos. 
ARAUJO, Antonio Castro Alves de. Seleção pelo DNA: discriminação genética é 
uma ameaça ao trabalhador. Consultor Jurídico. 28 de julho de 2010. Disponível em 
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A informação obtida por meio da tecnologia genética 
pode acarretar discriminação, na medida em que exames genéti-
cos (testes de DNA) podem procurar e localizar mutações gené-
ticas que aumentam os riscos para o desenvolvimento de certas 
doenças. Tais informações geradas pelos respectivos exames ge-
néticos são passíveis de utilização em casos de contratação ou 
promoção no âmbito profissional.32 

Já a monitoração genética requer uma interpretação mais 
complexa, na medida que significa uma monitoração contínua 
do empregado, com o intuito de verificar alguma alteração ge-
nética pela exposição tanto a agentes químicos como radiológi-
cos.33  

Nesse momento, torna-se necessário diferenciar os exa-
mes genéticos das normas legais de medicina e segurança no tra-
balho. Estas normas são um conjunto de medidas que tem como 
finalidade a redução de acidentes de trabalho e doenças ocupa-
cionais, no sentido de assegurar a integridade física do trabalha-
dor no ambiente laboral.34  

Sobre o assunto, pode-se citar as Recomendações da Or-
ganização Mundial da Saúde (OMS) e da Organização Interna-
cional do Trabalho (OIT), sobre a saúde e condições de trabalho, 
bem como sobre acidentes de trabalho, ratificadas pelo Brasil 
como fonte de direito positivo na linha do artigo 5º, § 2º da CF. 
Existem mais de 20 Convenções emanadas da OIT sobre a te-
mática da saúde e segurança do trabalho tais como a 

 
https://www.conjur.com.br/2010-jul-28/discriminacao-genetica-ameaca-integridade-
moral-trabalhador?imprimir=1. Acesso em 26.12.2017, p. 07. 
32 ARAUJO, Antonio Castro Alves de. Seleção pelo DNA: discriminação genética é 
uma ameaça ao trabalhador. Consultor Jurídico. 28 de julho de 2010. Disponível em 
https://www.conjur.com.br/2010-jul-28/discriminacao-genetica-ameaca-integridade-
moral-trabalhador?imprimir=1. Acesso em 26.12.2017, p. 06. 
33 ROCHA, Afonso de Paula Pinheiro; ROCHA, Ludiana Carla Braga Façanha. Dis-
criminação genética no ambiente de trabalho: perspectivas do Direito Comparado. In: 
MATIAS, João Luis Nogueira (Coordenador). Neoconstitucionalimo e Direitos Fun-
damentais. São Paulo: Atlas, 2009, p. 08. 
34 KELLER, Werner. O genoma humano e sua relação com a autonomia privada do 
empregado. Revista LTr, São Paulo, v. 79-10, p. 1.245-1.250, outubro.2015, p. 1.246.  
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Convenções: 155 (1981) e 161 (1985), além de outras igual-
mente ratificadas no território nacional. 

No contexto brasileiro, o artigo 7º, inciso XXII, da CF, 
exorta o legislador à “redução dos riscos inerentes ao trabalho, 
por meio de normas de saúde, higiene e segurança”, o que a Con-
solidação das Leis do Trabalho (CLT) procurou fazer no título 
dedicado ao tema. Sabe-se que a saúde e segurança do trabalho 
abarca pelo menos quatro frentes de estudo: medicina, ergono-
mia, higiene e segurança do trabalho propriamente ditas, como 
desenvolve Homero Batista no parágrafo a seguir. 

O tema abrangido pela saúde e segurança do trabalho é neces-
sariamente multidisciplinar e plurinormativo. Envolve a soma 
do conhecimento acumulado por diversos estudiosos do relaci-
onamento entre o homem e o ambiente, com suas implicações 
no campo da medicina e da biologia, os impactos sobre a pre-
vidência social e sobre as relações de trabalho, bem como os 
esforços da engenharia e da arquitetura na busca incessante de 
condições mais confortáveis para o desenvolvimento do traba-
lho humano.35 

Com relação aos empregadores, o artigo 157 da CLT os 
chama ao fiel cumprimento das normas de segurança e medicina 
do trabalho, a devida orientação aos empregados e à preocupa-
ção constante com as precauções a serem tomadas no ambiente 
de trabalho. Além disso, o artigo 158 da CLT recomenda aos 
empregados a observação das normas de segurança e medicina 
do trabalho, em uma colaboração com a empresa na aplicação 
das disposições pertinentes ao Capítulo da CLT sobre segurança 
e medicina do trabalho. E o seu parágrafo único considera ato 
faltoso, a recusa injustificada pelos empregados: da observância 
das instruções pertinentes expedidas pelo empregador, bem 
como do uso dos equipamentos de proteção individual forneci-
dos pela empresa. 

A CLT recomenda maiores investimentos na prevenção, 
 

35 SILVA, Homero Batista Mateus da. Curso de Direito do Trabalho aplicado: saúde 
e segurança do trabalho. 2ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, v. 3, 
p. 19. 
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quando o assunto é a segurança e medicina do trabalho, uma vez 
que mesmo com todos os esforços em torno da prevenção, o Bra-
sil ostenta elevados índices de mortes e de mutilações proveni-
entes de acidentes de trabalho e de doenças ocupacionais. Con-
cebeu, portanto, um planejamento em duas frentes: a primeira 
pela elaboração de Serviços Especializados em Engenharia de 
Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT), às expensas 
do empregador, com profissionais especialmente contratados, 
previstos no artigo 162, CLT e na NR 4 (Norma Regulamenta-
dora do TEM); a segunda, com a inclusão dos empregados, trata-
se da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), re-
ferida no artigo 163 da CLT e na NR 5 do MTE. 

Ainda, o Programa de Controle Médico de Saúde Ocu-
pacional – PCMSO (NR 7 do MTE), previsto no artigo 168 da 
CLT, menciona a necessidade de exames médicos, por conta do 
empregador, nas condições complementares a serem estabeleci-
das pelos Ministério do Trabalho, isso com o objetivo de promo-
ção e preservação da saúde dos trabalhadores. 

O PCMSO deverá ter caráter de prevenção, rastreamento 
e diagnóstico precoce dos agravos à saúde relacionados ao tra-
balho, inclusive de natureza subclínica, além da constatação da 
existência de casos de doenças profissionais ou danos irreversí-
veis à saúde dos trabalhadores. Para tanto, é necessária a reali-
zação dos exames médicos obrigatórios ou não.36 

Muitos estudos têm sido feitos nas últimas décadas com 
 

36 Os exames médicos obrigatórios compreendem uma avaliação clínica, abrangendo 
anamnese ocupacional e exame físico e mental, além de exames complementares, re-
alizados de acordo com a específica atividade desenvolvida pelo trabalhador, ou seja, 
com o grau de risco da atividade exercida pelo empregador. Devem ser realizados 
exames no ingresso do trabalhador na empresa (exame admissional), durante a per-
manência dele no trabalho (exames periódicos), no momento em que ele, depois de 
afastado, volta às atividades (exame de retorno), no instante de mudança de função 
(exame de alteração funcional) e, por fim, no momento de término do ajuste contratual 
(exame demissional). Assim dispõe o artigo 168 da CLT. Registra-se que são obriga-
tórios, o exame admissional e o demissional, variando a obrigatoriedade ou não dos 
outros, na dependência do grau de risco da atividade desenvolvida pelo empregador 
(NR 7 do MTE). 
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a finalidade de identificar pessoas portadoras de genes com 
maior ou menor suscetibilidade a agentes tóxicos, já que grande 
parte da exposição a esses agentes acontece em ambientes de 
trabalho. Isso ocasionará uma grande mudança no programa de 
ações a serem aplicados na área da saúde ocupacional.37 

Os exames genéticos servem para assegurar as boas con-
dições de saúde do trabalhador para a realização de suas ativida-
des, prevenindo agravações de predisposições genéticas, evi-
tando encargos futuros tanto no treinamento em vão do trabalha-
dor como nas despesas com sua saúde, além de acidentes de tra-
balho.38 

O câncer, por exemplo, é considerado atualmente uma 
doença genética que se verifica pelo acúmulo de mutações no 
DNA, no decorrer de determinado tempo, geralmente, longo, a 
depender de fatores endógenos (sexo, idade, genética, entre ou-
tros) e exógenos (hábitos de consumo, alimentação, medicamen-
tos, exposição a químicos, entre outros). A epidemiologia, na 
combinação desses fatores, afere o risco individual do trabalha-
dor vir a desenvolver uma doença cancerígena em face de deter-
minada ocupação. Entretanto, existe variação de indivíduo para 
indivíduo, com relação à capacidade de biotransformação e de 
eliminação das substâncias químicas chamadas de xenobióti-
cos.39  

 
37 GATTÁS, Gilka Jorge Figaro; SEGRE, Marco; WÜNSCH FILHO, Victor. Gené-
tica, biologia molecular e ética: as relações de trabalho e saúde. Red de Revistas Ci-
entíficas de América Latina y el Caribe, España y Portugal, Universidad Autónoma 
del Estado de México, Sistema de Información Científica Redalyc, México, p. 159-
167, 2002, p. 160. Disponível em http://www.redalyc.org/html/630/63070114/. 
Acesso em 29.12.2017. 
38 KELLER, Werner. O genoma humano e sua relação com a autonomia privada do 
empregado. Revista LTr, São Paulo, v. 79-10, p. 1.245-1.250, outubro.2015, p. 1.246.  
39 “As exposições ocupacionais podem atuar como agentes silenciosos na indução de 
danos no DNA. Os estudos desenvolvidos para a compreensão da carcinogênese cons-
tituem-se nos mais avançados modelos construídos para a compreensão das relações 
entre exposições ambientais e suscetibilidade individual” (GATTÁS et al, 2002, p. 
162). GATTÁS, Gilka Jorge Figaro; SEGRE, Marco; WÜNSCH FILHO, Victor. Ge-
nética, biologia molecular e ética: as relações de trabalho e saúde. Red de Revistas 
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Por conseguinte, a partir do avanço nos estudos da estru-
tura genética do indivíduo, os geneticistas e os epidemiologistas 
terão instrumentos eficazes para o devido assessoramento das 
empresas no que se refere à contratação ou não de um determi-
nado trabalhador, bem como na sua manutenção no quadro da 
empresa. As informações genéticas obtidas poderão verificar as 
condições de saúde e propensões genéticas do candidato a em-
prego ou do trabalhador.  

O certo é que as empresas têm a obrigação de criar pro-
gramas de saúde e segurança, necessitando de informações mé-
dicas dos trabalhadores. A questão é descobrir como devem ser 
disponibilizadas essas informações, sem que haja uma discrimi-
nação, ou seja, poderia a legislação exigir um dever de confiabi-
lidade sobre os resultados, emitindo somente um resultado de 
aptidão ou não para a continuidade da prestação de serviços.  
“Em todo o caso, resta sempre a necessidade de se efetuar uma 
ponderação constante entre o tipo e o grau de informações que 
são necessárias ao empregador para que este possa gerir de 
forma eficiente a atividade empresarial”40. 

O problema surge quando há o abuso de poder e a efetiva 
discriminação, com a utilização abusiva da informação genética 
em face do candidato ao trabalho ou do próprio trabalhador. Na 
seleção de trabalhadores, se houvesse a exclusão de uma pessoa 
com boa saúde, somente por predisposição genética que tenha a 
alguma doença. E no decorrer do contrato de trabalho, se ocor-
resse a demissão de uma pessoa sã, apenas devido a uma pro-
pensão genética em desenvolver determinada doença futura.  

Neste último caso, se houver alguma condição laboral 
 

Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugual, Universidad Autó-
noma del Estado de México, Sistema de Información Científica Redalyc, México, p. 
159-167, 2002, p. 162. Disponível em http://www.redalyc.org/html/630/63070114/. 
Acesso em 29.12.2017. 
40 ROCHA, Afonso de Paula Pinheiro; ROCHA, Ludiana Carla Braga Façanha. Dis-
criminação genética no ambiente de trabalho: perspectivas do Direito Comparado. In: 
MATIAS, João Luis Nogueira (Coordenador). Neoconstitucionalimo e Direitos Fun-
damentais. São Paulo: Atlas, 2009, p. 08. 
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que agrave o quadro genético do trabalhador, em virtude de al-
gum agente químico tóxico, inclusive, constitui dever do empre-
gador zelar pelo meio ambiente do trabalho, garantindo, por 
exemplo, a sua transferência para outro setor ou filial.  Aqui 
pode-se destacar a Convenção nº 155 da Organização Internaci-
onal do Trabalho (OIT), ao consagrar a segurança e saúde dos 
trabalhadores no meio ambiente de trabalho. 

É bem verdade que a análise deve ser casuística, uma vez 
que determinadas profissões de risco podem requerer uma sele-
ção e posterior monitoração genética, tais como condutores de 
veículos de passageiros, pilotos de avião, entre outras, todas pas-
síveis de riscos concretos. Entretanto, tratam-se casos excepcio-
nais, a seguir outra linha de tratamento. 

Nesse cenário de novas tecnologias genéticas entram em 
cena os direitos da personalidade do trabalhador, tais como seu 
patrimônio genético e sua identidade pessoal, além do direito 
fundamental à privacidade genética, à informação e ao consen-
timento livre e informado, todos a se confrontar com a temática 
da discriminação genética nas relações de trabalho, ocorrente no 
mundo capitalista globalizado. 

 
3. PATRIMÔNIO GENÉTICO E IDENTIDADE PESSOAL: 
DIREITOS DA PERSONALIDADE DO TRABALHADOR 

 
A revolução na área da genética fez surgir uma nova con-

cepção de direito a ser tutelada, o patrimônio genético do indi-
víduo, que para alguns, pode ser inserido no rol de direitos de 
quarta geração ou dimensão, por se se relacionarem à engenharia 
genética.41 

A Declaração Internacional sobre os Dados Genéticos 
Humanos (DIDGH) da UNESCO42, em seu preâmbulo, destaca 

 
41 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Campus, 1992, p. 06. 
42 No dia 16 de outubro de 2004, no decurso da sua 32ª sessão, a Conferência Geral 
da UNESCO aprovou por unanimidade e aclamação a Declaração Internacional sobre 
os Dados Genéticos Humanos, assim prolongando de forma muito apropriada a 
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o reconhecimento da informação genética como parte do acervo 
geral dos dados médicos, aí compreendidos os dados genéticos 
e os dados proteômicos. Reconhece, também, que os dados ge-
néticos humanos têm uma especificidade que resulta do seu ca-
ráter de dados sensíveis, podendo indicar predisposições genéti-
cas dos indivíduos e ter um impacto significativo sobre a família, 
incluindo a descendência, ao longo de várias gerações, e em cer-
tos casos sobre todo o grupo envolvido. E, ainda, podem conter 
informações cuja importância não é necessariamente conhecida 
no momento em que são colhidas as amostras biológicas e que 
podem assumir importância cultural para pessoas ou grupos.43 44 

O patrimônio genético da pessoa vincula-se à sua perso-
nalidade, merecendo tutela, uma vez que “os direitos da perso-
nalidade dão conteúdo essencial à personalidade e por isso são 
qualificados como direitos essenciais”45, sendo a sua essenciali-
dade derivada de seu objeto, que é a personalidade. “Os direitos 
da personalidade podem, então, ser conceituados como direitos 
subjetivos que têm por objeto bens da personalidade”46. 

A personalidade humana, para Rabindranath, embora 
 

Declaração Universal sobre o Genoma Humano e os Direitos Humanos de 1997. 
43 Artigo 2º, DIDGH: Definições. Para efeitos da presente Declaração, os termos e 
expressões utilizados têm a seguinte definição: (i) Dados genéticos humanos: infor-
mações relativas às características hereditárias dos indivíduos, obtidas pela análise de 
ácidos nucleicos ou por outras análises científicas; (ii) Dados proteómicos humanos: 
informações relativas às proteínas de um indivíduo, incluindo a sua expressão, modi-
ficação e interacção; [...] (iv) Amostra biológica: qualquer amostra de material bioló-
gico (por exemplo células do sangue, da pele e dos ossos ou plasma sanguíneo) em 
que estejam presentes ácidos nucleicos e que contenha a constituição genética carac-
terística de um indivíduo; (Grifos nossos) 
44 A Recomendação nº R (97) do Conselho da Europa trata da proteção de dados mé-
dicos. 
45 MAZUR, Maurício. Direitos da personalidade. In: MIRANDA, Jorge; RODRI-
GUES JUNIOR, Otavio Luiz; FRUET, Gustavo Bonato (Organizadores). A dicotomia 
entre os direitos da personalidade e os direitos fundamentais. São Paulo: Atlas, 2012, 
p. 28. 
46 MAZUR, Maurício. Direitos da personalidade. In: MIRANDA, Jorge; RODRI-
GUES JUNIOR, Otavio Luiz; FRUET, Gustavo Bonato (Organizadores). A dicotomia 
entre os direitos da personalidade e os direitos fundamentais. São Paulo: Atlas, 2012, 
p. 29. 
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possua “unidade e continuidade transtemporais, é metamórfica, 
ou seja, conhece um ciclo de gestação, de crescimento e de de-
composição, que o nosso direito toma na devida conta”47. Isso 
porque “o homem, ao longo da sua existência terrena, conhece 
um processo físico-biológico de gestação, de nascimento, de 
crescimento, de maturação, de envelhecimento, de morte, de de-
composição e de memorização”48, tanto à nível físico como in-
telectivo.  

Por isso, os direitos da personalidade levam em conta to-
dos esses processos da vida humana, tutelando cada fase, sem 
nenhuma distinção, em prol da proteção total e eficaz da perso-
nalidade humana. Em outras palavras, todos os ciclos da vida 
humana são contemplados pelos direitos da personalidade. 

Carlos Alberto Bittar, situando-se na linha da corrente 
naturalista, considera que os direitos da personalidade são direi-
tos inatos à pessoa humana, devendo haver o devido reconheci-
mento e sancionamento pelo Estado, em nível constitucional ou 
em legislação ordinária, protegendo-os em face do poder público 
e dos particulares.  Assim, “por direitos do homem, ou da perso-
nalidade, devem entender aqueles que o ser humano tem em face 
de sua própria condição. São [...] os direitos inatos, impostergá-
veis, anteriores ao Estado, e inerentes à natureza livre do ho-
mem” 49.  

O patrimônio genético constitui um componente essen-
cial de cada indivíduo, sendo um elemento intangível da pessoa, 
constituindo, portanto, direito da personalidade, integrante do 
rol de direitos fundamentais, devendo ser protegido assim como 
o direito à vida, à privacidade, à intimidade, à informação, dentre 
outros. Emblemática, nesse sentido, é a previsão do número 3 do 

 
47 SOUZA, Rabindranath Valentino Aleixo Capelo de. O direito geral de personali-
dade. 1ª ed. Coimbra: Coimbra Editora, 2011, p. 154. 
48 SOUZA, Rabindranath Valentino Aleixo Capelo de. O direito geral de personali-
dade. 1ª ed. Coimbra: Coimbra Editora, 2011, p. 155. 
49 BITTAR, Carlos Alberto. Os direitos da personalidade. 8. ed. rev., aum. e mod. 
por Eduardo C. B. Bittar. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 38 e 56. 
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artigo 26 da Constituição da República Portuguesa, referente à 
proteção de outros direitos pessoais, que determina que a lei “ga-
rantirá a dignidade pessoal e a identidade genética do ser hu-
mano, nomeadamente na criação, desenvolvimento e utilização 
das tecnologias”, o que abrange também a proteção contra 
“quaisquer formas de discriminação”, conforme previsto no nú-
mero 1 do mesmo dispositivo.  

O fato de não haver previsão expressa nesse sentido na 
Constituição Federal de 1988 não afasta a possibilidade de se 
reconhecer um direito materialmente fundamental à tutela da 
identidade genética, com fundamento no que prevê seu artigo 5º, 
§ 2º. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), Lei 
13.709/2018, concretiza a proteção de dados, em especial os 
considerados sensíveis, como os referentes à saúde ou à vida se-
xual da pessoa, dados genéticos e biométricos (artigo 5º, II), com 
fundamento na tutela da privacidade, do livre desenvolvimento 
da personalidade e da autodeterminação informativa (artigo 2º). 
E prevê que todo tratamento de dados observará, além da boa-
fé, princípios como a transparência, a finalidade, a necessidade 
e a não discriminação (artigo 6º). 

Ademais, pode-se constatar que “cada homem é um ser 
em si mesmo e só igual a si mesmo”, ou seja, possui uma iden-
tidade pessoal [...]. Esta dinâmica estruturante de aglutinação, de 
coesão e de unidade do ser humano faz com que este se sinta 
bem na sua ‘pele’ somático-psíquica e social [...]” 50. Para Ra-
bindranath, esta identidade toca o seu maior valor como quali-
dade humana quando cada ser humano assume a sua própria 
identidade, amando-se e respeitando-se a si mesmo, com vistas 
ao seu próprio desenvolvimento, ao amor aos outros indivíduos 
e ao progresso social. 

Além do reconhecimento da informação genética ou pa-
trimónio genético, o artigo 3º da DIDGH enfatiza a identidade 

 
50 SOUZA, Rabindranath Valentino Aleixo Capelo de. O direito geral de personali-
dade. 1ª ed. Coimbra: Coimbra Editora, 2011, p. 244-245. 



RJLB, Ano 7 (2021), nº 4________175_ 
 

 

de cada pessoa, refutando, portanto, a ideia de um determinismo 
biológico único a traçar o destino do ser humano, a par das in-
fluências ambientais, culturais e sociais.51 

Também, o patrimônio genético encontra-se aliado à 
identidade pessoal, ambos constituindo direitos da personali-
dade, portanto, tutelados pela ordem jurídica. “A preeminência 
dos direitos da personalidade relativamente aos outros direitos 
subjetivos decorre da sua mais direta projeção de pressupostos 
fundantes da ordem jurídica”52. 

Fala-se, ainda, em um novo direito da personalidade, o 
direito à identidade genética do indivíduo, que pode ser enten-
dido como aquele composto pelos elementos originários do ho-
mem desde o seu nascimento, bem como pelos elementos adqui-
ridos durante a sua vida, sendo fundados nas seguintes prerroga-
tivas da personalidade humana: a unicidade e a exclusividade 
biológicas. Pode ser extraído do artigo 2º, b, e artigo 3º da De-
claração Universal sobre o Genoma Humano e os Direitos Hu-
manos, embora não o destaque expressamente.53 

Os dados genéticos de um indivíduo trazem à tona uma 
faceta de sua identidade, qual seja, a identidade genética, que 
traz em seu bojo a correspondência ao genoma de cada ser hu-
mano, ou seja, o fundamento biológico de cada um. Logo, “a 
identidade genética é um substrato da identidade pessoal, esta, 

 
51 Artigo 3º, DIDGH. Cada indivíduo tem uma constituição genética característica. 
No entanto, não se pode reduzir a identidade de uma pessoa a características genéticas, 
uma vez que ela é constituída pela intervenção de complexos factores educativos, am-
bientais e pessoais, bem como de relações afectivas, sociais, espirituais e culturais 
com outros indivíduos, e implica um elemento de liberdade. 
52 MAZUR, Maurício. Direitos da personalidade. In: MIRANDA, Jorge; RODRI-
GUES JUNIOR, Otavio Luiz; FRUET, Gustavo Bonato (Organizadores). A dicotomia 
entre os direitos da personalidade e os direitos fundamentais. São Paulo: Atlas, 2012, 
p. 28. 
53 BANDEIRA, Ana Cláudia Pirajá; SCARIOT, Tatiane Botura. Discriminação ge-
nética e direitos da personalidade: problemas e soluções. Revista Jurídica Cesumar, 
v. 6, n.1, p. 47-73, 2006, p. 51-52. Disponível em  http://periodicos.unicesu-
mar.edu.br/index.php/revjuridica/article/view/308/167. Acesso em 29.12.2017. 
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socialmente construída”54. 
Consequentemente, “o patrimônio genético do empre-

gado é formado não apenas pelo seu conjunto de genes, mas des-
tes a partir de sua interação com o meio ambiente, ou seja, abarca 
a influência de todos os fatores externos que contribuíram para 
a formação do indivíduo”55. Daí pode se inferir o patrimônio ge-
nético do empregado bem como sua identidade pessoal, ambos 
como direitos da personalidade do trabalhador.  

Sobre a devida tutela do património genético humano, 
incluindo-se a do trabalhador, a DIDGH, em seu artigo 4º, b, 
destaca que “é necessário prestar a devida atenção ao carácter 
sensível dos dados genéticos humanos e garantir um nível de 
protecção adequado a esses dados e às amostras biológicas”, 
afirmando, portanto, a natureza sensível dos dados genéticos hu-
manos56.57  

Nesse cenário, o homem de cristal ou o aqui considerado 
o empregado de cristal, é aquele sobre o qual se pode obter in-
formações sobre aspectos genéticos da sua personalidade, con-
dições de saúde e habilidades potenciais, ou seja, de quem se 
pode obter os denominados dados sensíveis. Corresponde à 
“imagem de um homem marcado pelo que os seus genes dizem 
que ele pode ser e não por aquilo que ele livremente escolheu 

 
54 NAVES, Bruno Torquato de Oliveira; SÁ, Maria de Fátima Freire de. Direitos da 
personalidade. Belo Horizonte: Arraes Editores, 2017, p. 98. 
55 MIZIARA, Raphael; PIOVESAN, Alexandre Valle. O acesso ao patrimônio gené-
tico do empregado: limites à sua utilização e consequências no âmbito laboral. Abril 
de 2015. Disponível em https://jus.com.br/amp/artigos/38540/1. Acesso em 
28.12.2017, p. 05. 
56 Os dados sensíveis “são aqueles que afetam a intimidade da pessoa” (NASSIF, 
1999, p. 109). NASSIF, Elaine Noronha. Genética e discriminação no trabalho: uma 
cogitação. Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, Belo Horizonte, 
v. 30 (60), p. 109-118, jul.dez.1999, p. 109. Disponível em http://www.trt3.jus.br/es-
cola/download/revista/rev_60/Elaine_Nassif.pdf. Acesso em 26.12.2017. 
57 Os dados sensíveis são os que estão enquadrados em uma categoria especial de 
informações pessoais, que se conhecidas por terceiros, podem servir de instrumento 
de discriminação, tais como opiniões políticas, convicções religiosas e filosóficas, 
vida sexual, entre outros. Como visto, o conceito foi acolhido pela Lei nº 13.709/2018 
(Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais), em seu artigo 5º, inciso II. 
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ser”58.  
No contexto da relação trabalhista, o conhecimento pelo 

empregador de dados sensíveis do empregado, tais como suas 
informações genéticas, pode causar grave prejuízo ao empre-
gado, vindo a ocasionar atitudes discriminatórias e estigmatizan-
tes. Assim, como bem consideram Miziara e Piovesan, somente 
deve ser admitida a coleta e o processamento dessas informações 
em situações excepcionais, justificadas por lei e em função de 
requisitos ocupacionais especiais, devendo a lei estabelecer os 
limites desse processamento e as tutelas cabíveis.59 

O Regulamento Europeu (EU) 2016/679, de 27 de abril 
de 2016, publicado no Diário Oficial da União Europeia de 4 de 
maio do mesmo ano, e vigente a partir de 25 de maio de 2018, 
revogou a Diretiva 95/46/CE do Parlamento e do Conselho Eu-
ropeu, mas à semelhança deste último considera os dados gené-
ticos como categoria especial de dados sensíveis, no que exige 
uma regulamentação mais estrita e uma maior proteção que os 
dados médicos. O artigo 9º do Regulamento a princípio veda o 
tratamento desses dados. Ele é admitido, porém, dentre outras 
hipóteses, se o titular tiver dado seu consentimento explícito; se 
o tratamento for necessário para efeitos do cumprimento de obri-
gações e do exercício de direitos específicos do responsável pelo 
tratamento ou do titular dos dados em matéria de legislação la-
boral, de segurança social e de proteção social, na medida em 
que esse tratamento seja permitido pelo direito da União ou dos 
Estados-Membros ou ainda por uma convenção coletiva nos ter-
mos do direito dos Estados-Membros que preveja garantias ade-
quadas dos direitos fundamentais e dos interesses do titular dos 

 
58 NASSIF, Elaine Noronha. Genética e discriminação no trabalho: uma cogitação. 
Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, Belo Horizonte, v. 30 (60), 
p. 109-118, jul.dez.1999, p. 109. Disponível em http://www.trt3.jus.br/escola/down-
load/revista/rev_60/Elaine_Nassif.pdf. Acesso em 26.12.2017. 
59 MIZIARA, Raphael; PIOVESAN, Alexandre Valle. O acesso ao patrimônio gené-
tico do empregado: limites à sua utilização e consequências no âmbito laboral. Abril 
de 2015. Disponível em https://jus.com.br/amp/artigos/38540/1. Acesso em 
28.12.2017, p. 06.  
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dados; se o tratamento for necessário para efeitos de medicina 
preventiva ou do trabalho, para a avaliação da capacidade de tra-
balho do empregado, o diagnóstico médico, a prestação de cui-
dados ou tratamentos de saúde ou de ação social ou a gestão de 
sistemas e serviços de saúde ou de ação social com base no di-
reito da União ou dos Estados-Membros ou por força de um con-
trato com um profissional de saúde. 

 Essa tutela especial se justifica em virtude do risco 
maior de violação à privacidade, no sentido de que pode atingir 
a pessoa e sua família e linha genética. Ademais, pode gerar pre-
conceitos e discriminações em virtude de informações sobre pre-
disposições a doenças, principalmente no âmbito de trabalho.60 

Dentre as razões a favor da utilização dos dados genéti-
cos nas relações de trabalho, invoca-se o interesse do emprega-
dor, do próprio empregado e de terceiros, da sociedade e do pró-
prio Estado.61 E dentre as razões contra a utilização de dados 
genéticos nas relações trabalhistas, há fundamentos fortes que 
defendem a impossibilidade de submissão do trabalhador a tes-
tes genéticos, tais como o direito à intimidade genética, o direito 
de não saber e a própria possibilidade de discriminação genética. 

 
60 MIZIARA, Raphael; PIOVESAN, Alexandre Valle. O acesso ao patrimônio 
genético do empregado: limites à sua utilização e consequências no âmbito laboral. 
Abril de 2015. Disponível em https://jus.com.br/amp/artigos/38540/1. Acesso em 
28.12.2017, p. 06-07. 
61 Para o próprio trabalhador, os dados genéticos ajudam na prevenção, tratamento, 
troca de emprego e até renúncia às promoções incompatíveis com sua condição 
genética. Já para o empregador, no sentido de redução de custos derivados de 
potenciais enfermidades futuras dos seus trabalhadores. Enquanto que, para outros 
trabalhadores, haverá a garantia da segurança e prevenção de acidentes de trabalho 
decorrentes de ações de companheiros com predisposição. Para terceiros relacionados 
com a empresa, também, com o intuito de evitar acidentes decorrentes da 
manifestação de enfermidade do empregado que tem a predisposição (condutores de 
veículos de passageiros, pilotos de aeronaves, etc.). E, por fim, para o Estado, com o 
objetivo de cumprimento de suas funções de prevenção de acidentes e proteção da 
saúde dos trabalhadores (MIZIARA et al, 2015, p. 08-09). MIZIARA, Raphael; 
PIOVESAN, Alexandre Valle. O acesso ao patrimônio genético do empregado: 
limites à sua utilização e consequências no âmbito laboral. Abril de 2015. Disponível 
em https://jus.com.br/amp/artigos/38540/1. Acesso em 28.12.2017, p. 08-09. 
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Ainda, se alega o fato de que o fator genético não ser absoluta-
mente determinante, já que entram diversos fatores em jogo para 
o efetivo resultado probabilístico, ou seja, há real probabilidade 
de a enfermidade predisposta nunca vir a ocorrer.62 

Por conseguinte, nas relações de trabalho, o conheci-
mento pelo empregador de dados sensíveis do empregado, no 
caso em comento, as suas informações genéticas, sem seu con-
sentimento, pode despertar a violação de outros direitos da per-
sonalidade, tais como o direito à privacidade, o direito à infor-
mação, além do direito ao consentimento livre e esclarecido.   

 
3.1 DIREITO À PRIVACIDADE GENÉTICA, DIREITO À IN-
FORMAÇÃO E AO CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARE-
CIDO 

 
A Constituição Federal de 1988 (CF/1988) tem como 

fundamento a dignidade da pessoa humana (artigo 1º, inciso III), 
consagrando os direitos e garantias fundamentais do trabalhador, 
em seu artigo 7º, além de enumerar, em seu artigo 5º, diversos 
outros direitos do cidadão, que podem ser associados ao traba-
lhador, como cidadão. O artigo 5º, inciso X da CF trata do direito 
fundamental à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem, 
assegurando o direito à indenização pelo dano material e moral 
decorrente desta violação.  

Neste trabalho, a par das dissenções existentes na dou-
trina, não se irá diferenciar a intimidade e a privacidade, consi-
derando-se ambas as expressões como sinônimas. O direito à in-
timidade, também, chamado de direito à privacidade, para Car-
los Alberto Bittar “consubstancia-se em mecanismos de defesa 
da personalidade humana contra injunções, indiscrições ou in-
tromissões alheias, conferindo traçado personalíssimo à sua 

 
62 MIZIARA, Raphael; PIOVESAN, Alexandre Valle. O acesso ao patrimônio 
genético do empregado: limites à sua utilização e consequências no âmbito laboral. 
Abril de 2015. Disponível em https://jus.com.br/amp/artigos/38540/1. Acesso em 
28.12.2017, p. 10-11. 
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tutela”63, situando-os como direitos de cunho psíquico.  
Pedro Pais de Vasconcelos considera que “a reserva da 

privacidade deve ser considerada a regra e não a excepção”64. É 
nesse sentido que se retira, por um lado, a natureza do direito à 
privacidade como direito de personalidade e, por outro lado, a 
sua consagração constitucional como direito fundamental. Dessa 
forma, o direito à privacidade somente pode ser violado, de 
forma lícita, quando um interesse público superior o reclame, 
sob pena de danos gravíssimos. 

A intimidade ou a privacidade constitui, sem dúvida, di-
reito da personalidade, portanto, deve ser respeitado em qual-
quer contexto social. “O direito à intimidade visa resguardar a 
vida íntima do indivíduo da ingerência alheia, de modo que ele 
possa manter um âmbito próprio e reservado frente à ação e co-
nhecimento dos demais, condição indispensável ao desfrute de 
mínima qualidade de vida”65.  

Segundo George Marmelstein, são inseridos, nesse cená-
rio, prerrogativas de caráter individual-subjetivo, tais como “o 
direito de buscar a paz de espírito e a tranquilidade, o direito de 
ser deixado só [...], o direito de não ser bisbilhotado, de não ter 
a vida íntima e familiar devassada, de não ter detalhes pessoais 
divulgados, nem de ter a imagem e o nome expostos contra a 
vontade da pessoa”66. 

O direito à intimidade protege, portanto, a individuali-
dade, ou seja, todos os aspectos que dizem respeito ao genoma 
da pessoa e ao seu modo de vida. Nessa linha, o artigo 2º da 

 
63 BITTAR, Carlos Alberto. Os direitos da personalidade. 8. ed. rev., aum. e mod. 
por Eduardo C. B. Bittar. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 172. 
64 VASCONCELOS, Pedro Pais de. Direito de personalidade. Coimbra: Almedina, 
2014, p. 81. 
65 BANDEIRA, Ana Cláudia Pirajá; SCARIOT, Tatiane Botura. Discriminação ge-
nética e direitos da personalidade: problemas e soluções. Revista Jurídica Cesumar, 
v. 6, n.1, p. 47-73, 2006, p. 53. Disponível em  http://periodicos.unicesumar.edu.br/in-
dex.php/revjuridica/article/view/308/167. Acesso em 29.12.2017. 
66 MARMELSTEIN, George. Curso de direitos fundamentais. 5. ed. São Paulo: Atlas, 
2014, p. 133. 
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Declaração Universal sobre o Genoma Humano e os Direitos 
Humanos frisa que: “a) A todo indivíduo é devido respeito à sua 
dignidade e aos seus direitos, independentemente de suas carac-
terísticas genéticas; b) Esta dignidade torna imperativa a não re-
dução dos indivíduos às suas características genéticas e ao res-
peito à sua singularidade e diversidade”. Entretanto, “é preciso 
respeitar o ser humano não só como individualidade, como um 
ser único e distinto de todos os demais, mas também como parte 
da espécie humana, ou seja, como indivíduo identificado com 
seu grupo genético”67.  

O direito à intimidade ou privacidade genética pode ser 
destacado do direito fundamental à intimidade, à vida privada, à 
honra e à imagem (artigo 5º, inciso X, CF), sendo indispensável 
para a observação da identidade pessoal de cada pessoa, referida 
antes neste trabalho. 

Dessa forma, “o direito à privacidade da pessoa, no caso 
do trabalhador, deve ser assegurado a fim de que seja proibida a 
discriminação em função da herança genética”68, isso porque na 
análise do genoma humano, é possível se aferir tanto o estado 
atual com fazer a previsão de doenças futuras. E, indivíduos con-
siderados saudáveis, por ter predisposições genéticas a determi-
nadas doenças, não ficaram imunes a diversas formas de discri-
minação, tanto no ambiente laboral como social. 

E para que haja a proteção da intimidade ou privacidade 
genética é necessário, também, que haja a garantia do direito à 
informação sobre os seus próprios genes. Em não havendo essa 
garantia, seria o mesmo que proteger o indivíduo dele próprio, 
ou seja, de suas próprias informações genéticas.69 Esse seria o 

 
67 NASSIF, Elaine Noronha. Genética e discriminação no trabalho: uma cogitação. 
Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, Belo Horizonte, v. 30 (60), 
p. 109-118, jul.dez.1999, p. 110. Disponível em http://www.trt3.jus.br/escola/down-
load/revista/rev_60/Elaine_Nassif.pdf. Acesso em 26.12.2017. 
68 KELLER, Werner. O genoma humano e sua relação com a autonomia privada do 
empregado. Revista LTr, São Paulo, v. 79-10, p. 1.245-1.250, outubro.2015, p. 1.246. 
69 NASSIF, Elaine Noronha. Genética e discriminação no trabalho: uma cogitação. 
Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, Belo Horizonte, v. 30 (60), 
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direito à informação do próprio trabalhador, diferentemente do 
direito à informação da empresa empregadora em ter conheci-
mento sobre, em poder exigir do empregado a realização dos tes-
tes genéticos, a ser tratado a seguir. 

Um grande conflito existe ainda sobre se é obrigação do 
trabalhador fazer ou revelar informações de seus testes genéticos 
(direito à intimidade) e/ou se o empregador tem direito de exigir 
testes genéticos de seus candidatos ou empregados ou, ainda, as 
informações sobre os respectivos testes genéticos (direito à in-
formação).70  

Aqui, há uma colisão de princípios, a qual pode se vis-
lumbrar a utilização da técnica da ponderação e pesos de princí-
pios, corrente trazida por Robert Alexy, visto que não há hierar-
quia entre princípios, mas apenas prevalência de um sobre outros 
no caso concreto em análise.71 

E como todo direito da personalidade, o direito à priva-
cidade é inalienável, imprescritível e irrenunciável, uma vez que 
visa à proteção da dignidade do ser humano. Entretanto, como 
todo direito fundamental, não é absoluto, podendo sofrer limita-
ções de acordo com a situação concreta, sendo necessária uma 
análise com fundamento no princípio da proporcionalidade e na 
ponderação de interesses em conflito.72  

Nesse sentido, destaca-se que a Declaração Universal so-
bre o Genoma Humano e os Direitos Humanos faz sobressair o 
valor da dignidade da pessoa humana, consagrado como funda-
mento da ordem constitucional brasileira (artigo 1º, inciso III, 

 
p. 109-118, jul.dez.1999, p. 110. Disponível em http://www.trt3.jus.br/escola/down-
load/revista/rev_60/Elaine_Nassif.pdf. Acesso em 26.12.2017. 
70 KELLER, Werner. O genoma humano e sua relação com a autonomia privada do 
empregado. Revista LTr, São Paulo, v. 79-10, p. 1.245-1.250, outubro.2015, p. 1.248. 
71 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Tradução Virgílio Afonso da 
Silva. 2. ed. 4. tiragem. São Paulo: Malheiros, 2015. 
72 ECHTERHOFF, Gisele. Os dados genéticos e o direito à privacidade: a Declaração 
Universal sobre o Genoma Humano e os Direitos Humanos. Revista Eletrônica do 
CEJUR, Curitiba, v.1 n. 1, ago./dez.2006, p. 228. Disponível em http://revis-
tas.ufpr.br/cejur/article/view/14842/9963. Acesso em 30.12.2017. 
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CF), quando inicia um capítulo intitulado “A Dignidade Hu-
mana e o Genoma Humano”. Dignidade humana que é conside-
rada, hoje, direito geral da personalidade ou cláusula geral da 
personalidade, norte dos demais direitos da personalidade ex-
pressos na legislação nacional, como o direito à privacidade73.74 

O Código Civil brasileiro (CC) consagrou os direitos da 
personalidade, em seus artigos 11 a 21, concretizando o valor 
constitucional da dignidade da pessoa humana, além de outros 
valores constitucionais. 

Assim, em caso de conflitos entre direitos fundamentais, 
a dignidade da pessoa humana deve ser uma diretriz constituci-
onal a guiar o caso concreto em análise.  “Seja como fundamento 
de todo um Estado ou como mandamento de aplicação imediata 
em todo e qualquer caso concreto, a dignidade humana é indu-
mentária da qual o operador do direito não pode abrir mão”75. 

Diante do exposto, deve ser analisado o caso concreto, 
quando entra em choque o direito à saúde frente ao direito ao 
trabalho. E, principalmente, em atividades de risco, os exames 
genéticos beneficiam não só a empresa, mas, também, a saúde 
do trabalhador, ou melhor, seu próprio patrimônio genético. 
Nesse sentido, bem acentua Werner Keller, com relação à boa-
fé que deve reger as relações sociais, inclusive, as de trabalho, 

 
73 ECHTERHOFF, Gisele. Os dados genéticos e o direito à privacidade: a Declaração 
Universal sobre o Genoma Humano e os Direitos Humanos. Revista Eletrônica do 
CEJUR, Curitiba, v. 1 n. 1, ago./dez.2006, p. 233. Disponível em http://revis-
tas.ufpr.br/cejur/article/view/14842/9963. Acesso em 30.12.2017. 
74 Frisa-se que há dissenções na doutrina portuguesa sobre a respectiva afirmação de 
que a dignidade da pessoa humana é direito geral da personalidade ou cláusula geral 
da personalidade (MAZUR, 2012, p. 29). MAZUR, Maurício. Direitos da personali-
dade. In: MIRANDA, Jorge; RODRIGUES JUNIOR, Otavio Luiz; FRUET, Gustavo 
Bonato (Organizadores). A dicotomia entre os direitos da personalidade e os direitos 
fundamentais. São Paulo: Atlas, 2012, p. 29. 
75 RECKZIEGEL, Janaína; DUARTE, Jhonatan Felipe Laurindo Gomes. Parâmetros 
normativos: vida e dignidade. Revista de Direitos Fundamentais e Democracia. Cu-
ritiba, v. 22, n. 2, p. 255-271, mai./ago. 2017. ISSN: 1982-0496, p. 269. Disponível 
em http://revistaeletronicardfd.unibrasil.com.br/index.php/rdfd/article/view/662. 
Acesso em 16.03.2018. 
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princípio previsto em nossa ordem civil nos artigos 113, 187, 
421 e 422 do CC. 

Vale consignar, por oportuno, a necessidade do dever de leal-
dade (boa-fé) entre empregado e empregador, tendo em vista a 
prioridade ser a saúde do trabalhador e se o mesmo já tem co-
nhecimento de uma doença e não informa ao seu empregador, 
pode aquelas condições de trabalho que está exposto prejudicar 
a sua enfermidade e colocar em risco inclusive terceiros.76 

O certo é que a questão da invasão da intimidade genética 
não atinge somente o trabalhador, mas também seus familiares 
e a respectiva linha genética. De fato, o trabalhador ou o candi-
dato a emprego tem direito de preservação de sua intimidade e a 
de seus familiares frente a seu empregador ou pretenso empre-
gador. Ainda, o direito de não saber (right not to know) dos res-
pectivos resultados de testes genéticos, no sentido de que estes 
podem revelar doenças ou predisposições a elas, inclusive, afec-
ções em que ainda não haja possibilidade de cura, criando uma 
tensão psicológica no indivíduo, sem necessidade.77  

No sentido acima, tem razão Bú, quando traz à tona a 
questão da divulgação da informação genética e suas consequên-
cias no estado psicológico e social do indivíduo. 

Considerando que a divulgação do resultado de uma análise 
genética pode abalar significativamente o estado psicológico 
do examinado e modificar o olhar da sociedade sobre ele, refe-
rimo-nos, aqui, tanto ao aspecto objetivo da honra (ligado ao 
que a sociedade pensa da pessoa), quanto, sobretudo, ao subje-
tivo (relacionado à autoestima, ao que a pessoa pensa dela 
mesma); do mesmo modo que a imagem supramencionada não 
só é a propriamente dita (imagem retrato), mas também, e prin-
cipalmente, a imagem entendida como atributo, como reputa-
ção social, semelhantemente à honra objetiva.78 

 
76 KELLER, Werner. O genoma humano e sua relação com a autonomia privada do 
empregado. Revista LTr, São Paulo, v. 79-10, p. 1.245-1.250, outubro.2015, p. 1.248. 
77 MIZIARA, Raphael; PIOVESAN, Alexandre Valle. O acesso ao patrimônio 
genético do empregado: limites à sua utilização e consequências no âmbito laboral. 
Abril de 2015. Disponível em https://jus.com.br/amp/artigos/38540/1. Acesso em 
28.12.2017, p. 11. 
78 BÚ, Maysa Amanda Aquino do. Discriminação da pessoa com base em suas 



RJLB, Ano 7 (2021), nº 4________185_ 
 

 

O princípio da confidencialidade encontra-se expresso 
no artigo 7º da Declaração Universal sobre o Genoma Humano 
e os Direitos Humanos, quando acentua que os “dados genéticos 
associados a indivíduo identificável, armazenados ou processa-
dos para uso em pesquisa ou para qualquer outro uso, devem ter 
sua confidencialidade assegurada, nas condições estabelecidas 
pela legislação”, uma vez que tais informações afetam, direta ou 
indiretamente, terceiros. Nesse sentido, o artigo 9º da Declara-
ção Universal sobre Bioética e Direitos Humanos estabelece, 
também, o princípio da privacidade e da confidencialidade.  

Entretanto, de outro lado, o direito à informação do em-
pregado pode se sobressair em face do direito à intimidade do 
trabalhador, especialmente, em atividades de risco, com antes 
consignado. O interesse patronal, portanto, em conhecer os da-
dos genéticos de seus trabalhadores, tendo por objetivo a saúde 
e segurança do próprio trabalho, torna-se plausível frente a um 
direito maior, o direito à saúde. Há aqui uma finalidade legítima, 
que deve ser observada, exigindo-se o conhecimento do mínimo 
indispensável à defesa da saúde e segurança do trabalho, asse-
gurando-se ainda plena transparência aos trabalhadores. 

O direito à saúde representa um valor maior a ser presti-
giado, aliado a saúde e segurança no meio ambiente laboral. 
Como bem destaca Homero Batista, a expressão saúde e segu-
rança do trabalho representa a somatória de conhecimentos que 
estuda os riscos inerentes ao trabalho, não se podendo esquecer 
que a higiene ocupacional encontra proteção constitucional, fa-
zendo a expressão “saúde do trabalho” o papel da medicina, da 
ergonomia e da higiene.79 

 
informações genética e a proteção do sigilo do patrimônio genético pessoal. Revista 
da Defensoria Pública da União, Brasília-DF, n. 7, p. 235-262, jan/dez. 2014, p. 253. 
Disponível em http://www.dpu.def.br/images/esdpu/revista/artigo11_-_ma-
ysa_amanda_aquino_do_b%C3%BA.compressed.pdf. Acesso em 26.12.2017. 
79 SILVA, Homero Batista Mateus da. Curso de Direito do Trabalho aplicado: saúde 
e segurança do trabalho. 2ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, v. 3, 
p. 19. 
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Diferentemente, se o interesse do empregador estiver 
vinculado somente à redução de custos e à maximização de lu-
cros, o direito à intimidade genética ganha relevo, não podendo 
o empregador ter acesso às informações genéticas de seus traba-
lhadores.80 Isso, inclusive, como forma de se evitar a discrimi-
nação baseada no patrimônio genético.  

Pode-se acrescentar, ainda, a necessidade do consenti-
mento livre e esclarecido do trabalhador, tanto com relação à in-
vestigação do genoma do trabalhador, como, também, no que 
diz respeito ao tratamento e ao diagnóstico respectivo. Assim, 
cabe ao indivíduo, exercendo a sua autonomia, liberar o acesso, 
a circulação e a utilização de seus dados genéticos, e não ao seu 
empregador.81 Além de poder escolher ou não participar de tes-
tes genéticos solicitados pelo empregador, como consequência 
de sua autonomia privada, o trabalhador também deve ser escla-
recido sobre os respectivos testes. Nessa linha, o artigo 6º da De-
claração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos prevê o 
princípio do consentimento, o que é reforçado, no Brasil, pela 
Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. 

Nessa perspectiva, a sua escolha na participação em tes-
tes genéticos deve ser livre e esclarecida, sem nenhuma restrição 
à sua vontade. E sabe-se que as relações privadas de trabalho são 
caracterizadas, principalmente no contexto brasileiro, por um 
desequilíbrio de poder entre empregado e empregador. Nesse 
sentido, a clássica definição de Américo Plá Rodriguez, quando 
aduz que o Direito do Trabalho é alicerçado em seis princípios 
básicos: princípios da proteção, da irrenunciabilidade, da conti-
nuidade, da primazia da realidade, da razoabilidade e da boa-

 
80 MIZIARA, Raphael; PIOVESAN, Alexandre Valle. O acesso ao patrimônio 
genético do empregado: limites à sua utilização e consequências no âmbito laboral. 
Abril de 2015. Disponível em https://jus.com.br/amp/artigos/38540/1. Acesso em 
28.12.2017, p. 12. 
81 ECHTERHOFF, Gisele. Os dados genéticos e o direito à privacidade: a Declaração 
Universal sobre o Genoma Humano e os Direitos Humanos. Revista Eletrônica do 
CEJUR, Curitiba, v.1 n. 1, ago./dez.2006, p. 234. Disponível em http://revis-
tas.ufpr.br/cejur/article/view/14842/9963. Acesso em 30.12.2017. 
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fé.82 83 Dessa forma, o direito de escolha do trabalhador resta 
duvidoso diante desse desequilíbrio de poder. 

Convém lembrar que, após a devida informação pelo mé-
dico, é direito do paciente, na manifestação de sua autonomia, 
estar apto ao consentimento livre e esclarecido – é que se deno-
mina de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).  
O princípio do consentimento livre e esclarecido é corolário do 
princípio da autonomia privada.84 

Destaca-se, ainda, que a ausência de consentimento livre 
e esclarecido é considerado crime de negligência profissional do 
médico, se houver dolo (artigo, 146, § 3º, inciso I, Código Penal 
– CP), respondendo o médico pelo resultado danoso decorrente 
de sua intervenção, se a informação foi dada de forma não efici-
ente.  

 
4. RESPONSABILIDADE CIVIL DO EMPREGADOR FACE 
À DISCRIMINAÇÃO GENÉTICA   

 
Conforme já descrito, a discriminação genética negativa 

já se tornou realidade no contexto capitalista mundial, estando 
prevista a sua ocorrência, inclusive, em diversas normas interna-
cionais, bem como a proeminente necessidade de tutela em face 
dela. 

De forma mais ampla, a Convenção nº 111 da Organiza-
ção Internacional do Trabalho (OIT) trata da discriminação em 

 
82 RODRIGUEZ, Américo Plá. Princípios do Direito do Trabalho. São Paulo: LTr, 
1978. 
83 Com o mesmo entendimento, Mauricio Godinho Delgado destaca o seguinte núcleo 
basilar de princípios especiais do Direito do Trabalho: princípios da proteção, da 
norma mais favorável, da imperatividade das normas trabalhistas, da indisponibili-
dade dos direitos trabalhistas, da condição mais benéfica, da inalteralidade contratual 
lesiva, da intangibilidade salarial, da primazia da realidade sobre a forma, e da conti-
nuidade da relação de emprego. Todos esses princípios têm a finalidade primeira de 
amenizar o desequilíbrio entre empregado e empregador. DELGADO, Mauricio Go-
dinho. Curso de Direito do Trabalho. 15. ed. São Paulo: LTr, 2016, p. 201-214. 
84 SOUZA, Iara Antunes de. Aconselhamento genético e responsabilidade civil. Belo 
Horizonte: Arraes Editores, 2014, p. 21-22. 
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matéria de emprego e ocupação, sendo esta uma das core obli-
gations destacadas pela Declaração da OIT de 1998.85 

A Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Huma-
nos traz em seu artigo 11, o princípio da não-discriminação e da 
não-estigmatização. Nesse sentido, a Declaração Universal so-
bre o Genoma Humano e os Direitos Humanos da UNESCO86 
proíbe a discriminação genética, em seu artigo 6º, quando diz 
que “nenhum indivíduo deve ser submetido a discriminação com 
base em características genéticas, que vise violar ou que tenha 
como efeito a violação de direitos humanos, de liberdades fun-
damentais e da dignidade humana”. 

Seguindo essa linha, a Declaração Internacional sobre os 
Dados Genéticos Humanos (DIDGH) da UNESCO consagra o 
princípio da não-discriminação e da não-estigmatização, em seu 
artigo 7º, quando salienta que: 

(a) Deverão ser feitos todos os esforços no sentido de impedir 
que os dados genéticos e os dados proteómicos humanos sejam 
utilizados de um modo discriminatório que tenha por finalidade 
ou por efeito infringir os direitos humanos, as liberdades fun-
damentais ou a dignidade humana de um indivíduo, ou para 
fins que conduzam à estigmatização de um indivíduo, de uma 
família, de um grupo ou de comunidades. 
(b) A este respeito, será necessário prestar a devida atenção às 
conclusões dos estudos de genética de populações e dos estu-
dos de genética do comportamento, bem como às respectivas 
interpretações.87 

No âmbito nacional, a Constituição Federal brasileira 
destaca, de forma expressa, as garantias da isonomia de 

 
85 Lembra-se que a Declaração da OIT de 1998 “declara que todos os Membros, ainda 
que não tenham ratificado as convenções aludidas, têm um compromisso derivado do 
fato de pertencer a Organização de respeitar, promover e tornar realidade, de boa-fé e 
de conformidade com a Constituição, os princípios relativos aos direitos fundamentais 
que são objeto dessas convenções, isto é: [...] d) a eliminação da discriminação em 
matéria de emprego e ocupação”. 
86 A Declaração Universal sobre o Genoma Humano e os Direitos Humanos foi ado-
tada pela Conferência Geral da UNESCO em sua 29ª sessão (1997). 
87 Artigo 7º da Declaração Internacional sobre os Dados Genéticos Humanos 
(DIDGH) da UNESCO. 
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tratamento aos trabalhadores e da não discriminação no trabalho, 
conforme se extrai dos seus artigos 5º e 7º, incisos XXX, XXXI 
e XXXII.88 Nessa esteira, elenca como direito fundamental do 
trabalhador a vedação de toda e qualquer forma de discrimina-
ção ilícita. 

No Brasil, antes da Lei Geral de Proteção de Dados Pes-
soais, não havia legislação específica sobre a discriminação ge-
nética. A Lei nº 9.029/1999, que proíbe condutas discriminató-
rias nas relações de trabalho, considera crime, em seu artigo 2º, 
algumas condutas ali descritas.  

Nesse sentido, o ordenamento jurídico brasileiro não está de 
todo desprotegido, pois, embora não haja disposições específi-
cas sobre a ciência genética, os direitos da personalidade, pre-
vistos de maneira esparsa em todo o ordenamento jurídico, in-
clusive na Constituição, protegem os direitos básicos do cida-
dão, inclusive, o direito à intimidade, conexos aos direitos à 
vida à dignidade humana (BANDEIRA et al, 2006, p. 56).89 

Destarte, a Constituição Federal brasileira tutela diversos 
direitos da personalidade, tais como o direito à intimidade ou 
privacidade, à informação, honra e a à imagem, entre outros, de-
correntes da dignidade da pessoa humana (artigo 1º, inciso III), 
complementada pelos artigos 11 a 21 do CC. Este, em seus 

 
88 Artigo 5º, CF. 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 se-
guintes:  
Artigo 7º, CF. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que 
visem à melhoria de sua condição social:  
[...] 
XXX - proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de 
admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil;  
XXXI - proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admis-
são do trabalhador portador de deficiência;  
XXXII - proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou entre 
os profissionais respectivos;  
89 BANDEIRA, Ana Cláudia Pirajá; SCARIOT, Tatiane Botura. Discriminação gené-
tica e direitos da personalidade: problemas e soluções. Revista Jurídica Cesumar, v. 
6, n.1, p. 47-73, 2006, p. 56. Disponível em  http://periodicos.unicesumar.edu.br/in-
dex.php/revjuridica/article/view/308/167. Acesso em 29.12.2017. 
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artigos 186 e 927, aduz que a violação de um direito acarreta a 
prática de ato ilícito, ensejando a devida reparação civil. Tam-
bém, nessa linha de entendimento, o Enunciado nº 411 da V Jor-
nada de Direito Civil reforça o dever de indenizar. 

Com a Lei nº 13.709/2018, foi explicitado o caráter sen-
sível dos dados genéticos e de saúde, a necessidade de obtenção 
do consentimento para seu tratamento, de respeitar a finalidade 
de tal tratamento, de não discriminação, da necessidade, da pre-
venção e da responsabilização (artigo 6º). 

A responsabilidade civil está, portanto, caracterizada 
pela existência da conduta do agente, a existência do dano e do 
nexo de causalidade. E a prática de discriminação genética e a 
consequente violação dos direitos da personalidade dos trabalha-
dores poderá dar ensejo à responsabilização no âmbito civil, 
conforme o exposto acima. Isso conforme tendência que fez da 
responsabilidade um meio de proteção dos direitos da persona-
lidade, de acordo com Geneviève Viney, quando destaca as no-
vas tendências do instituto da responsabilidade.90 

A discriminação genética, como qualquer modalidade de 
conduta discriminatória, atinge a integridade psíquica da pessoa, 
máxime nas relações de trabalho, visto ser o trabalho fonte de 
renda e sobrevivência do indivíduo e bem-estar de sua família.91 

Na realidade, “a privacidade e intimidade dos emprega-
dos não podem ser devassadas arbitrariamente, podendo o em-
pregador solicitar informação genética em casos excepcio-
nais”92, quando houver necessidade e relevância para avaliação 

 
90 VINEY, Genviève. As tendências atuais do Direito da responsabilidade civil. In: 
TEPEDINO, Gustavo (Org.). Direito Civil contemporâneo: novos paradigmas à luz 
da legalidade constitucional. São Paulo: Atlas, 2008, p. 50. 
91 ARAUJO, Antonio Castro Alves de. Seleção pelo DNA: discriminação genética é 
uma ameaça ao trabalhador. Consultor Jurídico. 28 de julho de 2010. Disponível em 
https://www.conjur.com.br/2010-jul-28/discriminacao-genetica-ameaca-integridade-
moral-trabalhador?imprimir=1. Acesso em 26.12.2017, p. 08. 
92 BANDEIRA, Ana Cláudia Pirajá; SCARIOT, Tatiane Botura. Discriminação 
genética e direitos da personalidade: problemas e soluções. Revista Jurídica Cesumar, 
v. 6, n.1, p. 47-73, 2006. Disponível em  
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da a aptidão quanto à execução do contrato de trabalho e, 
quando, sem dúvida alguma, os testes genéticos forem à única 
forma de assegurar o direito à saúde dos trabalhadores, bastando 
somente a manifestação do médico no sentido da aptidão do tra-
balhador para as funções a serem exercidas. 

Excepcionalmente, pode-se registar a possibilidade da 
existência de uma discriminação legítima na seara das relações 
laborais, não ofensiva ao princípio da igualdade, quando o crité-
rio de diferenciação estiver plenamente justificado pela situação 
fática em concreto, tais como no caso da realização de exame 
genético para a proteção da saúde, levando em conta exames am-
parados por dados estatísticos e científicos comprovando a cor-
relação entre a doença e o trabalho.93 

Acrescenta-se que, mesmo quando o empregado, por ato 
voluntário, participe de programas de monitoramento genético 
do empregador, a subordinação existente na relação de emprego, 
por si só, já compromete a sua decisão, como por exemplo, em 
virtude de medo de demissão, retaliação pela perda de benefícios 
trabalhistas.94 Por isso, se a coleta de informações pelo empre-
gador não restar antecedida do livre consentimento informado, 
contando com a participação de órgãos governamentais e sindi-
catos profissionais, ficará evidenciada a conduta lesiva, apto a 
ensejar a devida responsabilização civil, se houver algum dano 
evidenciado em virtude de prática discriminatória decorrente da 
utilização de informações genéticas dos trabalhadores.  

É de se ressaltar, com relação à discriminação originária 

 
http://periodicos.unicesumar.edu.br/index.php/revjuridica/article/view/308/167, p. 
66. Acesso em 29.12.2017. 
93 GUNTHER, Luiz Eduardo; PEREIRA, Cláudia Cristina. A discriminação genética 
no mercado de trabalho. Administração de Empresas em Revista, v. 17, n. 18, Curi-
tiba, p. 168-184, 2017, p. 181. Disponível em http://revista.unicuritiba.edu.br/in-
dex.php/admrevista/article/view/2214/1391. Acesso em 07.03.2021. 
94 BANDEIRA, Ana Cláudia Pirajá; SCARIOT, Tatiane Botura. Discriminação gené-
tica e direitos da personalidade: problemas e soluções. Revista Jurídica Cesumar, v. 
6, n.1, p. 47-73, 2006, p. 66. Disponível em http://periodicos.unicesumar.edu.br/in-
dex.php/revjuridica/article/view/308/167. Acesso em 29.12.2017. 
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do acesso à informação, que ela não acontece em um momento 
específico da relação jurídica, podendo se dar tanto na fase con-
tratual, como pré como, até mesmo, pós contratual, após o fim 
do contrato, com a divulgação da informação genética obtida, 
revelando-se prejudicial ao trabalhador.95 

Finalmente, reconhece-se que houve um avanço, no caso 
brasileiro, com a edição da Lei nº 13.709/2018, mas as normas 
existentes na legislação nacional não são suficientes a ensejar a 
plena responsabilização civil do empregador por uso indevido 
das informações genéticas de seus trabalhadores e até mesmo de 
candidatos a emprego. Daí a necessidade de uma normatização 
eficiente tanto no setor privado quanto no público, com o obje-
tivo de proteção da saúde dos trabalhadores e corresponde res-
peito aos seus direitos da personalidade. Em outras palavras, 
uma normatização mais específica a contemplar todo o com-
plexo meio ambiente laboral. Dado o caráter aberto do texto da 
Lei nº 13.709/2018, mostra-se relevante o papel da doutrina na 
densificação de conceitos e na proposição de hipóteses de res-
ponsabilização e de standards de conduta para os empregadores 
e a atuação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados na 
consecução da adequada tutela dos trabalhadores. 

 
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 
Inicialmente, cumpre-se advertir que não se tem aqui a 

intenção de esgotamento do tema sobre a discriminação gené-
tica, em virtude da imensidão de informações pertinentes ao as-
sunto. Tentou-se somente demonstrar a relevância da temática 
na atual sociedade da informação, em que os dados genéticos 
dos trabalhadores podem ser utilizados como instrumento de dis-
criminação e estigmatização nas mãos de terceiros, além da 

 
95 GUNTHER, Luiz Eduardo; PEREIRA, Cláudia Cristina. A discriminação genética 
no mercado de trabalho. Administração de Empresas em Revista, v. 17, n. 18, Curi-
tiba, p. 168-184, 2017, p. 181. Disponível em http://revista.unicuritiba.edu.br/in-
dex.php/admrevista/article/view/2214/1391. Acesso em 07.03.2021. 
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efetiva violação aos seus direitos da personalidade, direitos fun-
damentais por excelência.  

A tecnologia genética tem ajudado muito a medicina, na 
disposição de informações aos médicos, às seguradoras e à soci-
edade em geral. Entretanto, os testes genéticos, como consta-
tado, têm sido instrumento de discriminação genética em vários 
segmentos sociais, em especial na seara laboral.  

Os testes e as informações genéticas podem auxiliar na 
busca de detecção e tratamento a tempo, concretizando o direito 
à saúde constitucionalmente assegurado, como podem ser utili-
zados para discriminar pessoas, por meio da utilização indevida 
de suas informações genéticas, ferindo diversos direitos da per-
sonalidade, em especial dos trabalhadores. 

O patrimônio genético e a identidade pessoal dos traba-
lhadores representam direitos da personalidade que devem ser 
garantidos pela nossa ordem jurídica, mesmo na falta de norma-
tividade especial a respeito da discriminação genética. Nesse 
sentido, o patrimônio genético humano, inclusive o do trabalha-
dor, deve ser tutelado pela ordem jurídica, uma vez que os dados 
genéticos humanos possuem caráter de dados sensíveis, ou seja, 
uma categoria especial de informações pessoais que formam a 
identidade pessoal e afetam a intimidade da pessoa. 

A proteção ao do direito à intimidade ou privacidade em 
face das informações genéticas dos trabalhadores torna-se, por-
tanto, imprescindível na sociedade capitalista, não se afastando, 
outrossim, o direito à informação do empregador, quando neces-
sário frente à violação de outros direitos fundamentais, como o 
direito à saúde. 

Não resta dúvida acerca da aplicabilidade das inovações 
biogenéticas no campo das relações de trabalho, entretanto, tal 
aplicação não prescinde de uma normatividade específica que 
imponha restrições ao livre jogo do mercado. Regramento a nor-
matizar o acesso patronal à informação genética somente em ca-
sos especiais, exceções estas guiadas pela proporcionalidade e 
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ponderação de interesses, justificadas frente à segurança e me-
dicina do trabalho. 

Dessa forma, frente à carência de uma legislação especí-
fica que trate da discriminação genética e correspondente res-
ponsabilização civil do empregador por uso indevido das infor-
mações genéticas, se faz premente a necessidade de uma norma-
tização legal tanto no setor privado quanto no público, com o 
objetivo de proteção da saúde dos trabalhadores e aos seus direi-
tos da personalidade. Tal normatização foi parcialmente aten-
dida com a edição da Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção 
de Dados). Mas ainda é necessário densificar os conceitos aber-
tos consagrados em referido diploma e exigir da Autoridade Na-
cional de Proteção de Dados uma atuação proativa na tutela dos 
dados genéticos dos trabalhadores. 

Em conclusão, a dimensão da problematização trazida 
neste trabalho exige soluções urgentes, não sendo possível ficar 
inerte diante de tantos avanços da biomedicina e suas diversas 
consequenciais sociais, em decorrência dos princípios da ordem 
jurídica brasileira, todos voltados a assegurar a dignidade do tra-
balho humano, e, portanto, a concretização dos direitos da per-
sonalidade dos trabalhadores. 
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