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A CONSTITUCIONALIDADE/LEGALIDADE DA COBRANÇA DIFERENCIADA 
ENTRE HOMENS E MULHERES EM EVENTOS FESTIVOS E CASAS NOTURNAS. 

INTRODUÇÃO 

Não raro são os eventos que, com o intuito de atrair mais clientes, oferecem preços diferenciados para 

homens e mulheres, contudo, há legalidade em mencionada prática? O presente trabalho visa analisar a 

constitucionalidade/legalidade da cobrança diferenciada entre homens e mulheres em eventos festivos e casas 

noturnas. 

CONCLUSÃO 

A Constituição Federal Brasileira estabelece em 

seu artigo 5º que todos são iguais perante a lei e 

em seu inciso I dispõe sobre a igualdade de direitos 

entre homens e mulheres. Assim, imagina-se que 

as pessoas não podem ser legalmente 

desequiparadas em razão da raça, ou do sexo, ou 

da convicção religiosa (art. 5º caput da Carta 

Constitucional) ou em razão da cor dos olhos, da 

compleição corporal, etcº¹. O Código de Defesa do 

Consumidor (Lei 8.078/1990) elenca em seu artigo 

6, inciso II, que “a educação e divulgação sobre o 

consumo adequado dos produtos e serviços, 

asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade 

nas contratações” é um direito básico do 

Consumidor. Para Rizzato Nunes, o artigo 6º, inciso 

II, estabelece que o fornecedor não pode 

diferenciar consumidores entre si, pois há garantia 

de igualde nas contratações. Ainda, a norma 

consumerista garante como direito do consumidor 

“a proteção contra a publicidade enganosa e 

abusiva, métodos comerciais coercitivos ou 

desleais, bem como contra práticas e cláusulas 

abusivas ou impostas no fornecimento de produtos 

e serviços” (art. 6º, inciso IV). Como proteção 

contratual, o CDC assegura que as cláusulas 

devem ser interpretadas da forma mais favorável 

ao consumidor, conforme art. 47. 
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A cobrança diferenciada levando-se como parâmetro o 

gênero do consumidor é ilegal. Da análise 

constitucional, é clara a previsão de que homens e 

mulheres não diferem em direitos e deveres. No 

mesmo sentido de tratamento igualitário é o Código de 

Defesa do Consumidor. O preço é uma cláusula 

contratual, que deve ser interpretada de maneira mais 

favorável ao consumidor, evidente que um mesmo 

produto com preços diferentes, a interpretação mais 

favorável há de ser a do menor preço. 
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