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1 - INTRODUÇÃO

O Governo brasileiro, em 1995, durante a 83ª Conferência

Internacional do Trabalho, em Genebra, assume publicamente, pela

primeira vez, a existência de discriminação no Brasil, solicitando a

cooperação técnica da Organização Internacional do Trabalho – OIT

para auxiliar na implementação da Convenção nº 111, ratificada desde

os idos de 1965.

A Convenção nº 111, que trata de discriminação em matéria

de emprego e profissão, foi adotada na 4ª sessão da Conferência

em Genebra em 1958, sendo aprovada pelo Estado brasileiro em

24 de novembro de 1964, através do Decreto nº 104, ratificada

em 30 de setembro de 1965 e promulgada pelo Decreto nº 62.150

de 19 de janeiro de 1968. A referida convenção tem como objeto

proteger todas as pessoas das discriminações, em matéria de

emprego e profissão, motivadas por raça, cor, sexo, religião,

opinião política, ascendência nacional ou origem social, sem,



44contudo, impossibilitar sua proteção às discriminações ocorridas

com base em outros critérios.

Em sua primeira parte, a Convenção nº 111 define todo o âmbito

de aplicação na proteção das pessoas contra discriminação, determinando

o que é e o que não é considerado discriminação. Em um segundo

momento, o instrumento entabula o necessário engajamento dos países

ratificantes em formular políticas públicas para promoção da igualdade

de oportunidades e de tratamento em matéria de emprego e ocupação.

Por fim, a terceira parte da Convenção trata de questões administrativas

para adesão ou denúncia (forma de desobrigar o país-membro ao

cumprimento do pactuado) do instrumento.

Muito embora o Brasil tenha oficialmente ratificado a Convenção

nº 111 há duas décadas, cabe examinar se esse instrumento vem sendo

aplicado nas políticas públicas nacionais. Ou, mais ainda, será que existe

uma lacuna legislativa impossibilitando o trabalho da promoção da

igualdade e oportunidades na área do trabalho? Esses são alguns dos

questionamentos que serão levantados nesse trabalho.

Para iniciar o trabalho e considerando que o rol de discriminações

elencados pela Convenção é extenso, elegeu-se como paradigma desse

estudo a “Discriminação racial no trabalho e a igualdade de

oportunidades”. Dessa forma, e para facilitar a compreensão sobre os

termos empregados, lançar-se-á mão de alguns conceitos como

preconceito, discriminação e racismo, conceitos estes que podem ser

confundidos ou muitas vezes entendidos como sinônimos, e por isso

merecem atenção especial.

Esses conceitos são muito importantes para entender o conteúdo

de algumas leis nacionais, tais como a Lei nº 7.716/1980 (que trata do

racismo) ou mesmo para a compreensão dos instrumentos internacionais

que serão citados posteriormente.

Primeiramente cumpre salientar que a etimologia do termo

preconceito merece algumas considerações, pois, no seu sentido mais

literal, nada mais é do que um julgamento antecipado, o que não

necessariamente significa dizer que este “pré-juízo” resulta em algo

ruim, mas tão-somente equivocado ou mesmo precipitado. O

preconceito é o exercício mental de um juízo de valor, sobre



55determinados indivíduos, grupos ou situações, que não encontra

expressão a não ser por meio de um ato discriminatório.

Todavia, importa ressaltar, por ser o foco central do trabalho,

que a discriminação racial não necessariamente tem sua gênese no

preconceito. A atitude discriminatória resulta de ato comissivo ou

omissivo de um indivíduo ou grupo que exclui, tangencia, marginaliza,

inferioriza outros grupos ou indivíduos. Esta atitude é decorrente de

hábito preconceituoso ou um interesse que não necessariamente inclua

o preconceito.

O preconceito é formado na mente do indivíduo, está no plano

da idéia, podendo ter como conseqüência um ato de discriminação,

sendo este um instrumento daquele. A concepção a ser utilizada neste

documento será o preconceito como uma pré-disposição negativa,

sempre contra alguém e como algo ruim, contraproducente nas relações

pessoais e intersociais.

Os estereótipos, como os preconceitos, na ótica de Maria

Aparecida Bento:

...desempenham uma importante função na área do trabalho
(TAJFEL, 1984): a de manter a ideologia do grupo que está no
poder, “explicando e justificando”, as diferenças de tratamento.
Em nossa sociedade constroem-se ou divulgam-se imagens
positivas ou negativas sobre negros e mulheres por meio de
diferentes meios, entre os quais a televisão, os jornais, as
revistas, o cinema, que contribuem extraordinariamente para
que as pessoas formem imagens que vão, posteriormente,
influenciar a sua ação. (BENTO, 2000: 20)

No âmbito jurídico, o conceito cotidianamente empregado de

discriminação racial no Brasil é o previsto no artigo 1º da Convenção

Internacional sobre a Eliminação de todas as Formas de Discriminação,

ratificada em 1968, verbis:

“Art. 1º - Para os fins da presente Convenção, a expressão
‘discriminação racial’ significará toda distinção, exclusão,
restrição ou preferência baseada em raça, cor, descendência ou



66origem nacional ou étnica que tenha por objeto ou resultado
anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício em um
mesmo plano (em igualdade de condições) de direitos humanos
e liberdades fundamentais nos campos político, econômico,
social, cultural ou em qualquer outro campo da vida pública.” 1

Sendo então a discriminação racial gênero do qual é espécie o

racismo, é importante adentrar sucintamente na história do Brasil para

compreender a ambos, lembrando que o país tem uma cultura

escravocrata, com a presença de negros, europeus e índios, resultando

na miscigenação de nosso povo e cultura.

Após o longo período de tráfico escravo, com navios negreiros

vindos da África, surgiram políticas públicas de branqueamento. Impedir

o tráfico de escravos africanos e incentivar políticas de imigração que

eram favoráveis aos imigrantes vindos da Europa foram meios

encontrados, no final do século XIX e início do século XX, para a

concretização do ideal de tornar a população brasileira mais “clara”

fenotipicamente, excluindo dos indivíduos “arianizados” aquelas

características estigmatizadas do índio, do negro ou do mestiço.

Em seguida à imigração dos europeus, vindos para substituir a

mão-de-obra escrava pelo trabalho assalariado (fosse com pagamento

em gêneros ou em dinheiro), transcorreram vários anos até que algum

tipo de política pública pudesse ser implementada visando a integração

dos negros que, a partir de sua libertação, se encontravam sem moradia

e emprego, excluídos do mercado de trabalho e de consumo.

A posição dos governos estaduais e federal publicamente se

resumia a esclarecer que a libertação era a única coisa a se fazer e não

havia qualquer dívida a ser saldada, já que o status libertatis, bem

mais precioso, foi devidamente restituído. A própria Constituição Federal

de 1891 tratou do princípio da isonomia, em seu artigo 72, §2º, como

uma igualdade formal, não fazendo qualquer referência à realidade da

época quanto aos negros marginalizados; mesmo que se vivenciasse a

1 Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as Formas de Discriminação,
adotada pela Assembléia Geral das Nações Unidas, em 21 de dezembro de 1965 e
ratificada pelo Brasil em 27 de março de 1968.



77notória dificuldade da inserção justa do negro liberto nas relações de

trabalho remunerado.

Na verdade, o Governo Federal, à época da Constituição de

1891, não apontou nenhuma iniciativa que fosse de uma política pública

integradora dos milhares de negros, alforriados ou beneficiados com a

Lei do Ventre Livre e outras, ao mercado de trabalho remunerado e,

muito menos ainda, quanto à escolarização dessas pessoas. Deixaram

os negros à margem da sociedade, como se a libertação resolvesse

todos os problemas.

Não fosse a militância dos movimentos negros e dos sindicalistas

ao longo do século XX, a ponto de apresentar à OIT queixa sobre a não

implementação da Convenção nº 111 no País, a situação da população

negra no Brasil continuaria a ser ignorada, ao desconcertante e injusto

argumento de que o negro não consegue bens da vida por simples

incompetência, falta de sorte ou labor necessário.

Mesmo assim com todos os esforços engendrados pela militância

negra e pelos movimentos sindicais, a imagem do Brasil criada pela

maioria da população ainda é a de um paraíso racial (desracialização),

onde a raça não afeta expressivamente as oportunidades da vida, não

sendo, desta forma, necessária a intervenção estatal, ou seja, não

existem empecilhos legais ou institucionais para a igualdade

racial.(SANTOS, 1998:19)

Nos apontamentos de Roger Raupp Rios, a democracia racial

brasileira pode ser compreendida como a idéia de que o Brasil é um

país de vasta miscigenação, que há possibilidades de pessoas

descendentes de negros africanos ascenderem socialmente, que não

vivenciamos a segregação racial explícita presente em muitos países.

A chamada democracia racial integra um dos equívocos da própria

experiência republicana no Brasil. Sustenta o autor que, na verdade,

as atitudes aparentemente neutras podem gerar conseqüências

discriminatórias. (RIOS, 2004:466)

Assim, falar em construção de uma sociedade livre da discriminação

racial é reconhecer e enfrentar sua existência, para só então formular políticas

públicas que englobem as possibilidades de resolução do tema, levando-se em

consideração a realidade, a diversidade e a possibilidade de uma vida comum,

sem falsas democracias.
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[...] uma ideologia, uma estrutura e um processo pelo qual
grupos específicos, com base em características biológicas e
culturais verdadeiras ou atribuídas, são percebidos como uma
raça ou grupo étnico inerentemente diferente e inferior. Tais
diferenças são, em seguida, utilizadas como fundamento lógico
para se excluírem os membros desses grupos do acesso a recursos
materiais e não-materiais.” (ESSED, 1995:171)

A abordagem das relações raciais no Brasil e a identificação da

discriminação nos âmbitos culturais, sócio-econômicos e políticos são

ainda acontecimentos que causam incômodo, desencadeando

efervescentes e tensas discussões nas relações sociais e individuais.

Isso demonstra quão equivocada é a persistente concepção social de

que o processo discriminatório é fantasioso e lastreado em poucos

fatos e muitos argumentos teóricos (jamais podendo estar desmembrado

do animus  de discriminar). Essa idéia afasta, à distância lunar, a

discriminação em si e seus devastadores resultados da primária

consciência e assunção de sua existência.

O reflexo dessas relações atritadas pelos atos discriminatórios

impulsiona o comportamento dos operadores do direito que devem

provocar o Judiciário, em busca de prestação jurisdicional adequada à

matéria, seja através de ações civis públicas ou ações individuais. É

nesse momento que se demonstra mais latente a dificuldade de

compreensão do que vem a ser discriminação, pois ante a provocação

do poder estatal, inúmeras decisões são proferidas, lastreadas em

conceitos dos mais diversos, confundindo discriminação, preconceito,

o que demonstra quão inseguro o terreno pelo qual se enveredam os

operadores do Direito.

A discriminação racial, por exemplo, no âmbito das relações de

trabalho é exteriorizada das mais diferentes maneiras (v.g. o empregado

negro tem mais dificuldade em conseguir uma promoção, é hostilizado

pela constante utilização de apelidos degradantes), sendo de difícil

constatação para o Juízo que as analisará, pois os operadores do Direito

prevêem a necessidade premente de caracterização – indene de dúvidas

– do ato discriminatório, exigindo a demonstração de um conjunto

fático-probatório robusto.
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racial, os Estados têm ratificado os instrumentos internacionais, com

a intenção de abolir todas as violações de direitos humanos. Tendem,

inclusive, a repetir determinados direitos dessas declarações, convenções

ou recomendações que buscam transformar o mundo, no intuito de

conferir mais igualdade social, eliminando a discriminação de qualquer

natureza.

Neste sentido também tem sido o trabalho desenvolvido por

entidades não-governamentais e sindicatos, trazendo pesquisas sobre

a realidade do negro no mercado de trabalho, exercendo pressão junto

ao Governo Federal no intuito de subsidiar políticas públicas voltadas

para a área do combate à discriminação.

Dessa forma, o objetivo fundamental desse trabalho é oferecer

elementos que possam contribuir para o debate sobre a legislação

atinente ao tema discriminação racial na área do trabalho.

O estudo foi desenvolvido segundo a visão de um operador do

direito e está dividido da seguinte forma: primeiramente procurou-se

apresentar a origem e conceitos de discriminação. A segunda parte

traz a contextualização da discriminação racial no Brasil e o operador

do direito, elencando os principais instrumentos internacionais e a

legislação federal atinente ao tema, trazendo também exemplos do

trabalho desenvolvido por entidades governamentais e permeando as

ações afirmativas.

Após a assertiva da existência dos mecanismos legais colocados

à disposição dos interessados sobre o tema, foram trazidas algumas

posições dos tribunais de primeira e segunda instâncias sobre o assunto;

elencando-se, por fim, algumas recomendações para o combate à

discriminação racial e a promoção da igualdade de oportunidades.

É importante salientar que este trabalho não desenvolveu a

temática indígena por compreender que o referido tema merece um

trabalho voltado somente para este seguimento, tendo em vista suas

peculiaridades.
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Parte dos operadores do direito, assim como a coletividade de

uma forma geral, não aceita a existência da discriminação em seu

ambiente social, não consegue visualizar que algumas práticas cotidianas

externam o pensamento vicioso do preconceito. Atitudes como delimitar

características físicas ou solicitar fotografia em curriculum vitae na

seleção para ocupação de emprego, por exemplo, são acontecimentos

corriqueiros que caracterizam discriminação.

A não identificação da discriminação latente e a falsa concepção

de que o Brasil é uma sociedade desracializada, sem desigualdades,

sem distinções sociais, hierárquicas e econômicas, pautadas nas

diferenças fenotípicas, resultam na sedimentação de um racismo

disfarçado, sem rosto nem sanção. Este é o primeiro óbice a ser

ultrapassado na árdua luta contra a discriminação racial no País.

Importa destacar que encontram os operadores do direito imensa

dificuldade em caracterizar situações que envolvam alegações de

2– CONTEXTUALIZAÇÃO DA DISCRIMINAÇÃO
RACIAL NO BRASIL: DISCRIMINAÇÃO RACIAL

E O OPERADOR DO DIREITO



1111discriminação racial, em especial nas relações no trabalho, exatamente

por se tratar de tema pouco debatido na Justiça Trabalhista, assim

como na Justiça Comum.

Essas dificuldades permeiam o dia-a-dia do operador do direito

que se depara com acontecimentos que lhe parecem resultado de

práticas discriminatórias mas, às vezes de forma tão sutil ou disfarçada,

que poderiam trazer consigo a dúvida sobre sua real existência. Assim,

por diversas vezes o operador do direito não se vê seguro acerca de

como proceder perante aquela atitude discriminatória, como

caracterizá-la, como demonstrar a ocorrência dessa prática atentatória

à dignidade humana.

Busca-se constantemente esquivar-se ao debate do tema, vezes

conferindo aos atos discriminatórios a tipificação de crime de injúria

(conforme Código Penal, art. 140), vezes declarando-o inexistente por

ausência de provas, já que se trata de imputação que exige prova

consistente. Por outro lado, esses atos discriminatórios podem ocorrer

sutilmente, dia-a-dia, por vezes mascaradas de “brincadeirinha” ou

“piadinha”, o que torna difícil sua comprovação.

Infelizmente, essa falta de domínio sobre o tema discriminação

racial se reflete nas argumentações expendidas pelos advogados, na

fundamentação das decisões judiciais e no desenrolar das demandas

que, de uma forma ou de outra, explícita ou implicitamente, digam

respeito a atos discriminatórios e seus resultados.

Exemplos disso são as ocorrências registradas nas delegacias de

discriminação racial, que normalmente acabam sendo traduzidas pelos

atendentes como injúria real, ou seja, como um atentado à honra da

pessoa e não como uma discriminação à pessoa ou raça.

Muitas vezes, tratamentos racistas despendidos aos empregados

são entendidos apenas como mau procedimento do empregador,

lastreando, quando muito, a rescisão indireta do contrato de trabalho,

sem maiores discussões acerca do real teor daqueles tratamentos, não

se discutindo seu cunho racista, não se buscando combater o ato

discriminatório.

Analisando cotidianamente os escassos processos que circundam

o tema da discriminação racial, fácil a constatação do pouco domínio



1212dos operadores do direito, provavelmente porque não é corriqueiro

encontrar estudos aplicados ao tema da discriminação nas graduações

ou pós-graduações comumente à disposição no mercado, como se

observa com outras matérias, como, por exemplo, Direito Processual

do Trabalho ou Direito Previdenciário.

Dessa forma, o reconhecimento da existência da discriminação

racial e do racismo é processo que passa por inúmeros obstáculos, que

vão desde a noção destes conceitos até a aceitação consciente, por

brancos e negros, de que tanto uns como outros são sujeitos nessa

relação desarmoniosa.

De um lado, faz-se necessário que o branco se reconheça como

parte de todo o processo, não mais sendo aceitável tratar o tema

apenas como um “problema de negros”, já que são pouquíssimos os magistrados

e promotores de justiça, v.g., que conseguem se colocar no lugar da vítima

de discriminação e entender que o problema de não conseguir emprego em

decorrência do padrão estético imposto também é problema deles.

De outro, cabe ao sujeito passivo da relação discriminatória

reconhecer-se como tal, identificadas as práticas discriminatórias e

racistas, a forma como ocorrem e os efeitos decorrentes dessas práticas,

não aceitando ser discriminado em uma entrevista de emprego em que

possui toda a qualificação técnica exigida, ou por deixar de ser

contratado para trabalhar em uma loja por não “combinar com o perfil

dos consumidores” dado a sua cor, ou, ainda, por não ser escolhido

para assumir determinado cargo ou função, mesmo tendo notas

superiores em suas avaliações, em detrimento de outro indivíduo,

branco, que teve notas inferiores. Nesses exemplos certamente há

indícios suficientes para comprovar que o princípio da igualdade de

oportunidades não foi prestigiado, simplesmente devido à cor de sua

pele, cabendo discutir judicialmente o princípio da igualdade consagrado

na Constituição Federal.

Talvez essa desproporcionalidade de oportunidades, fazendo uma

sintética avaliação histórica no País, justifica-se pelo fato dos brancos

não serem inseridos como personagens do estudo da discriminação

racial; excluídos de seu papel, olvidadas também as conseqüências do

racismo nesse grupo. O não enfrentamento do tema encontra-se

intrinsecamente relacionado a questões de conveniência, receio ou fuga

às responsabilidades nesse processo do combate à discriminação racial.
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hegemonia das elites brancas na sociedade brasileira, que se limitava a

tratar os negros com tolerância, procurando manter a polidez nas

relações inter-raciais, sem, contudo, aprofundar qualquer sentimento

ou conteúdo realmente igualitário.

Para Florestan Fernandes, o dilema racial brasileiro está

diametralmente oposto à ótica sociológica brasileira vigente nos anos

30, que se centrava principalmente nos aspectos de ordem cultural da

nossa sociabilidade, os quais supostamente indicariam a existência de

uma “democracia racial” nos trópicos.

Ao tomar com referencial a situação dos negros e mulatos no

momento imediatamente posterior à abolição da escravatura, infere-

se, repetindo a visão de Florestan Fernandes, que as benesses de ordem

cultural tão amplamente ressaltadas por autores culturalistas (como

Gilberto Freyre) contribuíram para mascarar a desintegração social do

negro brasileiro. Na verdade, entendia o autor, que a abolição não

passou de uma “revolução do branco para o branco”.(FERNANDES, 1979)

O negro, em meio à evolução da sociedade e seus ciclos

econômicos, ficara excluído do novo sistema de relações de trabalho e

destituído de quaisquer iniciativas de ressocialização, já que o branco,

se sentindo responsável pelo processo abolicionista, eximiu-se, a partir

daí, da responsabilidade pelo futuro do negro livre. Daí em diante, o

branco jamais se viu como participante do processo discriminatório.

Assim, como salientado na obra “Discriminação: teoria e prática

- Projeto Brasil, Gênero e Raça” apoiado pela OIT:

... é curioso notar que não se considera que há também uma
descendência de brancos que receberam uma ‘herança
escravocrata’, simbólica ou concreta, o que os torna capazes de
perceberem os negros em situação de desvantagem, mas não se
percebem como sujeitos de privilégios.(MTE,1998)

O problema da discriminação racial, em síntese, não se manifesta

simplesmente na relação homem x mulher ou branco x negro, mas sim

nas relações que se formam entre os indivíduos (envolvendo negros e
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estabelecidas no trabalho ou na busca por emprego e condições de

igualdade e melhoria sociais, de modo geral.

O desenvolvimento de novos conceitos, disseminado

culturalmente, passou a ser interiorizados na mente de cada um dos

indivíduos, interferindo nos processos de identificação individual, pois

cada um não mais se via ou via o outro da mesma maneira.

Assim, pautados os ideais coletivos no branqueamento da raça,

os negros passaram a aceitar que deveriam se espelhar no tipo físico

do branco, nas suas culturas e nos seus costumes, pois esse era o

“melhor”; sem se atentarem para a necessidade de haver igualdade

real entre as pessoas, independentemente de seus costumes ou

aparências. Essa posição do negro ante a realidade pode ter auxiliado

na sedimentação da falsa democracia racial, dificultando que situações

discriminatórias fossem levadas a juízo.

O branco passou a comodamente se aceitar como um modelo a

ser alcançado, mas sem sentir-se responsável ou parte integrante desse

processo de branqueamento constante, acreditando que todo o esforço

do negro em se igualar ao branco era fenômeno não mais que normal.

Denota-se que a busca pelo branqueamento da população

brasileira e os conceitos incutidos no inconsciente coletivo de brancos e

negros, de que devem estes se espelhar naqueles, tudo isso explica -

mas não justifica - a origem do preconceito racial existente no Brasil.

Nas palavras de Maria Aparecida Silva Bento (2002:19), grande

parte das manifestações racistas cotidianas são clandestinas e mal

dimensionadas (...) explicadas através de chavões que nenhuma lógica

sustentaria, mas que possibilitam o não enfrentamento dos conflitos

e a manutenção do sistema de privilégios.

Quase mais importante que a localização da origem do

preconceito é a assunção de sua existência e, por fim, o seu combate.

Deve ser feita, a priori, a demonstração irretocável de que se

encontram arraigados, em cada pensamento, preconceitos de cunho

ideológico-racial (que levam negros e brancos a atitudes que podem

ser caracterizadas como resultado dessa teoria da branquitude). Sem
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combate à discriminação racial, pois, em princípio, não se pode

combater aquilo que não se assume existir.

A assunção de que existe o preconceito racial, que resulta em

diferenças de oportunidades nas relações inter-individuais, sociais e

nas relações de trabalho é ponto nodal para o desenvolvimento de uma

consciência anti-racista no meio dos operadores de direito, resultando,

assim, numa maior segurança no desenrolar de possíveis demandas

judiciais advindas dessa consciência em resposta aos freqüentes

processos discriminatórios ocorridos, em especial nas relações laborais.

Ora, se não há discriminação, como durante muito tempo se

quis fazer crer no Brasil, por que foi incutido na Constituição Federal o

princípio da igualdade? Com certeza não. Conforme leciona Celso Antônio

Bandeira de Mello, este princípio aponta dois objetivos, o primeiro é a

garantia individual em face de perseguições (não é sem razão que se

acha insculpido em artigo subordinado à rubrica constitucional “Dos

Direitos e Garantias Fundamentais”) e o segundo é impedir favoritismo.

(MELLO, 2004:10)

O posicionamento do branco perante a realidade do negro e

deste, ante a importância de sua atuação quando vítima de

discriminação racial, atua diretamente no mundo jurídico, obrigando,

dessa maneira, o Poder Judiciário e os operadores do direito a tomar

posição prática e resolutória perante as demandas que lhes são

apresentadas.

Mais que isso, a crescente normatização desenvolvida no País e a

legislação internacional que versa sobre o tema devem englobar medidas

de combate à discriminação racial, não somente de caráter sancionador,

mas, num primeiro momento, de efeitos pedagógicos, construtores de

um pensamento alheio ao preconceito e de respeito aos direitos

fundamentais.
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3.1 – DEFINIÇÕES BÁSICAS

Para mostrar os instrumentos jurídicos para eliminação da

discriminação racial no ambiente de trabalho, faz-se necessário

compreender a conceituação de alguns dos instrumentos internacionais

colocados à disposição dos operadores de direito, tais como: Declaração

Universal dos Direitos Humanos, Convenção Internacional sobre Todas

as Formas de Discriminação Racial, Convenção nº 100 sobre Igualdade

de Remuneração e Convenção nº 111 sobre a Discriminação em Matéria

de Emprego e Profissão da Organização Internacional do Trabalho e

Convenção Americana sobre Direitos Humanos.

Uma declaração compreende princípios morais e éticos que visam

orientar os povos, firmando uma ética universal, segundo Flávia Piovesan

e, por isso, devem ser adotados por todos os países democráticos. A

Declaração Universal dos Direitos Humanos serve de parâmetro para a

3 – INSTRUMENTOS INTERNACIONAIS
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violam os princípios elencados naquele documento.

A Convenção de Viena2 sobre o Direito dos Tratados, de 1969,

conhecida como “Código dos Tratados”, em seu artigo 2º, parágrafo

1º, alínea “a”, conceitua tratado internacional como sendo: “acordo

internacional celebrado por escrito entre Estados e regido pelo direito

internacional, quer conste de um instrumento único, quer de dois ou

mais instrumentos conexos, qualquer que seja sua denominação

particular”. Por ser um acordo entabulado com base no direito

internacional público, esses tratados geram efeitos jurídicos para as

partes contratantes.

Pode-se entender também tratado internacional como sendo um

ato jurídico, em que dois ou mais Estados concordam sobre a criação,

modificação ou extinção de algum direito.(SILVA, 2005:1429)

Valério de Oliveira Mazzuoli, no texto “Os Tratados Internacionais

de Proteção dos Direitos Humanos e sua Incorporação no Ordenamento

Brasileiro”, pondera que:

[...] Os tratados e convenções internacionais são atos, em
princípio, solenes, cuja conclusão requer a observância de uma
série de formalidades rigorosamente distintas e sucessivas. São
quatro as fases pelas quais têm de passar os tratados solenes,
até sua conclusão: a) a das negociações preliminares; b) a da
assinatura ou adoção, pelo Executivo; c) a da aprovação
parlamentar (referendum) por parte de cada Estado interessado
em se tornar parte no tratado; e, por fim, d) a da ratificação
ou adesão do texto convencional, concluída com a troca dos
instrumentos que a consubstanciam. Esta última formalidade,
como explica Marotta Rangel, tem a finalidade de vincular
juridicamente os signatários, de tal sorte que, a partir dela,
deve o tratado internacional ser observado estritamente, nos
limites de seus termos, pelas partes contratantes.

2 Convenção de Viena de 1969 começou a vigorar internacionalmente em 1980.
Foi complementada pela Convenção de 1986 sobre Direitos dos Tratados entre
Estados e Organizações Internacionais ou entre estas. No Brasil, e, 22 de abril de
1992, o poder executivo encaminhou para  apreciação do Congresso Nacional. A
matéria encontra-se pendente desde 1995. Mesmo não tendo sido ratificada o
Governo Brasileiro tem se pautado pelos seus preceitos no que tange à conclusão
dos tratados. MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Direito Internacional Público. Parte
Geral. São Paulo: RT, 2004. p.49.
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ato internacional ficam restritos às relações mútuas dos contratantes,

não tendo se incorporado, ainda, no ordenamento jurídico interno desses

mesmos Estados. (MAZZUOLI, 2005)

Acrescenta ainda Valério Mazzuoli que no Brasil, mesmo após a

ratificação do tratado, este deverá ser promulgado por intermédio de

decreto do Presidente da República e publicado no Diário Oficial da

União, para que possam ter aplicabilidade e executoriedade internas.

De acordo com Flávia Piovesan, os tratados e convenções

internacionais, em atendimento ao disposto no parágrafo 2º do artigo

5º da Constituição Federal (Os direitos e garantias expressos nesta

Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios

por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República

Federativa do Brasil seja parte), têm hierarquia de norma constitucional

e conseqüentemente aplicabilidade imediata. (PIOVESAN, 1998:28)

A Constituição Federal adotou a dignidade humana e os direitos

fundamentais como princípios constitucionais que coligam as exigências

de justiça e dos valores éticos, aferindo suporte axiológico a todo o

sistema jurídico brasileiro. Assim, continua Flávia Piovesan, considerando

o dispositivo constitucional citado, os direitos fundamentais poderão

ser organizados em três grupos: a) o dos direitos expressos na

Constituição; b) o dos direitos implícitos decorrentes do regime de

princípios adotados pela Carta Constitucional e c) o dos direitos

expressos nos tratados internacionais subscritos pelo Brasil. Ao realizar

a incorporação dos direitos previstos nos tratados e convenções, a

Constituição Federal confere aos direitos internacionais uma hierarquia

especial e diferenciada, qual seja, a de norma constitucional.

A autora justifica tais assertivas com base no princípio da máxima

efetividade das normas constitucionais - relativas a direitos e garantias

fundamentais - e a natureza materialmente constitucional3 dos direitos

fundamentais. Além desses dois pontos, a autora acresce a questão do

processo de globalização que proporciona a abertura do bloco de

3 Direito materialmente constitucional significa que os direitos e garantias
fundamentais são pontos essencialmente constitucionais em uma sociedade
democrática de direito, que devem ser previstos na carta magna.
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assegurados de direitos fundamentais.

Resta esclarecer que muito embora a doutrina sustente essa

hierarquia constitucional e aplicabilidade imediata dos direitos e

garantias fundamentais, previstos nos tratados internacionais, o plenário

do Supremo Tribunal Federal tem entendido que:

É irrecusável que os tratados e convenções internacionais não
podem transgredir a normatividade subordinante da Constituição
da República nem dispõem de força normativa para restringir a
eficácia jurídica das cláusulas constitucionais e dos preceitos
inscritos no texto da Lei Fundamental. - Revela-se altamente
desejável, no entanto, de jure constituendo, que, à semelhança
do que se registra no direito constitucional comparado
(Constituições da Argentina, do Paraguai, da Federação Russa,
do Reino dos Países Baixos e do Peru, v.g.), o Congresso Nacional
venha a outorgar hierarquia constitucional aos tratados sobre
direitos humanos celebrados pelo Estado brasileiro... O exame
da vigente Constituição Federal permite constatar que a execução
dos tratados internacionais e a sua incorporação à ordem jurídica
interna decorrem, no sistema adotado pelo Brasil, de um ato
subjetivamente complexo, resultante da conjugação de duas
vontades homogêneas: a do Congresso Nacional, que resolve,
definitivamente, mediante decreto legislativo, sobre tratados,
acordos ou atos internacionais (CF, art. 49, I) e a do Presidente
da República, que, além de poder celebrar esses atos de direito
internacional (CF, art. 84, VIII), também dispõe - enquanto Chefe
de Estado que é - da competência para promulgá-los mediante
decreto. O iter procedimental de incorporação dos tratados
internacionais - superadas as fases prévias da celebração da
convenção internacional, de sua aprovação congressional e da
ratificação pelo Chefe de Estado - conclui-se com a expedição,
pelo Presidente da República, de decreto, de cuja edição derivam
três efeitos básicos que lhe são inerentes: (a) a promulgação do
tratado internacional; (b) a publicação oficial de seu texto; e
(c) a executoriedade do ato internacional, que passa, então, e
somente então, a vincular e a obrigar no plano do direito positivo
interno. 4

4 ADI 1.480/DF e HC 81.319-GO, Relator Min. Celso de Mello, Pleno.
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entenda-se, os direitos internacionais provenientes de tratados, em

face da cláusula de não-exclusão do § 2.º do art. 5.º da Carta de

1988, passam a incluir-se no chamado “bloco de constitucionalidade”,

e não no texto constitucional propriamente dito. Aceitar o ingresso

dos tratados internacionais de proteção dos direitos humanos com

hierarquia igual ou superior a das normas constitucionais significa - ao

contrário do que pensam alguns autores adeptos da doutrina da soberania

absoluta - deixar a Constituição mais intensa e com melhor aptidão

para operar com o direito internacional contemporâneo. (MAZZUOLLI,

2005)

Mesmo antes da Emenda Constitucional nº 45, de dezembro de

2004, os tratados ratificados e promulgados pelo Brasil, atinentes a

direitos humanos, eram considerados como normas de hierarquia

constitucional, pois quando a Constituição de 1988, em seu art. 5º, §§

1º e 2º, dispõe que “as normas definidoras dos direitos e garantias

fundamentais têm aplicação imediata” e “os direitos e garantias

expressos na Constituição não excluem outros direitos decorrentes dos

tratados internacionais”, é porque, contrario sensu, inclui, no catálogo

dos direitos constitucionalmente protegidos, os direitos enunciados nos

tratados internacionais em que o Brasil seja parte. (MAZUOLLI, 2005)

A Emenda Constitucional nº 45 acrescentou ao artigo 5º da

Constituição Federal o parágrafo 3º, que prevê: “Os tratados e

convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados,

em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos

dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas

constitucionais”.

Compreende-se, dessa forma, que os tratados e convenções

internacionais passariam a ser incorporados ao texto constitucional e

não apenas considerados com hierarquia constitucional como outrora.

Certamente essa inserção encerrará a discussão sobre a hierarquia das

normas internacionais de direitos humanos e sua aplicabilidade quando

em confronto com outros direitos fundamentais previstos na Carta

Magna.
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Com o intuito de estabelecer um paralelo à discussão da proteção

dos direitos humanos, como aqueles relativos a gênero e a discriminação

racial, como espécie, toma-se a Declaração Universal dos Direitos

Humanos, promulgada em 1948, como ponto de partida para as

conclusões a serem apontadas posteriormente.

Foi no período pós-guerra, diante de um cenário atroz de mortes,

humilhações de comunidades inteiras e até dizimações de grupos étnicos

(holocausto), que os Estados felizmente perceberam a imperiosa

necessidade de estabelecer como escopo para as Nações Unidas a

promoção dos direitos humanos e liberdades fundamentais.

Diante daquela situação a Organização das Nações Unidas editou

a Declaração Universal dos Direitos do Homem, aprovada por 48 membros

e com apenas 8 abstenções; fato que, para Flávia Piovesan, significa

dizer que houve aprovação unânime, já que não houve qualquer voto

contrário às suas disposições. A Declaração passou a ser utilizada a

partir daquele momento como código comum de ação aos Estados que

aderiram àquela entidade. (PIOVESAN, 1998)

Mais do que um código, a Declaração Universal dos Direitos

Humanos estipula uma ética universal a ser seguida pelos Estados. É a

conscientização dos Estados de que, não só perante seus concidadãos,

mas também diante dos estrangeiros, deverá haver respeito e “temor”

ao direito internacional público. A Declaração fincou a base de direitos

fundamentais universais e indivisíveis, preconizando uma mescla aos

discursos liberal e social da cidadania, conjugando o valor da liberdade

ao valor da igualdade. (PIOVESAN, 2001:10)

É afirmado no artigo II da Declaração Universal como essencial o

princípio da igualdade do ser humano, a despeito das múltiplas

diferenças de ordem biológica e cultural que os distinguem entre si.

Como conseqüência da igualdade de essência, o artigo VII ratifica a

regra fundamental da isonomia, proclamada desde as revoluções

americana e francesa do século XVIII. (COMPARATO, 2005)

A carta prima, em síntese, pela garantia da dignidade da pessoa

humana, os direitos nela definidos correspondem, como esclarece Fábio

Konder Comparato, integralmente, ao que o costume e os princípios
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de respeito à dignidade humana. A própria Corte Internacional de

Justiça assim tem entendido.5

Em contraposição ao prosseguimento histórico das transgressões

aos valores da dignidade humana, os direitos humanos, por intermédio

da Declaração Universal e outros tratados que a seguiram, também

passaram a ser limitadores da ação Estatal contra o seu cidadão. O

poder antes atribuído ao Estado, de fazer e desfazer de seus cidadãos

e estrangeiros que lá estivessem, agora encontrava um freio com poder

de gerar punição. Nos dizeres de Noberto Bobbio6 essa doutrina liberal

serviu como limite jurídico ao poder estatal.

A partir de então se iniciou a delegação de parcela da soberania

nacional aos olhos do mundo, já que os direitos humanos deixaram de

ser um tema de competência nacional exclusiva (jurisdição doméstica)

para se revelar tema de legítimo interesse internacional.

Sobre a relativização das soberanias estatais, assim se manifestou

o Secretário Geral das Nações Unidas, em 1992:

Ainda que o respeito pela soberania e integridade do Estado
seja uma questão central, é inegável que a antiga doutrina da
soberania exclusiva e absoluta não mais se aplica e que esta
soberania jamais foi absoluta, como era então concebida
teoricamente.[...] Enfatizar os direitos dos indivíduos e os
direitos dos povos é uma dimensão da soberania universal, que
reside em toda a Humanidade e que permite aos povos um
envolvimento legítimo em questões que afetam o mundo como
um todo. (PIOVESAN, 2003:96)

5 Idem. Ibidem. A posição da ONU nesse sentido foi firmada “ao julgar, em 24 de
maio de 1980, o caso de retenção, como reféns, dos funcionários que trabalhavam
na embaixada norte-americana em Teerã, a Corte declarou que “privar
indevidamente seres humanos de sua liberdade, e sujeitá-los a sofrer
constrangimentos físicos é, em si mesmo, incompatível com os princípios da
Carta das Nações Unidas e com os princípios fundamentais enunciados na
Declaração Universal dos Direitos Humanos”.
6 Sem individualismo não há liberalismo. O liberalismo é uma doutrina do Estado
limitado tanto com respeito aos seus Poderes quanto às suas funções. A noção
corrente que serve para representar o segundo é o Estado mínimo. BOBBIO,
Noberto. Liberalismo e Democracia, trad. Marco Aurélio Nogueira. São Paulo:
Brasiliense, 1998, p. 16-17
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“prestar contas de suas ações” - implicou a revisão da noção tradicional

de soberania absoluta do Estado e a cristalização da idéia de que o

indivíduo é sujeito de direito internacional, ou seja, possui direitos

protegidos na esfera internacional.

Assim, a partir daquele momento, haveria monitoramento e

responsabilizações internacionais quando os direitos humanos fossem

violados, significando que a soberania passou, então, por um processo

de relativização em favor da proteção desses direitos. Diz-se

relativização porque não seria mais possível ao Estado atuar sem

obediência aos princípios mínimos aos quais se obrigou quando da adesão

à Declaração. O Estado passou a expor suas ações para a comunidade

internacional.

Na prática, verifica-se que vige o desconhecimento acerca do

poder que tem a parte, que vê seus direitos fundamentais violados, de

recorrer às instâncias internacionais, não ficando limitada à jurisdição

brasileira. De suma importância que, assim como as partes, os

advogados, vendo impedido o exercício do direito perante a justiça

local brasileira, possam buscar nas comissões internacionais o

exaurimento da discussão e a manutenção daquele direito tido como

violado.

É nesse ponto – mais que crucial – que reside o papel do Estado,

evidenciando a flexibilização da sua soberania no que tange à

manutenção dos direitos e garantias fundamentais, no que se insere o

direito à igualdade, pela não discriminação racial.

Na verdade, o que ocorreu foi uma nova roupagem para sustentar

as mudanças emergentes do direito interno com base na nova proposta

internacional. Os países não poderiam mais simplesmente virar as costas

a esse direito internacional da cooperação e da solidariedade.

Várias têm sido as críticas quanto à universalidade e indivisibilidade

desses direitos, dentre elas a mais veemente reside na existência da

multiplicidade de culturas. Antônio Cançado Trindade esclarece que essa

multiplicidade não pode ser invocada para justificar violações de direitos

humanos, já que os direitos previstos nos documentos internacionais

ratificados trazem propostas mínimas de respeito à dignidade humana

independentemente de sua localização no globo. Um exemplo a ser
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do mundo, porque o ser humano possui as mesmas características

biológicas no Brasil ou na China.

Boaventura de Souza Santos, por outro lado, acena no sentido

de que os direitos humanos, mais especificamente o princípio da

dignidade humana, são assegurados de forma diferente em cada cultura.

O multiculturalismo viria agregar valores à discussão transnacional

voltada para esses direitos, instigando os organismos internacionais

competentes a ponderar uma proteção à dignidade humana perto do

máximo possível.

Para Boaventura, a política de direitos humanos é basicamente

uma política cultural, podendo, inclusive, se pensar em regresso cultural

ou religioso em prol do desenvolvimento desses direitos.

Essa multiplicação de instrumentos específicos de proteção aos

direitos humanos em nada prejudicou a característica da universalidade

desses direitos, já que as conquistas históricas normativas devem se

adequar a cada período.

Percebe-se nessa dependência que os excluídos do mercado de

trabalho e consumo vão gradativamente perdendo condições materiais

de exercer seus direitos de 1ª e 2ª gerações7. Isto transforma sua

situação em um exemplo de transgressão aos ditames previstos pelos

direitos humanos, a exemplo de quando o negro é discriminado nas

suas relações de trabalho, constituindo um número significativo de

mão-de-obra ociosa, tendo reduzidas suas possibilidades de ascensão

ao mercado de trabalho, resultando numa massa de desempregados,

sem perspectivas econômicas ou culturais.

7 Direitos Humanos de 1ª geração dizem respeito às liberdades públicas e aos
direitos políticos; já os da 2ª geração tratam dos direitos sociais, culturais e
econômicos, correspondendo aos direitos de igualdade. Tem-se ainda o direito de
3ª geração, que cuida preservacionismo ambiental e as dificuldades para proteção
dos consumidores (o ser humano é inserido em uma coletividade e passa a ter
direitos de solidariedade). Noberto Bobbio refere-se a uma 4ª geração, ainda
incipiente que trata da pesquisa biológica (manipulações do patrimônio genético
de cada indivíduo). In LENZA, Pedro. Manual Esquemático de Direito Constitucional.
Método: São Paulo, 2004. página 409. Vale lembrar que muitos autores não aceitam
a divisão em gerações no que tange aos direitos humanos, preferem falar em
dimensões, já que estas não são estanques e uma interfere na outra.
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apontam-se como importantes para este trabalho os direitos à dignidade

humana, à igualdade (não-discriminação) e ao trabalho.

Não é possível finalizar o tópico sem citar os artigos 23 e seguintes

da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que tratam

especialmente dos direitos trabalhistas e previdenciários.

De acordo com essa Declaração, o Estado tem o dever de

providenciar o pleno emprego para viabilizar a implementação da

dignidade humana. Nesse sentido é o entendimento de Dorothee

Suzanne Rüdiger (1999:239), salientando a máxima da era industrial

de que o trabalho dignifica o homem.

No que se refere ao pleno emprego, destaque-se a permanente

preocupação da OIT, pugnando que o trabalho deve ser decente. Assim,

a OIT surgiu para confrontar-se com o problema das condições injustas,

difíceis e degradantes no trabalho; a sua Constituição de 1919 especifica

que seus objetivos são: a paz universal, a justiça social e melhores

condições de trabalho. Verifica-se que a OIT objetiva não se restringir

a melhorar as condições de trabalho, mas a melhorar a condição humana

no seu conjunto, o que se coaduna com o desiderato do artigo 23 da

Declaração Universal. (SÜSSEKIND, 2001)

Isso posto, pode-se compreender que o trabalho decente é aquele

remunerado em nível suficiente para o sustento familiar, que a forma

de trabalho deve ser adequada à mulher e ao jovem; o trabalho não

deve utilizar-se de formas degradantes, da força ou da escravidão e

tampouco da mão de obra infantil. (DONZELE, 2004)

Reconhece-se nessa busca pelo trabalho decente o processo de

globalização como agente importante para a humanidade, pois servirá

de mecanismo de redistribuição de renda. Segundo Armand Pereira,

antigo Diretor da OIT, “O que não queremos é que os benefícios da

globalização fiquem concentrados em minorias”, reconhecendo que “a

década tem de ser de mais integração e inclusão social para que se

possa dar continuidade ao processo de globalização”. (GAZETA, 2002)

O inciso segundo do artigo 23 da Declaração Universal prevê a

isonomia dos salários como decorrência lógica do princípio da igualdade

entre os homens. Prevê ainda, como direitos básicos para os
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e ao lazer, a proteção à maternidade e à infância, tudo em consonância

com o princípio da dignidade humana que, em conjunto, garantirão

condições mínimas de reprodução da força de trabalho do empregado.

(RÜDIGER, 1999)

A Declaração Universal trouxe um arcabouço principiológico que

possibilita ao Estado enfrentar as violações do princípio da igualdade e

da dignidade da pessoa no ambiente de trabalho, pois tratam como

direitos fundamentais sociais os direitos elencados nos artigos 23 e

seguintes. Necessária, inclusive, a disposição política para enfrentar e

fazer coexistir harmonicamente os direitos fundamentais sociais com

os demais direitos, como o direito à liberdade da atividade econômica.

Reside aí a grande dificuldade encontrada pelos doutrinadores e

aplicadores do Direito, que têm de equilibrar entre pretensões de direito

de empregadores e empregados, o direito a um salário digno e

tratamento social justo, e o direito à livre gerência sobre seu negócio,

liberdade de administração do seu bem.

Vários órgãos como a Organização Internacional do Trabalho,

Ministério do Trabalho, dentre outros, têm apresentado, na busca desse

equilíbrio, propostas para que haja a implementação e estudo dos

resultados referentes à ação afirmativa no ambiente de trabalho, ponto

que será tratado mais detalhadamente em um capítulo posterior.

O direito à liberdade econômica não pode se sobrepor à existência

digna e livre do homem, devendo a economia privada se adequar aos

princípios basilares previstos na Declaração Universal de Direitos Humanos

(DUDH), na Convenção n. 111 da OIT e demais instrumentos

internacionais. Assim, não pode o empregador, por exemplo, ao

argumento de que pretende exercer o poder diretivo sob sua empresa,

proceder a admissões, relações de trabalho ou demissões atentatórias,

que vão de encontro à dignidade do trabalhador e ao combate da

discriminação.

Verifica-se então que a Declaração Universal dos Direitos

Humanos, “ponto de irradiação dos esforços em prol da realização do

ideal de universalidade de direitos humanos”(TRINDADE,2000:31),

espelha o ideal democrático de respeito à dignidade da pessoa humana,

com fulcro no progresso econômico, social e cultural e,
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estudo.

3.3 – CONVENÇÃO Nº 111 da OIT E O PAPEL DA INSTITUIÇÃO NA ORDEM
INTERNACIONAL

Embora muitos doutrinadores sustentem que o primeiro conceito

de discriminação racial seja o previsto na Convenção Internacional sobre

Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, a discriminação

racial no ambiente de trabalho foi objeto de preocupação na Organização

Internacional do Trabalho antes mesmo da existência da referida

convenção, vez que a Convenção n. 111 é datada de 1958, enquanto

aquela data de 1966, quando foi aberta para assinatura dos Estados,

tendo sido publicada em 10 de dezembro de 1969.

Verifica-se que nos considerandos da Convenção Internacional

sobre Eliminação de todas as Formas de Discriminação Racial há menção

à Convenção sobre Discriminação no Emprego e Ocupação da

Organização Internacional do Trabalho, o que a princípio seria

dispiciendo, pois, pelos termos utilizados e pela própria cronologia, já

se verifica a total assunção da convenção.

O conceito de discriminação racial previsto na Convenção n. 111

da OIT certamente auxiliou a Subcomissão das Nações Unidas para

Prevenção da Discriminação e Proteção das Minorias a impulsionar a

elaboração da Convenção Internacional sobre Todas as Formas de

Discriminação Racial.

 Ciente da importância da normatividade internacional e

atentando para os conceitos elencados nesses instrumentos para

combater a discriminação racial, verifica-se que vários doutrinadores

pontuam como conceito primitivo de discriminação racial o disposto no

citado artigo 1° da Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as

Formas de Discriminação Racial, sem, no entanto, atentar para a existência

do conceito previsto na Convenção n. 111 da OIT, que é anterior:

“Discriminação compreende qualquer distinção, exclusão ou
preferência com base em motivos de raça, cor, sexo, religião,
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ou alterar a igualdade de oportunidade ou de tratamento no
emprego ou ocupação.”

É certo que as práticas racistas do nazismo, o sentimento

anticolonialista da década de 60 e o apartheid serviram de alicerce

para o crescimento da sensação de repugnância às discriminações de

uma forma geral, sendo esta década berço das mais importantes

convenções sobre direitos humanos. Apoiados nesse sentimento de

mudança e reestruturação dos valores, a Conferência Geral da

Organização Internacional do Trabalho adota a Convenção n. 111 para

regular as relações de trabalho no que tange à discriminação no ambiente

de trabalho.

A Convenção n. 111 ratifica, dessa forma, sua posição em aplicar

os princípios da igualdade e dignidade inerentes aos seres humanos,

salientando que qualquer doutrina de superioridade baseada em

diferenças raciais é cientificamente falsa, moralmente condenável,

socialmente injusta e perigosa, e que não existe justificação para a

discriminação racial, em teoria ou na prática, em lugar algum.

De acordo com a Convenção n. 111, a discriminação pode ser

observada por intermédio da conduta de distinguir, excluir ou dar

preferência, agregada aos tipos de discriminação que podem ser por

raça, cor, sexo, origem social,  ascendência nacional, tendo como efeitos

a anulação ou alteração da igualdade de oportunidade ou de tratamento

no emprego ou ocupação.

Conforme critérios adotados na Conferência Internacional do

Trabalho de 1996, a adoção de disposições gerais que se estabeleçam

sobre distinções fundadas em critérios proibitivos constitui uma

discriminação de direito; e o comportamento de autoridade pública ou

entidade privada que, baseando-se em um critério proibitivo, trate de

maneira desigual os indivíduos ou membros de determinado grupo, que

poderiam gozar dos mesmos direitos ou obter as mesmas vantagens,

também constitui ato discriminatório, na prática.8

8 Informe da la Conferencia Internacional del Trabajo, 83ª Sesion, Oficina
Internacional del Trabajo, 1996. Informe de la Comisión de Expertos. Ambito de
aplicación de los instrumentos. OIT. p.13.
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preocupação de entabular uma ferramenta didática para uniformizar a

compreensão quanto aos dispositivos da Convenção n. 111. Assim, no

parágrafo 1º do artigo 1º, a Convenção n. 111 indica os critérios de

discriminação e, dentre os sete itens discorridos, tem-se o critério de

raça e cor, escopo deste trabalho. A violação de qualquer desses critérios

indica posição contrária à idéia de justiça e dignidade humana.

Daí a possibilidade da ocorrência de uma mesma pessoa ser vítima

da violação de vários ou apenas um critério dos constantes do parágrafo

1º do artigo 1º da Convenção n. 111. Por se tratar de tema de difícil

prova, dada a sutileza de alguns atos discriminatórios, a Comissão de

Peritos da OIT9 procura analisar com cuidado os casos em que os

governos simplesmente sustentam a obrigação da vítima em provar os

fatos, sem ao menos se dispor a verificar a ocorrência com

imparcialidade.

Desta feita os Estados que aderiram à Convenção n. 111 se

comprometeram a participar da difícil tarefa de eliminar a discriminação

e fomentar a igualdade; dentre outras atividades, enviando relatório

anual sobre as atividades desenvolvidas com base nos ditames da

Convenção e possíveis recomendações.

A aplicação prática das normas contidas nessa Convenção se dá

através do controle e da apreciação dos convênios e recomendações

por parte da Comissão de Peritos, conforme prevê os artigos 22 e

seguintes da Constituição da OIT.

Um exemplo prático da importância da Convenção n. 111 ocorreu

no Brasil em 1992, quando os movimentos sindical e negro utilizaram-

se deste instrumento internacional para delatar o descumprimento da

Convenção. A Central Única dos Trabalhadores – CUT, convencida pelo

9 A Comissão é composta por 20 membros, peritos independentes, normalmente,
de nacionalidade diferente, nomeados pelo Conselho de Administração para
períodos renováveis de três anos; possui a função específica de analisar os
relatórios enviados pelos Estados a cada dois anos sobre a aplicação das Convenções
ratificadas e outras obrigações contidas na Constituição da OIT. Além disso, a
Comissão possui a função de analisar as queixas enviadas à OIT sobre o não
cumprimento por parte do Estado do estipulado em convenções ratificadas e as
informações prestadas por este. GRAVEL. Eric. CHARBONNEAU-JOBIN. Chloé. La
Comisión de Expertos em Aplicación de Convênios Y Recomendaciones: Dinâmica
e Impacto. Genebra: 2003. p. 1/12.
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existência de discriminação racial nas relações do trabalho, entregando

à Organização Internacional do Trabalho um relatório sobre o

descumprimento da Convenção n. 111 da OIT, com base nos dados do

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE e da Fundação

SEADE. Esse relatório foi renovado por duas vezes: em novembro de

1999 e de 2000.

Permita-se um salto na cronologia empregada, para demonstrar

que, confirmando a pesquisa do IBGE, posteriormente, o INSPIR –

Instituto Sindical Interamericano pela Igualdade Racial solicitou ao

DIEESE10 que elaborasse um estudo da presença da população negra no

mercado de trabalho metropolitano. A partir de 2000 o Dieese vem

publicando, no dia da Consciência Negra, 20 de novembro, estatísticas

sobre a população negra no mercado de trabalho.

Nessas pesquisas, do período entre 1996 a 2004, ficou

demonstrado que a taxa de desemprego da população negra é mais

elevada. Da mesma forma ocorre com o que se refere à permanência

em empregos mais vulneráveis11 e com os rendimentos que são menores

aos apresentados para a população não-negra.

A pesquisa do DIEESE demonstrou ainda que a participação da

população negra ativa em 2004 cresceu em relação a 2003; no entanto,

a melhora não foi substancial. No período de 2004, a ascensão do

desemprego dos negros superou as dos não-negros em Porto Alegre,

Salvador e no Distrito Federal, elevando a distância entre as taxas

dos dois segmentos analisados12.

10 Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-Econômicos – DIEESE.
Para elaborar o Mapa da População Negra o departamento partiu das informações
colhidas pela Pesquisa de Emprego e Desemprego – PED, elaborada por intermédio
do Convênio DIEESE/Seade/MTE – FAT e outros parceiros regionais.
11 Empregos vulneráveis neste caso são os assalariados sem carteira assinada,
profissionais autônomos para o público, trabalhadores familiares não-remunerados
e empregados domésticos.
12 Idem 16.
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Fonte: Convênio DIEESE/SEADE, MTE/FAT e convênios regionais. PED – Pesquisa
de Emprego e Desemprego.
Elaboração: DIEESE
OBS: a) Cor negra = pretos + pardos. Cor não-negra = brancos + amarelos;

b) Os dados do ano de 2004 referem-se ao período de janeiro a setembro.

É importante salientar que, no período entre 1998 e 2004, o

tempo de procura por emprego aumentou vertiginosamente. Um negro

leva em média 15 meses para conseguir um emprego, lapso bem maior

que para a população não-negra. A diferença é ainda maior quando o

corte acresce, além da raça, a questão de gênero, pois entre as mulheres

negras a média de procura é de 17 meses; já entre os homens negros,

este tempo cai para 13 meses.

A título de exemplo, impende elencar que, no ano de 2004, a

taxa de trabalhadores negros em situações vulneráveis na cidade de

Salvador variava em torno de 43,5% e, no Distrito Federal, em 32,3%.

Nessas mesmas regiões, os percentuais para população não-negra eram

de 36,5% em Salvador e 24,3% no Distrito Federal.
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não-negro, tal afirmação está baseada nos registros da referida pesquisa

do DIEESE, pois ainda persiste o cenário de que o negro percebe renda

menor que o não-negro, o que certamente influencia na qualidade de

sua qualificação13.

Conforme o gráfico a seguir, no mês de janeiro de 2004, nas

regiões de Salvador e São Paulo, a quantia recebida pelos negros equivalia

a aproximadamente metade da remuneração percebida pelos não-

negros: 50,1% e 52,7%, respectivamente. O percentual aumentou no

biênio 2004/2005, na diferença salarial dos não-negros, pois estes

passaram a perceber 53,3% a mais que o negro.

13  A pesquisa demonstra ainda que a inserção do estudante negro secundarista no
mercado de trabalho é maior que o do não-negro, o que motiva o menor índice de
estudantes negros que terminam os estudos no período regular, diminuindo sua
possibilidade de inserção no mercado de trabalho. Isso se explica face à necessidade
desses estudantes negros precisarem complementar a renda familiar.

Rendimento médio real mensal dos negros e não-negros, segundo sexo
Regiões Metropolitanas e Distrito Federal – 2004
(em R$ de janeiro de 2004)
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Fonte: Convênio DIEESE/SEADE, MTE/FAT e convênios regionais. PED- Pesquisa
de Emprego e Desemprego
Elaboração: DIEESE
Obs: a) Cor negra = pretos + pardos. Cor não-negra = brancos + amarelos

b) Fatores utilizados: IPCA-BH/IPEA, INPC-DF-IBGE, IPC-IEPE/RS, INPC-RMR/
IBGE/PE, IPC-SEI/BA, ICVDIEESE/SP;
c) Exclusive os assalariados e os empregados domésticos mensalistas que
não tiveram remuneração no mês, os trabalhadores familiares sem
remuneração salarial e os empregados que receberam exclusivamente em
espécie ou benefício;
d) Os dados do ano de 2004 referem-se ao período de janeiro a setembro.

Também a jornada de trabalho traz diferença na qualidade de

vida da população negra. O negro normalmente ocupa postos que exigem

maior número de horas de trabalho. Quando neste ponto se insere a

questão de gênero mais ainda há disparidade, pois, muito embora

tenha ocorrido um aumento da participação feminina na força de

trabalho, a sua rotina é acrescida das “obrigações” do lar que ainda

não são divididas.

Os dados da pesquisa pontuaram que a maior escolaridade da

população negra, apesar de aumentar o rendimento desse segmento,

não diminuiu diretamente a desigualdade, pois o trabalhador negro

continua percebendo menos que o não-negro e gastando um tempo

maior para se alocar no mercado de trabalho.

Por fim, foi divulgada em 20 de novembro de 2005 uma nova

pesquisa elaborada pelo DIEESE, no biênio 2004/2005, cuja temática

foi “A mulher negra no mercado de trabalho metropolitano: inserção

marcada pela dupla discriminação”.
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(Pesquisa de Emprego e Desemprego) ratificou que as mulheres negras

sofrem a dupla discriminação – o fato de serem mulheres e de serem

negras – agregando para este segmento os menores salários, condições

mais precárias de trabalho e as maiores taxas de desemprego.

A discriminação de gênero no trabalho também se reflete nos

dados contrastados com os homens não-negros, cuja diferença na taxa

de desemprego chega a 14 pontos percentuais para as mulheres negras

que ostentam 29,2% como taxa e os homens não-negros atingem apenas

15,2%.

Mais alarmante ainda é a presença da mulher nos trabalhos

vulneráveis, com baixos rendimentos, que atingem o índice de 50,0%

das ocupações, nas cidades de São Paulo, Salvador e Recife.

Especificamente em Salvador nesse biênio de 2004/2005, as

trabalhadoras negras representaram 52,2% e encontravam-se em

ocupações vulneráveis, em contraste com os homens não-negros que

ocupavam 26,9%. O pior reflexo ainda pode ser encontrado quando se

analisa o valor da hora trabalhada, em que a mulher negra encontra

um déficit de 48,8% no valor a receber.15 Essas diferenças podem ser

observadas na tabela abaixo.

14 Pesquisa de Emprego e Desemprego – que é realizada pelo convênio entre o
DIEESE e a Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (Seade), governos
locais e Ministério do Trabalho e Emprego/FAT, em seis regiões brasileiras (Belo
Horizonte, Porto Alegre, Recife, Salvador, São Paulo e Distrito Federal). Informação
do site http://www.dieese.org.br.
15 Em valores o homem não-negro em Porto Alegre percebe R$ 8,08 por hora e a
mulher negra recebe pelo mesmo período o valor de R$ 3,17. fonte: http://
www.dieese.org.br.

 



3535Essa alta taxa é explicada devido à presença expressiva da mulher

negra no emprego doméstico, atividade que é desvalorizada na

sociedade, normalmente caracterizada por baixos salários e desrespeito

à legislação trabalhista atinente ao tema. Também esses dados demonstram

a existência da discriminação racial no ambiente de trabalho.

Em síntese, foi propositadamente que se incluíram neste tópico

as estatísticas do DIEESE, para tornar explícita a necessidade de

estabelecer ações governamentais e não-governamentais voltadas para

o combate à discriminação racial e promoção da igualdade de

oportunidades no emprego e na implementação dos preceitos da

Convenção n.111.

Além disso, a Convenção n.111 prevê que a formação e orientação

profissional têm importância primordial para possibilitar o acesso efetivo

aos empregos e ocupações. Não raro que a má-formação profissional

ou orientação defasada alteram ou anulam a possibilidade da igualdade

de acesso ao trabalho.

Também nesse sentido, há a Recomendação n. 150 da OIT, de

1975, que trata do desenvolvimento de recursos humanos para

possibilitar a adaptação e organização de políticas públicas voltadas

para formação profissional em igualdade de condições e sem

discriminação de nenhum tipo. Vários países, com base nessa

recomendação, têm implementado ações afirmativas na área de

educação, tentando igualar os níveis de concorrência entre as minorias

e maioria dominante para o ingresso no mercado profissional.16

De fato a preocupação com a acessibilidade ao emprego esbarra

também na necessidade de determinados segmentos em manter suas

características sociológicas. Com efeito a Convenção n. 169 de OIT,

sobre Povos Indígenas e Tribais em Países Independentes, aprovada

pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) em 07 de junho de

1989 e ratificada pelo Brasil em 25 de julho de 2002, traz em seu bojo

a preocupação com o trabalho do negro-quilombola 17, pois em seu artigo

16 No que se refere ao Brasil, o tema ações afirmativas serão tratados
posteriormente.
17 A Convenção 169 da OIT trata dos Povos Indígenas e Tribais em Países
Independentes, sendo aplicável no Brasil quanto à população indígena e quilombolas.
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gozem da igualdade de oportunidade e de tratamento para homens e

mulheres no emprego.

Verifica-se que os quilombolas assim como outros povos tribais

primam pela manutenção da sua forma de vida e seu desenvolvimento

sustentável dentro da localidade onde residem, encontrando-se

dificuldades de inserção no mercado de trabalho sob pelo menos dois

aspectos: a dificuldade da qualificação profissional e a existência da

discriminação racial nesse segmento.

Importante salientar também que possibilitar a formação

profissional com igualdade de condições para os negros converge na

busca pela igualdade de remuneração em trabalhos de mesmo valor,

ponto que, em muitos países, inclusive no Brasil, é fator desagregador

da política de combate à discriminação e promoção da igualdade no

trabalho, pois a diferença de remuneração também retrata uma forma

de discriminação conforme estipula a Convenção n.100 da OIT.

Para evitar a radicalização e não achar que qualquer diferenciação

gera discriminação, é importante explicar que, no que se refere à

qualificação, a Convenção n. 111 não considera discriminação a exigência

de qualificação para o desempenho de determinadas funções que podem

estar justificadas na proteção e na segurança do Estado e as tenham

como medidas de proteção.

A exemplo do exposto, merece cuidado a possibilidade de

determinados empregadores utilizarem-se da suposta necessidade de

qualificação profissional e da exigência de determinados critérios que,

na verdade, objetivam a exclusão de grupos de trabalhadores.18 Deve-

se destacar que não significa discriminação, contudo, a exigência de

qualificação voltada exclusivamente ao posto de trabalho que é

proporcional ao imperativo da situação19.

18 Art. 1ª, parágrafo 2, da Convenção n. 111 da OIT.
19 Por se tratar de situação muito delicada e criteriosa é necessária a análise de
cada caso. No Brasil as Delegacias Regionais do Trabalho e o Ministério Público do
Trabalho são entidades aptas a verificar tais situações. Cita-se hipoteticamente
a situação onde há a necessidade de se fazer distinção de sexo para ocupação de
um emprego, para evitar discriminações é necessário todo o cuidado para verificar
se realmente existe o respeito à capacidade individual de cada um.
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não se tratar necessariamente de discriminação as medidas especiais

de proteção e assistência legalmente previstas, para equalizar uma

política de desenvolvimento social, quando previstas em outros

instrumentos internacionais de proteção aos direitos humanos. Um

exemplo simples dessa situação é a licença-maternidade, que está

alicerçada na necessidade de a mulher amamentar seu filho, conferindo-

lhe a necessária atenção nos primeiros meses de vida, sem que, com

isso, seja a mulher discriminada na hora do oferecimento de

possibilidade à ocupação ou emprego.

Assim, diante das várias formas de discriminação existentes no

ambiente de trabalho, a Organização Internacional do Trabalho esclarece

que a discriminação racial, especificamente, no ambiente de trabalho,

não se resume à década atual. Verifica-se que a queixa feita pela

Central Única dos Trabalhadores - CUT ocorreu na década de 90 e

outros processos judiciais estão sendo propostos desde então. Por isso

o trabalho de prevenção e promoção efetivado pela OIT vem

desempenhando papel fundamental na política de conscientização da

existência desse tipo de discriminação junto aos Estados e às entidades

não-governamentais.

O conhecimento de denúncias de discriminação racial no ambiente

de trabalho vem a lume das mais variadas formas, não só oficiosamente

através da queixa junto a Conferência Internacional do Trabalho, como

foi o caso da CUT, mencionado anteriormente, como em eventos em

que a entidade participa em todo país, os quais normalmente geram

relatórios que são levados a conhecimento de todo organismo.

Além disso, por ser uma entidade tripartite, a OIT possibilita

uma maior envergadura no trabalho de conscientização e implementação

das disposições contidas em suas convenções. O fato de um

representante dos trabalhadores ter assento à mesa facilita a busca

por resoluções dos problemas enfrentados por este segmento, o que

não ocorre em outros organismos internacionais em que somente

Estados são membros.

Buscando, então, uma aplicação prática para as disposições da

Convenção n.111, dentre outras, vários projetos têm sido objetos de

trabalho da OIT, que prioriza a participação de representantes de
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empregados, e Governo.

Dentre os projetos já implementados pela OIT, o Brasil, Gênero

e Raça , no âmbito do Ministério do Trabalho e Emprego e com

participação da Secretaria de Estado dos Direitos Humanos do Ministério

da Justiça 20 contribuiu significativamente para a difusão da não-

discriminação no emprego e na ocupação, fazendo trabalhos contínuos

com as Delegacias Regionais do Trabalho e distribuindo publicação com

a legislação antidiscriminatória.

Ainda no contexto do Projeto Brasil, Gênero e Raça, foi criado

o GTEDEO – Grupo de Trabalho para Eliminação da Discriminação no

Emprego e Ocupação – em 1996, que contou com a participação do

Instituto Sindical Interamericano pela Igualdade Racial – INSPIR, dentre

outros, para preparar políticas afirmativas para o mercado de trabalho.

No decorrer da implementação das atividades de combate à

discriminação racial no ambiente de trabalho e vislumbrando não ser

suficiente apenas o apoio a projetos governamentais, a OIT,

compreendendo a importância das negociações coletivas para executar

medidas não-discriminatórias, proporcionou apoio aos sindicatos, para

conscientizar os grandes empregadores da importância da promoção

da igualdade de oportunidades e de tratamento nas relações

empregatícias.

Isto posto, verifica-se que a OIT busca, independentemente do

âmbito trabalhado, governamental ou com entidades sindicais (de

empregados ou patronais), sempre auxiliar na promoção da igualdade

de oportunidades, protegendo a todos os empregados que possam ser

vítimas de discriminação na esfera laboral, utilizando-se para tanto

das convenções ratificadas.

20 A Secretaria Especial dos Direitos Humanos, criada pela Lei n. 10.683, de 28 de
maio de 2003, é o órgão da Presidência da República que trata da articulação e
implementação de políticas públicas voltadas para a promoção e proteção dos
direitos humanos. Até 2002 a Secretaria fazia parte da estrutura do Ministério da
Justiça. (Informação disponível no site http//www.presidencia.gov.br/sedh/)



39393.4 – CONVENÇÃO INTERNACIONAL SOBRE ELIMINAÇÃO DE TODAS AS
FORMAS DE DISCRIMINAÇÃO RACIAL

Coube à própria Assembléia Geral da ONU redigir esta primeira

grande Convenção Internacional de Direitos Humanos, quando do

ingresso, na Organização, de países africanos que, por terem sofrido

com a discriminação de seus colonizadores e que trouxeram mudanças

na concepção ocidental daquela Corte.

Embora pareça repetitivo, é importante ratificar que o

sentimento de repulsa às atrocidades vividas no período nazista serviu

de sustentáculo para a Assembléia Geral da ONU redigir uma convenção

que tivesse uma abrangência maior, no que se refere à discriminação

racial, além da referida na Convenção n. 111 da OIT, que se resumia

ao ambiente do trabalho.

O Brasil assinou a Convenção Internacional sobre Eliminação de

Todas as Formas de Discriminação Racial em 7 de março de 1966,

sendo ratificada em 27 de março de 1968, sem reservas. Não foi

ratificada, no entanto, no que tange à declaração opcional sobre o

artigo 1421, que trata do Comitê para Eliminação da Discriminação

Racial e suas funções de investigação com o intento de averiguar as

queixas ou comunicações individuais sobre o tema.

Internamente, a Convenção vigorou a partir de 04 de janeiro de

1969, por intermédio do Decreto 65.810, de 8 de dezembro de 1968.

(ALVES, 1997:95)

Essa Convenção Internacional preconiza, já nos considerandos,

que qualquer distinção, preferência, restrição ou exclusão que tenha

por suporte a raça, cor, descendência ou origem étnica, importará em

prática discriminatória. Ressalte-se o entendimento ratificado no artigo

1° da mesma convenção, que não faz qualquer menção ao animus

(vontade) do agente quando da prática racista, bastando a ação que

dê causa ao resultado.

Toda distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada em
raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica, que tenha

21 O artigo 14 dessa Convenção estabeleceu precedentes para as queixas individuais
sobre violações de direitos civis e políticos.



4040por objeto ou resultado anular ou restringir o reconhecimento,
gozo ou exercício em um mesmo plano (em igualdade de
condição) de direitos humanos e liberdades fundamentais nos
campos político, econômico, social, cultural ou em qualquer outro
campo da vida pública.

Nessa lógica, preceitua a Convenção Internacional sobre a

Eliminação de todas as Formas de Discriminação (1968), em seu artigo

2º, caput, litteram:

1. Os Estados-partes condenam a discriminação racial e
comprometem-se a adotar, por todos os meios apropriados e
sem dilações, uma política destinada a eliminar a discriminação
racial em todas as suas formas e a encorajar a promoção de
entendimento entre todas as raças, [...]

Assim, verifica-se do dispositivo mencionado que não se pode

tratar o combate a todas as manifestações racistas apenas como uma

faculdade do Estado ante a necessidade social, mas, para além disso,

como um compromisso com a política social internacional de respeito

aos direitos humanos, o que inclui a igualdade de tratamento entre

pessoas de origens étnicas diversas.

Preceitua o art. 7º deste mesmo documento:

Os Estados-Partes comprometem-se a tomar as medidas
imediatas e eficazes, principalmente no campo do ensino,
educação, cultura e informação, para lutar contra os
preconceitos que levem à discriminação racial e para promover
o entendimento, a tolerância e a amizade entre nações e grupos
raciais e étnicos, assim como para propagar os propósitos e os
princípios da Carta das Nações Unidas, da Declaração Universal
dos Direitos Humanos, da Declaração das Nações Unidas sobre a
Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial e da
presente Convenção.

O art. 14 da Declaração reza:

1) Todo Estado-Parte poderá declarar a qualquer momento que



4141reconhece a competência do Comitê para receber e examinar
comunicações de indivíduos ou grupo de indivíduos sob sua
jurisdição que se considerem vítimas de uma violação, pelo
referido Estado-Parte, de qualquer um dos direitos enunciados
na presente Convenção. O Comitê não receberá qualquer
comunicação de Estado-Parte que não houver feito tal declaração.
[...]

No que se refere à declaração opcional que menciona o artigo

14, é certo que no período em que foi ratificada a Convenção

Internacional em questão, o Brasil vivia um momento político ditatorial

e, além disso, trazia arraigado em seus órgãos máximos a existência

de uma democracia racial, entendendo conseqüentemente ser

dispiciendo fazer a declaração opcional do artigo 14. De acordo com as

ponderações de PIOVESAN e GUIMARÃES (2006) o Brasil, até a presente

data, não fez a declaração opcional do artigo 14 da referida convenção.

O Comitê, após a admissão da petição individual, tem a função

de solicitar e analisar informações dos Estados fornecendo

posteriormente opinião e estabelecendo, se necessário, recomendações

sobre o caso. O direito de petição individual previsto no artigo 14 deve

obedecer alguns requisitos, dentre os quais de admissibilidade, como o

prévio esgotamento dos recursos internos disponíveis. Após as

recomendações prestadas pelo Comitê, este solicita ao Estado que

informe as medidas adotadas com base nas sugestões.

Muito embora a decisão do Comitê não tenha força jurídica

vinculante, ou seja, não determina obrigatoriamente o rumo de todas

as outras decisões futuras, ela possui força política e moral, já que

todo ano é elaborado um relatório, que é encaminhado à Assembléia

Geral das Nações Unidas, retratando a situação de cada país e sua

aplicação da Convenção ratificada.

A Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as Formas

de Discriminação tem como objetivos essencialmente combater e proibir

a discriminação racial, assim como promover a igualdade. Piovesan e

Guimarães (2006) expõem que estes são os dois eixos centrais da

Convenção, que combina, deste modo, uma vertente repressiva com

uma vertente promocional, no que diz respeito à implementação do

direito à igualdade.
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verificado com a evolução legislativa nacional em relação ao combate à

discriminação racial. Ocorre que o Direito Brasileiro centra-se na

vertente repressiva, já que as leis posteriores à sua ratificação (que

serão tratadas em capítulo próprio) têm cunho eminentemente penal.

Conclui-se que a Convenção revelou o consenso da comunidade

internacional na importância de combater a discriminação racial, com

o fim de orientar e promover a busca da igualdade não só material

como substantiva, e da tolerância à diferença.

Como ponderado por Piovesan e Guimarães (2006):

... este consenso mundial transcende a complexa diversidade
cultural dos povos, que passam a compartilhar de uma mesma
gramática, quando o tema é a discriminação racial. Consagra-
se a idéia de que a diversidade étnico-racial deve ser vivida
como equivalência e não como superioridade ou inferioridade.

3.5 – CONVENÇÃO AMERICANA SOBRE DIREITOS HUMANOS

A Convenção Americana sobre Direitos Humanos, também

conhecida como Pacto de San José da Costa Rica, de 22 de novembro

de 1969, promulgada em 199222, trata da conduta recomendada para

os países ratificantes em não discriminar por motivo de raça, cor,

sexo, idioma, religião, opiniões políticas ou de qualquer outra natureza,

origem nacional ou social, posição econômica, nascimento ou qualquer

outra condição social.

O Sistema Interamericano dos Direitos Humanos foi instituído

pela Convenção Americana de Direitos Humanos ratificada pelos Países

Membros da Organização dos Estados Americanos – OEA; possui dois

órgãos que exercem funções distintas, mas complementares: a Comissão

Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Interamericana.

22 O Brasil promulgou a Convenção por intermédio do Decreto n. 678, de 06 de
novembro de 1992.
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jurisdicional. É composta por sete membros independentes, eleitos pelos

Países Membros. Essa Comissão é competente para receber os casos

individuais e para elaborar relatórios sobre a situação dos Direitos

Humanos no continente. Sua competência para receber casos brasileiros

foi reconhecida, automaticamente, em 25 de setembro de 1992, quando

da ratificação da Convenção Americana pelo Governo Brasileiro.

Quando a Comissão atua investigando in loco situações delatadas

por Estados-membros ou em exame às petições individuais, está

desempenhando também uma função preventiva, funcionando como

competente órgão de supervisão geral internacional da conjuntura dos

direitos humanos nesses Estados.

Já a Corte Interamericana de Direitos Humanos, sediada desde

sua instituição em San José, na Costa Rica, é o órgão propriamente

jurisdicional do Sistema. Também integrada por sete membros, os

juízes, com poder para prolatar sentenças condenando os Estados-

Partes. Sua competência é dúplice: contenciosa e consultiva.

Na função contenciosa, julga os casos individuais submetidos

pela Comissão ou pelos Estados-Partes. O Brasil reconheceu a

competência jurisdicional da Corte Interamericana para julgar casos

brasileiros apenas em 10 de dezembro de 1998, e apenas para casos

ocorridos após esta data. A sentença da Corte Interamericana é de

cumprimento obrigatório e sem direito a recurso.

A competência consultiva refere-se ao poder de interpretar as

disposições dos tratados, definindo seus conteúdos e alcances. Isto é

feito através dos chamados Pareceres Consultivos, nos quais, através

de consultas feitas pelos Estados-Partes ou por órgãos da OEA, a Corte

define precisamente os limites dos tratados e a compatibilidade de leis

nacionais em relação a eles.

Para compreender como esses instrumentos internacionais devem

fazer parte do cotidiano dos operadores de direitos, é importante elencar

um caso prático, como é o “Caso Simone”23.

23  A admissibilidade do caso foi explicitada no Relatório n. 37/02 da Comissão
Interamericana de Direitos Humanos - petição 12.001 – peticionaria Simone André
Diniz – Brasil em 9 de outubro de 2002.
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a Comissão Interamericana de Direitos Humanos recebeu do Centro

pela Justiça e o Direito Internacional (CEJIL) e da Subcomissão do Negro

da Comissão de Direitos Humanos, da Ordem dos Advogados do Brasil -

Seção São Paulo, denúncia de que o Estado Brasileiro teria infringido os

artigos 1º, 8, 24 e 25, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos

e, em função do artigo 29 desse mesmo instrumento, os artigos 1, 2

(a), 5 (a) (I) e 6 da Convenção Internacional para a Eliminação de

Todas as Formas de Discriminação Racial, em prejuízo da senhora Simone

André Diniz.

A petição esclarecia que não foi garantido pelo Estado brasileiro

o pleno exercício do direito à justiça e ao devido processo legal. Segundo

a argumentação discorrida, teria havido falha na condução dos recursos

internos para apurar a discriminação racial sofrida pela senhora Simone

André Diniz. Conseqüentemente, teria ocorrido o descumprimento na

obrigação de garantir o exercício dos direitos previstos na Convenção

Americana. Após a apresentação das informações pelo Estado brasileiro,

a Corte entendeu que a denúncia preenchia os requisitos previstos na

Convenção Americana e a caso seria levado a julgamento.

Este episódio é emblemático no âmbito do direito trabalhista,

pois retrata o caso de uma senhora que efetivou anúncio em jornal de

grande circulação no estado de São Paulo, indicando haver uma vaga

para empregada doméstica em sua residência e, dentre os requisitos

elencados, estaria o de ser pessoa da cor branca. Ocorreu, porém, que

ao ligar para a referida residência se disponibilizando para preencher a

vaga, Simone foi questionada sobre a cor de sua pele e, ao esclarecer

que era negra, foi dispensada sob o argumento de que então não

preencheria os requisitos para o cargo, explicitamente em razão da cor.

Indignada com a situação, a candidata à vaga procurou a Ordem

dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, onde foi orientada a procurar

a Delegacia de Crimes Raciais. O Delegado, após instrumentalizar o

inquérito, o enviou ao Juiz de Direito, dando ciência ao Ministério

Público – entidade competente para iniciar a ação penal pública. O

Ministério Público requereu o arquivamento, sob o argumento de que

não haveria indícios da prática do crime de racismo, o que foi acatado

pelo magistrado que prolatou sentença de extinção do feito em abril

de 1997.
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trouxe praticidade à queixa individual de violação de direitos humanos,

através dos seus mecanismos de proteção (Corte e Comissão)

possibilitando ao operador de direito buscar a garantia dos preceitos

fundamentais de respeito à dignidade da pessoa humana na esfera

internacional.

3.6 – MECANISMOS DE CONTROLE PELO PARTICULAR E OS
INSTRUMENTOS INTERNACIONAIS

Optando por um procedimento internacional de reclamação para dirimir

a questão de discriminação racial, o operador do direito terá de selecionar o

mecanismo mais adequado para enviar sua reclamação e apresentá-la do

modo mais propício a que obtenha o resultado desejado.

No âmbito internacional, é relativamente amplo o conjunto de

mecanismos a que se pode recorrer para solicitar assistência com relação

a uma queixa de discriminação e examinar a situação de países em

todo o mundo, tais como o Comitê de Direitos Humanos das Nações

Unidas, o Comitê para a Eliminação da Discriminação Racial, a Comissão

Interamericana de Direitos Humanos e o sistema de controle de

cumprimento dos compromissos assumidos pelos Estados para aplicar

as disposições constantes das Convenções e Recomendações da OIT.

Muitos desses mecanismos foram concebidos não só para receber e

analisar queixas particulares, mas também para tratar de uma situação

mais ampla a fim de, em última instância, gerar efeitos preventivos.

O Comitê para a Eliminação da Discriminação Racial - CEDR,

criado em 1969, sendo um órgão de fiscalização da aplicação da

Convenção para a Eliminação de todas as Formas da Discriminação Racial, e o

Comitê de Direitos Humanos - CDH, em atividade desde 1976, funcionam

principalmente por meio do procedimento de análise de relatório estatal.

O CEDR24 dispõe, também, de um procedimento de reclamação

particular, o qual permite a uma pessoa, ou grupo de pessoas, que

24 O Comitê dá conhecimento, a título confidencial, destas comunicações aos
Estados em causa, mas não revela, sem o seu consentimento, a identidade das
pessoas ou dos grupos de pessoas que se queixam de ser vítimas de uma violação
da Convenção.  Quando o Estado já expôs a sua posição, e, assim sucedendo,
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queixa contra o seu Estado.  Ocorre, porém, que isso apenas pode

acontecer se o Estado em tela for parte na Convenção e se tiver

declarado que reconhece a competência do CERD para receber tais

queixas.  Esta declaração, prevista no artigo 14 da Convenção, foi

feita, até Dezembro de 2000, por 32 Estados, sendo que o Brasil não a

aderiu.  Da mesma forma é o CDH que analisa queixas sobre incidentes

específicos de violação e foi concebida no âmbito do Pacto Internacional

sobre os Direitos Civis e Políticos com o objetivo de controlar a

aplicação, pelos Estados Partes, das disposições deste instrumento.

O operador do direito tem de definir o que se pretende conseguir

apresentando a queixa ou informação, a fim de identificar o mecanismo

mais adequado. Se o objetivo for chamar a atenção para uma situação,

buscar mudanças positivas e combater a impunidade, deve buscar

mecanismo de elaboração de relatórios ou procedimento de reclamação.

Se o objetivo for constatar uma violação e responsabilizar o infrator,

deve adotar o procedimento de reclamação, com mecanismo que trate

de denúncias particulares.  É importante salientar que para se socorrer

desses mecanismos o indivíduo deve ter esgotado as vias internas

(administrativas e judiciais).

Esses mecanismos, por sua vez, não podem adotar decisões

juridicamente vinculantes nem conceder reparações às vítimas, pois

seria invadir a soberania nacional. Entretanto, é possível utilizar esses

meios como forma de pressionar o Estado a modificar, por exemplo, a

legislação atinente à situação trazida à esfera internacional ou a visão

dos magistrados nacionais quanto à abrangência da situação na visão

internacional.

O Manual de Denúncias da Tortura, Parte III, que trata das ações

diante da informação coletada preconiza que:

sugeriu a adoção de medidas para resolver a situação, o Comitê examina a questão
e pode formular sugestões e recomendações, que dirige à pessoa ou ao grupo
interessado, bem como ao Estado parte.  São pressupostos das queixas o de
estarem esgotadas as vias de recurso internas – ou seja, os mecanismos judiciais
e não judiciais destinados a resolver a questão colocada, incluindo o recurso à
entidade nacional incumbida de receber e de processar as queixas por discriminação
racial.



4747Qualquer mecanismo internacional que recebe ou busca
informações, ou ambas as coisas, para informar ou comentar se
um Estado respeita suas obrigações assumidas nos termos da
legislação internacional de direitos humanos. A informação que
o mecanismo de denúncia recebe pode estar relacionada a
acusações gerais ou particulares, mas o objetivo final é obter
um retrato preciso da situação geral e fazer recomendações. O
objetivo principal dos mecanismos de denúncia é monitorar e
avaliar o cumprimento, por parte dos Estados, para com suas
obrigações e segundo a legislação internacional de direitos
humanos.

Denomina-se “procedimento de reclamação”, “requisição”,

“petição” ou “comunicado” um processo oficial de tipo jurídico no

qual uma pessoa ou grupo de pessoas apresenta uma reclamação ou

queixa a um organismo jurídico internacional, alegando que seus

direitos particulares foram violados em um caso específico.

Os mecanismos internacionais de reclamação citados acima foram

concebidos para casos particulares de violação, por parte dos Estados,

das obrigações assumidas nos termos da legislação de direitos humanos

e não para examinar uma situação geral de direitos humanos. Funcionam

de modo semelhante aos processos jurídicos nacionais e a eles estão

associados mais requisitos oficiais do que aos procedimentos de queixa.

Como regra, não foram pensados para servir como primeiro recurso,

mas somente aceitam reclamações ou queixas nos casos em que não

tiver sido possível obter uma solução jurídica no âmbito nacional ou

quando esses recursos tiverem se esgotado.

Diferentemente, no sistema de controle da OIT não há

necessidade de esgotamento das vias judiciais nacionais, para que seja

utilizado o mecanismo de queixas, já que este não dispõe de força

punitiva.

O sistema de controle da OIT é composto de um mecanismo em

que os Governos têm a obrigação de enviar relatórios bienais sobre os

convênios ratificados e outro em que são recebidas queixas. De acordo

com o artigo 22 da Constituição da OIT o relatório bienal apresentado

deve conter informações sobre a legislação nacional que atenda aos

ditames da Convenção ratificada, bem como às políticas públicas

utilizadas para implementar o intento daquele instrumento.
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independentes que se reúne anualmente em Genebra, durante três

semanas, às portas fechadas. A comissão não possui poder jurisdicional;

muito embora se pondere tratar de uma competência quase-

jurisdicional25 (N.VALTICOS,1983:587), pois mesmo exercendo a função

de interpretar as normas internacionais e verificar se as normas dos

países estão respeitando os convênios ratificados (baseados nas

obrigações constitucionais desses países), as suas manifestações têm

adquirido força moral considerável, eis que os peritos expressam pontos

de vista sobre os assuntos levantados a cada relatório.

As observações da comissão de peritos que são enviadas à

Conferência Internacional do Trabalho normalmente tratam de casos

graves em que algum Governo não está cumprindo as obrigações

previstas em uma das convenções ratificadas. Essas observações são

consideradas ponto de partida para análise de casos particulares. A

Comissão pode ainda expedir pedidos de informações diretamente ao

Estado para auxiliar melhor na análise do cumprimento das obrigações

aderidas com a convenção. (GRAVEL, 2003)

De acordo com o artigo 24 da Constituição da OIT, as queixas

podem ser entabuladas por organizações de empregados ou de

empregadores que apontarão em que medida o Estado não está

cumprindo o disposto na Convenção ratificada. Exemplificando

especificamente no que tange à Convenção n. 111, o Sindicato de

Professores de Itajaí e Região encaminhou queixa referente a

discriminação de três professores universitários que, devido às suas

convicções políticas, foram dispensados de suas funções. Foi

encaminhado ao Brasil pedido de informações em julho de 2004 e até a

Conferência Internacional do Trabalho de 2005 (93ª Reunião) não foram

prestados esclarecimentos. (INFORME, 2005:285)

É possível também a um Estado-Membro ou por intermédio da

Comissão de Administração, que pode agir de ofício ou à requerimento

de delegado na Conferência Internacional do Trabalho (art. 26 da

Constituição da OIT) apresentar queixa contra outro Estado-Membro

por não estar cumprindo a Convenção ratificada; da mesma forma

pode fazê-lo o próprio Conselho de Administração.

25 Somente a Corte Internacional de Justiça tem competência jurisdicional.
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foram encaminhadas não se manifestar no prazo de três meses, sobre

o cumprimento destas, poderá o Diretor Geral da Conferência

encaminhar o caso para a Corte Internacional de Justiça, que resolverá

a demanda, confirmando, modificando ou anulando a recomendação,

em uma decisão jurisdicional da qual não cabe recurso.

É imperioso que se tenha cuidado ao tratar do tema discriminação

racial no âmbito das relações de trabalho, tanto na esfera jurídica

quanto administrativa interna, pois, não encontrando solução que atenda

aos princípios constantes nos instrumentos internacionais e nacionais,

poderá o Estado responder internacionalmente sobre o ocorrido, o que

trará conseqüências de várias ordens como política e jurídica.

Como se pôde verificar o Brasil ratificou vários instrumentos

internacionais ligados à temática dos direitos humanos, mais

especificamente quanto ao enredo desse estudo, qual seja a

discriminação racial. Este fato certamente fortifica a constatação da

intenção do país em construir uma sociedade livre, justa e solidária,

combatendo-se a discriminação racial e promovendo a igualdade de

oportunidades no trabalho, sem preconceito de origem, raça, idade e

quaisquer outras formas de discriminação.



5050INSTRUMENTOS

INTERNACIONAIS

Declaração
Universal dos

Direitos Humanos

Convenção n.111

da OIT – A
discriminação em

matéria de

emprego e
profissão

ANO

Dez/1948

1958

ARTIGOS IMPORTANTES

PARA O TEMA

Art. I – Todos os homens nascem livres e
iguais em dignidade e direitos. São

dotados de razão e consciência e devem

agir em relação, uns aos outros, com
espírito de fraternidade.Art. II (1) - Todo

homem tem capacidade para gozar os

direitos e as liberdades estabelecidos
nesta Declaração, sem distinção de

qualquer espécie seja de raça, cor, sexo,

língua, (...) ou qualquer outra
condição.Art VII – Todos são iguais perante

a lei e têm direito, sem qualquer

distinção, a igual proteção da lei. Todos
têm direito a igual proteção contra

qualquer discriminação que viole a

presente declaração e contra qualquer
incitamento a tal discriminação.Art. VIII –

Todo homem tem direito a receber dos

tribunais nacionais competentes remédio
efetivo para os atos que violem os direitos

fundamentais que lhes sejam

reconhecidos pela Constituição ou pela
lei.Art. XXIII – (1) Todo homem tem direito

ao trabalho, à livre escolha de emprego, a

condições justas e favoráveis de trabalho
e à proteção contra o desemprego. (2)

Todo homem sem qualquer distinção tem

direito a igual remuneração por igual
trabalho. (3) Todo homem que trabalha

tem direito a uma remuneração justa e

satisfatória, que lhe assegure, assim como
à sua família, uma existência compatível

com a dignidade humana, e a que se

acrescentarão, se necessário, outros
meios de proteção social. (4) Todo homem

tem direito a organizar sindicatos e a

neles ingressarem para proteção de seus
interesses.

Art. 1º (1) Para os fins da presente

convenção, o termo “discriminação”
compreende: a) toda distinção, exclusão

ou preferência fundada na raça, cor,

sexo, religião, opinião política,
ascendência nacional ou origem social que

tenha por feito destruir ou alterar a

igualdade de oportunidade ou de
tratamento em matéria de emprego ou

profissão; b) qualquer outra distinção,
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efeito destruir ou altear a igualdade de

oportunidades ou tratamento em matéria
de emprego ou profissão, que poderá ser

especificada pelo Membro interessado

depois de consultadas as organizações
representativas de empregadores e

trabalhadores, quando estas existam, e

outros organismos adequados.(2) As
distinções, exclusões ou preferências

fundadas em qualificações exigidas para

um determinado emprego não são
consideradas como discriminação. (3) Para

os fins dessa Convenção as palavras

“emprego” e “profissão” incluem o acesso
à formação profissional, ao emprego e às

diferentes profissões, bem como as

condições de emprego....Art. 3º Qualquer
membro para o qual a presente Convenção

se encontre em vigor deve, por métodos

adequados às circunstâncias e aos usos
nacionais: a) esforçar-se por obter a

colaboração das organizações de

empregadores e trabalhadores e de outros
organismos apropriado, como fim de

favorecer a aceitação e aplicação desta

política; b) promulgar leis e encorajar os
programas de educação próprios a

assegurar esta aceitação e esta aplicação;

c) revogar todas as disposições legislativas
e modificar todas as disposições ou

práticas administrativas que sejam

incompatíveis com a referida política; d)
seguir a referida política, no que diz

respeito a empregos dependentes de

controle direto de uma autoridade
nacional, e) assegurar a aplicação da

referida política nas atividades dos

serviços de orientação profissional,
formação profissional e colocação,

dependentes do encontro de uma

autoridade nacional,f) indicar, nos seus
relatórios anuais sobre a aplicação da

Convenção, as medidas tomadas em

conformidade com esta política e os
resultados obtidos.(...)



5252Convenção

Internacional

sobre Eliminação
de todas as

Formas de

Discriminação
Racial.

Convenção

Americana de
Direitos Humanos

- “Pacto de San

José da Costa
Rica”

Mar/1966

Nov/1969

Art. 1º (1) Nesta convenção, a expressão

“discriminação racial” significará qualquer

distinção, exclusão, restrição ou
preferência baseada na raça, cor,

descendência ou origem nacional ou

étnica que tem por objetivo ou efeito
anular ou restringir o reconhecimento,

gozo ou exercício num mesmo (em

igualdade de condições), de direitos
humanos e liberdades fundamentais no

domínio político, econômico, social,

cultural ou em qualquer outro domínio de
vida pública. (...) (4) Não serão

consideradas discriminação racial as

medidas especiais tomadas com o único
objetivo de assegurar progresso adequado

de certos grupos raciais ou étnicos ou de

indivíduos que necessitem da proteção
que possa ser necessária para

proporcionar a tais grupos ou indivíduos

igual gozo ou exercício de direitos
humanos e liberdades fundamentais,

contanto que tais medidas não conduzam,

em conseqüência, à manutenção de
direitos separados para diferentes grupos

raciais e não prossigam após terem sido

alcançados os seus objetivos. Art. 7º Os
Estados-partes comprometem-se a tomar

as medidas imediatas e eficazes,

principalmente no campo do ensino,
educação, cultura e informação, para

lutar contra os preconceitos, que levem à

discriminação racial e para promover o
entendimento, a tolerância e a amizade

entre nações e grupos raciais e étnicos,

assim como propagar os propósitos e os
princípios da Carta das Nações Unidas, da

Declaração Universal dos Direitos

Humanos, da Declaração das Nações
Unidas sobre a Eliminação de Todas a

Formas de Discriminação Racial e da

presente Convenção. (demais artigos estão
anexos a este trabalho).

Art. 1º (1) Os Estados-Partes nesta

Convenção comprometem-se a respeitar
os direitos e liberdades nela reconhecidos

e a garantir seu livre e pleno exercício a

toda pessoa que esta sujeita à sua
jurisdição, sem discriminação alguma por

motivo de raça, cor, sexo, [...].Art. 24 –
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Por conseguinte, têm direito, sem

discriminação, a igual proteção da lei. [...]
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4.1 - CONSIDERAÇÕES

O Brasil recepcionou a Convenção Internacional sobre a Eliminação

de todas as Formas de Discriminação, a Declaração das Nações Unidas

sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial e as

demais normatizações nascidas da Organização Internacional do

Trabalho, além de diversas outras cartas internacionais, na busca pela

disseminação da informação, pela construção de uma cultura de combate

à discriminação de todo o tipo, descaracterizando a falsa idéia –

infelizmente predominante – de que o racismo é fenômeno alheio à

nossa cultura. Esse desejo desenvolveu-se gerando uma legislação interna

antidiscriminatória em que se fomentou discussão e implementação

das políticas públicas estipuladas pelo governo.

Nesse sentido, não obstante a existência da Declaração Universal

dos Direitos Humanos e da Convenção n. 111, a OIT pretender conciliar

4 – A CONSTITUIÇÃO FEDERAL E A
LEGISLAÇÃO FEDERAL: DIREITOS HUMANOS
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que o progresso social acompanhe o progresso da economia, sempre

respeitando a diversidade de situações, as possibilidades e as

preferências de cada país. Adotou-se em 1998, em Genebra, a

Declaração sobre os Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho e

seu Seguimento com a finalidade de também orientar os trabalhos no

combate à discriminação e outras formas de violação de direitos

humanos26.

Traduzindo o pensamento da OIT, a Declaração Universal dos

Direitos Humanos busca fortalecer a convicção de que a justiça social é

essencial para garantir a paz universal, expondo que não basta o

crescimento econômico se não houver atenção às classes trabalhadoras

quanto à construção de possibilidades reais de liberdade e igualdade de

oportunidade de participação justa nas riquezas dos seus respectivos

países.

Para tanto, a Declaração ressalta a importância do seu conjunto

de instrumentos normativos (Convenções e Recomendações), de

cooperação técnica e de investigações no âmbito de sua competência,

para apoiar os países no seu desenvolvimento sócio-econômico,

lembrando-os que estes devem respeitar e promover os princípios

fundamentais. Dentre eles ressalta-se o de eliminar a discriminação

em matéria de emprego e ocupação.

Dentre as várias formas de discriminação, a escassez de

oportunidades de emprego gera dificuldade às pessoas de se manterem

com a devida dignidade. Infelizmente, a distribuição de renda ainda se

constitui absolutamente desigual, contribuindo para esse cenário de

discriminação. Os altos índices de desemprego no Brasil, em especial,

resultam na desconsideração aos direitos fundamentais, como de direito

ao trabalho, com remuneração e tratamento dignos.

26 As discussões sobre esses princípios iniciaram em 1994. A idéia foi a de que
mesmo com o crescimento globalizado não há porque desrespeitar um mínimo de
regras de funcionamento social. A OIT entende que mesmo os países que não
ratificaram as convenções, mas que são membros da Organização, tem o
compromisso de respeitar “de boa fé e em conformidade com a Constituição, os
princípios relativos aos direitos fundamentais que são objeto dessas convenções,
pois quando aderiram à Organização aceitaram os direitos enunciados em sua
Constituição e na Declaração da Filadélfia”. A Declaração expressa que a
Organização tem o compromisso de mobilizar recursos orçamentários e sua
influência para ajudar os membros a alcançarem tais objetivos.
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desespero de manterem-se empregados, aceitam trabalhar em

condições precárias, insalubres, perigosas, sem o aparato instrumental

obrigatório, em condições degradantes à pessoa humana, percebendo

salários abaixo daquele previsto em lei.

Michael Hansenne27 esclarece que a Declaração constitui uma

resposta ao desafio apresentado pela comunidade internacional, sendo

uma verdadeira plataforma social mínima de âmbito mundial; o que

faz com que a OIT veja com otimismo o novo século, em que se busca

um estado democrático eficaz e maior responsabilidade perante as

pessoas.

A Declaração da OIT leva em consideração a real situação do

mercado de trabalho no mundo, com suas especificidades, traçando

uma estratégia global para que os Estados possam implementar sua

economia e sua área social, buscando um desenvolvimento sustentável

galgado no respeito e garantia aos direitos fundamentais do trabalho.

Os princípios previstos nessa Declaração são: a liberdade sindical

e o reconhecimento efetivo do direito de negociação coletiva; a

eliminação de todas as formas de trabalho forçado ou obrigatório; a

abolição efetiva do trabalho infantil; e, por fim, a eliminação da

discriminação em matéria de emprego e ocupação, ou seja, todos eles

concernentes aos direitos humanos e abarcados na Constituição Federal

de 1988.

4.2 – A CONSTITUIÇÃO DE 1998 E OS PRINCÍPIOS RELATIVOS AOS DIREITOS
HUMANOS

A Constituição Federal de 1988 constituiu um marco da transição

democrática e da institucionalização dos direitos humanos no Brasil.

Foi a derrocada do período militar que já não conseguia se manter no

poder com a fixação do estado democrático de direito buscado pelos

liberais.

27 Diretor Geral da Oficina Internacional do Trabalho há época. Declaração da OIT
sobre os Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho e seu Seguimento.
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por Flávia Piovesan:

É marco jurídico da institucionalização dos direitos humanos e
da transição democrática no país, ineditamente, consagra o
primado do respeito aos direitos humanos como paradigma
propugnado para a ordem internacional. Esse princípio invoca a
abertura da ordem jurídica brasileira ao sistema internacional
de proteção dos direitos humanos e, ao mesmo tempo, exige
uma nova interpretação de princípios tradicionais como a
soberania nacional e a não-intervenção, impondo a flexibilização
e relativização desses valores. Se para o Estado brasileiro a
prevalência dos direitos humanos é princípio a reger o Brasil no
cenário internacional, está-se conseqüentemente admitindo a
concepção de que os direitos humanos constituem tema de
legítima preocupação e interesse da comunidade internacional.
Os direitos humanos, para a Carta de 1988, surgem como tema
global. (PIOVESAN, 2006)

Assim, com a abertura dada pela Constituição Federal de 1988,

o Brasil ratificou diversos instrumentos internacionais (nos moldes do

parágrafo 3º, do artigo 5º constitucional), com o intuito de reorganizar

uma agenda internacional mais condizente com os novos valores da

sociedade “democratizada” e ratificar a sua posição quanto à

globalização dos direitos humanos, o que certamente auxiliou no processo

de fortalecimento do processo democrático.

Lastreado neste pensamento inovador, o legislador constituinte

originário, já no artigo 1º, inciso III, elenca como fundamento da

República a dignidade da pessoa humana, retratando que o Brasil está

de braços dados com a comunidade internacional; mostrando mais ainda

que reconhece o papel do Direito como estimulador do desenvolvimento

social e freio da passível crueldade da ação humana.

A Constituição Federal consagra o valor do homem concreto,

apesar de muitos apenas o compreenderem como ente abstrato; assim

o é porque a Carta Magna se refere à dignidade da pessoa humana e

não dignidade humana. Nessa linha de raciocínio são os ensinamentos

de Márcio Sotelo Felipe (1996) para o qual a noção de dignidade humana

é universal e elencá-la no texto constitucional significa agregar às
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Significa também que, ao contrário do discurso liberal de outrora,

onde a declaração dos direitos fundamentais era resumida à inércia

política, agora se busca a efetivação desses direitos calcados no

fundamento da dignidade da pessoa humana.

É a tentativa de retirar da teoria o ideal de respeito aos princípios

constitucionais para prática dos legisladores e aplicadores do direito,

mostrando que não somente através da coação se aplica a lei, mas por

intermédio desses princípios atrelados ao respeito à dignidade da pessoa

humana. É a consciência dos valores consagrados pelos defensores dos

direitos humanos. Mais ainda é o nascimento e amadurecimento de um

Estado Social, onde mais do que leis “escritas” é necessário buscar a

sua implementação no plano social conjugando-a com a pura realidade.

A gênese desse Estado Social brota do respeito aos princípios

constitucionais, coadunados à prática constante dos ideais basilares

dos direitos humanos, o que vem sendo desenvolvido no Brasil através

da recepção de instrumentos internacionais, da implementação de ações

públicas e movimentos de combate à discriminação racial, e também

por meio da disseminação da consciência da população que desperta

para a necessidade de melhoria social, sendo respeitada a dignidade da

pessoa humana.

Assim, atrelados ao princípio da dignidade da pessoa humana

estão dois valores – igualdade e liberdade. Segundo Noberto Bobbio, a

liberdade indica um estado e a igualdade, uma relação; juntos servem

à determinação do conceito de pessoa. Desta feita, para que um homem

seja considerado pessoa, deve ser livre, ser visto ante a sua

individualidade e, enquanto ser social, deve ser igual aos demais

indivíduos da sociedade onde vive.

A Constituição Federal atribui ao princípio da dignidade humana

o valor de alicerce da ordem jurídica democrática, podendo, dado seu

teor e amplitude, ser considerado como uma verdadeira cláusula geral

de tutela e promoção da pessoa humana (TEPEDINO, 2004). Essa

importância é demonstrada não só pela posição topográfica assumida

pelo artigo 3° constitucional, mas porque, bem como ocorre no parágrafo

2° do artigo 5°, que estipula a não exclusão de quaisquer direitos e

garantias, o artigo 3° é irradiado para todos os campos de atuação do
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agregando-se ao princípio objetivo de erradicação da pobreza e redução

das desigualdades sociais.

Fortalecendo a busca pelo Estado-Social, o Legislador Constituinte,

no artigo 3º, inciso IV, da Constituição Federal, estabeleceu como

objetivo da República Federativa do Brasil: promover o bem de todos,

sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer

outras formas de discriminação; e, no artigo 4º, estipulou o princípio

da prevalência dos direitos humanos, o que confirma a posição do

Brasil junto à comunidade internacional quanto à intenção de aplicar o

disposto nos documentos ratificados por este.

No artigo 5º, caput, é encontrado o princípio da igualdade como

ícone à aplicação dos direitos e garantias fundamentais individuais e

coletivos; na mesma linha, o inciso XLI prevê a punição legal de qualquer

discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais.

É importante salientar que a Constituição deve ser lida como um

corpo único, atrelados seus princípios e bases em todos os artigos. De

igual modo, é impossível imaginar a aplicação da legislação

infraconstitucional sem correlacioná-la aos princípios constitucionais.

Como exposto por Marco Aurélio de Mello, Ministro do Supremo

Tribunal Federal, os princípios têm tríplice função: a informativa, junto

ao legislador ordinário, a normativa, para a sociedade como um todo,

e a interpretativa, considerados os operadores do direito28.

Desta forma, a aplicação dos direitos fundamentais (previstos

no artigo 5º da CF/88) e fundamentais sociais (previstos nos artigos 6º

e 7º) deve entrelaçar os princípios da dignidade da pessoa humana com

o da igualdade e liberdade.

A isonomia exaltada na Constituição Federal não tem como condão

apenas igualar seus destinatários perante os ditames legais29, mas

28 MELLO. Marco Aurélio. Palestra sobre a inserção do Afro-descendente na
Sociedade Brasileira, proferida pelo então Presidente do Supremo Tribunal Federal,
Ministro Nelson Jobim, em 20 de agosto de 2004, na Câmara Legislativa de São
Paulo. In notas taquigráficas.
29 Esta igualdade é chamada pelos doutrinadores de ‘igualdade substancial’, a
qual apenas iguala os indivíduos na lei, não se preocupando realmente com a
aplicação dessa eqüidade.
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seja, condições constitucionalmente alicerçadas, com o fim de que o

cidadão possa usufruir determinada situação em igualdade de condições,

levando em consideração o seu status real, como o corolário aristotélico,

onde o desigual deve ser tratado na medida de sua desigualdade.

Nesse sentido, explica Oliveira (2003) comenta aspectos da obra

de John Rawls que salienta não ser suficiente tratar casos similares de

maneira similar para se obter uma justiça substantiva, pois os princípios

de justiça são considerados como conseqüência de um consenso original

numa relação de igualdade.

Também nessa linha de raciocínio é o estudo apresentado por

Alexy, citado por Paulo Bonavides (2002), onde se esclarece que, para

produzir a igualdade fática, é inevitável aceitar a existência de

desigualdade jurídica.

O destinatário do princípio da igualdade é não só o cidadão, mas

o próprio legislador e o operador do Direito que não devem atribuir

vigência, aplicar lei ou perquerir decisões que sejam contrárias a este

princípio básico, fortalecendo a luta pelo Estado Social, produtor da

igualdade fática.

Celso Antônio Bandeira de Mello ensina que:

“... a lei não pode ser fonte de privilégios ou perseguições, mas
um instrumento regulador da vida social que necessita tratar
eqüitativamente todos os cidadãos. Finaliza esclarecendo que
este é o conteúdo político-ideológico absorvido pelo princípio da
isonomia e juridicizado pelos textos constitucionais em geral,
ou de todo modo assimilado pelos sistemas normativos
vigentes.”(MELLO, 2004:10)

O grande dilema reside em conjugar realidade e teoria, sem

ofender direitos alheios, pois preconizar que o princípio da igualdade é

instrumento regulador da vida social é confirmar justamente que, ao

se tratar de forma diferente pessoas diferentes, em determinados

contextos, está-se buscando apenas igualar, aos olhos da lei, todos os

seus beneficiários.
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ser o Estado fornecedor de prestações positivas, prover meios para

consolidar o corolário do comando normativo da igualdade ou isonomia.

É literalmente a necessidade de se mexer nas injustiças sociais.

É dessa forma que o princípio da igualdade serve de limite à

própria lei, que não pode tratar todas as pessoas de forma

absolutamente igual, pois inegável que as diferenças - muitas mais que

notórias – existem.30

Traduzindo para o debate o exposto por Hans Kelsen, este assinala

que a igualdade dos sujeitos na ordenação jurídica não significa que

estes devam ser tratados de maneira idêntica nas normas e em

particular nas leis expendidas com base na Constituição. Essa igualdade,

segundo o autor, assim entendida não é concebível: seria um absurdo

impor a todos os indivíduos exatamente as mesmas obrigações ou lhes

conferir exatamente os mesmos direitos sem fazer distinção alguma

entre eles. (MELLO, 2004:11)

Assim, cabe verificar que o princípio da igualdade, nos moldes

atribuídos na Constituição de 1988, irradia seus efeitos a todos os

demais direitos fundamentais espalhados pela Carta Magna e em outros

documentos; tanto assim o é que se faz necessária a proteção dos

trabalhadores em face da ação dos empregadores, a fim de evitar que

a disparidade econômica ou social entre ambos se transforme em fonte

de opressão e discriminação.

Marco Aurélio de Mello, Ministro do Supremo Tribunal Federal,

esclarece ser escopo do princípio isonômico impedir favoritismos ou

perseguições. É, nos dizeres do Ministro, obstar agravos injustificados,

vale dizer que incidam apenas sobre uma classe de pessoas a despeito

de inexistir uma racionalidade apta a fundamentar uma diferenciação

entre elas que seja compatível com os valores sociais aceitos no texto

constitucional.

Por fim, saliente-se que o princípio da igualdade (de não-

discriminação) deve ser observado quando da interpretação de toda

30 A Constituição Política do Império, de 1824, já previa o princípio da Igualdade
em seu artigo 179, inciso XIII, “a lei será igual para todos, quer proteja, quer
castigue, e recompensará em proporção dos merecimentos de cada um”.  Como
se verifica não é algo absolutamente novo a busca da igualdade material.
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adotado, sendo qualquer deles válido, desde que úteis para a solução

do caso concreto.

Findo o questionamento quanto aos princípios constitucionais,

cumpre lembrar que a reforma do judiciário, com a Emenda

Constitucional n. 45/2004, ampliou a competência da Justiça do Trabalho,

possibilitando a esta Justiça Especializada julgar questões criminais

referente ao trabalho – artigo 114, CF:

Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar: 
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

I as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes
de direito público externo e da administração pública direta e
indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios; [...]

VI as ações de indenização por dano moral ou patrimonial,
decorrentes da relação de trabalho;

VII as ações relativas às penalidades administrativas impostas
aos empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações de
trabalho; [...]

IX outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, na
forma da lei.

Partilham dessa opinião alguns juízes trabalhistas, como João

Humberto Cesário, juiz de direito da 23ª Região, sobre a competência

criminal da Justiça Trabalhista. Quer-se crer que se os empregadores

padecessem do receio de suportarem uma condenação penal, muito

provavelmente cumpririam os preceitos previstos nas normas

infraconstitucionais que tratam de discriminação no ambiente de

trabalho. Várias leis prevêem aplicação de pena a ações consideradas

discriminatórias, como exemplo cita-se a Lei 9.029/95.

À guisa do direito penal mínimo que pretende punir apenas as

práticas que aflijam de maneira substancial a sociedade, cabe citar

mais uma linha de argumento em consonância com o exposto por Cesário,

a demonstrar que não cabe à Justiça Federal julgar alguns delitos

relativos à discriminação no trabalho:
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dogmática criminal todos os ilícitos penais-trabalhistas fossem
considerados como crimes contra a organização do trabalho,
creio que nem mesmo assim a jurisdição criminal da Justiça do
Trabalho estaria definitivamente afastada, já que no caso seria
de se aplicar o critério da súmula 115 do TFR a dizer que
“compete à Justiça Federal processar e julgar os crimes contra
a organização do trabalho quando tenham por objeto a
organização geral do trabalho, ou os direitos dos trabalhadores
considerados coletivamente”.

Vale dizer, portanto, que somente quando o crime ofende

coletivamente os direitos dos trabalhadores é que a competência da

Justiça Federal se justifica. Caso contrário, a atribuição cognitiva que

outrora pertencia à Justiça Estadual (e não à Federal), passa com o

advento da E.C. 45 à Justiça do Trabalho.”(CESÁRIO, 2006:03)

Essa modificação na Constituição Federal pode ser considerada

como mais uma atitude do governo brasileiro na busca por implementar

a Convenção nº 111, no que tange à exigência de adequar a legislação

interna. A possibilidade de se poder argüir, em uma mesma justiça, a

questão discriminatória no âmbito do trabalho propriamente dito e na

esfera criminal, facilita a coleta de provas e potencializa a sensibilidade

do magistrado quanto à realidade dos fatos; fazendo com que a ação

desses profissionais ensejem a promoção da igualdade de oportunidades,

pois agirá como um desestimulador de ações discriminatórias.

O debate ora entabulado serviu para demonstrar que, orientado

pelos princípios lastreados nos instrumentos internacionais, o Brasil pôs-

se a discutir os princípios da igualdade, da não-discriminação e outros

institutos, atentando-se para a formação e aplicação da legislação

interna, respeitando os ditames previstos nas Declarações e Convenções

mencionadas anteriormente, modificando, inclusive, sua Constituição

Federal.

4.3 – O DIREITO AO TRABALHO

A Constituição Federal trouxe expressamente a previsão dos

direitos fundamentais sociais, estabelecendo que esses direitos
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aos indivíduos ou grupos de caráter concreto.

Ressalta José Afonso da Silva que:

Os direitos sociais, como dimensão dos direitos fundamentais do
homem, são prestações positivas proporcionais do Estado direta
ou indiretamente, enunciadas em normas constitucionais que
possibilitam melhores condições de vida aos mais fracos, direitos
que tendem a realizar igualização de situações sociais desiguais.”
(SILVA, 2002:287)

Infere-se da Constituição Federal que não há previsão expressa

do direito ao trabalho no capítulo que trata dos direitos sociais, sendo

necessária a conjugação do disposto no artigo 1°, inciso IV com o

artigo 170. O artigo 1º, inciso IV, sustenta como fundamento da

República Federativa do Brasil os valores sociais do trabalho, e o artigo

170 estipula que a ordem econômica funda-se na valorização do trabalho.

Essa congregação garante o direito social ao trabalhador como condição

da efetividade da existência digna e, pois, da dignidade da pessoa

humana.(SILVA, 2002)

No que se refere ao empregado, Canotilho e Vital Moreira, citados

por Alexandre de Moraes, salientam que:

... a individualização de uma categoria de direitos e garantias
dos trabalhadores, ao lado dos de caráter pessoal e político,
reveste um particular significado constitucional, do ponto em
que ela traduz o abandono de uma concepção tradicional dos
direitos, liberdades e garantias como direitos do homem ou do
cidadão genéricos e abstractos, fazendo intervir também o
trabalhador (exactamente: trabalhador subordinado) como titular
de direitos de igual dignidade.(MORAIS, 2001:199)

Já o artigo 7° da Constituição Federal elenca vários direitos

tendentes a ratificar o princípio basilar da dignidade da pessoa humana,

bem como da igualdade material, em que há igualdade fática e não só

a prevista na lei, buscando a não-discriminação no ambiente de trabalho.
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de resguardar o trabalhador, fixa matéria que a princípio não seria

disciplinada nesse tipo de documento, como é o caso da fixação de

valores mínimos e certas condições de salários, proibindo a diferença

salarial, a discriminação pelo exercício de trabalhos intelectuais e

manuais ou de critérios de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou

estado civil; jornada de trabalho, repouso semanal etc.

A legislação infraconstitucional cuidou de tratar da discriminação

racial desde as relações interpessoais até nas de trabalho.

4.4 – LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL

O Brasil começou a se preocupar com o tratamento legislativo

do racismo em 1951, com a Lei Afonso Arinos, que preconizava:

Recusar hospedagem em hotel ou estalagem e outro
estabelecimento; recusar a atender em bares, confeitarias,
lugares semelhantes abertos ao público, recusar inscrição em
estabelecimento de ensino, obstar o acesso a cargo do
funcionalismo ou Forças Armadas e negar emprego ou trabalho
era contravenção penal.

Nota-se que o tratamento encontrava respaldo apenas na esfera

penal, como contravenção e não como crime, enquanto nada se fazia

quanto às relações cíveis, o que fartamente acabaria na averiguação

da intenção do agente. Mais ainda, a previsão legal não tratava da

pessoa física que negava trabalho ao negro, fosse como jardineiro,

secretário ou qualquer outra atividade dentro do recinto doméstico.

Os problemas com religiosos judaicos e árabes fizeram com que

o Legislativo se atentasse para questão dos conflitos inter-raciais.

Conseqüentemente, em 1989, com a Lei Caó – 7.716 - de autoria do

Deputado Carlos Alberto Oliveira, houve a mudança de tratamento não

só em determinados espaços, mas agora em relação à qualificação.

Neste cenário é que se deu mutação da conduta de contravenção penal

para crime, concretamente tipificado.

A Lei n. 7.716, de 05 de janeiro de 1989, além de tipificar o

delito de racismo, proíbe a discriminação racial no acesso ao emprego
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são poucos os aplicadores do direito que se lembram que esta lei cuida também

deste tipo de discriminação, alegando na prática jurídica lacuna na legislação.

Além disso, a referida Lei trata os fatos elencados em seu bojo

como crimes dolosos, ou seja, em que o sujeito externa vontade

(animus) de praticar a conduta, dificultando assim a sua aplicação,

pois nem sempre se pode demonstrar, por meio de provas irrefutáveis

– mas tão-somente subjetivas – que houve a prática discriminatória

nas relações de trabalho ou na sua busca. Melhor seria se se tratasse

de delito formal em que a simples conduta tipificaria o crime.

Posteriormente à Lei n. 7.716/89 foi promulgada a Lei n. 9.029,

de 13 de abril de 1995, proibindo a exigência de atestados de gravidez

e esterilização no acesso ou permanência no emprego, tipificando

práticas discriminatórias por motivo de sexo, gênero, raça e outras,

preceituando multas e sanções civis para os infratores. Cabe ressaltar

que a Lei n. 9.029/95 é aplicável inclusive à esfera pública quando da

contratação de servidores ou colaboradores.

Outros problemas ocorreram, como a proibição de empregados

domésticos subirem em elevadores sociais, no início da década de 90, sendo

necessária, como resposta, a estipulação de lei antidiscriminatória a respeito.

Até 1985, só caracterizaria contravenção penal de racismo se

em determinados lugares, elencados na legislação, acontecessem atos

de preconceito de raça ou cor. A partir daquele ano, a preocupação se

estende para a questão da mulher separada, incluindo na lei a questões

de gênero e sexo (orientação sexual). A Lei do Divórcio possibilitou a

alforria da mulher ao casamento falido, mas não a protegeu dos agouros

da sociedade preconceituosa, daí a necessária inclusão da questão de

gênero na legislação contravencional.

Como bem explanou o Ministro Nelson Jobim na palestra feita

em 200431, verifica-se que o legislador tinha apenas uma posição reativa

às condutas que manifestassem preconceito racial.

31 Palestra sobre a inserção do afro-descendente na Sociedade Brasileira, proferida
pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Nelson Jobim, em 20 de
agosto de 2004, na Câmara Legislativa de São Paulo. Ele considerou à época da
Lei Afonso Arinos estava-se diante de criminalização ou tipificação de ilícitos
penais contravencionais por localização de espaço e pela conduta, já que era
punido por ter se manifestado em determinado lugar.
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a Lei n. 9.029, de abril de 1995, agregada à Lei n. 7.716/89, pode

auxiliar a mulher negra grávida despedida arbitrariamente em

decorrência da dupla discriminação – racial e do estado gravidíco. A Lei

n. 9.029/95 proíbe a exigência de atestados de gravidez e outras práticas

discriminatórias, para efeitos admissionais ou de permanência da relação

jurídica de trabalho. Essa lei traz mais segurança à mulher e tenta

igualar as oportunidades de trabalho com o homem, pois proíbe a

exigência de atestados de gravidez para admissão, a indução à

esterilidade, a promoção de controle de natalidade constituindo crime

tais práticas.

A Lei n. 9.029/95 deve ser interpretada levando-se em

consideração a diretriz da Constituição Federal de 1988 em que a mulher

grávida, a partir da confirmação do estado gestacional, não pode ser

demitida ou exonerada até cinco meses após o parto32. (MARTINS, 2005)

O rompimento da relação trabalhista atentatória à Lei n. 9.029/

95 possibilita à gestante as seguintes opções: “readmissão com

ressarcimento integral de todo o período de afastamento, mediante

pagamento das remunerações devidas, corrigidas monetariamente,

acrescidas de juros legais, ou a percepção, em dobro, da remuneração

devida no período de afastamento”.

Outro avanço legislativo da década de 90 ocorreu em 1997, com

a Lei n. 9.459 que retirou a necessidade de haver um meio específico

para caracterizar a indução ou incitamento à discriminação. Como

salientado pelo Ministro Nelson Jobim, somente neste ano o Brasil

encerra aquilo que chamaria de mecanismos reativos ou a legislação

reativa à segregação racial.

A Lei n. 9.459/97 alterou a Lei n. 7.716/89, e em seus artigos

1ª e 20 extinguiu a necessidade de ocorrência do ato discriminatório

em um lugar determinado. A partir daquela lei era punida a conduta

independentemente do lugar. Além disso, essa lei acresceu ao Código

Penal brasileiro o delito de injúria real, ou seja, considerou como crime

32 “ ...fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa: ..b) da empregada
gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto.” Artigo
10, II, b, Atos das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição de
1988 da Federal da República Federativa do Brasil.
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cor, etnia, religião ou origem para ofender a dignidade de alguém.

No entanto, estabelecer que essas práticas devam ser dolosas

para a configuração do crime favorece a absolvição dos infratores,

criando uma cultura de ineficácia legislativa, pois exclui a culpa sem o

dolo, trazendo a possível alegação de desconhecimento da lei para

esquivar-se à responsabilização por seus atos.

Ainda na década de 90, a Lei n. 9.799 de 26 de maio de 1999,

fez inserir na Consolidação das Leis do Trabalho33 algumas regras sobre

o acesso e manutenção da mulher, inclusive da mulher-negra, ao

mercado laboral, nos moldes da Lei n. 9.029/95, buscando enfatizar a

garantia da não-discriminação e a promoção da igualdade de

oportunidades nesse segmento.

Apesar de todo ordenamento jurídico construído, não são raras

as vezes em que os infratores alegam o desconhecimento da lei. O que

não se pode olvidar é que este tipo de alegação não desqualifica o ato

praticado, já que vige no direito brasileiro o princípio da ignorantia

juris neminem excusat (não se pode alegar o desconhecimento da lei

para se desculpar do seu não cumprimento), conforme preceituado na

Lei de Introdução do Código Civil Brasileiro34 (art. 3º - Ninguém se

escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece).

De certo que o legislador brasileiro buscou, com a edição dessas

leis, confirmar sua intenção na erradicação da discriminação racial no

ambiente de trabalho, bem como instrumentalizar os operadores do

direito na luta pela prevalência do respeito aos princípios fundamentais

da igualdade e da não-discriminação.

4.4.1 – PROJETO DE LEI DO ESTATUTO DA IGUALDADE RACIAL E A

CONVENÇÃO N. 111

Na luta pela não discriminação e implementação dos ditames da

Convenção n. 111 da OIT, além das leis já promulgadas, há o Projeto

33 Decreto-Lei n. 5.452 de 1° de maio de 1943.
34 A LICC – Lei de Introdução do Código Civil – serve de norte para todos os ramos
do direito; podendo ser alegado inclusive no que tange ao direito do trabalho.
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Igualdade Racial, aprovado pela Comissão de Constituição, Justiça e

Cidadania do Senado Federal.

O Estatuto da Igualdade Racial representa não só um avanço

legislativo no que pertine à aplicação da Convenção n. 111 da OIT, por

prever o acesso ao mercado de trabalho pelo negro, com o escopo de

eliminar a discriminação racial no trabalho, mas também um apanágio

de possibilidades para reverter a desvantagem socioeconômica do negro

que influi em outros segmentos de sua vida (escola, qualificação,

consumo etc).

Saliente-se, todavia, que muito embora o legislador tenha usado

a parte inicial do conceito previsto na Convenção n. 111 da OIT, o

projeto de lei em questão não acrescentou no conceito de discriminação

racial abertamente a questão da igualdade de oportunidade ou de

tratamento no emprego ou profissão, incluindo este ponto que trata

de direito social.

O Projeto de Lei do Estatuto traz em seu artigo 3º,

especificamente neste caso, como obrigação do Estado, a estipulação

do princípio da não-discriminação e dignidade da pessoa humana,

consagrados na Constituição Federal.

Artigo 3º - É dever do Estado e da sociedade garantir a igualdade
de oportunidades, reconhecendo a todo cidadão brasileiro,
independentemente da etnia, raça ou cor da pele, o direito à
participação na comunidade, especialmente nas atividades
política, econômica, empresarial, educacional, cultural e
esportiva, defendendo sua dignidade e seus valores religiosos e
culturais”

Em seu artigo 5º, coadunando com o exposto na Convenção n.

111, o legislador prevê a inserção de ações afirmativas, como meio de

35 Trata-se de projeto cuja tramitação ocorre conjuntamente no Senado Federal e
na Câmara dos Deputados. PL 3198/00 e PL 6912/2002. Será utilizado o
substitutivo final da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto
de Lei 213, de 2003, que institui o Estatuto da Igualdade Racial.
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esforços junto ao legislativo para adequar a legislação brasileira ao

preceito da construção de uma sociedade igualitária.

Art. 5º A participação dos afro-descendentes, em condições de
igualdades de oportunidades, na vida econômica, social, política
e cultural do Pais será promovida, prioritariamente por meio
de: I – inclusão da dimensão racial nas políticas públicas de
desenvolvimento econômico e social; II – adoção de ações
afirmativas voltadas para o combate à discriminação e às
desigualdades raciais; III – adequação das estruturas institucionais
do Estado para o enfretamento e a superação das desigualdades
raciais decorrentes do preconceito e da discriminação racial; IV
– a promoção de iniciativa legislativa para aperfeiçoar o combate
à discriminação racial e às desigualdades raciais em todas as
suas manifestações individuais, institucionais e estruturais. [...]
VII – implementação de ações afirmativas destinadas ao
enfrentamento das desigualdades raciais nas esferas da educação,
cultura, esporte e lazer, saúde, trabalho, meios de comunicação de
massa, terras de quilombos, acesso á justiça, financiamentos públicos,
contratação pública de serviços e obras dentre outras. [...]

A partir desse Estatuto, o que antes era arduamente trabalhado

pelos envolvidos na questão negra no Brasil, para integrar os Planos

Plurianuais (PPA), agora deverá ser efetivado por obrigação do Estado

em todos os anos, não só como protocolo de intenções para o triênio,

mas como elemento obrigatório de qualquer planejamento. Assim prevê

o artigo 31 do Projeto de Lei do Estatuto.

Artigo 31 – Os planos plurianuais e os orçamentos anuais da
União poderão prever recursos para a implementação dos
programas de ações afirmativas a que se refere o inciso VII do
artigo 5º desta Lei e de outra políticas que tenham como objetivo
promover a igualdade de oportunidades e a inclusão social afro-
brasileira ...

Na verdade, o que se verifica na leitura do Projeto de Lei em

questão é que nele estão insertas as coordenadas para que os poderes

do Estado tenham embasamento para planejar e aplicar políticas públicas
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estipulação de cotas e, neste caso, não especifica apenas para o campo

da educação, possibilitando também sua implementação nas áreas do

trabalho e cultura.

O referido artigo 31 do Estatuto da Igualdade Racial traz

enunciação evidente sobre a ratificação do disposto na Convenção nº

111, quando preconiza que o Estado poderá prever, nos planos

plurianuais e orçamentos anuais da União, recursos para implementação

dos programas de ação afirmativa a que se refere o inciso VII do artigo

5º do Estatuto e outras políticas [...] na promoção da igualdade de

oportunidade em educação e emprego.

É relevante salientar que no direito nem todo “poderá” significa

uma faculdade. Na maioria das vezes, o “poderá” significa poder-

dever; portanto, o que seria interpretado como ponto desfavorável,

deve ser interpretado como poder-dever, como é o caso de o Conselho

Nacional de Promoção da Igualdade Racial poder ou não se manifestar

sobre a programação das ações referidas nos planos plurianuais e

orçamentos anuais e a possível faculdade de previsão de recursos nos

termos do artigo 31.

O Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial, artigo 33

do Projeto de Lei do Estatuto, tem como finalidade justamente o

acompanhamento de políticas públicas voltadas para a promoção da

Igualdade Racial. E mais, porque todo empenho dos órgãos

governamentais e não-governamentais, nacionais e internacionais, tem

sido no sentido da sustentabilidade da política da igualdade racial redundar

realmente na democracia social de uma forma coesa, o que se coaduna

perfeitamente com o disposto no artigo 2º e 3º da Convenção n. 111.

Artigo 33 – O Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial
poderá pronunciar-se, sobre a programação das ações referidas
no artigo 31 nas propostas de orçamento.

No que tange ao mercado de trabalho, o citado Projeto de Lei

prevê expressamente, no artigo 61, inciso III, que as políticas voltadas

para a inserção dos negros no mercado de trabalho devem respeitar os
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Ratificando a Convenção, ainda, o Estatuto prevê que a contratação

de empregados na esfera pública deverá observar a igualdade de

oportunidades, respeitadas as previsões dos atos administrativos

específicos, assegurando o princípio da proporcionalidade de gênero (

art. 62, §4º do Projeto de Lei do Estatuto).

Artigo 61 – A implementação de políticas voltadas para a inclusão
de afro-brasi leiros no mercado de trabalho será de
responsabilidade dos governos federal, estaduais, distrital e
municipais, observando-se:...III – os compromissos assumidos
pelo Brasil ao ratificar a Convenção n. 111, de 1958, da
Organização Internacional do Trabalho, que trata da Discriminação
no Emprego e na Ocupação;...

Artigo 62 – Os governos federal, estaduais, distrital e municipais
ficam autorizados a promover ações que assegurem a igualdade
de oportunidades no mercado de trabalho para os afro-brasileiros,
e a realizar contratação preferencial de afro-brasileiro no setor
público e a estimular a adoção de medidas similares pelas
empresas privadas. §4º As ações de que trata o caput deste
artigo assegurarão o princípio da proporcionalidade de gênero
entre os beneficiários.

Está prevista no projeto de Lei do Estatuto a proibição de se

exigir, juntamente com o curriculum vitae, a fotografia do candidato

ao emprego. Há algum tempo o Ministério Público do Trabalho, com

apoio das Delegacias Regionais do Trabalho/MTE e da OIT, na busca

pela igualdade racial, têm desenvolvido ações de conscientização para

desestimular tal prática, utilizando, na maioria dos casos, os termos

de ajustamento de conduta.

Referido Estatuto estipula a possibilidade de incluir o sistema de

cotas também no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino

Superior (FIES), o que certamente no futuro redundará na diminuição

da diferença de qualificação profissional do negro e do branco, auxiliando

na busca pelo equilíbrio de um mercado de trabalho sem discriminação racial.

Artigo 70 - O poder público adotará, na forma de legislação
específica e seus regulamentos, medidas destinadas à
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preenchimento por afro-brasileiro de quotas mínimas das vagas
relativas: II – aos contratos do Fundo de Financiamento ao
Estudante do Ensino Superior (FIES).

No que se refere à questão do acesso à justiça, o Estatuto traz,

como item da realização da promoção da igualdade racial, a necessidade

de uma ouvidoria permanente nos órgãos ligados à Justiça, para que os

afro-descendentes possam garantir o cumprimento de seus direitos.

Melhor do que a ouvidoria, no entanto, é a inclusão da temática nos

concursos públicos para área jurídica, com o escopo, desde o princípio,

de sensibilizar os aplicadores dos direitos para este ponto.

Por fim, salienta-se que há um projeto de Lei, de autoria da

Senadora Lúcia Vânia, que acrescenta o artigo 207-A ao Código Penal,

cujo objetivo é penalizar a contratação de menores de dezoito anos

para o trabalho perigoso e insalubre. Esse projeto de lei sustenta a

posição do Brasil de se manter cumpridor dos compromissos assumidos

perante a Organização Internacional do Trabalho, no que se refere não

só à Convenção sobre a Proibição das Piores Formas de Trabalho Infantil

e a Ação Imediata para sua eliminação – Convenção n. 182, mas também

no que se refere à Convenção n. 111 do mesmo Órgão, tendo em vista

que, não havendo contratação de menores, certamente o empregador

necessitará da contratação de adultos, dando oportunidade de emprego,

devendo sempre observar os princípios da não-discriminação.

O projeto de Lei da Senadora Lúcia Vânia é importante para

este trabalho, pois, como foi esclarecido, a população negra começa a

trabalhar muito cedo. Assim, o fato de punir o trabalho infantil afetará

diretamente a população negra que terá mais este instrumento para

evitar que suas crianças parem de estudar com idade tenra, prejudicando

todo o seu desenvolvimento profissional futuro.

A pesquisa realizada pelo Diesse, dados divulgados pela

Organização Internacional do Trabalho (OIT), revelam que 250 milhões

de crianças entre cinco e catorze anos trabalham em todo o mundo,

sendo 120 milhões em período integral. O Brasil está entre os países

com altos índices de trabalho infantil. (DIEESE, 1997)
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constatou que trabalhavam no país 4.547.944 crianças brasileiras, de

cinco a catorze anos, sendo que 40% residiam nas cidades

desempenhando trabalho tipicamente urbano36. (Diesse, 1997)

A aprovação dos mencionados projetos reitera a disposição do

Estado brasileiro em implementar o disposto nas convenções ratificadas,

bem como em efetivar o cumprimento dos ditames constitucionais,

auxiliando nas diversas políticas públicas desenvolvidas em prol do

combate à discriminação racial no ambiente das relações laborativas,

fortalecendo as ações formadoras dos alicerces de igualdade racial no País.

36 O DIEESE coordenou uma pesquisa em seis capitais com o objetivo de conhecer,
analisar e discutir esse trabalho e, com isso, subsidiar propostas para sua
erradicação. A pesquisa foi encomendada pela Confederação Nacional dos
Trabalhadores em Educação (CNTE), no âmbito do Programa Internacional para
Erradicação do Trabalho Infantil (IPEC), da OIT.



7575INSTRUMENTOS
NACIONAIS

Constituição

Federal

ANO/
VIGÊNCIA

Out/1988

ARTIGOS IMPORTANTES
PARA O TEMA

Art. 1º - A República Federativa do Brasil,

formada pela união indissolúvel dos
Estados e Municípios e do Distrito Federal,

constitui-se em Estado Democrático de

Direito e tem como fundamento: [...] III – a
dignidade da pessoa humana; IV – os

valores sociais do trabalho e da livre

iniciativa [...] Art. 3º Constituem objetivos
fundamentais da República Federativa do

Brasil: I – Construir uma sociedade livre,

justa e solidária; [...] III – Erradicar a
pobreza e a marginalização e reduzir as

desigualdades sociais e regionais. IV –

promover o bem de todos, sem
preconceitos de origem, raça, sexo, cor,

idade e quaisquer outras formas de

discriminação.Art 5º - Todos são iguais
perante a lei, sem distinção de qualquer

natureza, garantindo-se aos brasileiros e

estrangeiros, residente no país a
inviolabilidade do direito à vida, à

liberdade, à igualdade [...] nos termos

seguintes. [...] XXXV – a lei não excluirá da
apreciação do Poder Judiciário lesão ou

ameaça a direito.XLI – a lei punirá

qualquer discriminação atentatória dos
direitos e liberdades fundamentais; XLII – a

prática do racismo constitui crime

inafiançável e imprescritível, sujeito à
pena de reclusão nos termos da lei. [...] §

1º As normas definidoras dos direitos e

garantias fundamentais têm aplicação
imediata. § 2º Os direitos e garantias

expressos na Constituição não excluem

outros decorrentes do regime e dos
princípios por ela adotados, ou dos

tratados internacionais em que a

República Federativa do Brasil seja parte.
§3º Os tratados e convenções

internacionais sobre direitos humanos que

forem aprovados, em cada casa do
Congresso Nacional, em dois turnos, por

três quintos dos votos dos respectivos

membros, serão equivalentes à emenda
constitucionais.Art. 6º - São direitos

sociais a educação, a saúde e o

trabalho... na forma dessa Constituição. os
atos que violem os direitos fundamentais
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Lei nº 1.390/1951

– Lei Afonso
Arinos

Lei n. 7.437 Lei

Caó

Jul/1951

Revogada
em 1985.

Dez/1985

que lhes sejam reconhecidos pela
Constituição ou pela lei.Art. 170 – A ordem

econômica, fundada na valorização do

trabalho humano e na livre iniciativa tem
por fim assegurar a todos existência digna,

conforme os ditames da justiça social,

observados os seguintes princípios: [...]
VIII – busca do pleno emprego.

Art 1º Constitui contravenção penal,

punida nos termos desta Lei, a recusa,
por parte de estabelecimento comercial

ou de ensino de qualquer natureza, de

hospedar, servir, atender ou receber
cliente, comprador ou aluno, por

preconceito de raça ou de cor. Art 6º

Obstar o acesso de alguém a qualquer
cargo do funcionalismo público ou ao

serviço em qualquer ramo das forças

armadas, por preconceito de raça ou de
cor. Pena: perda do cargo, depois de

apurada a responsabilidade em inquérito

regular, para o funcionário dirigente de
repartição de que dependa a inscrição no

concurso de habilitação dos

candidatos.Art 7º Negar emprego ou
trabalho a alguém em autarquia, sociedade

de economia mista, empresa

concessionária de serviço público ou
empresa privada, por preconceito de raça

ou de cor. Pena: prisão simples de três

meses a um ano e multa de Cr$500,00
(quinhentos cruzeiros) a Cr$5.000,00

(cinco mil cruzeiros), no caso de empresa

privada; perda do cargo para o
responsável pela recusa, no caso de

autarquia, sociedade de economia mista e

empresa concessionária de serviço
público.

Art 1º - Constitui contravenção, punida

nos termos desta Lei, a prática de atos
resultantes de preconceito de raça, de

cor, de sexo ou de estado civil.Art 6º -

Recusar a entrada de alguém em qualquer
tipo de estabelecimento comercial ou de

prestação de serviço, por preconceito de

raça, de cor, de sexo ou de estado
civil.Pena - prisão simples, de 15 (quinze)

dias a 3 (três) meses, e multa de 1 (uma) a

3 (três) vezes o maior valor de referência
(MVR).Art 8º - Obstar o acesso de alguém
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Lei n. 7.716

Decreto n. 171

Aprova o Código
de Ética

Profissional do

Servidor Público
Civil do Poder

Executivo Federal

Jan/1989

Jun/1994

 a qualquer cargo público civil ou militar,
por preconceito de raça, de cor, de sexo

ou de estado civil.Pena - perda do cargo,

depois de apurada a responsabilidade em
inquérito regular, para o funcionário

dirigente da repartição de que dependa a

inscrição no concurso de habilitação dos
candidatos.Art 9º - Negar emprego ou

trabalho a alguém em autarquia, sociedade

de economia mista, empresa
concessionária de serviço público ou

empresa privada, por preconceito de

raça, de cor, de sexo ou de estado
civil.Pena - prisão simples, de 3 (três)

meses a 1 (um) ano, e multa de 1 (uma) a 3

(três) vezes o maior valor de referência
(MVR), no caso de empresa privada; perda

do cargo para o responsável pela recusa,

no caso de autarquia, sociedade de
economia mista e empresa concessionária

de serviço público.

Art. 1º “Serão punidos, na forma desta Lei,
os crimes resultantes de discriminação ou

preconceito de raça, cor, etnia, religião

ou procedência nacional.” (nova redação
dada pela Lei nº 9.459, de 13 de maio de

1997) [...] Art. 3º Impedir ou obstar o

acesso de alguém, devidamente habilitado,
a qualquer cargo da Administração Direta

ou Indireta, bem como das

concessionárias de serviços públicos.
Pena: reclusão de dois a cinco anos. Art.

4º Negar ou obstar emprego em empresa

privada. Pena: reclusão de dois a cinco
anos. [...] Art. 13. Impedir ou obstar o

acesso de alguém ao serviço em qualquer

ramo das Forças Armadas. Pena: reclusão
de dois a quatro anos.

Dos Principais Deveres do Servidor Público

XIV - São deveres fundamentais do
servidor público: g) ser cortês, ter

urbanidade, disponibilidade e atenção,

respeitando a capacidade e as limitações
individuais de todos os usuários do serviço

público, sem qualquer espécie de

preconceito ou distinção de raça, sexo,
nacionalidade, cor, idade, religião, cunho

político e posição social, abstendo-se,

dessa forma, de causar-lhes dano moral
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Lei n. 9.459

Lei n. 9.799

 Abr/1995

Mai/1997

Mai/1999

Art. 1º Fica proibida a adoção de qualquer

prática discriminatória e limitativa para

efeito de acesso a relação de emprego,
ou sua manutenção, por motivo de sexo,

origem, raça, cor, estado civil, situação

familiar ou idade, ressalvadas, neste caso,
as hipóteses de proteção ao menor

previstas no inciso XXXIII do art. 7º da

Constituição Federal. Art. 2º Constituem
crime as seguintes práticas

discriminatórias: I - a exigência de teste,

exame, perícia, laudo, atestado,
declaração ou qualquer outro

procedimento relativo à esterilização ou a

estado de gravidez; II - a adoção de
quaisquer medidas, de iniciativa do

empregador, que configurem; a) indução

ou instigamento à esterilização genética;
b) promoção do controle de natalidade,

assim não considerado o oferecimento de

serviços e de aconselhamento ou
planejamento familiar, realizados através

de instituições públicas ou privadas,

submetidas às normas do Sistema Único de
Saúde (SUS). Pena: detenção de um a dois

anos e multa.

Altera os arts. 1º e 20 da Lei nº 7.716, de 5
de janeiro de 1989, que define os crimes

resultantes de preconceito de raça ou de

cor, e acrescenta parágrafo ao art. 140 do
Decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de

1940.

Insere na Consolidação das Leis do
Trabalho regras sobre o acesso da mulher

ao mercado de trabalho e dá outras

providências.
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Diante da realidade e da experiência de outros países, também

o Brasil tem buscado implementar ações afirmativas que visem ampliar

as oportunidades de emprego e ocupação para negros e mulheres.

Essas ações, como bem apresentadas por Manuela Tomei (2005:5),

são: as oportunidades que a diversidade racial e cultural da força de

trabalho pode proporcionar às empresas, criando produtos e serviços

que sirvam a clientes de raças diferentes [...] além disso, atrai atenção

para as decisões criativas, inovadoras e de alto nível associadas às

equipes de trabalho heterogêneas.

Valter Roberto Silvério (2003:326) salienta, no que tange às ações

afirmativas, que as pesquisas sobre relações raciais no Brasil têm erigido

três grandes fatores de estruturação das desigualdades raciais, sendo

eles: a desigualdade locacional, as desvantagens educacionais e, por

fim, as ocupacionais; gerando o conjunto desses fatores a razão da

desigualdade salarial por raça.

5 - AÇÕES AFIRMATIVAS
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sendo diferente quando se fala em ações afirmativas, havendo, desta

feita, posicionamentos contrários, segundo os quais se entende que

esses tipos de ações podem desestimular a luta pelo progresso e esforço

para uma melhor qualificação, além de fomentar a desigualdade entre

os grupos, prejudicando a hipotética harmonia social.

Essa visão contrária às ações afirmativas por diversas vezes é

verificada nas decisões emanadas do Poder Judiciário ou nos textos

criados por doutrinadores jurídicos e operadores do direito. Isso

demonstra, de forma insofismável, a controvérsia sobre o tema da

discriminação e seu combate através de políticas públicas de redução

das desigualdades, resultado da desinformação ou da não conscientização

da existência do problema de forma real, avassaladora.

Os entusiastas sobre o tema, no entanto, rebatem as

afirmações dos críticos, esclarecendo que se trata na verdade de

uma aceleração da participação dos membros dos grupos menos

privilegiados – os quais na realidade brasileira são os afro-

descendentes, índios e mulheres - às oportunidades de emprego e

ocupação, bem como na qualificação necessária para viabilizar

esse acesso.

Em palestra proferida no ano de 2004, Marco Aurélio de Mello,

Ministro de Supremo Tribunal Federal, na mesma linha de raciocínio

utilizada neste trabalho, esclareceu que:

[...] Do artigo 3° da Constituição Federal vem-nos luz suficiente
ao agasalho de uma ação afirmativa, a percepção de que o
único modo de se corrigir desigualdades é colocar o peso da lei,
com a imperatividade que ela deve ter em um mercado
desequilibrado, a favor daquele que é discriminado, que é tratado
de forma desigual.[... ].

A Lei n. 9.029/95 preconiza a não utilização de critérios como a

cor da pele ou sexo para contratação ou promoções de trabalhadores,

donde se pode entendê-la como uma medida de justiça afirmativa,

buscando garantir a erradicação do âmbito do trabalho da discriminação

racial e aplicando isonomia de oportunidades, em que o candidato melhor
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Convenção n. 111 da OIT quando estipula a necessidade de cada país

agregar à sua legislação ações necessárias para busca da igualdade de

oportunidade e não discriminação racial no emprego e na ocupação.

O termo “justiça afirmativa”, segundo os apontamentos de

Manuela Tomei, também pode ser compreendido através dos projetos

que visam a implementar a formação e o acesso à informação para os

grupos vulneráveis, a fim de que estes se apresentem às oportunidades

de emprego e ocupação em igualdade de condições.

Em síntese, Tomei explica que para se conseguir medidas para

uma justiça afirmativa devem ser envidados esforços capazes de garantir

que os critérios utilizados nas contratações e promoções sejam meritórios

e não devido à cor da pele ou sexo.

A necessidade das ações afirmativas na área da educação pode

ser arregimentada ao tempo de permanência do negro nos bancos

escolares. Para ilustrar a afirmação pode-se citar a Pesquisa Nacional

por Amostra em Domícilio – PNAD, de 1999, em que se verificou que o

índice de analfabetismo entre os negros é significativamente superior

ao analfabetismo dos brancos. Naquele ano a taxa entre pessoas com

idade igual ou superior a 15 anos foi fixada em 19,8% entre os negros e

8,3% entre os brancos. (Henriques, 2002)

Acesso a Educação e Formação Profissional

Assim, buscando legislações ligadas à área educacional e ações

afirmativas, foi localizada como sendo a primeira expressão contundente

da justiça afirmativa a chamada Lei do Boi, n. 5.465, de 3 de julho de

1968, em que são instituídas cotas para os agricultores ou seus filhos,

para o preenchimento de vagas no ensino agrícola, pois o interesse ia

além de simplesmente possibilitar o acesso ao ensino médio dentro de

37 Ob. cit. p. 12. “O relator especial da ONU afirmou que o princípio que deveria
orientar as medidas de ação afirmativa é o de atender as necessidades específicas
dos membros dos grupos designadas, sem violar os direitos, incluindo os direitos
de não-discriminação, das pessoas que não pertençam a esses grupos. Em outras
palavras, as políticas de ação afirmativa são admissíveis na medida em que não
infrinjam o princípio da não-discriminação.” (Tomei, 2005)
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privilegiar um segmento que necessitava de melhor capacitação para

viabilizar o seu desenvolvimento.

De fato, reservavam 50% das vagas nestes estabelecimentos de

ensino para os agricultores ou filhos destes, proprietários ou não de

terras, que residiam com suas famílias na zona rural; e 30% das vagas

para agricultores ou filhos destes, que residiam com seus familiares na

cidade ou vilas, onde não existia estabelecimento de ensino médio.

Estendiam-se ainda os percentuais aos egressos desses estabelecimentos

de ensino agrícola para os candidatos às escolas superiores de Agricultura

e Veterinária mantidas pela União.

O momento político em que entrou em vigor a Convenção n. 111

no ano de 1968, período militar, ao mesmo tempo em que havia

problemas políticos de outra ordem (tais como desaparecimento de

pessoas, agitação política), o governo se deparava com o crescente

êxodo rural38, devido à falta de atrativos para que os jovens

permanecessem naquela área produzindo e estudando em cursos ligados

ao desenvolvimento agrícola e pecuário. Ao mesmo tempo, o Brasil

necessitava sinalizar à comunidade internacional que algo seria feito

na área do trabalho contra a discriminação, por isso, entende-se que a

Lei do Boi atendeu à necessidade de implementação, no que se refere

à qualificação e desenvolvimento de postos de trabalho no campo.

Nelson Jobim, durante palestra na Câmara Legislativa de São

Paulo, no ano passado, lembrou que esta lei foi muito utilizada na sua

terra natal – Santa Maria/RS - e que o fato de um ou outro estudante,

que não estava atrelado às cotas, não ter passado no vestibular

terminava no conflito individual. A busca do essencialismo do princípio

da igualdade – acresceu o Ministro - não levará à resolução do problema

social existente hoje.

Praticamente todas as ações de que se têm notícias, contestando

o sistema de cotas, fincam posição na necessidade da igualdade formal,

esquecendo-se de que já é tranqüila a posição, pelo menos na doutrina,

38 A zona agrícola sempre teve um papel importante no desenvolvimento do País e
hoje ocupa lugar expressivo nas importações, sendo as produções agrícolas pontos
influenciadores dos maiores índices utilizados na economia nacional, como na
avaliação do PIB (Produto Interno Bruto nacional).
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princípio aristotélico de que se devem tratar igualmente os iguais e

desigualmente os desiguais.

O fato de não ser tão notória a referida lei provavelmente se

baseie no fato de que os discriminados contemplados normalmente não

eram os discriminados ora retratados39 – os afro-descendentes – pois a

notícia que se tem é de que poucos agricultores pertenciam a esse

segmento populacional.

A referida lei não foi objeto de tantos discursos inflamados pela

separação de vagas, como tem sido o sistema de cotas para os afro-

descendentes e oriundos da rede de ensino pública, talvez porque

estivesse fixando cotas em um segmento que não atingia a toda

população em idade escolar. No entanto, permaneceu vigente até 1985,

quando a Lei n. 7.423, de 17 de dezembro daquele ano, a revogou.

Ainda no que se refere à formação profissional, foi criado no

âmbito do Ministério da Educação o Programa Diversidade na

Universidade, por intermédio da Lei n. 10.558, de 13 de novembro de 2002.

O primeiro artigo dessa lei especifica que o Programa tem como

escopo implementar e avaliar estratégias para a promoção do acesso

ao ensino superior de pessoas pertencentes a grupos socialmente

desfavorecidos, especialmente os afro-descendentes, que,

historicamente - e isso é inegável - têm apresentado maior dificuldade

de se qualificar e concorrer de forma equânime no mercado de trabalho

por falta da qualificação ideal.

Como instrumentos na busca pela resolução dessa disparidade,

várias universidades têm implementado o sistema de cotas. Quer feitas

pela adoção de cotas, quer pela adoção de outras medidas públicas que

visem a reduzir as desigualdades (alterando – por meio de

implementação de medidas pedagógicas – conceitos e comportamentos

sociais equivocados), cumpre às ações afirmativas buscar erradicar a

médio e longo prazo a dificuldade de formação profissional enfrentada

pela população negra.

39 Como salientado por Valter Roberto Silvério na visão do branco, discriminação
positiva para os negros implicaria, necessariamente, em discriminação negativa
para o grupo branco. Ob.cit.p. 327.
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realidade, estipularam seus índices percentuais de cotas para pessoas

negras e oriundas do ensino público, dentre elas: Universidade de Brasília

- UnB, Universidade Federal da Bahia – UFBA, Universidade do Estado

da Bahia - UNEB, Universidade Estadual do Rio de Janeiro – UERJ,

Universidade Estadual de Londrina, Universidade Federal do Paraná,

Universidade Federal do Pará, Universidade Estadual de Minas Gerais e

Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul.

A Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, através da Lei n.

2.258, de 26 de dezembro de 2002, fixou a obrigatoriedade de cotas

para população indígena, já que este segmento tem número expressivo

naquele estado, deixando, todavia, em aberto o percentual a ser

aplicado. Já para a população negra, estipulou-se o percentual de 20%

das vagas da universidade por intermédio da Lei n. 2.605, de 06 de

janeiro de 2003.

No estado da Bahia, o congresso dos Estudantes da Universidade

Estadual realizado em 2001, cujo tema foi Desigualdade Racial, extraiu

como recomendação a fixação de 50% (cinqüenta por cento) em cotas

para acesso à universidade pública de afro-descendentes e estudantes

oriundos de escola pública.

Na Bahia, onde, proporcionalmente, encontra-se a maior

representatividade da comunidade afro-descendente no Brasil, far-se-

á uma apresentação um pouco mais acurada de como se deu o processo

de implantação das cotas e seus resultados.

Após essa recomendação, em maio de 2001, foi apresentado

Projeto de Lei na Câmara Municipal, pelo Vereador Valdenor Cardoso,

ocorrendo em 2002 o primeiro vestibular com apresentação das cotas.

Importa notar que somente 1,8% dos aprovados (221 candidatos) se

declararam afro-descendentes. A universidade entendeu que a baixa

na auto-determinação na procura pelas cotas se deu em decorrência

do pequeno lapso entre a adoção da medida e as inscrições do vestibular.

No vestibular de 2003, foi aprovada pelo Conselho Universitário

da UNEB40 a fixação do percentual de 40% em cotas para população

40 Resolução nº 196/2002 da CONSU/UNEB.
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Bahia, para os cursos de graduação e pós-graduação.

Certa da atitude tomada, a direção da UNEB justificou a

estipulação de cotas baseando-se no fato de que os afro-descendentes

no estado da Bahia significam 74,95% da população, segundo dados do

IBGE, e a sua presença na universidade não retratava esse percentual.

Além disso, uma pesquisa feita após o vestibular de 2003 verificou

que o sistema de cotas auxiliou principalmente pessoas de baixa renda,

porque a maioria daqueles que optaram pelas cotas percebia como

renda mensal familiar a média de 1 a 3 salários-mínimos.

Também o estado do Rio de Janeiro, com a publicação da Lei n.

4.151, de 4 de setembro de 2003, aderiu às ações afirmativas, sistema

de cotas. Nesse estado ficaram reservadas 20% das vagas para

estudantes oriundos da rede pública de ensino municipal ou estadual,

20% para os negros e 5% para os deficientes físicos e integrantes de

minorias étnicas.

O sistema de cotas nas universidades, além de atender a uma

realidade na educação brasileira, melhorando oportunidades, importa

na busca da qualificação igualitária para os futuros trabalhadores que

poderão concorrer no mercado de trabalho com melhores probabilidades,

ultrapassando os obstáculos sociais, a fim de retirar do mapa do

trabalhador brasileiro o espelho de que os afro-descendentes ocupam

mais freqüentemente postos de trabalho inferiores aos não-negros,

além de viabilizar salários melhores e impulsionar a melhoria em todos

os níveis da sociedade.

Acesso ao mercado de trabalho

Já em 1968 os técnicos do Ministério do Trabalho e do Tribunal

Superior do Trabalho, por intermédio das fiscalizações, denúncias e

notícias veiculadas nos meios de comunicação, tendo verificado a

existência de discriminação na área ocupacional, sugeriram a formação

de uma legislação prevendo a fixação de um percentual de vagas nos

quadros funcionais das empresas para os negros e outras minorias.

Segundo Farranha, a proposta legislativa se assemelhava muito com a
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Vargas. (FARRANHA, 2005)

Dentre outros motivos, o que culminou no direcionamento das

atenções para a necessidade de uma legislação atinente às ações

afirmativas foram as constatações da presença da discriminação racial

na relação de emprego e como essas notícias eram veiculadas pelos

jornais locais e interpretadas pela população.41Santos esclarece que a

medida tinha como escopo diminuir os constrangimentos daqueles que

estavam passando por dificuldades ou sendo realmente impedidos de

serem contratados em razão da cor de sua pele. (SANTOS, 1999:19)

Não obstante a medida não tenha se efetivado, isto serve para

demonstrar que a separação de vagas para negros no mercado de

trabalho não é inovação, o problema remanesce há muito tempo, sem,

contudo, que seja realmente enfrentado e resolvido.

Muito embora a Constituição Federal de 1988 não tenha

enfrentado o tema explicitamente com relação aos negros, o fez no

que pertine aos portadores de necessidades especiais, quando estipulou

em seu artigo 37, VIII, que os concursos públicos deverão reservar um

percentual de suas vagas para essas pessoas.

Por que será tão difícil para pessoas aceitarem que os negros

realmente têm dificuldades em se alocarem no mercado de trabalho

em igualdade de condições? Essa dificuldade não foi incutida como

bandeira política a ser sustentada. É fato, é realidade, as estatísticas

mostram que há discriminação racial no Brasil.

Felizmente, alguns órgãos, como o Supremo Tribunal Federal,

conseguiram vislumbrar essa realidade.

Não deixando de lado a preocupação com a igualdade de

oportunidades na área do emprego e, conseqüentemente, com o

41 Santos explica que: Desde o início dos anos sessenta havia denúncias de
discriminação racial. Elas apareceriam nas análises de intelectuais brasileiros e
brasilianistas, e nos jornais diários. Os casos de discriminação racial ocorriam
nos mais variados espaços. Em 06 de maio de 1961, uma professora foi acusada
de racista por ter insultado um cobrador de ônibus coletivo. A professora que
empunhando um revolver, havia chamado o cobrador de “negro”, alegava ter sido
desrespeitada e insistia em declarar “não ser racista e não admitir discriminação
racial de modo algum”. O caso foi parar na delegacia, em função do uso da arma
na discussão, e não pela acusação de discriminação racial, por mais que o destaque
do jornal tenha sido por essa denúncia (A Tarde, 6/5/1961).
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dezembro de 2001, visando dar cumprimento às recomendações da

Convenção n. 111 fixou no edital da licitação que cuidava da contratação

de terceirizados, para prestação de serviços gerais àquele Órgão, a

estipulação de cota de 20% de empregados negros nos quadros da

empresa a ser contratada.

Como se verifica dessa iniciativa, as ações afirmativas, também

resultantes da atuação do Poder Judiciário, surgem para reduzir - senão

eliminar – as desigualdades, quer no que tange à não contratação de

mão-de-obra negra ou ao trabalho não equânime espelhado nas

diferenças salariais nas colocações e ascensão profissionais a cargos

diretivos, ou mesmo no que diz respeito ao tratamento entre superiores

e subordinados.

De igual modo, apoiando a iniciativa da Universidade de Brasília

em separar 20% de suas vagas para os afro-descendentes, o Superior

Tribunal de Justiça assinou um termo de cooperação técnica para reservar

40 bolsas para estágio aos alunos cotistas daquela universidade. A notícia

foi publicizada no site oficial do Tribunal42 e no II Seminário “A Justiça

e a Promoção da Igualdade Racial”, realizada no Superior Tribunal de

Justiça, no dia 24 de novembro de 2005, com apoio do Conselho da

Justiça Federal, Centro de Estudos Judiciários, Instituto de Advocacia

Racial e Ambiental, Universidade de Brasília, Afrobrás e Trohín.

Também o Ministério Público do Trabalho buscando contribuir

para eliminação da discriminação racial e de gênero no ambiente de

trabalho lançou o Programa de Promoção da Igualdade de Oportunidade

para todos cujo escopo precípuo de estabelecer estratégias de atuação

na promoção da igualdade de oportunidades e eliminação da

discriminação de gênero e raça, as quais objetivarão resultados

efetivos, inclusive por meio da implementação de “ações afirmativas”

por parte das empresas que estejam adotando práticas discriminatórias,

para que seja promovida a chamada “discriminação positiva”.43

42 http://www.stj.gov.br/notícias.
43 O assunto será detalhado no capítulo que trata da atuação do Ministério Público,
este Programa está disponível para consulta na página oficial do Ministério Público
do Trabalho http://www.mpt.gov.br.
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ainda não é uma realidade no país. Para a maioria das empresas

existentes, ainda é vista com muita desconfiança.

 As iniciativas do Governo impulsionaram o debate no seio da

sociedade e alguns sindicatos realizaram mudanças importantes neste

processo.

 O Sindicato dos Comerciários de São Paulo encampou a luta pela

inclusão social dos negros e já colhe algumas vitórias neste campo. Um

exemplo foi a Convenção coletiva de trabalho do setor de

supermercados, que estabelece uma cota de 20% das contratações para

negros. O primeiro acordo neste sentido, aliás, foi feito com a Camisaria

Colombo, em 2003, e outras redes de lojas estão seguindo este exemplo.

 O presidente  do sindicato, Ricardo Patah, deu o primeiro passo

ao firmar um  acordo com a Camisaria Colombo para reservar 20% das

vagas da empresa para negros. Foi o primeiro acordo e foi inspirado

na proposta do governo de fixar cotas para negros em escolas públicas.

Ricardo disse, na ocasião:

“Por que tomamos esta decisão? Sabemos que o sistema de cotas
é polêmico, mas foi a alternativa encontrada para pressionar
as empresas a incluírem negros em seus quadros. Estamos abertos
a negociações com lojas e organizações não governamentais
(ONGs) para debater outras fórmulas para aumentar a admissão
de negros.

Todos sabemos que no Brasil o preconceito contra negros ocorre
de forma velada, sutil. Fiquei estarrecido com os resultados da
pesquisa feita pelo Dieese em novembro passado. O
levantamento mostrou que as empresas preferem pagar o dobro
do salário a um branco a contratar um negro. A mulher negra
sofre mais aind.,” diz Patah.

 

Outra empresa que também realizou uma iniciativa que merece

registro nessa mesma linha foi a Companhia Paulista de Força e

Luz.(CPFL), com o lançamento de um Programa de Diversidade, com

conceitos norteadores que formam a base do Programa CPFL de

Valorização da Diversidade como: respeitar as diferenças, inibir

diferentes tipos de assédio e mecanismos de discriminação.
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barreiras que possam nos afastar uns dos outros e de construir meios

para a inclusão das pessoas, tornando nossa vida melhor”, disse o

presidente da CPFL Energia, Wilson Ferreira Jr.

 O programa foi lançado em dezembro de 2003 e coloca a CPFL

diante do desafio de respeitar, acolher e valorizar as diferenças,

privilegiando a ética, e começar a refletir um anseio da própria sociedade

brasileira quanto ao papel transformador que deve ser desempenhado

pelas empresas.

Entretanto é necessário ser realista, pois são poucas as iniciativas

a serem comentadas, o que é um reflexo da inércia do racismo

estrutural que vive a sociedade brasileira.

Estabelecendo um liame com o Direito, verifica-se que a ação

afirmativa surge com fundamento nos já mencionados princípios do

direito à igualdade e da proporcionalidade e, como tal, merece do

Estado total dedicação, devendo elaborar políticas públicas para atender

às previsões emanadas da Convenção n. 111, ratificada e com força de

lei e eficácia plena, e em consonância com os preceitos constitucionais

do artigo 3º.

A atuação do Estado reflete-se em políticas públicas voltadas

para o combate à discriminação racial de forma ampla, com a adoção

de ações afirmativas, que podem ser entendidas, enfim, como sustenta

Gugel (2005) por um conjunto de medidas legais e políticas públicas,

de caráter temporário, que objetivam eliminar diversas formas e tipos

de discriminação que limitam oportunidades de determinados grupos sociais.

Em síntese, como clarificou Tomei, a ação afirmativa:

... reflete uma preocupação com a obtenção de melhorias no
status e na participação de grupos discriminados no emprego e
na ocupação. A pressuposição é de que os talentos estejam
uniformemente distribuídos entre mulheres e homens e entre
grupos raciais dominantes e subordinados. O desequilíbrio da
participação dos grupos no mercado de trabalho deve, assim,
refletir a existência de estruturas de discriminação que impeçam
ou limitem as oportunidades de membros de determinados grupos
de desenvolver completamente seus potenciais.(TOMEI, 2005:05)
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correção da distorção no mercado de trabalho mostrado pelas pesquisas

do Dieese e em outros estudos pode ocorrer com apenas uma ou duas

décadas de sistemática utilização desse meio. A cada profissional que

se qualificar melhor, que puder integrar o mercado de trabalho com

competitividade e livre das condutas discriminatórias estará solidificando

uma cultura igualitária respondendo tanto aos anseios constitucionais

de igualdade quanto aos ditames da Convenção n. 111 da OIT.

Para entender que as ações afirmativas também estão ligadas à

luta contra a discriminação racial é preciso compreender que o

preconceito é construído pela sedimentação de conceitos equivocados

e por condutas omissivas. Saber que o problema discriminatório existe

e não querer aceitar que todos fazem parte disso é não vislumbrar que

é necessário que cada um ceda um pedaço do tranqüilo terreno da vida

social (profissional e educacional) para outras pessoas.

A aplicação das ações afirmativas realizadas no Brasil não se

sustenta apenas no ideário de que seria uma forma de se redimir de

um passado de opressão, mas o de realizar ações que futuramente

possibilitem o acesso isonômico às universidades (qualificação), gerando

forçosamente um ambiente laboral sem discriminação racial, o que se

refletirá em todos os ramos da sociedade, inclusive no trabalho. Busca-

se um equilíbrio entre a correção das violações históricas e a construção

de uma sociedade racialmente mais igualitária.
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O Presidente da República, por intermédio do Decreto n. 4.228,

de 13 de maio de 2002, instituiu no âmbito da Administração Pública

Federal, o Programa Nacional de Ações Afirmativas.

Esse Programa prevê a observância quanto à presença de afro-

descendentes no preenchimento de cargos em comissão do Grupo de

Direção e Assessoramento – DAS, a eleição de requisito em licitações,

promovidas por órgãos públicos, de atribuição de pontos às entidades

que tiverem no âmbito de suas empresas ações afirmativas, bem como

a contratação de empresas prestadoras de serviços, técnicos ou

consultores no âmbito de projetos desenvolvidos em parcerias com

organismos internacionais, de dispositivo que apresenta como meta

percentuais de participação de afro-descendentes, mulheres e pessoas

portadoras de deficiência, promovendo a igualdade de oportunidades

no trabalho.

6 – O PODER EXECUTIVO
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Avaliação e Acompanhamento do Programa, que objetiva apresentar

propostas de ações e metas a serem implementadas pelos órgãos da

administração pública federal, sendo um de seus objetivos a

sensibilização dos servidores públicos para a necessidade de promover

a igualdade de oportunidades e eliminar as desigualdades de gênero,

raça e portadores de necessidades especiais.

Assim, dentre as várias ações atinentes à implementação da

Convenção n. 111 da OIT, aplicadas no combate à discriminação racial

no ambiente de trabalho, tem-se notícia do trabalho desempenhado

pela Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial –

SEPPIR, criada em 21 de março de 200344, cujo escopo é a promoção

da igualdade racial e que, em conjunto com o Ministério do Trabalho e

Emprego, tem implementado as seguintes ações dentre elas: 45

• Programa Primeiro Emprego cujo escopo é promover a criação
de oportunidades de trabalho, emprego e renda para os jovens
entre 18 e 25 anos em situação de maior exclusão social, dos
quais os jovens negros são maioria.

• Programa de Qualificação e Requalificação Profissional, [...]
cujo objetivo é a promoção da melhoria das condições de
trabalho e renda, com ênfase no trabalho doméstico. Esta sendo
planejada qualificação social e profissional para esta última
categoria,  capaz de promover a elevação da escolaridade,
proteção social e fortalecimento de representação das
domésticas. No mês de abril aconteceu a reunião do Conselho
Nacional de Promoção da Igualdade Racial (CNPIR), onde foi
apresentado um estudo sobre as condições de vida dos
trabalhadores domésticos realizado pela OIT, em que se constatou
participação expressiva de mulheres negras nesta categoria. O
intento final é a articulação política para possibilitar a revisão
da Consolidação das Leis Trabalhistas para inclusão dos direitos
dos trabalhadores domésticos nesta consolidação, já que
atualmente esses direitos encontram-se previstos na Constituição
Federal e em lei esparsa.

44 Criada pela Medida Provisória n. 111 de 23 de março de 2003, convertida na Lei
n. 10.678, de 23 de maio de 2003.
45 Relatório de Atividades de 2004, da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial.
p. 24.
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práticas discriminatórias nas relações de trabalho a partir das
Delegacias Regionais do Trabalho, por intermédio dos Núcleos
de Promoção da Igualdade de Oportunidades e Combate à
Discriminação. É de competência dos núcleos: a instituição de
programas educativos que possam afiançar a aplicação das
políticas de promoção da igualdade de oportunidades no trabalho,
a fixação de estratégias e ações cujos objetivos são a eliminação
da discriminação e do tratamento degradante e a garantia da
preservação da dignidade humana em matéria de trabalho e
ocupação, por fim, o recebimento de denúncias de prática
discriminatórias no trabalho, as quais deverão ser resolvidas de
acordo com os preceitos legais e, se necessário, deverão ser
encaminhadas ao Ministério Publico do Trabalho.

A SEPPIR e o Ministério da Educação, por intermédio de um

protocolo de intenções, efetivaram várias ações visando à inclusão da

população negra no sistema educacional; no que pertine a estes

apontamentos, as ações importantes a serem destacadas são a

finalização dos estudos que originou a proposta do Projeto de Lei, que

culminou na Lei n. 10.558, de 13 de novembro de 2002, a qual Criou o

Programa Diversidade na Universidade, que trata da reserva de vagas

para negros nas universidades, além da participação no Comitê de

Avaliação dos Projetos de inclusão dos afro-descendentes na universidade

e o acompanhamento das definições do ProUni. 46

A SEPPIR também promoveu seminários direcionados ao trabalho

da população negra, dentre eles o Seminário “Unity Networking

Conference – Integração de Líderes e Negócios”, ocorrido em fevereiro

de 2004, em Salvador. Este seminário buscou a integração entre

empresários, políticos e autoridades diplomáticas e instituições ligadas

ao processo de inclusão social, cujo interesse é o desenvolvimento

socioeconômico e aproximação entre afro-descendentes brasileiros e

americanos.

Outro trabalho realizado foi a Conferência Promovendo Caminho

para Inclusão Social e Econômica, realizado no período de 13 a 15 de

abril de 2004, promovido pelo Congressional Black Caucus Foundation,

46 Muito embora a Lei seja de 2002, os estudos sobre o tema só foram terminados
no âmbito do MEC em 2004, segundo o relatório da SEPPIR.
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Paulo e o Centro de Integração de Negócios, cujo principal objetivo foi

fortalecer a aproximação entre os afro-descentedentes negros

americanos e brasileiros, para aprimorar e ampliar as oportunidades

econômicas entre esses dois segmentos.47

Visando ainda a eliminação da discriminação no ambiente do

trabalho, foi inserido no Plano Plurianual – PPA - uma ação padronizada

como “Capacitação de Agentes Públicos em Temas Transversais”, para

viabilizar a formação em direitos humanos englobando a temática de

gênero e raça aos servidores públicos federais, estaduais e municipais,

titulares de cargos públicos e agentes de segurança pública, a fim de

inviabilizar a existência de discriminação nos órgãos públicos e ainda

para auxiliar aqueles que trabalham diretamente no combate a este

tipo de discriminação.

Compreendendo que a discriminação de gênero e raça deve ser

objeto de discussão também na seara privada, o Ministério do Trabalho

e Emprego está implementando a formação de um sistema de cadastro

de convenções coletivas de trabalho, denominado Mediador, o qual trará

maior articulação entre Governo e representantes sindicais de

empregados e empregadores.

O referido sistema será instalado junto às delegacias regionais

do trabalho, sendo compreendido em quatro etapas: a primeira será a

alimentação do sistema, atualizando-o com as convenções coletivas de

trabalho existentes no país; a segunda irá mediar os acordos e convenções

coletivas, dividindo-os em segmentos; a terceira será a utilização do

sistema para assistência e homologações desses instrumentos e, por

fim, a quarta etapa consiste no gerenciamento, oportunidade em que

os sindicatos terão a disponibilidade dessa ferramenta de consulta no

momento da elaboração de novas convenções.48

47 Relatório de Atividades 2004, da Secretaria Especial de Políticas de Promoção
da Igualdade Racial, p. 26. Muito embora o relatório aponte as ações desenvolvidas
pela SEPPIR, não há menção direta dos resultados alcançados.
48 Informação divulgada na reunião de encerramento do Projeto da Igualdade Racial:
Desenvolvimento de uma política nacional para a eliminação da discriminação no
emprego e na ocupação e promoção da igualdade racial no Brasil da OIT, no dia 14
de março de 2006, pelo representante do Ministério do Trabalho e Emprego.
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da Convenção n. 111, reconhecendo que o trabalho é um acesso

fundamental para a superação da pobreza e da exclusão social (que

estão ligados a várias formas de discriminação), também aderiu ao

GRPE - Programa de Fortalecimento Institucional para Igualdade de

Gênero e Raça, Erradicação da Pobreza e Geração de Emprego. O

GRPE é uma derivação do GPE (Programa de Fortalecimento Institucional

para Igualdade de Gênero, Erradicação da Pobreza e Geração de

Emprego), programa que vem sendo desenvolvido mundialmente pela OIT.

O GRPE visa capacitar gestores e gestoras responsáveis pelas

políticas públicas de geração de emprego, erradicação da pobreza, da

exclusão social, dentro de organizações sindicais e empresariais,

organizações não-governamentais, universidades e institutos de pesquisas

e, por fim, agências de desenvolvimento local e regional, fortalecendo

as dimensões de gênero e raça com objetivo de cooperar para o aumento

da representatividade das mulheres e negros no mercado de trabalho,

melhorando, inclusive, a qualidade dos empregos e atividades produtivas,

para diminuir as desigualdades sociais.

As práticas desenvolvidas pelo Poder Executivo demonstram a

assunção da responsabilidade primordial de combate à discriminação

racial e à promoção da igualdade no ambiente de trabalho. Embora

ainda afastadas do ideal, as políticas públicas têm buscado com afinco

cumprir seu papel no processo de edificação da justiça social, sempre

se pautando pelo princípio basilar do respeito à dignidade da pessoa

humana, daí a importância da manutenção nas articulações com os

organismos internacionais e demais poderes estatais, sem perder de

vista os movimentos sociais não governamentais na qualificação dos

seus gestores na temática da discriminação racial.
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Também nessa luta para acabar com a discriminação racial no

Brasil, mais ainda a discriminação sofrida pelo trabalhador, o Ministério

Público do Trabalho tem sido um ator importante para a implementação

da Convenção n. 111 da OIT. Incessantemente, o MPT tem fiscalizado

os processos judiciais que tramitam na Justiça do Trabalho e, através

de denúncias, a utilização de práticas que implicam discriminação racial.

O MPT denunciou ao Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, em

2002, a existência de empresas que faziam consultas à Internet para

verificar se o candidato à vaga havia ingressado com reclamação

trabalhista contra seu ex-empregador, formando l istagens

desabonadoras, dificultando o reingresso do trabalhador ao mercado

de trabalho.

Várias empresas (algumas especializadas em vender as listagens)

têm formalizado com o Ministério Público do Trabalho termos de

compromisso com a cláusula de se absterem de praticar qualquer ato

7 – ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
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listas/cadastros de trabalhadores que tivessem ajuizado ações trabalhistas.

Estes termos de ajustamento de conduta, como são chamados, tinham o

fim, ainda, de impedir que as empresas fornecessem informações

desabonadoras das condutas desses ex-empregados.

O Ministério Público do Trabalho tem agido também em casos

isolados, evidenciados em anúncios de jornais de circulação local, como no

episódio de uma rede de farmácias no estado do Rio de Janeiro, empregadora

de mais de 6 mil trabalhadores, que assinou o termo de ajustamento de

conduta, assumindo a responsabilidade de não constituir restrições para

admissão por razões de cor, gênero, estado civil e local residencial.

Diante da necessidade de colaboração para erradicar a

discriminação de qualquer tipo, o MPT expediu notificação

recomendatória para que os jornais não aceitassem anúncios de emprego

em que constassem critérios discriminatórios, como, v.g., ‘boa

aparência’ ou exigência de currículos com fotos.

Cumpre ainda salientar que, em Salvador, os sindicatos

representantes dos trabalhadores estão lutando para fixar nas convenções

coletivas de trabalho uma cláusula que determine uma parcela de

participação de trabalhadores negros no quadro de pessoal das

empresas. O fato se deve à notória disparidade de tratamento entre

os afro-descendentes e os não-negros, acentuada a questão de gênero,

e em razão de o estado contar com maior representatividade

populacional de negros que outros estados49.

Foi criado em abril de 2005, no âmbito do Ministério Público do

Trabalho, o Programa de Promoção da Igualdade de Oportunidades para

Todos, em que serão observadas discriminações em três âmbitos: 1) na

contratação - buscando vedar o estabelecimento de critérios

diferenciadores de admissão; 2) na remuneração - visando implementar

comandos correcionais da discriminação racial e 3) na ascensão - para

impedir o estabelecimento de critérios diferenciadores para promoção.

Nesse contexto apresentou-se a seguinte justificativa:50

49  Informação obtida junto ao site do observatório. http://
www.observatorio.org.br.
50 Programa disponível para consulta na página oficial do Ministério Público do
Trabalho http://www.mpt.gov.br.



9898[...]  o Ministério Público do Trabalho (MPT), em sua atuação,
tem o dever de buscar promover a igualdade de oportunidades a
todos os brasileiros, seja na admissão para o emprego, seja no
curso do contrato ou no momento da demissão, visando
resguardar o pleno exercício da cidadania, haja vista que a
discriminação no trabalho é uma forma de atentar contra os
direitos humanos, a ordem jurídica e o próprio regime
democrático.

Embora as formas de discriminação no trabalho não ocorram
apenas em razão do gênero e da raça, havendo outras formas
de discriminação a serem combatidas, a exemplo da discriminação
em razão da idade, do porte de deficiência ou de doenças
transmissíveis, orientação sexual ou religiosa etc, o gênero e a
raça, como visto, são fatores determinantes para que grandes
setores de população marginalizados alcancem ou não trabalhos
decentes e tenham a possibilidade de lutar por um espaço de
dignidade que lhes permita a opção de superar a pobreza. Por
esta razão, é importante analisar os dados que sustentam as
estatísticas do trabalho de mulheres e pessoas de raça negra no
Brasil, com vistas a elaborar estratégias coordenadas e integradas
para combater efetivamente essas formas de discriminação no
mercado de trabalho, diminuindo a distância que ainda se nota
entre as boas intenções e a materialização de políticas contra a
discriminação.

Destarte, a Coordenadoria Nacional de Promoção da Igualdade
de Oportunidades e Eliminação da Discriminação no Trabalho
(Codigualdade), no afã de cumprir suas atribuições de definir
estratégias coordenadas e integradas de política de atuação
institucional de combate à discriminação no trabalho e de
promoção da igualdade de oportunidades, em consonância com
o princípio da unidade, respeitada a independência funcional,
elaborou o presente “Programa de Promoção da Igualdade de
Oportunidades para Todos.

O objetivo do citado programa, de acordo com o exposto pelo

Vice- Procurador Geral do Ministério Público do Trabalho, Otávio de

Britto, é combater a discriminação racial e de gênero, buscando a

isonomia dos trabalhadores vulneráveis a esse tipo de discriminação no

âmbito do mercado de trabalho.51

51 Informação constante do site http://www.mpt.gov.br.
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planejamento desse programa a constatação de que o empresariado

brasileiro assume uma posição pouco dinâmica no que se refere às

políticas de diversidade e promoção da igualdade, já que a maioria das

grandes empresas possui programas de diversidade e não-discriminação,

mas, no entanto, não estipula metas a serem cumpridas, permanecendo

os objetivos do programa somente no plano teórico.

Propondo-se a dar visibilidade a essa situação, o Ministério Público

do Trabalho empenhou esforços face às instituições bancárias do Distrito

Federal, efetuando reuniões e recomendações. A escolha de se trabalhar

inicialmente com o seguimento dos bancários está calcada no fato de

que em um universo de 1.858 funcionários nessa região apenas 18,7%

(347) dos empregados são negros e, de acordo com o PEA, a oferta de

mão-de-obra negra é de 46% no Distrito Federal.

As pesquisas dos sindicatos, bem como as baseadas nas

informações prestadas ao Ministério do Trabalho e Emprego, esclarecem

que quanto maior o cargo, menor (às vezes ausente) é a

representatividade das mulheres e negros e, em se tratando de mulheres

negras, o acesso a esses cargos ainda é mais difícil e raro.

Ratificando os dados apresentados pelos sindicatos e Ministério

do Trabalho e Emprego, nas pesquisas do Dieese sobre o tema verificou-

se a necessidade de um lapso maior para que os negros possam alcançar

postos de chefia do não-negro na empresa, apesar de possuírem a

mesma capacitação técnica. E mais, no que diz respeito às mulheres,

cumpre frisar que normalmente alcançam apenas os cargos de chefia

intermediários.

Sinalizando pactuar com a ação do Ministério Público do Trabalho,

a Justiça do Trabalho, em diversas ações civis públicas, tem entendido

que as práticas discriminatórias podem trazer danos irreparáveis aos

trabalhadores se a conduta de utilização dessas listas persistir. Com

essa decisão, ratifica-se o disposto constitucional que visa a garantir à

coletividade dos trabalhadores o exercício de seu direito constitucional

de ação sem qualquer preconceito.

Dentre as ações civis pública propostas pelo Ministério Público do

Trabalho, tem-se notícia do processo número 936-2005-012-10-00.9,

distribuído à 12ª Vara do Trabalho de Brasília, que trata justamente da
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uma instituição financeira. Uma das decisões proferidas neste processo

foi objeto de análise no capítulo anterior.

Já no que se refere ao Ministério Público Federal, alguns membros

dessa instituição, em sentido oposto, vem propondo diversas ações

civis públicas em face das universidades públicas estaduais e federais,

visando a impedir a separação de determinados números de vagas

destinadas à comunidade afro-descendente e pessoas oriundas de escolas

públicas, com alegação de inconstitucionalidade do sistema de cotas.

Nesse sentido foi a ação civil pública proposta na seção judiciária

de Guarapuava, no Paraná, em que o Procurador da República sustenta

que a ação afirmativa na Universidade Federal do Paraná, com cotas

para negros, fere o princípio da igualdade. A ação de número

2004.70.06.001940-9 em tramitação atualmente no Tribunal Regional

Federal da 4ª Região encontra-se em grau de recurso, recurso este

interposto contra a decisão do juiz de 1ª instância que se declarou

incompetente para julgar a ação.

Buscando aparato para este trabalho não foram localizadas ações

favoráveis à promoção da igualdade, contra a discriminação racial,

seja na área educacional ou social. Verificou-se que tal tema não é

corrente na instituição; o site oficial somente faz menção à ação

afirmativa para inserção do portador de deficiência.

Diante do exposto e levando-se em consideração o potencial

dessa instituição em auxiliar na promoção da igualdade de oportunidades

para população negra, verifica-se a necessidade de cursos de

sensibilização e formação dos operadores de direito na área de direitos

humanos – discriminação racial e seus reflexos - para viabilizar a

implementação de ações que sejam voltadas para o segmento da

população negra.
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O Poder Judiciário surge como um importante propagador do

sentido de justiça que a sociedade tanto clama. Não havendo mais

possibilidade ou previsibilidade de resolução de conflitos intersubjetivos,

individualmente ou administrativamente, busca-se através do Judiciário

a aplicação da vontade geral da coletividade – a lei – conjugada à

realidade social.

Dessa forma, provocado, cabe ao Poder Judiciário manifestar-se

sobre os mais diversos pedidos, sempre abarcando os preceitos do estado

de direito, guardando a Constituição Federal, com o objetivo de

preservar os princípios da legalidade e da igualdade. Sustentando o

exposto Noberto Bobbio esclarece:

O governo das leis celebra hoje o próprio triunfo na democracia.

E o que é a democracia se não um conjunto de regras (as chamadas

regras do jogo) para a solução dos conflitos sem derramamento de

8 – ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO
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de tudo, no rigoroso respeito a estas regras? Pessoalmente, não tenho

dúvidas sobre as respostas a essas questões. E exatamente porque não

tenho dúvidas, posso concluir tranqüilamente que: a democracia é o

governo das leis. ...(BOBBIO, 1992:171)

Cumpre neste ponto analisar a atuação do Poder Judiciário no

julgamento e apreciação de diversas medidas propostas no âmbito de

suas instâncias. A maioria das ações são propostas pelo Ministério Público

do Trabalho52 na busca pela resolução do problema da discriminação

racial no trabalho. Dentre essas ações, importa dar destaque à ação

civil pública com pedido de liminar, proposta contra instituição bancária,

distribuída à 12ª Vara do Trabalho de Brasília.

Ao prolatar a decisão que negou a concessão da liminar, o

magistrado entendeu que não haveria possibilidade de julgamento da

demanda sem a comprovação de uma situação concreta (uma situação

que teria ocorrido com um sujeito X em conseqüência da ação de um

banco Y, v.g.). Na ação foram utilizados os dados estatísticos do

Ministério do Trabalho e Emprego e do Dieese como fundamentação,

sendo o pedido de exaração de uma ordem em que o réu seria compelido

a não-discriminar.

Após o recebimento da inicial o juiz julgou improcedente o pedido

liminar (antes da decisão final do processo, julgamento de mérito),

designando audiência para que as partes (Ministério Público do Trabalho,

Réu e Sindicatos) pudessem entrar em acordo, o que não foi possível.

Após a segunda audiência (instrução e julgamento) o processo foi

concluso para o juiz elaborar sua sentença, sentença essa que será

utilizada nesse trabalho como paradigma.

Em que pese a fundamentação do magistrado possuir um

encadeamento lógico, diversas considerações podem ser feitas, a

52 O Programa de Promoção da Igualdade de Oportunidades para Todos, as
fiscalizações nas empresas em conjunto com representantes do Ministério do
Trabalho e Emprego e a propositura de ações judiciais constituem o rol de atuação
do Ministério Público do Trabalho no combate à discriminação racial no trabalho.
O Ministério Público do Trabalho tem competência para propor Ação Civil Pública
devido a especificação do artigo 5º da Lei 7.347/1985 (“A ação principal e a
cautelar poderão ser propostas pelo Ministério Público, pela União, pelos Estados
e Municípios. Poderão também ser propostas por autarquia, empresa pública,
fundação, sociedade de economia mista ou por associação...”).
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decisória.

Para a melhor localização da discussão acerca do tema

discriminação, da forma como é inserido no texto decisório, cumpre

ressaltar a finalidade última das ações civis públicas nestes casos, que

objetivam desconstituir uma ilegalidade latente contra uma coletividade,

buscando gerar uma nova conduta por parte do demandado e, via de

conseqüência, a melhoria nas relações sociais e o desenvolvimento de

uma cultura sócio-econômica igualitária.

Da mesma forma, é esse o papel primordial do Poder do Estado,

em especial do Poder Judiciário, como de todo aquele que opera o

Direito, auxiliando no desenvolvimento da ordem social, sendo

instrumento institucional para estabelecer mudanças de valores e

idéias no interior dessa ordem social (BERTÚLIO, 2002). As decisões

emanadas do Poder Judiciário, ao analisar caso a caso, buscando a

aplicação da legislação atinente ao tema, têm o condão de refletir o

juízo de valor emanado na sentença, alterando de forma expressiva,

ainda que paulatinamente, as atitudes e relações humanas, diante de

dada situação.

Atendendo à Carta Magna da Constituição Federal do Brasil, na

divisão tripartite do Estado, cabe a todos os Poderes contribuir para a

implementação do objetivo fundamental previsto na Constituição Federal

de promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo,

cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.

Sob essa perspectiva, é importante ressaltar que o papel do

Poder Judiciário é o de personagem atuante na construção de uma real

democracia racial, auxiliando os outros poderes do Estado para trabalhar

a questão da discriminação, quer compreendendo a legitimação das

medidas emanadas do Poder Executivo – políticas públicas - quer através

da aplicação das normas legais combativas.

Mais uma vez considerando as normas constitucionais, ao Poder

Judiciário cabe uma atribuição indispensável na alteração do pensamento

social, da cultura de massa e como modificador e formador de opinião.

Foi dispensado a ele parcela da autonomia individual para a resolução

dos conflitos; logo, não lhe cabe isentar-se da aplicação do Direito ao

ser provocado pelo indivíduo que vê no poder estatal o meio de buscar
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intersubjetivo de interesses qualificados por uma pretensão resistida53.

Cabe ressaltar que caso o Poder Judiciário se furtasse na

observância de seu papel social, isto seria ponto de partida para o

desencadeamento do descrédito do indivíduo na instituição estatal para

ver solucionada sua pretensão.

Por inúmeras vezes percebe-se em algumas decisões do Poder

Judiciário – apesar de afirmar a existência de discriminação racial,

ainda que velada - emana decisões que traduzem a ineficácia prática

das normas antidiscriminatórias e o desconhecimento do verdadeiro

papel dos operadores do Direito, no que se refere ao combate de todas

as formas de discriminação. Mais do que buscar a aplicação fria do

texto de lei, ao operador do direito, de uma forma geral cabe entender

que é impossível à lei compreender todas as situações fáticas.

Normalmente, fazer prova em ações de discriminação racial no

trabalho é algo eminentemente difícil, o que acontece em desfavor dos

autores. O que se tenta é trazer o máximo possível de indícios sobre o

fato ocorrido, na tentativa de viabilizar o trâmite do processo, sendo

necessária a intervenção e sensibilidade do poder estatal, do magistrado,

in casu, para que com o poder conferido pelo artigo 130 do Código de

Processo Civil54 possa,  de ofício, requerer elementos, os quais sem a

sua autoridade não seria possível, ao réu ou a quem lhe aprouver, para

somente então decidir a demanda.

A título exemplificativo, verifique-se a transcrição da decisão

proferida na ação civil pública citada no capítulo seguinte, ação esta

proposta pelo Ministério Público do Trabalho, na busca de equilibrar a

representatividade dos negros no quadro funcional da empresa-ré 55, verbis:

 “[...] Com a devida vênia, contudo, a investigação judicial não
se pode basear apenas em números frios que retratam uma

53 Este conceito de lide foi elaborado pelo processualista italiano Carnelutti,
buscando afirmar o papel do Poder Judiciário na resolução dos  impasses
interpessoais.
54 “Artigo 130 – Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar
as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis
ou meramente protelatórias.” Código de Processo Civil.
55 Ação Civil Pública n. 936-2005-012-10-00.9, in DJ Seção 3, em 21/11/2005,
pp.22-24.
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numa conduta patronal discriminatória e em desacordo com os
preceitos fundamentais contidos na Constituição de 1988.

Nisso, com a devida vênia, a estatística fria não retrata o
necessário, já que os números acusam uma conduta que pode
não estar a ocorrer.

Não há a necessária discriminação na admissão pelo mero fato
de os quadros funcionais da empresa apresentarem maior número
de homens que de mulheres, de brancos que de negros, de jovens
que de pessoas em idade mais avançada, porque tais números
não são suficientes a demonstrar a existência de conduta
discriminatória.

Para essa questão há que se indagar se a empresa faz maiores
exigências para a admissão de mulheres, negros e idosos que as
que solicita dos homens, dos brancos e dos jovens a final
contratados. [...]

O certo é que o desequilíbrio nos quadros das empresas pelos
qualificativos de sexo, raça, cor e idade podem estar a decorrer
de outros fatores sociais que não devem ser esquecidos pela
Justiça, sob pena de se fazer uma falsa desconstrução do quadro
discriminatório veladamente existente na sociedade brasileira.

Afinal, a construção de uma sociedade mais justa passa por
construir meios daqueles historicamente afastados do processo
evolutivo do mercado terem a chance de concorrem em igualdade
de condições, e não pela mera satisfação de vagas em cotas
certas, que premiarão alguns enquanto outros continuarão à
margem dos mercados de trabalho mais eqüânimes, estabelecendo
outras discriminações, inclusive pela forma de escolha daqueles
que serão alcançados pelo benefício, numa inequívoca loteria
social, quando por vezes a sorte, ou indevidas indicações, fazem
que uns sobreponham outros, ainda que sem os qualificativos
necessários e a capacidade de desenvolverem capacidades com
o que lhes for oferecido.”

Mais adiante, verifica-se a existência de uma valoração

equivocada sobre “discriminação racial no trabalho” e políticas públicas

de combate à discriminação. Essa decisão isolada possibilita a

compreensão da necessidade de formação de cooperação técnica e

formação de projetos específicos a serem desenvolvidos com o Poder

Judiciário com o fim de sensibilizar os magistrados e funcionários para

a questão da existência de discriminação racial e suas formas de

manifestação, bem como o papel desses na promoção da igualdade de

oportunidades.
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[...] Afinal, a construção de uma sociedade mais justa passa
por construir meios daqueles historicamente afastados do
processo evolutivo do mercado terem a chance de concorrerem
em igualdade de condições, e não pela mera satisfação de vagas
em cotas certas, que premiarão alguns enquanto outros
continuarão à margem dos mercados de trabalho mais
eqüânimes, estabelecendo outras discriminações, inclusive pela
forma de escolha daqueles que serão alcançados pelo benefício,
numa inequívoca loteria social, quando por vezes a sorte, ou
indevidas identificações, fazem que uns sobreponham outros,
ainda que sem os qualificativos necessários e a capacidade de
desenvolverem capacidades com o que lhes for oferecido.

[...] A recuperação histórica de toda uma raça, como se tem
percebido, decorre mais da percepção em evoluir culturalmente,
sem renegar raízes, num constante crescer dos valores
educacionais que permitem construir indivíduos capazes de
disputarem vagas no mercado de trabalho, a partir de seus
conhecimentos e não mais de políticas governamentais capengas
de suposta equiparação de direitos, indiretamente submetendo
certos grupos e sujeitos a uma cotidiana e longa busca de
benefícios sociais que não contribuam para a efetiva melhoria
das condições de evolução futura da raça.” (sic)

Como bem salientado por Luís Fux, Ministro do Superior Tribunal

de Justiça, é preciso que se olhe para a lei com olhos de Justiça e não

simplesmente pela aposição gramatical56. Segundo o palestrante é

preciso ter sensibilidade em verificar o porquê dos fatos narrados nas

demandas e documentos apresentados, para dar a cada um o que é

seu, seu direito ao trabalho, à educação, a não ser discriminado e

assim por diante. Parte-se do princípio de que autor tem boa-fé e

necessita da justiça que para seja impedida a violação de algum direito.

Destarte, nessa era do positivismo, defendida por Ronald Dworkin

e Roberto Alexy, todo o direito é calcado em princípios que são regras

56 Palestra proferida no II Seminário A Justiça e a Promoção da Igualdade Racial,
realizada no Superior Tribunal de Justiça, no dia 24 de novembro de 2005, com
apoio do Conselho da Justiça Federal, Centro de Estudos Judiciários, Instituto de
Advocacia Racial e Ambiental, Universidade de Brasília, Afrobrás e Trohín.
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inexpressivo (ou inexistente) de trabalhadores negros em determinadas

empresas levaria, a priori, à conclusão da discriminação e da ausência

da promoção da igualdade de oportunidades, haja vista que, in casu, a

sociedade brasiliense (economicamente ativa57), por exemplo, possui

cerca de 62,6% de negros (Dieese, 1998), número este não refletido

nos quadros de funcionários da empresa demandada no pólo passivo da

ação civil pública em comento.

No que se refere à atuação dos tribunais superiores e ao combate

à discriminação, pode-se aferir o engajamento destes órgãos quando

se tratou da questão da discriminação por gênero e o auxílio-

maternidade, mote que atinge tanto a mulher branca quanto a negra.

Contudo, as estatísticas demonstram que a mulher negra, sem

dramaticidade, é mais atingida, pois luta contra duas vertentes de

discriminação: ser mulher e ser negra.

O tema chegou ao Supremo Tribunal Federal, eivado de tentativas

de desqualificar o trabalho feminino, alegando a inviabilidade da

conjugação do salário-trabalho com o auxílio-maternidade, o que

acertadamente não foi sustentado, sendo demonstrada a necessidade

dessa prerrogativa à mulher-trabalhadora.

Levantou-se junto ao STF ação direta de inconstitucionalidade,

em que se discutia a constitucionalidade na fixação de um teto de R$

1.200,00 (mil e duzentos reais) para o auxílio-maternidade. Ocorre

que, caso restasse limitado referido auxílio a um teto, haveria também

a previsão legal de que o empregador da mulher em gozo do auxílio

pagasse a diferença até alcançar o total do salário por ela percebido

mensalmente. Em resumo, o mercado de trabalho acabaria se

adaptando para não contratar mulheres com salário superior ao teto

da licença; ou pior, seria reduzida a contratação de mulheres, gerando

uma discriminação por gênero.

Quanto ao tema, o STF acenou para o caminho da busca da

igualdade material, onde a legislação respeita as diferenças e reconhece

as desigualdades como elemento fundamental para se chegar à sonhada

igualdade.

57 Trabalhadores negros com 2ª grau completo.
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ser sensível à resolução de cada caso, pois a sua decisão poderá se

refletir em milhares de situações parecidas, se não iguais.

Juntamente com o objetivo precípuo do Judiciário à aplicação

da lei escrita e esparsa ao caso concreto, real, tem-se como necessária

a articulação entre os poderes, para que o Poder Judiciário consagre,

no momento da análise da controvérsia, fundamentos de ordem moral

e social.

É nesse ponto que se apresenta a importância do aplicador do

Direito na sedimentação dos ideais de igualdade social, utilizando-se

da norma constitucional ou infraconstitucional para a concretização do

fim precípuo do Direito Social, que nada mais é que a busca pela redução

das desigualdades sócio-econômicas, distribuindo o direito para

minimizar injustiças e diferenças que emperram o desenvolvimento da

sociedade.

Essa atitude pode, inclusive, servir de alicerce para se reconhecer

a necessidade de ações afirmativas condutoras de políticas públicas

intervencionistas no sentido da busca da legalidade do tratamento

diferenciado a determinados grupos.

Visando elidir o intento de impossibilitar a fruição dessas cotas,

várias entidades ligadas à questão do afro-descendente no Brasil estão

se habilitando, em conjunto, como amicus curiae58 em algumas ações,

para expor aos ministros dos Tribunais a importância e o porquê da

necessidade das cotas para estudantes negros nas universidades, que

deve ser analisado sob uma perspectiva não meramente legal, mas

também social, pois a médio e longo prazo resultará na promoção da

igualdade de oportunidades. (GOMES, 2002)

O Tribunal Superior do Trabalho, em seus julgados mais recentes,

tem demonstrado sincronia com as disposições governamentais em

58 Significa “Amigo da Corte”, figura largamente utilizada nas cortes de Justiça
do Estados Unidos, em que instituições ou pessoas sem interesse direto em uma
ação proposta ingressam perante o Judiciário, na mesma ação, para expor seu
ponto de vista sobre o direito do autor ou do réu, com a intenção de influenciar no
julgamento da demanda. Nos dizeres de Joaquim Barbosa Gomes trata-se de um
mecanismo extremamente democrático, que simboliza a abertura da função
jurisdicional à sociedade civil,[...] notadamente por ocasião de julgamento de
questões que despertam interesse do grande público.
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possibilidade inclusive quando da aplicação de cotas na esfera

privada, muito embora ainda se encontrem decisões nos tribunais

de primeira instância como a anteriormente citada, erigindo o

problema da inexpressividade da presença negra em determinados

ambiente de trabalho a “outros fatores sociais” que não a

discriminação.

Recentemente, Carlos Alberto Reis de Paula, Ministro do TST,

afirmou em um julgado da Seção de Dissídios Coletivos daquele órgão

que o sistema jurídico vigente permite a adoção de políticas afirmativas

que estabeleçam o tratamento diferenciado a determinados grupos,

com intuito de diminuir eventuais desigualdades sociais evidentes em

situações específicas. O Ministro ratificou que tanto a Convenção n.

111 da OIT como o dispositivo constitucional – artigo 3°, inciso IV –

servem para justificar a adoção desse tipo de política. A informação

constante da página oficial do Tribunal Superior do Trabalho data de 03

de outubro de 2005. 59

O caso em questão tratava da validade ou não de cláusula em

convenção coletiva que dava preferência de contratação à mão-de-

obra local como forma de integrar os trabalhadores de uma comunidade

ao desenvolvimento da região garantindo acesso aos empregos gerados.

O Ministro comparou tal atitude com a possibilidade das universidades

poderem estipular quotas para os afro-descendentes.

Há entendimentos no Tribunal Superior do Trabalho, por parte

de alguns Ministros, confirmado as poucas condenações dos

processos referente à discriminação racial ocorrida no ambiente

de trabalho que chegam ao seu conhecimento por intermédio dos

competentes recursos.

Uma dessas condenações ocorreu no final de 2001. Em sentença

de primeira instância, prolatada em uma ação proposta em Belo

Horizonte, por um empregado que se declarava injustiçado por ter

sido dispensado, sem justa causa, do cargo de instrutor de formação

profissional de uma paraestatal, o Juiz julgou a ação improcedente.

59 http://www.tst.gov.br.
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modificar decisão que julgou improcedente o pedido de reintegração

do empregado dispensado sem justa causa concedida no Tribunal

Regional do Trabalho.

Ocorreu, porém, que o réu interpôs recurso de embargos de

declaração61 com efeito modificativo, para alterar a decisão do acórdão

que acresceu o entendimento da existência do direito a reparação de

danos materiais e morais.

O relator explicitou que as disposições constitucionais

principiológicas agregadas aos instrumentos internacionais ratificados

formam arcabouço jurídico suficiente para tratar da matéria e garantir

que o empregador seja responsável pelas atitudes dos seus

subordinados.62

Coerentemente, no primeiro recurso o TST ratificou a posição

doutrinária da responsabilização do empregador em garantir um

ambiente isento de discriminação de qualquer natureza, sendo

responsável por ato discriminatório de seus empregados, nas inter-

relações no ambiente de trabalho, devendo fazer valer seu poder de

aplicação de medidas punitivas e pedagógicas.

Verifica-se, aí, que possui o empregador também um papel de

construtor de um pensamento voltado para a erradicação da

discriminação de todo tipo nas relações de trabalho. No entanto, nos

embargos de declaração, contrariamente à posição do Ministro Carlos

Alberto Reis de Paula, houve modificação da decisão, sendo mantida a

decisão da primeira instância que julgou improcedente a demanda.

60 Recurso de Revista é tipo de recurso processual trabalhista dirigido ao Tribunal
Superior do Trabalho; é interponível das decisões de última instância nos Tribunais
Regionais do Trabalho, no processo de conhecimento, e tem a finalidade de
uniformizar a jurisprudência e o restabelecimento da norma legal violada. Recurso
de Revista 381531, Ano 1997, Decisão em 12/12/2001. Região 3ª. Órgão Julgador:
1º Turma. Tribunal Superior do Trabalho. Publicado em 15/02/2002. Outro julgado
sobre o tema é o Recurso Ordinário – TRT 2ª Região – número 01495, acórdão
número 20050001706, decisão de 25/11/2004, publicado em 18/01/2005.
61 Embargos de declaração é um esclarecimento de um ponto específico na sentença
para que seja esclarecidas obscuridade, ambigüidade, contradições ou omissões.
62 Recurso de Revista 381531, Ano 1997, Decisão em 12/12/2001. Região 3ª. Órgão
Julgador: 1º Turma. Tribunal Superior do Trabalho. Publicado em 15/02/2002.
Outro julgado sobre o tema é o Recurso Ordinário – TRT 2ª Região – número
01495, acórdão número 20050001706, decisão de 25/11/2004, publicado em 18/
01/2005.
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Judiciário Trabalhista que tratam do tema discriminação é que são

uníssonos no entendimento de que há responsabilidade objetiva, do

empregador que recorre aos serviços de prepostos, pois, nestes casos,

há delegação de poderes inerentes à função de chefe ou assessor; a

empresa arcará com as conseqüências das ações realizadas referente à

atividade desempenhada por estes prepostos, independentemente de

ser ou não vontade do empregador a realização de tal ato. A atitude

desses prepostos – como se entende - é demonstrativa da “filosofia da

empresa”, devendo por isso mesmo ser acompanhada de perto pelos

proprietários a fim de evitar que situações envolvendo valores pessoais

sejam expostas nesse ambiente.

O desrespeito ao empregado, normalmente perpetrado por chefes

diretos ou próximos, através de impropérios, “apelidos”, “piadas” ou

jargões, fere não só a Constituição Federal que protege a honra/imagem

das pessoas e os instrumentos internacionais que tratam do tema, mas

também a dignidade da pessoa humana, configurando dano moral

indenizável e, dada a atual legislação antidiscriminatória, possível

responsabilização criminal. Diz-se ‘possível responsabilização’ porque o

delito de racismo atualmente é previsto apenas na modalidade dolosa

e, se, configurada apenas a culpa haverá tão-somente responsabilização

cível.

Dessa forma, uma das ferramentas viáveis ao Judiciário, no

âmbito da Justiça Trabalhista, para inibir a perpetração de atitudes

dessa natureza no ambiente de trabalho, é a fixação de valores para

indenização por danos morais cuja expressão pecuniária possa servir

de instrumento pedagógico para os empregadores não admitirem que

seus subordinados sejam expostos a situações que possam abalar sua

auto-estima e sua dignidade. Também possui o Poder Judiciário, na

esfera justrabalhista, a capacidade de impor às classes patronais, via

acordo, a obrigatoriedade de elaboração e aplicação de programas de

diversidade (promoção da igualdade de oportunidades) na empresa com

a estipulação de metas e prazos, sob pena de serem aplicadas multas

em caso de descumprimento.

Mesmo sendo escassa a jurisprudência específica sobre o tema,

nota-se que o Judiciário tem buscado aumentar o montante fixado

para a indenização dos danos morais ocorridos em ambiente de trabalho,
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frear a difusão desses constrangimentos sofridos pelos empregados. O

primeiro julgado colacionado fixou o montante de R$ 5.000,00 (cinco

mil reais), o segundo (publicado em 2005) fixou em R$ 30.000,00

(trinta mil reais) e outra decisão, publicada em novembro de 2004,

fixou a quantia de R$ 48.200,00 (quarenta e oito mil e duzentos reais)

para os funcionários63.

Atualmente o papel das empresas não pode se resumir a

impulsionadores da economia interna do país, apenas. É absolutamente

impossível não visualizar o papel social que estes entes desempenham

na comunidade onde atuam. Por isso considera-se de extrema

importância a capacitação na área de direitos humanos, tanto para o

funcionalismo público que atuará diretamente com essas empresas na

difusão da não-discriminação, quanto para o empresariado a fim de

que possa passar a tratar atitudes discriminatórias com a sua devida

atenção e não somente considerá-las apenas um modo de agir descortês

de seus prepostos.

As atitudes dos funcionários de uma empresa, com já dito,

refletem a filosofia de seus proprietários e administradores. Em sendo

assim, cabe também ao poder público, sindicatos e empresários levar

informações sobre o que são consideradas atitudes discriminatórias e

como combatê-las, implementando, com isso, uma cadeia de

relacionamentos na esfera de trabalho que geram relações de respeito

à dignidade da pessoa humana e resultem, ao mesmo tempo, na redução

de prejuízos para os empregadores (responsáveis pelos atos de seus

subordinados) e para os indivíduos atingidos pelo tratamento racista,

disseminando a atenção aos princípios fundamentais da não-

discriminação.

Dessa forma, a parte final do parágrafo único, do artigo 927 do

Código Civil, ratifica a posição jurisprudencial da responsabilidade

objetiva do empregador quando [...] a atividade normalmente

63 Recurso de Revista 381531, Ano 1997, Decisão em 12/12/2001. Região 3ª. Órgão
Julgador: 1º Turma. Tribunal Superior do Trabalho. Publicado em 15/02/2002.
Outro julgado sobre o tema é o Recurso Ordinário – TRT 2ª Região – número
01495, acórdão número 20050001706, decisão de 25/11/2004, publicado em 18/
01/2005 e Recurso Ordinário – TRT 2ª Região – Acórdão número 20040568606,
decisão de 19/10/2004, publicado em 09/11/2004.
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para os direitos de outrem.

Neste caso, a responsabilidade objetiva reside no fato de o

empregador contratar muitas pessoas sem adaptá-las à diversidade do

ambiente, sem capacitá-las ou apresentar-lhes programas de

diversidade, não impondo limites razoáveis à convivência entre todos

os funcionários, incorrendo em culpa quanto à observância no

desempenho das atividades pelos prepostos.

A lei não tenciona imputar prejuízos ao empresariado sem que

tal fato seja justo e evidente. Por isso o empregado responsável pelo

ato ilícito poderá responder regressivamente para ressarcir o

empregador das despesas efetuadas, desde que respeitado o disposto

no artigo 462 da CLT64; sendo que o elemento anímico – dolo - deverá

ser comprovado pelo empregador, evitando abusos que importariam na

transferência do risco da atividade econômica para o empregado.

(PAMPLONA, 2005)

Muitos têm sido os debates no Poder Judiciário sobre ação

afirmativa de uma forma geral, inclusive sobre a chamada discriminação

positiva. Foi o que ocorreu no julgamento das ações anulatórias

propostas pelo Ministério Público do Trabalho cujos números são ROAA

96/2004-000-08-00.4 e ROAA 560/2004-000-08-00.2.

A reclamada, respeitando claúsula da convenção coletiva da classe,

em processo de seleção para contratação de empregados, deu preferência

à mão-de-obra local em face de outros trabalhadores das regiões

vizinhas.

O Tribunal Superior do Trabalho, conferindo manutenção à decisão

proferida pelo Tribunal Regional da Oitava Região, em que restou

entendido que a adoção de critérios de contratação com base em local

de residência dos contratados não seria afronta aos preceitos

constitucionais da isonomia, encontrando-se perfeitamente respeitada

a Constituição Federal e os princípios da igualdade de tratamento e da

proporcionalidade.

65 TST- Recurso Ordinário em Ação Anulatória n. 76/2004-000-08-00, publicada in
DJ 11/11/2005.
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Egrégio Regional, assim ementado o acórdão do processo n. 76/2004-

000-08-00, publicado in  DJ 11/11/2005:

“AÇÃO ANULATÓRIA. ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.
RECRUTAMENTO E CONTRATAÇÃO. PREFERÊNCIA PELA MÃO-DE-
OBRA LOCAL. VALIDADE.

1. A Constituição Federal, bem como a Lei nº 9.029/95, proíbem
discriminações que utilizem os fatores origem, sexo, idade, cor
ou raça, por si. Não constitui discriminação, portanto, a limitação
calcada em princípio de eqüidade.

2. Segue-se que, se o ordenamento jurídico valida as disposições
que restringem totalmente o acesso de determinado cidadão
por algum dos critérios estabelecidos em lei e na Constituição
Federal, desde que plausível a justificativa, com segurança ainda
maior admite-se cláusula que preveja tão-somente um critério
comedido de preferência. 3. Cláusula que prevê preferência na
contratação de trabalhadores.locais, sem consubstanciar restrição
absoluta, não ofende o princípio da isonomia e constitui critério
justo e razoável de recrutamento de mão-de-obra.”65

Ressalte-se que as medidas de ação afirmativa ou discriminação

positiva encontram amparo no fim precípuo da atuação do Estado, que

é a aplicação da lei em busca da melhoria social, reduzidas as diferenças

sócio-econômicas. Vale a pena verificar um trecho desse acórdão que

confirmou a validade da claúsula que privilegia a mão-de-obra local

como forma de alcançar a igualdade de oportunidades na área do

trabalho:

“A discriminação, nessas circunstâncias, será discriminação
positiva, tanto quanto o são as cotas raciais, por exemplo, ou
tantas outras das assim chamadas ações afirmativas em favor
de grupos sociais minoritários ou tradicionalmente discriminados
(pessoas portadoras de necessidades especiais, idosos, crianças,

67 De acordo com a recente Emenda Constitucional nº 45, os tratados e convenções
ratificados pelo Brasil passam a ter força de emenda constitucional, desde que
aprovados no Senado e na Câmara, em dois turnos, por três quintos dos votos dos
respectivos membros.



115115jovens, indígenas, mulheres etc.). Em rigor, a cláusula veicula
um critério de desempate de conteúdo discriminatório positivo,
o que é inteiramente aceitável, pelas circunstâncias e
peculiaridades regionais atuais. A discriminação positiva estipulada
no Acordo Coletivo guarda semelhança, portanto, com tantas
outras estipuladas no texto constitucional e na legislação
infraconstitucional, de que é exemplo o tratamento favorecido
aos portadores de necessidades especiais, no Regime Jurídico
Único dos Servidores Públicos Civis da União (art. 5º, § 2º, da
Lei nº 8.112/90) e na Lei das Licitações e Contratos da
Administração Pública (art. 24, XX, da Lei nº 8.666/93), bem
como às mulheres, na legislação eleitoral e partidária (Leis nºs
9.100/95 e 9.504/97). Essas Leis, tanto quanto a norma coletiva,
estão em harmonia e guardam congruência jurídica com o texto
constitucional, pelo que é possível extrair, neste passo, uma
conclusão intermediária, qual seja, a constitucionalidade da
discriminação positiva e das ações afirmativas. (...)”66

Com a mesma preocupação também o Superior Tribunal de Justiça

tem atuado na implementação de ações afirmativas internamente. No

dia 23 de novembro de 2005, o então Presidente do Tribunal, Ministro

Edson Vidigal, assinou acordo de cooperação técnica com a Universidade

de Brasília. O objetivo deste Termo de Cooperação é apoiar a inserção

socioeconômica de estudantes matriculados em cursos de graduação

daquela instituição de ensino superior oriundos do seu Sistema de Cotas

para Negros, mediante oferta de bolsas de estágio, para que possam

atuar nas mais diversas áreas (jurídica, administrativa, etc) do tribunal

aprimorando o conhecimento teórico à prática.

A atitude do Ministro Edson Vidigal demonstra a preocupação

daquele Tribunal em atuar efetivamente para mudar o quadro da

dificuldade de inclusão dos afro-descendentes no mercado de trabalho,

combatendo a discriminação racial.

Em síntese, o Poder Judiciário, fazendo uso de seu poder de

autogestão, tem buscado contribuir para o combate da desigualdade

de representatividade da população negra no mercado de trabalho,

66 De acordo com a recente Emenda Constitucional nº 45, os tratados e convenções
ratificados pelo Brasil passam a ter força de emenda constitucional, desde que
aprovados no Senado e na Câmara, em dois turnos, por três quintos dos votos dos
respectivos membros.
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anteriormente.

No que se refere ao desempenho do Poder Judiciário na resolução

dos conflitos, busca-se o princípio da efetividade dos provimentos

judiciais.

Estas decisões devem buscar a mais perfeita prestação

jurisdicional, adequando o direito material às questões fáticas sociais

surgidas nas relações de trabalho, objetivando não só conferir o direito

a quem o detém, mas funcionando também como mecanismo de

propagação da efetividade dos direitos fundamentais e da aplicação do

ordenamento jurídico (nacional e internacional) vigente relativamente

às questões de raça (foco do estudo), daí porque é premente a

necessidade de sensibilização dos estudiosos e aplicadores do Direito à

questão da discriminação racial nas relações de trabalho, já que possuem

como precípuo fim a justiça social.
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Indiscutível a existência latente da discriminação racial no Brasil,

a despeito de todas as teorias de desracialização ou democracia racial.

A discriminação é um fato permanente e freqüente nas relações sociais

de uma sociedade marcada pela desigualdade.

Como afirmado pelo magistrado Roger Raupp Rios, a ideologia

do branqueamento, como dito, foi encoberta pela afirmação da

‘democracia racial’, lastreado na pretensão de que o Brasil é um

território em que não há óbice para que os negros busquem

oportunidades para o acesso aos bens sociais e materiais em igualdade

de condições com o não-negro. (RIOS, 2004)

As relações de trabalho reproduzem o modelo de desigualdade

da sociedade: “uma sociedade que discrimina é uma sociedade desigual”.

Para reverter a situação das práticas discriminatórias, um bom começo

é democratizar a questão, reconhecendo abertamente que as pessoas

9 – CONCLUSÃO / RECOMENDAÇÃO
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indivíduo, da sua comunidade, do ambiente de trabalho, da sociedade.

(FERREIRA, 2000)

As políticas públicas voltadas para o combate à discriminação

racial no trabalho devem ser vistas como resposta concreta às

desigualdades sociais, culturais e econômicas, e, para isso, cite-se o

exemplo das ações afirmativas (que, cumpre reiterar, não se limitam à

questão de cotas ou reserva de vagas – matéria tão polêmica), que

merecem ser discutidas não isoladamente como uma medida desesperada

na busca pela igualdade entre negros e não-negros, mas, contrariamente

a isso, devem ser enfrentadas como meio de discriminação positiva

que tem como fim último, se bem aplicadas e fiscalizadas, realizar o

ideal da igualdade material.

Nesse mesmo raciocínio, imperiosa é a reformulação da condução

das diretrizes educacionais no Brasil, para que se voltem à inclusão do

negro não só no fortalecimento de sua cultura diante da história

nacional, mas também no que se refere na melhor capacitação dessas

pessoas para o mercado de trabalho. De igual modo, a capacitação dos

operadores do direito passa também pela inclusão obrigatória, nos cursos

de graduação, do tema Direitos Humanos e não somente como matéria

optativa, como vem ocorrendo em algumas universidades e faculdades

do País.

Ainda nesse sentido, prudente seria criar cursos de reciclagem

e/ou capacitação em direitos humanos voltado para o combate da

discriminação racial e promoção da igualdade de oportunidade nas

relações jurídicas, pautadas na aplicação da legislação vigente, também

com ênfase nos mecanismos de controle dos instrumentos internacionais

ratificados.

Ante o direito de recorrer ao Judiciário brasileiro, latente a

necessidade de promover mais e mais a capacitação dos operadores do

direito, ampliado o diálogo entre o corpo de magistrados, membros do

Ministério Público e advogados, envolvendo o debate com estudiosos,

movimentos sindicais, organizações governamentais e não-

governamentais, com o objetivo de disseminar o conhecimento e

promover entendimentos equilibrados e uniformes acerca do tema

discriminação racial.
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coteja um trabalho conjunto dos poderes do Estado, não havendo lugar

para esperar que este ou aquele proceda com esta ou aquela ação, pois

se cada um dentro de sua competência conseguir incutir a discussão

sobre o tema e implementar ações práticas, haverá sem dúvida a massiva

desconstrução de ações preconceituosas.

A aplicação dos dispositivos legais voltados para a eliminação da

discriminação racial deve ser conjugada com os princípios constitucionais

vigentes, formando um arcabouço jurídico suficiente para provocar

paulatinamente a mudança de concepções.

Para o combate aos atos atentatórios à dignidade da pessoa

humana e ao princípio da igualdade, o operador do direito encontra

sustentáculo em farto corpo de legislação atinente ao tema

discriminação, em especial a discriminação racial, aplicável a toda e

qualquer demanda que envolva a necessidade de enfrentamento de

posições que agridam os direitos humanos.

Denota-se a preocupação do Estado em erradicar todo e qualquer

conceito distorcido e atitude discriminatória emanada da sociedade.

Assim, desde os tratados e convenções internacionais assinados e

ratificados pelo País67 até a própria Constituição Federal fixam como

ideais o respeito à dignidade humana e como objetivo a eliminação das

desigualdades sociais e econômicas, reprimindo quaisquer preconceitos

e distinções com base em raça, cor, sexo, idade e todo tipo de

discriminação.

A adoção de instrumentos internacionais de direitos humanos

pelo Direito brasileiro revela a busca universalizada na aplicação dos

princípios de combate à discriminação racial, comprometendo-se o Brasil

na formulação e emprego de uma política nacional de ação afirmativa

que proporcione igualdade de oportunidades e condições equânimes

nas relações de trabalho e emprego.

Há que se atentar, como operador do direito, que a violação a

preceitos de lei federal cuja matéria permeia os princípios da dignidade

67 De acordo com a recente Emenda Constitucional nº 45, os tratados e convenções
ratificados pelo Brasil passam a ter força de emenda constitucional, desde que
aprovados no Senado e na Câmara, em dois turnos, por três quintos dos votos dos
respectivos membros.
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forma direta e irrefragável, a Constituição Federal e os direitos

internacionalmente garantidos. Logo, afrontados os direitos à igualdade

e desrespeitada a dignidade da pessoa humana, pode-se buscar a

satisfação de um direito violado ou a sanção pelo desrespeito a este,

conscientes de que essa busca encontra terreno não só na justiça

brasileira, mas também nas cortes internacionais.

A Justiça Especializada Trabalhista, nos casos envolvendo

discriminação nas relações do trabalho, bem como a Justiça Comum,

ambas alicerçadas pelo Supremo Tribunal Federal, órgão mantenedor

do respeito aos princípios instrumentalizados na Constituição Federal,

são os órgãos competentes para processar e julgar atos contrários à

legalidade e aos princípios fundamentais de direitos humanos.

Por fim, mas não menos importante, deve-se destacar a

necessidade de o Estado promover discussões públicas sobre os relatórios

encaminhados pelo Governo Federal à OIT, no intuito de promover

debates sobre o tema discriminação racial e políticas públicas,

despertando o interesse da população, funcionando como instrumento

eficiente de controle do Poder Estatal, atrelado à fiscalização dos

organismos internacionais, como a OIT.

Para além da punição, o fator fundamental é o resgate da

dignidade humana das vítimas de ação discriminatória, promovendo a

conscientização da necessidade de igualdade de oportunidades não só

no âmbito do trabalho, mas na esfera social de uma forma geral,

extirpando da realidade brasileira todas as formas de discriminação.

Enfim, recomenda-se:

Medidas Legislativas:

• Aprovar o Projeto de Lei referente ao Estatuto da Igualdade
Racial como forma de ratificar o interesse do Brasil em atender
o disposto na Convenção n. 111 e eliminar a diferença da
participação negra tanto no mercado de trabalho quanto nos
demais seguimentos da sociedade;

• Promover a criação de legislações incentivadoras de programas
que visem a implementação da igualdade de oportunidade no
emprego e não-discriminação na esfera privada.
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• Implementar cursos de capacitações para os operadores de
direito (advogados, magistrados, promotores de justiça etc) em
Direitos Humanos, com carga horária ampla e participação
obrigatória para que seja possível realmente desconstruir alguns
conceitos equivocados;

• Articular junto ao Conselho Federal da OAB e Seccionais a
implementação de cursos de atualização para os advogados na
área de direitos humanos e os instrumentos internacionais;

• Estimular a discussão e implementação, nos sindicatos
representativos de empregados e de empregadores, de cláusulas
de promoção da igualdade oportunidades e não-discriminação
nas convenções coletivas de trabalho, como forma de incutir a
necessidade da mudança de comportamento quanto à temática
discriminação racial no trabalho;

• Incluir na Política Nacional de Promoção da Igualdade Racial
medidas específicas, como articulação e sensibilização de
gestores, para estimular o desenvolvimento de programas dentro
das empresas que contribuam na promoção da igualdade de
oportunidades para os negros no emprego público e privado.

Acesso ao Emprego:

• Incluir nos concursos públicos a temática discriminação racial
para todos as áreas;

• Incentivar o empresariado a garantir a representatividade da
população negra nos seus quadros funcionais, respeitada a
proporção populacional, através de medidas como a estipulação
de pontuação em caso de participação em licitações ou, se
possível, incentivos fiscais;

Educação:

• Reformular a condução das diretrizes educacionais no Brasil,
para incluir e melhor capacitar os negros para o mercado de
trabalho, estipulando para tanto reserva de vagas nas
universidades e cursos de capacitação;

• Incentivar a criação de conteúdos programáticos voltados para
diversidade e igualdade de oportunidade na educação e no
trabalho, acrescendo a cultura quilombola à história nacional e
regional de seu papel político e social no combate à discriminação.

• Articular junto ao Ministério da Educação e Cultura a inclusão
da disciplina Direitos Humanos como matéria obrigatória nos
cursos superiores, a fim de formar profissionais em qualquer
área de atuação mais conscientes.
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131131PROCESSO STJ 6821/2005
ACORDO DE COOPERAÇÃO INSTITUCIONAL Nº 13/2005

Acordo de Cooperação Institucional que celebram entre si o
Superior Tribunal de Justiça e a Fundação Universidade de Brasília,
com o fim apoiar a inserção socioeconômica de estudantes matriculados
em cursos de graduação dessa instituição de ensino superior oriundos do seu
Sistema de Cotas para Negros, mediante oferta de bolsas de estágio.

O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, órgão do Poder Judiciário da
União, instituído pelo art. 92, II, da Constituição Federal de 1988 e
instalado na forma da Lei n. 7.746, de 30/3/1989, inscrito no CNPJ
sob o n. 00.488.478/0001-02, com sede no Setor de Administração
Federal Sul (SAFS), quadra 6, lote 1, trecho III, Brasília, DF, doravante
denominado STJ, neste ato representado por seu Presidente, MINISTRO
EDSON VIDIGAL, brasileiro, casado, residente e domiciliado em Brasília,
DF, portador do CPF n. 001.769.073-00 e do Registro Geral n. 56845,
SSP, MA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 21, I e
XXXI, do Regimento Interno, e a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA,
instituição federal de ensino superior, fundação pública criada pela Lei
n. 3.998, de 15/12/1961, instituída pelo Decreto n. 500, de 15/1/
1962, inscrita no CNPJ sob o n. 00.038.174/0001-43, sediada no Campus
Universitário Darcy Ribeiro, Asa Norte, Brasília, DF, doravante
denominada FUB, neste ato representada por seu Presidente, Prof.
TIMOTHY MARTIN MULHOLLAND, brasileiro, casado, residente e
domiciliado em Brasília, DF, portador do CPF n. 150.829.971-49 e do
Registro Geral n. 1907491-SSP/DF, credenciado por Decreto Presidencial
de 1º/11/2005, publicado no Diário Oficial da União de 3/11/2005, e
com a competência constante do respectivo Estatuto, resolvem celebrar
o presente Acordo de Cooperação Institucional, considerando as
informações consignadas nos autos do Processo Administrativo STJ 6821/
2005, tendo em vista o disposto na Lei n. 6.494, de 7/12/1977, e no
art. 116 da Lei n. 8.666, de 21/6/1993 e observadas as cláusulas e
condições seguintes.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 –  Este Acordo tem por objeto apoiar a inserção
socioeconômica de estudantes regularmente matriculados e com
freqüência efetiva nos cursos de graduação da FUB, oriundos do Sistema
de Cotas para Negros implementado por essa entidade, mediante oferta
de até quarenta bolsas de estágio, pelo STJ.

1.2 – A contratação de estudantes para a realização de estágio,
nos termos deste Acordo, se fará por intermédio do Centro de Integração
Empresa-Escola (CIEE), instituição encarregada da operacionalização
do Programa de Estágio do STJ, nos termos do Convênio STJ n. 3/2002, e
seus aditamentos, objeto do Processo Administrativo STJ 5573/2001.

1.3 – Aos estudantes bolsistas para o preenchimento das bolsas
de estágio de que trata este Acordo aplicam-se as disposições do
Convênio mencionado na subcláusula anterior, incluídos seus aditamentos.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES

2.1 – O STJ compromete-se a:

I – oferecer até quarenta bolsas de estágio para estudantes
matriculados nos cursos de graduação da FUB e oriundos do Sistema de
Cotas para Negros dessa instituição;



132132II – solicitar ao CIEE a indicação de estudante para preenchimento
de bolsa de estágio, especificando que a vaga destina-se a aluno oriundo
do Sistema de Cotas para Negros da FUB;

III – indicar, quando da solicitação de seleção de estudante para
preenchimento de bolsa de estágio, o perfil desejado, a área de
conhecimento e o resumo das atividades a desempenhar;

IV – proporcionar ao estudante complementação de ensino e
aprendizagem, em termos de treinamento prático, de aperfeiçoamento
técnico-cultural, científico e de relacionamento humano;

V – propiciar ao estudante experiência profissional compatível
com sua formação curricular;

VI – oferecer condições para que os estudantes possam realizar
o estágio sem prejuízo das atividades acadêmicas;

VII – efetivar a contratação dos estudantes por intermédio do
CIEE.

2.2 – A FUB compromete-se a:

I – selecionar os estudantes oriundos de seu Sistema de Cotas
para Negros, visando ao preenchimento das bolsas de estágio ofertadas
pelo STJ, observados os quantitativos por este órgão solicitados;

II – encaminhar os estudantes pré-selecionados ao CIEE, que,
após também submetê-los a processo seletivo, os apresentará ao STJ,
para entrevista final, a cargo desse órgão;

III – ter controle próprio sobre a quantidade de estudantes
beneficiados com as bolsas de estágio, incluída a distribuição dessas
bolsas por curso.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA EXECUÇÃO

3.1 – A FUB selecionará os estudantes com base no acesso aos
cursos de graduação por meio do Sistema de Cotas para Negros, na
análise do desempenho acadêmico e de acordo com as áreas de interesse
do STJ.

3.2 – A indicação e a substituição de estagiários serão feitas a
partir de solicitação do STJ, que se dirigirá, para essa finalidade, ao
CIEE, o qual, por sua vez, manterá contato com a FUB, para que essa
entidade proceda à seleção dos estudantes.

3.3 – A FUB encaminhará estudantes ao CIEE, munidos de cópias
dos comprovantes de matrícula e do histórico escolar, para que essa
entidade, após cadastrá-los, apresente-os ao STJ, que procederá à
seleção final dos candidatos a estagiários, obedecendo a seus critérios
internos de aproveitamento.

3.4 – Para que possam concorrer às bolsas de estágio oferecidas
pelo STJ, os estudantes oriundos do Sistema de Cotas para Negros da
FUB devem se inscrever no CIEE.

3.5 – Caso não haja, entre os estudantes oriundos do Sistema de
Cotas para Negros da FUB, candidatos que atendam ao perfil solicitado,
o STJ pode preencher as bolsas de estágio com outros estudantes
cadastrados no CIEE.

3.6 – O preenchimento das bolsas de estágio de que trata este
Acordo se dará de forma gradativa, à medida que os estudantes atendam
aos perfis exigidos pelo STJ.



133133CLÁUSULA QUARTA – DO TERMO DE COMPROMISSO E DA
DECLARAÇÃO

4.1 – Para formalizar a concessão do estágio, será firmado Termo
de Compromisso entre o STJ e o estudante selecionado, com
interveniência da FUB e do CIEE.

4.2 – O estagiário se obrigará, por meio do Termo de
Compromisso de Estágio, a cumprir as condições fixadas e as normas
estabelecidas pelo STJ, para tal estágio.

4.3 – Quando requerido pelo CIEE, FUB ou estagiário, o STJ
expedirá Declaração de Estágio, mencionando o período, a carga horária
e o local de realização do estágio.

CLÁUSULA QUINTA – DA DURAÇÃO E DA JORNADA DE ESTÁGIO

5.1 – A duração e a jornada de estágio devem ser compatíveis
com as atividades escolares do estagiário.

5.2 – Será de, no mínimo, um semestre letivo a duração do
estágio.

5.3 – Havendo interesse das partes, a duração prevista na
subcláusula anterior pode ser prorrogada, por períodos iguais e
sucessivos, até o limite de seis semestres letivos, mediante aditamento
ao Termo de Compromisso de Estágio.

5.4 – O estagiário cumprirá jornada mínima de vinte horas
semanais, distribuídas ao longo do horário regular de expediente do
STJ.

CLÁUSULA SEXTA – DA BOLSA DE ESTÁGIO

6.1 – O estudante receberá retribuição pecuniária mensal, a
título de bolsa, conforme especificado no Termo de Compromisso de
Estágio, correndo as despesas a expensas do STJ.

6.2 – O STJ entregará o valor da bolsa de estágio ao CIEE, que
se encarregará de repassá-lo ao estudante.

6.3 – O valor da bolsa de estágio é o estabelecido no Convênio
STJ n. 3/2002, considerados seus aditamentos.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS

7.1 – O CIEE contratará, em favor do estagiário, seguro para
cobertura de acidentes pessoais, na forma do Título II, item 2.4, alínea
f, do Convênio STJ n. 3/2002.

CLÁUSULA OITAVA – DO VÍNCULO

8.1 – O estagiário não terá vínculo empregatício com o STJ,
conforme o disposto no art. 4º da Lei n. 6.494/1977, e no art. 6º do
Decreto n. 87.497, de 18/8/1982.

CLÁUSULA NONA – DO DESLIGAMENTO DO ESTAGIÁRIO

9.1 – O estagiário será desligado do estágio:
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II – por abandono, caracterizado por ausência não justificada,

por três dias consecutivos ou cinco intercalados, no período de um
mês;

III – por conclusão ou interrupção do curso na FUB;
IV – a pedido;
V – quando apresentar comportamento social ou profissional

inadequado;
VI – quando não cumprir as cláusulas e condições estabelecidas

no Termo de Compromisso de Estágio;
VII – por força de determinação legal ou regulamentar.

9.2 – A FUB comunicará ao CIEE, por escrito, o desligamento do
aluno, qualquer que seja o motivo, bem como a conclusão ou interrupção
do curso.

CLÁUSULA DÉCIMA – DOS RECURSOS FINANCEIROS

10.1 – As despesas decorrentes deste Acordo correrão por conta
das dotações orçamentárias próprias de seus signatários, em
conformidade com as obrigações e responsabilidades assumidas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA VIGÊNCIA

11.1 – O presente Acordo vigorará por sessenta meses, contados
a partir de 1º de janeiro de 2006.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO
12.1 – Este Acordo poderá ser modificado, mediante Termo

Aditivo, segundo o consenso das partes.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO

13.1 – O presente Acordo pode ser rescindido:

I – por ato unilateral de qualquer das partes, mediante
comunicação escrita à outra parte e com antecedência mínima de
trinta dias;

II – por consenso, reduzido a Termo firmado pelas partes.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO

14.1 – A eficácia deste Acordo fica condicionada à sua publicação,
sob a forma de extrato, no Diário Oficial da União.

14.2 – Incumbe à FUB providenciar, à sua custa, a publicação de
que trata esta cláusula, observada a legislação vigente.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1 – Além das obrigações e responsabilidades previstas neste
Acordo, e de outras decorrentes de sua natureza, as partes se obrigam
a ressarcir as despesas e encargos resultantes do descumprimento de
qualquer de suas cláusulas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO

16.1 – Para dirimir as controvérsias oriundas deste Acordo, quando
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eleito o foro da Seção Judiciária do Distrito Federal, com a renúncia
expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por aceitarem suas cláusulas e condições, as partes assinam o
presente Acordo, em duas vias de igual teor e forma, para que
produzam os devidos efeitos.

 Brasília (DF), de novembro de 2005.

Ministro EDSON VIDIGAL
Presidente do STJ

Prof. TIMOTHY MARTIN MULHOLLAND
Presidente da FUB
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Código Penal

Art. 140 -  Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o
decoro:

Pena - detenção, de 1 ( um) a 6 (seis)  meses, ou multa.

§ 1º O juiz pode deixar de aplicar a pena:

I - quando o ofendido, de forma reprovável, provocou
diretamente a injúria;

II - no caso de retorsão imediata, que consista em outra injúria.

§ 2º Se a injúria consiste em violência ou vias de fato, que, por
sua natureza ou pelo meio empregado, se considerem aviltantes:

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa, 
alem da pena correspondente à violência.

§ 3º Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes
a raça, cor, etnia, religião ou origem:

Pena: reclusão de um a três anos e multa.”(inserido pela Lei
nº 9.459, de 13 de maio de 1997)

LEI Nº 7.716, DE 5 DE JANEIRO DE 1989
Define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor.
(Alterada pelas Leis nº 8.081/90 e 9.459 / 97 já incluídas no

texto)
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso

Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Serão punidos, na forma desta Lei os crimes resultantes

de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou
procedência nacional.” (nova redação dada pela Lei nº 9.459, de
13 de maio de 1997)

(redação original) Art. 1º Serão punidos, na forma desta Lei,
os crimes resultantes de preconceitos de raça ou de cor.

Art. 2º (Vetado).

Art. 3º Impedir ou obstar o acesso de alguém, devidamente
habilitado, a qualquer cargo da Administração Direta ou Indireta, bem
como das concessionárias de serviços públicos.

Pena: reclusão de dois a cinco anos.

Art. 4º Negar ou obstar emprego em empresa privada.
Pena: reclusão de dois a cinco anos.

Art. 5º Recusar ou impedir acesso a estabelecimento comercial,
negando-se a servir, atender ou receber cliente ou comprador.

Pena: reclusão de um a três anos.

Art. 6º Recusar, negar ou impedir a inscrição ou ingresso de
aluno em estabelecimento de ensino público ou privado de qualquer
grau.

Pena: reclusão de três a cinco anos.

Parágrafo único. Se o crime for praticado contra menor de
dezoito anos a pena é agravada de 1/3 (um terço).

Art. 7º Impedir o acesso ou recusar hospedagem em hotel,



137137pensão, estalagem, ou qualquer estabelecimento similar.
Pena: reclusão de três a cinco anos.

Art.  8º Impedir o acesso ou recusar atendimento em
restaurantes, bares, confeitarias, ou locais semelhantes abertos ao
público.

Pena: reclusão de um a três anos.

Art.  9º Impedir o acesso ou recusar atendimento em
estabelecimentos esportivos, casas de diversões, ou clubes sociais abertos
ao público.

Pena: reclusão de um a três anos.

Art. 10. Impedir o acesso ou recusar atendimento em salões de
cabeleireiros, barbearias, termas ou casas de massagem ou
estabelecimento com as mesmas finalidades.

Pena: reclusão de um a três anos.

Art. 11. Impedir o acesso às entradas sociais em edifícios públicos
ou residenciais e elevadores ou escada de acesso aos mesmos:

Pena: reclusão de um a três anos

Art. 12. Impedir o acesso ou uso de transportes públicos, como
aviões,  navios barcas,  barcos,  ônibus,  trens,  metrô ou qualquer
outro meio de transporte concedido.

Pena: reclusão de um a três anos.

Art. 13. Impedir ou obstar o acesso de alguém ao serviço em
qualquer ramo das Forças Armadas.

Pena: reclusão de dois a quatro anos.

Art. 14. Impedir ou obstar, por qualquer meio ou forma, o
casamento ou convivência familiar e social.

Pena: reclusão de dois a quatro anos.

Art. 15. (Vetado).

Art. 16. Constitui efeito da condenação a perda do cargo ou
função pública, para o servidor público, e a suspensão do funcionamento
do estabelecimento particular por prazo não superior a três meses.

Art. 17. (Vetado)

Art. 18. Os efeitos de que tratam os arts. 16 e 17 desta Lei não
são automáticos, devendo ser motivadamente declarados   na sentença.

Art. 19. (Vetado).

Art. 20. Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou
preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional.

Pena: reclusão de um a três anos e multa.

§ 1º Fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos,
emblemas, ornamentos, distintivos ou propaganda que utilizem a cruz
suástica ou gamada, para fim de divulgação do nazismo.

Pena: reclusão de dois a cinco anos e multa

§ 2º Se qualquer dos crimes previstos no caput é cometido por
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natureza:

Pena reclusão de dois a cinco anos e multa:
§ 3º No caso do parágrafo anterior, o juiz poderá determinar,

ouvido o Ministério Público ou a pedido deste, ainda antes do inquérito
policial sob pena de desobediência:

I - o recolhimento imediato ou a busca e apreensão dos exemplares
do material respectivo; II - a cessação das respectivas transmissões
radiofônicas ou televisivas.

§ 4º Na hipótese do § 2º, constitui efeito da condenação, após o
trânsito em julgado da decisão, a destruição do material apreendido.”
(art. 20 e seus §§ com a nova redação da Lei nº 9.459, de 13 de
maio de 1997)

(redação original) Art. 20. Praticar, induzir ou incitar, pelos
meios de comunicação social ou por publicação de qualquer natureza,
a discriminação ou preconceito de raça, por religião, etnia ou
procedência nacional.

Pena: reclusão de dois a cinco anos.
 § 1º Poderá o juiz determinar, ouvido o Ministério Público ou a

pedido deste, ainda antes do inquérito policial, sob pena de
desobediência:

 I - o recolhimento imediato ou a busca e apreensão dos
exemplares do material respectivo;

II - a cessação das respectivas transmissões radiofônicas ou
televisivas.

 § 2º Constitui efeito da condenação, após o trânsito em julgado
da decisão, a destruição do material apreendido”.( art. 20 e §§
inseridos pela Lei nº 8.081, de 21 de setembro de 1990)

Art. 21. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 22. Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 5 de janeiro de 1989; 168º da Independência e 101º da
República.

JOSÉ SARNEY

Paulo Brossard



139139LEI AFONSO ARINOS
LEI Nº 1.390, DE 3 DE JULHO DE 1951

 
Inclui entre as contravenções penais a prática de atos resultantes de

preconceitos de raça ou de cor.
(Revogada pela LEI Nº 7.437, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1985 abaixo)
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , faço saber que o CONGRESSO NACIONAL

decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art 1º Constitui contravenção penal, punida nos termos desta Lei, a

recusa, por parte de estabelecimento comercial ou de ensino de qualquer
natureza, de hospedar, servir, atender ou receber cliente, comprador ou
aluno, por preconceito de raça ou de cor.

Parágrafo único. Será considerado agente da contravenção o diretor,
gerente ou responsável pelo estabelecimento.

Art 2º Recusar alguém hospedagem em hotel, pensão, estalagem ou
estabelecimento da mesma finalidade, por preconceito de raça ou de cor.
Pena: prisão simples de três meses a um ano e multa de Cr$5.000,00 (cinco
mil cruzeiros) a Cr$20.000,00 (vinte mil cruzeiros).

Art 3º Recusar a venda de mercadorias e em lojas de qualquer gênero,
ou atender clientes em restaurantes, bares, confeitarias e locais semelhantes,
abertos ao público, onde se sirvam alimentos, bebidas, refrigerantes e
guloseimas, por preconceito de raça ou de cor. Pena: prisão simples de quinze
dias a três meses ou multa de Cr$500,00 (quinhentos cruzeiros) a Cr$5.000,00
(cinco mil cruzeiros).

Art 4º Recusar entrada em estabelecimento público, de diversões ou
esporte, bem como em salões de barbearias ou cabeleireiros por preconceito
de raça ou de cor. Pena: prisão simples de quinze dias três meses ou multa de
Cr$500,00 (quinhentos cruzeiros) a Cr$5.000,00 (cinco mil cruzeiros).

Art 5º Recusar inscrição de aluno em estabelecimentos de ensino de
qualquer curso ou grau, por preconceito de raça ou de cor. Pena: prisão
simples de três meses a um ano ou multa de Cr$500,00 (quinhentos cruzeiros)
a Cr$5.000,00 (cinco mil cruzeiros).

Parágrafo único. Se se tratar de estabelecimento oficial de ensino, a
pena será a perda do cargo para o agente, desde que apurada em inquérito
regular.

Art 6º Obstar o acesso de alguém a qualquer cargo do funcionalismo
público ou ao serviço em qualquer ramo das forças armadas, por preconceito
de raça ou de cor. Pena: perda do cargo, depois de apurada a responsabilidade
em inquérito regular, para o funcionário dirigente de repartição de que
dependa a inscrição no concurso de habilitação dos candidatos.

Art 7º Negar emprego ou trabalho a alguém em autarquia, sociedade
de economia mista, empresa concessionária de serviço público ou empresa
privada, por preconceito de raça ou de cor. Pena: prisão simples de três
meses a um ano e multa de Cr$500,00 (quinhentos cruzeiros) a Cr$5.000,00
(cinco mil cruzeiros), no caso de empresa privada; perda do cargo para o
responsável pela recusa, no caso de autarquia, sociedade de economia mista
e empresa concessionária de serviço público.

Art 8º Nos casos de reincidência, havidos em estabelecimentos
particulares, poderá o juiz determinar a pena adicional de suspensão do
funcionamento por prazo não superior a três meses.

Art 9º Esta Lei entrará em vigor quinze dias após a sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 3 de julho de 1951; 130º da Independência e 63º da
República.

GETÚLIO VARGAS

Francisco Negrão de Lima
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Incluí, entre as contravenções penais, a prática de atos resultantes
de preconceito de raça, de cor, de sexo ou de estado civil, dando nova
redação à Lei nº 1.390, de 3 de julho de 1951 - Lei Afonso Arinos.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art 1º - Constitui contravenção, punida nos termos desta Lei, a
prática de atos resultantes de preconceito de raça, de cor, de sexo ou
de estado civil.

Art 2º - Será considerado agente de contravenção o diretor,
gerente ou empregado do estabelecimento que incidir na prática referida
no art. 1º desta Lei.

DAS CONTRAVENÇÕES
Art 3º - Recusar hospedagem em hotel, pensão, estalagem ou

estabelecimento de mesma finalidade, por preconceito de raça, de
cor, de sexo ou de estado civil.

Pena - prisão simples, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa
de 3 (três) a 10 (dez) vezes o maior valor de referência (MVR).

Art 4º - Recusar a venda de mercadoria em lojas de qualquer
gênero ou o atendimento de clientes em restaurantes, bares,
confeitarias ou locais semelhantes, abertos ao público, por preconceito
de raça, de cor, de sexo ou de estado civil.

Pena - prisão simples, de 15 (quinze) dias a 3 (três) meses, e
multa de 1 (uma) a 3 (três) vezes o maior valor de referência (MVR).

Art 5º - Recusar a entrada de alguém em estabelecimento
público, de diversões ou de esporte, por preconceito de raça, de cor,
de sexo ou de estado civil.

Pena - prisão simples, de 15 (quinze) dias a 3 (três) meses, e
multa de 1 (uma) a 3 (três) vezes o maior valor de referência (MVR).

Art 6º - Recusar a entrada de alguém em qualquer tipo de
estabelecimento comercial ou de prestação de serviço, por preconceito
de raça, de cor, de sexo ou de estado civil.

Pena - prisão simples, de 15 (quinze) dias a 3 (três) meses, e
multa de 1 (uma) a 3 (três) vezes o maior valor de referência (MVR).

Art 7º - Recusar a inscrição de aluno em estabelecimento de
ensino de qualquer curso ou grau, por preconceito de raça, de cor, de
sexo ou de estado civil.

Pena - prisão simples, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa
de 1 (uma) a 3 (três) vezes o maior valor de referência (MVR).

Parágrafo único - Se se tratar de estabelecimento oficial de
ensino, a pena será a perda do cargo para o agente, desde que apurada
em inquérito regular.

Art 8º - Obstar o acesso de alguém a qualquer cargo público civil
ou militar, por preconceito de raça, de cor, de sexo ou de estado civil.

Pena - perda do cargo, depois de apurada a responsabilidade em
inquérito regular, para o funcionário dirigente da repartição de que
dependa a inscrição no concurso de habilitação dos candidatos.

Art 9º - Negar emprego ou trabalho a alguém em autarquia,
sociedade de economia mista, empresa concessionária de serviço público
ou empresa privada, por preconceito de raça, de cor, de sexo ou de
estado civil.

Pena - prisão simples, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa
de 1 (uma) a 3 (três) vezes o maior valor de referência (MVR), no caso
de empresa privada; perda do cargo para o responsável pela recusa,
no caso de autarquia, sociedade de economia mista e empresa
concessionária de serviço público.

Art 10 - Nos casos de reincidência havidos em estabelecimentos



141141particulares, poderá o juiz determinar a pena adicional de suspensão
do funcionamento, por prazo não superior a 3 (três) meses.

Art 11 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art 12 - Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, em 20 de dezembro de 1985; 164º da Independência e 97º
da República.

JOSÉ SARNEY

Fernando Lyra



142142LEI Nº 9.029, DE 13 DE ABRIL DE 1995.

Proíbe a exigência de atestados de gravidez e
esterilização, e outras práticas discriminatórias,
para efeitos admissionais ou de permanência da
relação jurídica de trabalho, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:

Art. 1º Fica proibida a adoção de qualquer prática discriminatória
e limitativa para efeito de acesso a relação de emprego, ou sua
manutenção, por motivo de sexo, origem, raça, cor, estado civil,
situação familiar ou idade, ressalvadas, neste caso, as hipóteses de
proteção ao menor previstas no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição
Federal.

Art. 2º Constituem crime as seguintes práticas discriminatórias:

I - a exigência de teste, exame, perícia, laudo, atestado,
declaração ou qualquer outro procedimento relativo à esterilização ou
a estado de gravidez;

II - a adoção de quaisquer medidas, de iniciativa do empregador,
que configurem;

a) indução ou instigamento à esterilização genética;
b) promoção do controle de natalidade, assim não considerado o

oferecimento de serviços e de aconselhamento ou planejamento familiar,
realizados através de instituições públicas ou privadas, submetidas às
normas do Sistema Único de Saúde (SUS).

Pena: detenção de um a dois anos e multa.

Parágrafo único. São sujeitos ativos dos crimes a que se refere
este artigo:

I - a pessoa física empregadora;
II - o representante legal do empregador, como definido na

legislação trabalhista;
III - o dirigente, direto ou por delegação, de órgãos públicos e

entidades das administrações públicas direta, indireta e fundacional
de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios.

Art. 3º Sem prejuízo do prescrito no artigo anterior, as infrações
do disposto nesta lei são passíveis das seguintes cominações:

I - multa administrativa de dez vezes o valor do maior salário
pago pelo empregador, elevado em cinqüenta por cento em caso de
reincidência;

II - proibição de obter empréstimo ou financiamento junto a
instituições financeiras oficiais.

Art. 4º O rompimento da relação de trabalho por ato
discriminatório, nos moldes desta lei, faculta ao empregado optar entre:

I - a readmissão com ressarcimento integral de todo o período



143143de afastamento, mediante pagamento das remunerações devidas,
corrigidas monetariamente, acrescidas dos juros legais;

II - a percepção, em dobro, da remuneração do período de
afastamento, corrigida monetariamente e acrescida dos juros legais.

Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 13 de abril de 1995; 174º da Independência e 107º da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO



144144LEI Nº 9.459, DE 13 DE MAIO DE 1997.

Altera os arts. 1º e 20 da Lei nº 7.716, de 5 de
janeiro de 1989, que define os crimes resultantes
de preconceito de raça ou de cor, e acrescenta
parágrafo ao art. 140 do Decreto-lei nº 2.848,
de 7 de dezembro de 1940.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço  saber  que   o    Congresso 
Nacional decreta e eu sanciono  a  seguinte Lei:

Art. 1º Os arts. 1º e 20 da Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de
1989, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º Serão punidos, na forma desta Lei, os crimes resultantes
de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou
procedência nacional.”

“Art. 20. Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou
preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional.

Pena: reclusão de um a três anos e multa.
§ 1º Fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos,

emblemas, ornamentos, distintivos ou propaganda que utilizem a cruz
suástica ou gamada, para fins de divulgação do nazismo.

Pena: reclusão de dois a cinco anos e multa.
§ 2º Se qualquer dos crimes previstos no caput é cometido por

intermédio dos meios de comunicação social ou publicação de qualquer
natureza:

Pena: reclusão de dois a cinco anos e multa.
§ 3º No caso do parágrafo anterior, o juiz poderá determinar,

ouvido o Ministério Público ou a pedido deste, ainda antes do inquérito
policial, sob pena de desobediência:

I - o recolhimento imediato ou a busca e apreensão dos exemplares
do material respectivo;

II - a cessação das respectivas transmissões radiofônicas ou
televisivas.

§ 4º Na hipótese do § 2º, constitui efeito da condenação, após o
trânsito em julgado da decisão, a destruição do material apreendido.”

Art. 2º O art. 140 do Código Penal fica acrescido do seguinte
parágrafo:

“Art .  140.
...................................................................

...................................................................................
§ 3º Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes

a raça, cor, etnia, religião ou origem:
Pena: reclusão de um a três anos e multa.”
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário, especialmente

o art. 1º da Lei nº 8.081, de 21 de setembro de 1990, e a Lei nº
8.882, de 3 de junho de 1994.

Brasília, 13 de maio de 1997; 176º da Independência e 109º da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Milton Seligman
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Insere na Consolidação das Leis do Trabalho regras
sobre o acesso da mulher ao mercado de trabalho
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1o A Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, passa a vigorar com as
seguintes alterações:

“SEÇÃO I

Da Duração, Condições do Trabalho e da Discriminação contra a
Mulher

............................................................................................
Art. 373A. Ressalvadas as disposições legais destinadas a corrigir

as distorções que afetam o acesso da mulher ao mercado de trabalho e
certas especificidades estabelecidas nos acordos trabalhistas, é vedado:

I - publicar ou fazer publicar anúncio de emprego no qual haja
referência ao sexo, à idade, à cor ou situação familiar, salvo quando a
natureza da atividade a ser exercida, pública e notoriamente, assim o
exigir;

II - recusar emprego, promoção ou motivar a dispensa do trabalho
em razão de sexo, idade, cor, situação familiar ou estado de gravidez,
salvo quando a natureza da atividade seja notória e publicamente
incompatível;

III - considerar o sexo, a idade, a cor ou situação familiar como
variável determinante para fins de remuneração, formação profissional
e oportunidades de ascensão profissional;

IV - exigir atestado ou exame, de qualquer natureza, para
comprovação de esterilidade ou gravidez, na admissão ou permanência
no emprego;

V - impedir o acesso ou adotar critérios subjetivos para
deferimento de inscrição ou aprovação em concursos, em empresas
privadas, em razão de sexo, idade, cor, situação familiar ou estado de
gravidez;

VI - proceder o empregador ou preposto a revistas íntimas nas
empregadas ou funcionárias.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não obsta a adoção de
medidas temporárias que visem ao estabelecimento das políticas de
igualdade entre homens e mulheres, em particular as que se destinam
a corrigir as distorções que afetam a formação profissional, o acesso
ao emprego e as condições gerais de trabalho da mulher.”

“Art. 390A. (VETADO)”
“Art. 390B. As vagas dos cursos de formação de mão-de-obra,

ministrados por instituições governamentais, pelos próprios
empregadores ou por qualquer órgão de ensino profissionalizante, serão
oferecidas aos empregados de ambos os sexos.”

“Art. 390C. As empresas com mais de cem empregados, de
ambos os sexos, deverão manter programas especiais de incentivos e
aperfeiçoamento profissional da mão-de-obra.”

“Art. 390D. (VETADO)”
“Art. 390E. A pessoa jurídica poderá associar-se a entidade de

formação profissional, sociedades civis, sociedades cooperativas, órgãos
e entidades públicas ou entidades sindicais, bem como firmar convênios
para o desenvolvimento de ações conjuntas, visando à execução de
projetos relativos ao incentivo ao trabalho da mulher.”
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..........................................................................

.........................................................................................
§ 4o É garantido à empregada, durante a gravidez, sem prejuízo

do salário e demais direitos:
I - transferência de função, quando as condições de saúde o

exigirem, assegurada a retomada da função anteriormente exercida,
logo após o retorno ao trabalho;

II - dispensa do horário de trabalho pelo tempo necessário para
a realização de, no mínimo, seis consultas médicas e demais exames
complementares.”

“Art. 401A. (VETADO)”
“Art. 401B. (VETADO(VETADO)”

Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 26 de maio de 1999; 178o da Independência e 111o da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Renan Calheiros

Francisco Dornelles



147147DECRETO Nº 4.228, DE 13 DE MAIO DE 2002.

Institui, no âmbito da Administração Pública
Federal, o Programa Nacional de Ações
Afirmativas e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que
lhe confere o art. 84, inciso VI, alínea “a”, da Constituição,

DECRETA:
Art. 1o  Fica instituído, no âmbito da Administração Pública

Federal, o Programa Nacional de Ações Afirmativas, sob a coordenação
da Secretaria de Estado dos Direitos Humanos do Ministério da Justiça.

Art. 2o  O Programa Nacional de Ações Afirmativas contemplará,
entre outras medidas administrativas e de gestão estratégica, as
seguintes ações, respeitada a legislação em vigor:

I - observância, pelos órgãos da Administração Pública
Federal, de requisito que garanta a realização de metas percentuais
de participação de afrodescendentes, mulheres e pessoas portadoras
de deficiência no preenchimento de cargos em comissão do Grupo-
Direção e Assessoramento Superiores – DAS;

II - inclusão, nos termos de transferências negociadas de
recursos celebradas pela Administração Pública Federal, de cláusulas
de adesão ao Programa;

III - observância, nas licitações promovidas por órgãos da
Administração Pública Federal, de critério adicional de pontuação, a
ser utilizado para beneficiar fornecedores que comprovem a adoção
de políticas compatíveis com os objetivos do Programa; e

IV - inclusão, nas contratações de empresas prestadoras de
serviços, bem como de técnicos e consultores no âmbito de projetos
desenvolvidos em parceria com organismos internacionais, de dispositivo
estabelecendo metas percentuais de participação de afrodescendentes,
mulheres e pessoas portadoras de deficiência.

Art. 3o  Fica constituído o Comitê de Avaliação e Acompanhamento
do Programa Nacional de Ações Afirmativas, com a finalidade de:

I - propor a adoção de medidas administrativas e de gestão
estratégica destinadas a implementar o Programa;

II - apoiar e incentivar ações com vistas à execução do
Programa;

III - propor diretrizes e procedimentos administrativos com
vistas a garantir a adequada implementação do Programa, sua
incorporação aos regimentos internos dos órgãos integrantes da
estrutura organizacional da Administração Pública Federal e a
conseqüente realização das metas estabelecidas no inciso I do art. 2o;

IV - articular, com parceiros do Governo Federal, a
formulação de propostas que promovam a implementação de políticas
de ação afirmativa;

V - estimular o desenvolvimento de ações de capacitação
com foco nas medidas de promoção da igualdade de oportunidades e
de acesso à cidadania;

VI - promover a sensibilização dos servidores públicos para
a necessidade de proteger os direitos humanos e eliminar as
desigualdades de gênero, raça e as que se vinculam às pessoas
portadoras de deficiência;

VII - articular ações e parcerias com empreendedores sociais
e representantes dos movimentos de afrodescendentes, de mulheres e
de pessoas portadoras de deficiência;

VIII - sistematizar e avaliar os resultados alcançados pelo Programa
e disponibilizá-los por intermédio dos meios de comunicação; e



148148IX - promover, no âmbito interno, os instrumentos
internacionais de que o Brasil seja parte sobre o combate à
discriminação e a promoção da igualdade.

Parágrafo único.  O Comitê de Avaliação e Acompanhamento
do Programa Nacional de Ações Afirmativas apresentará, no prazo de
sessenta dias, propostas de ações e metas a serem implementadas
pelos órgãos da Administração Pública Federal.

Art. 4o  O Comitê de Avaliação e Acompanhamento do Programa
Nacional de Ações Afirmativas tem a seguinte composição:

I - Secretário de Estado dos Direitos Humanos, que o
presidirá;

II - Presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
- IPEA, que substituirá o presidente em suas faltas e impedimentos;

III - um representante da Presidência da República;
IV - um representante do Ministério das Relações Exteriores;
V - um representante do Ministério do Desenvolvimento

Agrário;
VI - um representante do Ministério da Ciência e Tecnologia;
VII - um representante do Ministério do Planejamento,

Orçamento e Gestão;
VIII - um representante do Ministério do Trabalho e Emprego;
IX - um representante do Ministério da Cultura;
X - um representante do Conselho Nacional dos Direitos da

Mulher - CNDA;
XI - um representante do Conselho Nacional dos Direitos da

Pessoa Portadora de Deficiência - CONADE;
XII - um representante do Conselho Nacional de Combate à

Discriminação - CNCD; e
XIII - um representante do Grupo de Trabalho Interministerial

e Valorização da População Negra.
§ 1o  O Presidente do Comitê de Avaliação e Acompanhamento

do Programa Nacional de Ações Afirmativas poderá convidar para
participar das reuniões um membro do Ministério Público do Trabalho.

§ 2o  Os membros de que tratam os incisos III a XIII serão
indicados pelos titulares dos órgãos representados e designados pelo
Ministro de Estado da Justiça.

Art. 5 o  Os trabalhos de Secretaria-Executiva do Comitê de
Avaliação e Acompanhamento de Ações Afirmativas serão prestados
pelo IPEA.

Art. 6o  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 13 de maio de 2002; 181o da Independência e 114o da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Miguel Reale Junior

Celso Lafer
Paulo Jobim Filho

Guilherme Gomes Dias
Francisco  Weffort

Ronaldo Mota Sardenberg
José Abrão



149149CONVENÇÃO N.111
SOBRE A DISCRIMINAÇÃO EM MATÉRIA

DE EMPREGO E PROFISSÃO

A Conferência Geral da Organização Internacional do Trabalho,
Convocada em Genebra pelo Conselho de Administração do Secretariado
da Organização Internacional do Trabalho e reunida, em 4 de junho de
1958, em sua Quadragésima Segunda Reunião;

Tendo decidido adotar diversas proposições relativas à
discriminação em matéria de emprego e profissão, o que constitui a
quarta questão da ordem do dia da reunião;

Tendo decidido que essas proposições se revistam da forma de
uma convenção internacional;

Considerando que a Declaração de Filadélfia afirma que todos os
seres humanos, sem distinção de raça, credo ou sexo, têm o direito de
buscar tanto o seu bem-estar material quanto seu desenvolvimento
espiritual, em condições de liberdade e de dignidade, de segurança
econômica e de igual oportunidade;

Considerando ainda que a discriminação constitui uma violação
dos direitos enunciados na Declaração Universal dos Direitos Humanos,
adota, aos vinte e cinco dias de junho do ano de mil novecentos e
cinqüenta e oito, esta Convenção que pode ser citada como a Convenção
sobre a Discriminação (Emprego e Profissão), de 1958:

Artigo 1
1. Para os fins desta Convenção, o termo “discriminação”

compreende:
a) toda distinção, exclusão ou preferência, com base em raça,

cor, sexo, religião, opinião política, nacionalidade ou origem social,
que tenha por efeito anular ou reduzir a igualdade de oportunidade ou
de tratamento no emprego ou profissão;

b) qualquer outra distinção, exclusão ou preferência que tenha
por efeito anular ou reduzir a igualdade de oportunidade ou tratamento
no emprego ou profissão, conforme pode ser determinado pelo País-
membro concernente, após consultar organizações representativas de
empregadores e de trabalhadores, se as houver, e outros organismos
adequados.

2. Qualquer distinção, exclusão ou preferência, com base em
qualificações exigidas para um determinado emprego, não são
consideradas como discriminação.

3. Para os fins desta Convenção, as palavras “emprego” e
“profissão” compreendem o acesso à formação profissional, acesso a
emprego e a profissões, e termos e condições de emprego.

Artigo 2
Todo País-membro, no qual vigore esta Convenção, compromete-

se a adotar e seguir uma política nacional destinada a promover, por
meios adequados às condições e à prática nacionais, a igualdade de
oportunidade e de tratamento em matéria de emprego e profissão,
objetivando a eliminação de toda discriminação nesse sentido.

Artigo 3
Todo País-membro, no qual vigore esta Convenção, compromete-

se, por meios adequados às condições e à prática nacionais, a:
a) buscara cooperação de organizações de empregadores e de

trabalhadores e de outros organismos apropriados, para promover a
aceitação e observância dessa política;

b) promulgar leis e promover programas educacionais de natureza
que assegurem a aceitação e observância dessa política;

c) revogar quaisquer disposições legais e modificar quaisquer
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d) pôr sob o controle direto de uma autoridade nacional a

execução dessa política referente a emprego;
e) assegurar a observância dessa política nas atividades de

orientação profissional, de formação profissional e de oferta de
empregos;

f) indicar, em seus relatórios anuais sobre a aplicação da
Convenção, as medidas adotadas na execução da política e os resultados
por elas alcançados.

Artigo 4
Quaisquer medidas que afetem uma pessoa sobre a qual recaia

legítima suspeita de estar se dedicando ou se achar envolvida em
atividades prejudiciais à segurança do Estado, não serão consideradas
discriminatórias, contanto que à pessoa envolvida assista o direito de
apelar para uma instância competente de acordo com a prática nacional.

Artigo 5
1. Não são consideradas discriminatórias medidas especiais de

proteção ou de assistência providas em outras convenções ou
recomendações adotadas pela Conferência Internacional do Trabalho.

2. Todo País-membro pode, mediante consulta a organizações
representativas de empregadores e de trabalhadores, se as houver,
definir, como não-discriminatórias, outras medidas especiais destinadas
a atender a necessidades particulares de pessoas que, por motivo de
sexo, idade, invalidez, encargos de família ou nível social ou cultural,
necessitem de proteção ou assistência especial.

Artigo 6
Todo País-membro que ratifique esta Convenção compromete-

se a aplicá-la nos territórios nãometropolitanos de acordo comas
disposições da Constituição da Organização Internacional do Trabalho.

Artigo 7
As ratificações formais desta Convenção serão comunicadas,

para registro, ao Diretor Geral do Secretariado da Organização
Internacional do Trabalho.

Artigo 8
1. Esta Convenção obriga unicamente os Países-membros da

Organização Internacional do Trabalho cujas ratificações tenham sido
registradas pelo Diretor Geral.

2. Esta Convenção entrará em vigor doze meses após a data do
registro, pelo Diretor Geral, das ratificações de dois Países-membros.

3. A partir de então, esta Convenção entrará em vigor para
todo País-membro doze meses após a data do registro de sua ratificação.

Artigo 9
1. Todo País-membro que ratificar esta Convenção poderá

denunciá-la ao final de um período de dez anos, a contar da data de
sua entrada em vigor, mediante comunicação ao Diretor Geral do
Secretariado da Organização Internacional do Trabalho, para registro.
A denúncia não terá efeito antes de se completar um ano a contar da
data de seu registro.

2. Todo País-membro que ratificar esta Convenção e que, no
prazo de um ano após expirado o período de dez anos referido no
parágrafo anterior, não tiver exercido o direito de denúncia provido
neste Artigo, ficará obrigado a um novo período de dez anos e, daí em
diante, poderá denunciar esta Convenção ao final de cada período de
dez anos, nos termos deste Artigo.

Artigo 10
1. O Diretor Geral do Secretariado da Organização Internacional

do Trabalho dará ciência a todos os Países-membros da Organização do
registro de todas as ratificações e denúncias que lhe forem comunicadas
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da Organização sobre o registro da segunda ratificação que lhe tiver
sido comunicada, o Diretor Geral lhes chamará a atenção para a data
em que entrará em vigor a Convenção.

Artigo 11
O Diretor Geral do Secretariado da Organização Internacional do

Trabalho comunicará ao Secretário Geral da Organização das Nações
Unidas, para registro, em conformidade com o Artigo 102 da Carta
das Nações Unidas, informações circunstanciadas sobre todas as
ratificações e atos de denúncia por ele registrados, nos termos do
disposto nos artigos anteriores.

Artigo 12
O Conselho de Administração do Secretariado da Organização

Internacional do Trabalho apresentará à Conferência Geral, quando
considerar necessário, relatório sobre o desempenho desta Convenção
e examinará a conveniência de incluir na pauta da Conferência a
questão de sua revisão total ou parcial.

Artigo 13
1. No caso de adotar a Conferência uma nova convenção que

reveja total ou parcialmente esta Convenção, a menos que a nova
convenção disponha de outro modo,

a) a ratificação, por um País-membro, da nova convenção revista
implicará, ipso jure, a denúncia imediata desta Convenção, a partir
do momento em que entrar em vigor a Convenção revista, não obstante
as disposições constantes do Artigo 9;

b) a partir da datada entrada em vigor da convenção revista,
esta Convenção deixará de estar sujeita a ratificação pelos Países-
membros. 2. Esta Convenção continuará, entretanto, em vigor, na sua
forma e conteúdo atuais, para os Países-membros que a ratificaram,
mas não ratificarem a convenção revista.

Artigo 14
As versões em inglês e francês do texto desta Convenção são

igualmente oficiais. O texto que precede é o texto autêntico da
Convenção devidamente adotada pela Conferência Geral da Organização
Internacional do Trabalho, em sua quadragésima  segunda sessão, que
se reuniu em Genebra e que foi encerrada a 26 de julho de 1958.

Em fé do que assinaram a 5 de julho de 1958:

O Presidente da Conferência
B. K. DAS.
O Diretor Geral da Repartição Internacional do Trabalho, David
A. Morse.



152152RECOMENDACIÓN SOBRE LA DISCRIMINACIÓN
(EMPLEO Y OCUPACIÓN), 1958

Recomendación sobre la discriminación en
materia de empleo y ocupación

RECOMENDACION:R111
Lugar:Ginebra

Sesion de la Conferencia:42
Fecha de adopción:25:06:1958

La Conferencia General de la Organización Internacional del
Trabajo:

Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la
Oficina Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 4
junio 1958 en su cuadragésima segunda reunión;

Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas
a la discriminación en materia de empleo y ocupación, cuestión que
constituye el cuarto punto del orden del día de la reunión, y

Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la
forma de una recomendación que complemente el Convenio relativo a
la discriminación (empleo y ocupación), 1958,

adopta, con fecha veinticinco de junio de mil novecientos
cincuenta y ocho, la siguiente Recomendación, que podrá ser citada
como la Recomendación sobre la discriminación (empleo y ocupación),
1958:

La Conferencia recomienda la aplicación de las disposiciones
siguientes:

I. Definiciones
1.
1) A los efectos de esta Recomendación, el término discriminación

comprende:
a) cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos

de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u
origen social que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de
oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación;

b) cualquier otra distinción, exclusión o preferencia que tenga
por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en
el empleo u ocupación, que podrá ser especificada por el Miembro
interesado previa consulta con las organizaciones representativas de
empleadores y de trabajadores, cuando dichas organizaciones existan,
y con otros organismos apropiados.

2) Las distinciones, exclusiones o preferencias basadas en las
calificaciones exigidas para un empleo determinado no serán
consideradas como discriminación. 3) A los efectos de esta
Recomendación, los términos empleo y [ ocupación comprenden tanto
el acceso a los medios de formación profesional y la admisión en el
empleo y en las diversas ocupaciones como las condiciones de trabajo.

II. Formulación y Aplicación de la Política
2. Todo Miembro debería formular una política nacional

encaminada a impedir la discriminación en materia de empleo y de
ocupación. Esta política debería ser aplicada mediante medidas
legislativas, contratos colectivos entre las organizaciones representativas
de empleadores y de trabajadores u otros métodos compatibles con las
condiciones y las prácticas nacionales, teniendo plenamente en cuenta
los siguientes principios:

a) el fomento de la igualdad de oportunidad y de trato en materia
de empleo y ocupación es asunto de interés público;

b) todas las personas, sin discriminación, deberían gozar de
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siguientes:

i) acceso a los servicios de orientación profesional y de colocación;
ii) acceso a los medios de formación profesional y admisión en

un empleo de su propia elección, basándose en la aptitud individual
para dicha formación o empleo;

iii) ascenso de acuerdo con la conducta, experiencia, capacidad
y laboriosidad de cada persona;

iv) seguridad en el empleo;
v) remuneración por un trabajo de igual valor;
vi) condiciones de trabajo, entre ellas horas de trabajo, períodos

de descanso, vacaciones anuales pagadas, seguridad e higiene en el
trabajo, seguridad social, servicios sociales y prestaciones sociales en
relación con el empleo;

c) todos los organismos oficiales deberían aplicar una política de
empleo no discriminatoria en todas sus actividades;

d) los empleadores no deberían practicar ni tolerar
discriminaciones al contratar, formar, ascender o conservar en el empleo
a cualquier persona o al fijar sus condiciones de trabajo; al llevar a la
práctica este principio, los empleadores no deberían ser objeto de
ninguna obstrucción o intervención, directa o indirecta, por parte de
personas u organizaciones;

e) en las negociaciones colectivas y en las relaciones de trabajo,
las partes deberían respetar el principio de igualdad de oportunidades
y de trato en materia de empleo y ocupación, y cerciorarse de que los
contratos colectivos no contengan cláusulas de carácter discriminatorio
en relación con el acceso a los medios de formación, ascenso o
conservación del empleo o condiciones de trabajo;

f) las organizaciones de empleadores y de trabajadores no
deberían practicar ni tolerar discriminación alguna respecto a la
afiliación en las mismas, a la conservación de dicha afiliación o a la
participación en los asuntos sindicales.

3. Todo Miembro debería:
a) garantizar la aplicación de los principios de no discriminación:
i) respecto de los empleos sujetos al control directo de una

autoridad nacional;
ii) en las actividades de orientación profesional, formación

profesional y servicios de colocación que estén sujetas al control directo
de una autoridad nacional;

b) fomentar su cumplimiento, siempre que sea practicable y
necesario, en otros sectores de la formación profesional y del empleo y
en otros servicios de orientación profesional y de colocación, por métodos
tales como los siguientes:

i) alentando a los Estados o a las provincias de un Estado federal,
a las administraciones locales y a los organismos y empresas que sean
propiedad del Estado o estén sometidos a su control a garantizar la
aplicación de dichos principios;

ii) subordinando al cumplimiento de dichos principios la concesión
de contratos que supongan un gasto de fondos públicos;

iii) subordinando al cumplimiento de dichos principios la concesión
de subsidios a los establecimientos de formación profesional o de licencias
a los servicios privados del empleo y a los organismos de orientación
profesional privados.

4. Se deberían crear organismos apropiados, asistidos, donde
fuera posible, por comisiones consultivas compuestas de representantes
de las organizaciones de trabajadores y de empleadores, cuando dichas
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de promover la aplicación de esta política en todos los sectores del
empleo público y privado, y en particular:

a) tomar todas las medidas que tiendan a hacer comprender al
público y a que éste acepte los principios de la no discriminación;

b) recibir y examinar todas las quejas sobre la inobservancia de
la política de no discriminación, investigar tales quejas y remediar, si
fuera necesario por un procedimiento de conciliación, cualesquiera
prácticas consideradas como opuestas a esta política; y

c) examinar de nuevo toda queja que no hubiera podido resolverse
mediante el procedimiento de conciliación, y expresar las opiniones o
establecer las medidas que deban tomarse para corregir las prácticas
discriminatorias comprobadas.

5. Todo Miembro debería derogar las disposiciones legislativas y
modificar las disposiciones o prácticas administrativas que sean
incompatibles con esta política.

6. La aplicación de la política de no discriminación no debería
menoscabar las medidas especiales destinadas a satisfacer las
necesidades particulares de las personas a las que, por razones tales
como el sexo, la edad, la invalidez, las cargas de familia o el nivel
social o cultural, generalmente se les reconozca la necesidad de
protección o asistencia especial.

7. No deberían ser consideradas como discriminatorias las
medidas que afecten a una persona sobre la que recaiga sospecha
legítima de que se dedica a una actividad perjudicial a la seguridad del
Estado, o acerca de la cual se haya establecido que de hecho se dedica
a esta actividad, siempre que dicha persona tenga el derecho a recurrir
a un tribunal competente conforme a la práctica nacional.

8. Respecto de los trabajadores inmigrantes de nacionalidad
extranjera, así como de los miembros de su familia, debería prestarse
atención a las disposiciones del Convenio sobre los trabajadores
migrantes (revisada), 1949, relativas a la igualdad de trato, y a las
disposiciones de la Recomendación sobre los trabajadores migrantes
(revisado), 1949, relativas a la supresión de restricciones para la
admisión en el empleo.

9. Una colaboración permanente debería establecerse entre las
autoridades competentes, los representantes de los empleadores y de
los trabajadores y los organismos apropiados para tomar en
consideración otras medidas positivas que puedan ser necesarias, de
acuerdo con las circunstancias nacionales, para aplicar los principios de
no discriminación.

III. Coordinación de la Prevención de la Discriminación en Todos
los Campos

10. Las autoridades encargadas de la lucha contra la
discriminación en materia de empleo y ocupación deberían cooperar
estrechamente y de manera continua con las autoridades encargadas
de la lucha contra la discriminación en otros sectores, a fin de que
puedan coordinarse las medidas adoptadas a este respecto.



155155CONVENÇÃO N.100
SOBRE A IGUALDADE DE REMUNERAÇÃO

DE HOMENS E MULHERES POR TRABALHO
DE IGUAL VALOR

A Conferência Geral da Organização Internacional do Trabalho,
Convocada em Genebra pelo Conselho de Administração do Secretariado
da Organização Internacional do Trabalho e reunida, em 6 de junho de
1951, em sua Trigésima Quarta Reunião;

Tendo decidido adotar proposições relativas ao princípio da
igualdade de remuneração de homens e mulheres trabalhadores por
trabalho de igual valor, o que constitui a sétima questão da ordem do
dia da reunião;

Tendo decidido que essas proposições se revistam da forma de
uma convenção internacional, adota, no dia vinte e nove de junho do
ano de mil novecentos e cinqüenta e um, a seguinte Convenção que
pode ser citada como a Convenção sobre a Igualdade de Remuneração,
de 1951:

Artigo 1
Para os fins desta Convenção:
a) o termo remuneração compreende o vencimento ou salário

normal, básico ou mínimo, e quaisquer vantagens adicionais pagas,
direta ou indiretamente, pelo empregador ao trabalhador em espécie
ou in natura, e resultantes do emprego;

b) a expressão igual remuneração de homens e mulheres
trabalhadores por trabalho de igual valor refere-se a tabelas de
remuneração estabelecidas sem discriminação baseada em sexo.

Artigo 2
1. Todo País-membro deverá promover, por meios apropriados

aos métodos em vigor para a fixação de tabelas de remuneração, e,
na medida de sua compatibilidade com esses métodos, assegurar a
aplicação, a todos os trabalhadores, do princípio da igualdade de
remuneração de homens e mulheres trabalhadores por trabalho de
igual valor.

2. Esse princípio pode ser aplicado por meio de:
a) leis ou regulamentos nacionais;
b) mecanismos legalmente estabelecidos e reconhecidos para a

fixação de salários;
c) convenções ou acordos coletivos entre empregadores e

trabalhadores, ou
d) a combinação desses meios.
Artigo 3
1. Quando esta ação facilitar a aplicação das disposições desta

Convenção, medidas serão tomadas para promover uma avaliação
objetiva de empregos com base no trabalho a ser executado.

2. Os métodos a serem seguidos nessa avaliação serão decididos
pelas autoridades responsáveis pela fixação de tabelas de remuneração
ou, onde forem fixadas por convenções, acordos ou contratos coletivos,
pelas partes contratantes.

3. As diferenças entre as tabelas de remuneração, que
correspondem, sem consideração de sexo, a diferenças no trabalho a
ser executado, conforme verificadas por essa avaliação objetiva, não
serão consideradas como contrárias ao princípio da igualdade de
remuneração de homens e mulheres trabalhadores por trabalho de
igual valor.

Artigo 4
Todo País-membro deverá colaborar, com as organizações de
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conveniente para fazer cumprir as disposições desta Convenção.

Artigo 5
As ratificações formais desta Convenção serão comunicadas,

para registro, ao Diretor Geral do Secretariado da Organização
Internacional do Trabalho.

Artigo 6
1. Esta Convenção obrigará exclusivamente os Países-membros

da Organização Internacional do Trabalho cujas ratificações tiverem
sido registradas pelo Diretor Geral.

2. Esta Convenção entrará em vigor doze meses após a data em
que as ratificações de dois Países-membros tiverem sido registradas
pelo Diretor Geral.

3. A partir de então, esta Convenção entrará em vigor para
qualquer País-membro doze meses após a data do registro de sua
ratificação.

Artigo 7
1. As declarações enviadas ao Diretor Geral do Secretariado da

Organização Internacional do Trabalho, nos termos do Parágrafo 2 do
Artigo 35 da Constituição da Organização Internacional do Trabalho,
indicarão:

a) os territórios a respeito dos quais o País-membro interessado
compromete-se a aplicar, sem alterações, as disposições desta
Convenção;

b) os territórios a respeito dos quais assegura que as disposições
da Convenção serão aplicadas, embora sujeitas a modificações,
juntamente com os detalhes das ditas modificações;

c) os territórios a respeito dos quais a Convenção é inaplicável
e, nesse caso, as razões de sua inaplicabilidade;

d) os territórios a respeito dos quais adia suas decisões para
uma avaliação mais profunda da situação.

2. Os compromissos a que se referem as alíneas a) e b) do
Parágrafo 1 deste Artigo serão considerados como parte integrante da
ratificação e produzirão os mesmos efeitos.

3. Todo País-membro, com base nas alíneas b), c) ou d) do
Parágrafo 1 deste Artigo, poderá cancelar, em qualquer tempo, no
todo ou em parte, por uma declaração subseqüente, quaisquer
restrições feitas em sua declaração anterior

4. Todo País-membro poderá, em qualquer tempo em que a
Convenção estiver sujeita à denúncia, de acordo com as disposições do
Artigo 9°, enviar ao Diretor Geral declaração que modifique em qualquer
outro sentido os termos de qualquer declaração anterior e informe
sobre a situação atual desses territórios especificados.

Artigo 8
1. As declarações enviadas ao Diretor Geral do Secretariado da

Organização Internacional do Trabalho, nos termos do Parágrafo 4 ou 5
ou do Artigo 35 da Constituição da Organização Internacional do
Trabalho, indicarão se as disposições serão aplicadas no território
concernente sem modificações ou sujeitas a modificações; quando a
declaração indicar que as disposições da Convenção serão aplicadas
sob reserva de modificações, especificarão as modificações.

2. O País-membro ou os Países-membros ou uma autoridade em
causa poderão, em qualquer tempo, por declaração subseqüente,
renunciar total ou parcialmente ao direito de invocar qualquer
modificação indicada em declaração anterior.

3. O País-membro ou os Países-membros ou uma autoridade
internacional em causa poderão, em qualquer tempo em que esta
Convenção estiver sujeita a denúncia, de acordo com as disposições do
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outro sentido os termos de qualquer declaração anterior e informe
sobre a situação atual com referência à aplicação da Convenção.

Artigo 9
1. O País-membro que ratificar esta Convenção poderá denunciá-

la ao final de um período de dez anos, a contar da data de sua entrada
em vigor, mediante comunicação, para registro, ao Diretor Geral do
Secretariado da Organização Internacional do Trabalho. A denúncia não
produzirá efeito antes de se completar um ano a contar da data de seu
registro.

2. Todo País-membro que ratificar esta Convenção e que, no
prazo de um ano após expirado o período de dez anos referido no
parágrafo anterior, não tiver exercido o direito de denúncia previsto
neste Artigo, ficará obrigado a um novo período de dez anos e, daí em
diante, poderá denunciar esta Convenção ao final de cada período de
dez anos, nos termos deste Artigo.

Artigo 10
1. O Diretor Geral do Secretariado da Organização Internacional

do Trabalho dará ciência a todos os Países-membros da Organização do
registro de todas as ratificações, declarações e denúncias que lhe forem
comunicadas pelos Países-membros da Organização.

2. Ao notificar os Países-membros da Organização sobre o registro
da segunda ratificação que lhe tiver sido comunicada, o Diretor Geral
lhes chamará a atenção para a data em que a Convenção entrará em
vigor.

Artigo 11
O Diretor Geral do Secretariado dá Organização Internacional do

Trabalho comunicará ao Secretário Geral da Organização das Nações
Unidas, para registro, em conformidade com o Artigo 102 da Carta
das Nações Unidas, informações circunstanciadas de todas as
ratificações, decl ações e atos de denúncia por ele registrados, nos
termos do disposto nos artigos anteriores.

Artigo 12
Quando considerar necessário, o Conselho de Administração do

Secretariado da Organização Internacional do Trabalho encaminhará
relatório à Conferência Geral sobre o desempenho desta Convenção e
examinará a conveniência de incluir na ordem do dia da Conferência a
questão de sua revisão total ou parcial.

Artigo 13
1. No caso de adotar a Conferencia uma nova convenção, que

reveja total ou parcialmente esta Convenção, a menos que a nova
convenção disponha de outro modo,

a) a ratificação, por um País-membro,da nova convenção revista
implicará, ipso jure, a partir do momento em que entrar em vigor a
Convenção revista, a denúncia imediata desta Convenção, não obstante
as disposições constantes do Artigo 9 supra;

b) a partir da data de entrada em vigor da convenção revista,
esta Convenção deixará de estar sujeita a ratificação pelos Países-
membros.

2. Esta Convenção continuará de qualquer maneira em vigor, na
sua forma e conteúdo, para os Países membros que a ratificaram, mas
não ratificarem a Convenção revista.

Artigo 14
As versões em inglês e francês do texto desta Convenção são

igualmente oficiais.
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FUNDAMENTAIS NO TRABALHO

Considerando que a criação da OIT procede da convicção de que
a justiça social é essencial para garantir uma paz universal e
permanente;

Considerando que o crescimento econômico é essencial, mas
insuficiente, para assegurar a eqüidade, o progresso social e a
erradicação da pobreza, o que confirma a necessidade de que a OIT
promova políticas sociais sólidas, a justiça e instituições democráticas;

Considerando, portanto, que a OIT deve hoje, mais do que nunca,
mobilizar o conjunto de seus meios de ação normativa, de cooperação
técnica e de investigação em todos os âmbitos de sua competência, e
em particular no âmbito do emprego, a formação profissional e as
condições de trabalho, a fim de que no âmbito de uma estratégia
global de desenvolvimento econômico e social, as políticas econômicas
e sociais se reforcem mutuamente com vistas à criação de um
desenvolvimento sustentável de ampla base; Considerando que a OIT
deveria prestar especial atenção aos problemas de pessoas com
necessidades sociais especiais, em particular os desempregados e os
trabalhadores migrantes, mobilizar e estimular os esforços nacionais,
regionais e internacionais encaminhados à solução de seus problemas,
e promover políticas eficazes destinadas à criação de emprego;

Considerando que, com o objetivo de manter o vínculo entre
progresso social e crescimento econômico, a garantia dos princípios e
direitos fundamentais no trabalho reveste uma importância e um
significado especiais ao assegurar aos próprios interessados a
possibilidade de reivindicar livremente e em igualdade de oportunidades
uma participação justa nas riquezas a cuja criação têm contribuído,
assim como a de desenvolver plenamente seu potencial humano;

Considerando que a OIT é a organização internacional com
mandato constitucional e o órgão competente para estabelecer Normas
Internacionais do Trabalho e ocupar-se das mesmas, e que goza de
apoio e reconhecimento universais na promoção dos direitos
fundamentais no trabalho como expressão de seus princípios
constitucionais;

Considerando que numa situação de crescente interdependência
econômica urge reafirmar a permanência dos princípios e direitos
fundamentais inscritos na Constituição da Organização, assim como
promover sua aplicação universal;

A Conferência Internacional do Trabalho,

1. Lembra:
a) que no momento de incorporar-se livremente à OIT, todos os

Membros aceitaram os princípios e direitos enunciados em sua
Constituição e na Declaração de Filadélfia, e se comprometeram a
esforçar-se por alcançar os objetivos gerais da Organização na medida
de suas possibilidades e atendendo a suas condições específicas;

b) que esses princípios e direitos têm sido expressados e
desenvolvidos sob a forma de direitos e obrigações específicos em
convenções que foram reconhecidas como fundamentais dentro e fora
da Organização.

2. Declara que todos os Membros, ainda que não tenham ratificado
as convenções aludidas, têm um compromisso derivado do fato de
pertencer à 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:
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negociação coletiva;

b) a eliminação de todas as formas de trabalho forçado ou
obrigatório;

c) a abolição efetiva do trabalho infantil; e
d) a eliminação da discriminação em matéria de emprego e

ocupação.

3. Reconhece a obrigação da Organização de ajudar a seus
Membros, em resposta às necessidades que tenham sido estabelecidas
e expressadas, a alcançar esses objetivos fazendo pleno uso de seus
recursos constitucionais, de funcionamento e orçamentários, incluída
a mobilização de recursos e apoio externos, assim como estimulando a
outras organizações internacionais com as quais a OIT tenha estabelecido
relações, de conformidade com o artigo 12 de sua Constituição, a
apoiar esses esforços:

a) oferecendo cooperação técnica e serviços de assessoramento
destinados a promover a ratificação e aplicação das convenções
fundamentais;

b) assistindo aos Membros que ainda não estão em condições de
ratificar todas ou algumas dessas convenções em seus esforços por
respeitar, promover e tornar realidade os princípios relativos aos direitos
fundamentais que são objeto dessas convenções; e

c) ajudando aos Membros em seus esforços por criar um meio
ambiente favorável de desenvolvimento econômico e social.

4. Decide que, para tornar plenamente efetiva a presente
Declaração, implementar-se-á um seguimento promocional, que seja
crível e eficaz, de acordo com as modalidades que se estabelecem no
anexo que será considerado parte integrante da Declaração.

5. Sublinha que as normas do trabalho não deveriam utilizar-se
com fins comerciais protecionistas e que nada na presente Declaração
e seu seguimento poderá invocar-se nem utilizar-se de outro modo
com esses fins; ademais, não deveria de modo algum colocar-se em
questão a vantagem comparativa de qualquer país sobre a base da
presente Declaração e seu seguimento.

Anexo
Seguimento da Declaração
I.OBJETIVO GERAL
1. O objetivo do seguimento descrito a seguir é estimular os

esforços desenvolvidos pelos Membros da Organização com o objetivo
de promover os princípios e direitos fundamentais consagrados na
Constituição da OIT e a Declaração de Filadélfia, que a Declaração
reitera.

2. De conformidade com este objetivo estritamente promocional,
o presente seguimento deverá contribuir a identificar os âmbitos em
que a assistência da Organização, por meio de suas atividades de
cooperação técnica, possa resultar útil a seus Membros com o fim de
ajudá-los a tornar efetivos esses princípios e direitos fundamentais.
Não poderá substituir os mecanismos de controle estabelecidos nem
obstar seu funcionamento; por conseguinte, as situações particulares
próprias ao âmbito desses mecanismos não poderão discutir-se ou
rediscutir-se no âmbito do referido seguimento.

3. Os dois aspectos do presente seguimento, descritos a seguir,
recorrerão aos procedimentos existentes; o seguimento anual relativo
às convenções não ratificadas somente suporá certos ajustes às atuais
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e o relatório global permitirá otimizar os resultados dos procedimentos
realizados em cumprimento da Constituição.

II. SEGUIMENTO ANUAL RELATIVO ÀS CONVENÇÕES
FUNDAMENTAIS NÃO RATIFICADAS

A. Objeto e âmbito de aplicação
1. Seu objetivo é proporcionar uma oportunidade de seguir a

cada ano, mediante um procedimento simplificado que substituirá o
procedimento quadrienal introduzido em 1995 pelo Conselho de
Administração, os esforços desenvolvidos de acordo com a Declaração
pelos Membros que não ratificaram ainda todas as convenções
fundamentais.

2. O seguimento abrangerá a cada ano as quatro áreas de
princípios e direitos fundamentais enumerados na Declaração.

B. Modalidades
1. O seguimento terá como base relatórios solicitados aos

Membros em virtude do artigo 19, parágrafo 5, e) da Constituição. Os
formulários de memória serão estabelecidos com a finalidade de obter
dos governos que não tiverem ratificado alguma das convenções
fundamentais, informação sobre as mudanças que ocorreram em sua
legislação e sua prática, considerando o artigo 23 da Constituição e a
prática estabelecida.

2. Esses relatórios, recopilados pela Repartição, serão examinadas
pelo Conselho de Administração.

3. Com o fim de preparar uma introdução à compilação dos
relatórios assim estabelecida, que permita chamar a atenção sobre os
aspectos que mereçam em seu caso uma discussão mais detalhada, a
Repartição poderá recorrer a um grupo de peritos nomeados com este
fim pelo Conselho de Administração.

4. Deverá ajustar-se o procedimento em vigor do Conselho de
Administração para que os Membros que não estejam nele
representados possam proporcionar, da maneira mais adequada, os
esclarecimentos que no seguimento de suas discussões possam resultar
necessárias ou úteis para completar a informação contida em suas
memórias.

III. RELATÓRIO GLOBAL

A. Objeto e âmbito de aplicação
1. O objeto deste relatório é facilitar uma imagem global e

dinâmica de cada uma das categorias de princípios e direitos
fundamentais observada no período quadrienal anterior, servir de base
à avaliação da eficácia da assistência prestada pela Organização e
estabelecer as prioridades para o período seguinte mediante programas
de ação em matéria de cooperação técnica destinados a mobilizar os
recursos internos e externos necessários a respeito.

2. O relatório tratará sucessivamente cada ano de uma das quatro
categorias de princípios e direitos fundamentais.

B. Modalidades
1. O relatório será elaborado sob a responsabilidade do Diretor-

Geral sobre a base de informações oficiais ou reunidas e avaliadas de
acordo com os procedimentos estabelecidos. Em relação aos países
que ainda não ratificaram as convenções fundamentais, referidas
informações terão como fundamento, em particular, no resultado do
seguimento anual antes mencionado. No caso dos Membros que tenham
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como base, em particular, os relatórios (memórias) tal como são
apresentados e tratados em virtude do artículo 22 da Constituição.

2. Este relatório será apresentado à Conferência como um
relatório do Diretor-Geral para ser objeto de uma discussão tripartite.
A Conferência poderá tratá-lo de um modo distinto do inicialmente
previsto para os relatórios aos que se refere o artigo 12 de seu
Regulamento, e poderá fazê-lo numa sessão separada dedicada
exclusivamente a esse informe ou de qualquer outro modo apropriado.
Posteriormente, corresponderá ao Conselho de Administração, durante
uma de suas reuniões subseqüentes mais próximas, tirar as conclusões
de referido debate no relativo às prioridades e aos programas de ação
em matéria de cooperação técnica que deva implementar durante o
período quadrienal correspondente.

IV.FICA ENTENDIDO QUE:
1. O Conselho de Administração e a Conferência deverão examinar

as emendas que resultem necessárias a seus regulamentos respectivos
para executar as disposições anteriores.

2. A Conferência deverá, em determinado momento, reexaminar
o funcionamento do presente seguimento considerando a experiência
adquirida, com a finalidade de comprovar si este mecanismo está
ajustado convenientemente ao objetivo enunciado na Parte I.

3. O texto anterior é o texto da Declaração da OIT relativa aos
princípios e direitos fundamentais no trabalho e seu seguimento
devidamente adotada pela Conferência Geral da Organização
Internacional do Trabalho durante a Octogésima sexta reunião, realizada
em Genebra e cujo encerramento foi declarado em 18 de junho de
1998.

É FÉ DO QUAL foi assinado neste décimo nono dia de junho de
1998.

Presidente da Conferência
JEAN-JACQUES OECHSLIN

O Diretor Geral da Oficina Internacional do Trabalho
MICHEL HANSENNE



162162CONSTITUIÇÃO DA ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL
DO TRABALHO (OIT)

O texto em vigor da Constituição da Organização Internacional
do Trabalho foi aprovado na 29ª reunião da Conferência Internacional
do Trabalho (Montreal — 1946) e tem, como anexo, a Declaração
referente aos fins e objetivos da Organização, que fora aprovada na
26ª reunião da Conferência (Filadélfia — 1944).

A Constituição, assim revista, substituiu a adotada em 1919 e
que fora emendada em 1922, 1934 e 1945. Sua vigência teve início em
20 de abril de 1948.

O Brasil ratificou o instrumento de emenda da Constituição da
OIT em 13 de abril de 1948, conforme Decreto de Promulgação n.
25.696, de 20 de outubro de 1948. O texto constitucional que
reproduzimos neste livro corresponde à revisão de 1946, com as emendas
de 1953, 1962 e 1972, todas em vigor no âmbito internacional e
ratificadas pelo Brasil. Em 1964 foi aprovada uma emenda ao art. 35,
que, todavia, ainda não obteve o número de ratificações necessário
para gerar sua vigência. E, em 1986, a 72ª reunião da Conferência,
realizada em Genebra, aprovou ampla revisão da Constituição (arts.
1, 3, 6, 7, 8, 13, 16, 17, 19, 21 e 36), que também não entrou em
vigor, pois o instrumento de emenda ainda não foi ratificado por dois
terços dos Estados- Membros da OIT, incluídos, entre estes, cinco dos
dez países de maior importância industrial (o Brasil é um deles), tal
como exige o art. 36 do texto vigente.

INSTRUMENTO PARA A EMENDA DA CONSTITUIÇÃO DA
ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO

“A Conferência Geral da Organização Internacional do Trabalho,
Convocada pelo Conselho de Administração da Repartição Internacional
do Trabalho e reunida em Montreal a 19 de setembro de 1946, em sua
vigésima nona sessão,

Após haver decidido adotar determinadas propostas para a
emenda da Constituição da Organização Internacional do Trabalho,
questão compreendida no segundo item da ordem do dia da sessão,

Adota, aos nove de outubro de mil novecentos e quarenta e
seis, o instrumento seguinte para a emenda da Constituição da
Organização Internacional do Trabalho, instrumento que será
denominado: Instrumento para a Emenda da Constituição da
Organização Internacional do Trabalho, 1946.

[...]

Artigo 19

1. Se a Conferência pronunciar-se pela aceitação de propostas
relativas a um assunto na sua ordem do dia, deverá decidir se essas
propostas tomarão a forma: a) de uma convenção internacional; b) de
uma recomendação, quando o assunto tratado, ou um de seus aspectos
não permitir a adoção imediata de uma convenção.

2. Em ambos os casos, para que uma convenção ou uma
recomendação seja aceita em votação final pela Conferência, são
necessários dois terços dos votos presentes.

3. A Conferência deverá, ao elaborar uma convenção ou uma
recomendação de aplicação geral, levar em conta os países que se
distinguem pelo clima, pelo desenvolvimento incompleto da organização
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deverá sugerir as modificações que correspondem, a seu ver, às condições
particulares desses países.

4. Dois exemplares da convenção ou da recomendação serão
assinados pelo Presidente da Conferência e pelo Diretor-Geral. Um
destes exemplares será depositado nos arquivos da Repartição
Internacional do Trabalho e o outro entregue ao Secretário-Geral das
Nações Unidas. O Diretor-Geral remeterá a cada um dos Estados-
Membros uma cópia autêntica da convenção ou da recomendação.

5. Tratando-se de uma convenção:
a) será dado a todos os Estados-Membros conhecimento da

convenção para fins de ratificação;
b) cada um dos Estados-Membros compromete-se a submeter,

dentro do prazo de um ano, a partir do encerramento da sessão da
Conferência (ou, quando, em razão de circunstâncias excepcionais, tal
não for possível, logo que o seja, sem nunca exceder o prazo de 18
meses após o referido encerramento), a convenção à autoridade ou
autoridades em cuja competência entre a matéria, a fim de que estas
a transformem em lei ou tomem medidas de outra natureza;

c) os Estados-Membros darão conhecimento ao Diretor-Geral da
Repartição Internacional do Trabalho das medidas tomadas, em virtude
do presente artigo, para submeter a convenção à autoridade ou
autoridades competentes, comunicando-lhe, também, todas as
informações sobre as mesmas autoridades e sobre as decisões que
estas houverem tomado;

d) o Estado-Membro que tiver obtido o consentimento da
autoridade, ou autoridades competentes, comunicará ao Diretor-Geral
a ratificação formal da convenção e tomará as medidas necessárias
para efetivar as disposições da dita convenção;

e) quando a autoridade competente não der seu assentimento a
uma convenção, nenhuma obrigação terá o Estado-Membro a não ser
a de informar o Diretor-Geral da Repartição Internacional do Trabalho
— nas épocas que o Conselho de Administração julgar convenientes —
sobre a sua legislação e prática observada relativamente ao assunto de
que trata a convenção. Deverá, também, precisar nestas informações
até que ponto aplicou, ou pretende aplicar, dispositivos da convenção,
por intermédio de leis, por meios administrativos, por força de contratos
coletivos, ou, ainda, por qualquer outro processo, expondo, outrossim,
as dificuldades que impedem ou retardam a ratificação da convenção.

6. Em se tratando de uma recomendação:
a) será dado conhecimento da recomendação a todos os Estados-

Membros, a fim de que estes a considerem, atendendo à sua efetivação
por meio de lei nacional ou por outra qualquer forma;

b) cada um dos Estados-Membros compromete-se a submeter,
dentro do prazo de um ano a partir do encerramento da sessão da
Conferência (ou, quando, em razão de circunstâncias excepcionais, tal
não for possível, logo que o seja, sem nunca exceder o prazo de 18
meses após o referido encerramento), a recomendação à autoridade
ou autoridades em cuja competência entre a matéria, a fim de que
estas a transformem em lei ou tomem medidas de outra natureza;

c) os Estados-Membros darão conhecimento ao Diretor-Geral da
Repartição Internacional do Trabalho das medidas tomadas, em virtude
do presente artigo, para submeter a recomendação à autoridade ou
autoridades competentes, comunicando-lhe, também as decisões que
estas houverem tomado;

d) além da obrigação de submeter a recomendação à autoridade
ou autoridades competentes, o Membro só terá a de informar o Diretor-
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Conselho de Administração julgar convenientes – sobre a sua legislação
e prática observada relativamente ao assunto de que trata a
recomendação. Deverá também precisar nestas informações até que
ponto aplicou ou pretende aplicar dispositivos da recomendação, e
indicar as modificações destes dispositivos que sejam ou venham a ser
necessárias para adotá-los ou aplicá-los.

7-. No caso de um Estado federado serão aplicados os dispositivos
seguintes:

a) as obrigações do Estado federado serão as mesmas que as
dos Membros que o não forem, no tocante às convenções e às
recomendações para as quais o Governo Federal considere que, de
acordo com o seu sistema constitucional, é adequada uma ação federal;

b) no que disser respeito às convenções e recomendações para
as quais o Governo Federal considere que, de acordo com o seu sistema
constitucional, uma ação da parte dos Estados, das províncias ou dos
cantões que o compõem, é – relativamente a alguns ou a todos os
pontos — mais adequada do que uma ação federal, o referido Governo
deverá:

I) concluir, segundo a sua própria constituição e as dos Estados
componentes, províncias ou cantões interessados, acordos efetivos para
que tais convenções ou recomendações sejam, no prazo máximo de 18
meses após o encerramento da  sessão da Conferência, submetidas às
devidas autoridades federais ou às dos Estados competentes, províncias
ou cantões, para fins de uma ação legislativa ou outra de qualquer
natureza;

II) tomar as necessárias medidas — sob reserva do consentimento
dos Governos dos Estados componentes, províncias ou cantões
interessados — para que, periodicamente, as autoridades federais, de
um lado e de outro, a dos Estados componentes, províncias ou cantões,
se consultem reciprocamente, a fim de empreenderem uma ação
coordenada no sentido de tornarem efetivos, em todo o país, os
dispositivos destas convenções e recomendações;

III) informar o Diretor-Geral da Repartição Internacional do
Trabalho das medidas tomadas, em virtude do presente artigo, para
submeter tais convenções e

recomendações às devidas autoridades federais, às dos Estados
componentes, províncias ou cantões, comunicando-lhe todas as
informações sobre as autoridades consideradas como legítimas e sobre
as decisões que estas houverem tomado;

IV) relativamente a uma convenção não ratificada, informar o
Diretor-Geral da Repartição Internacional do Trabalho, nas épocas que
o Conselho de Administração julgar convenientes, sobre a legislação da
federação, dos Estados constituintes, das províncias ou dos cantões, e
sobre a prática, por umas e outros, observada, relativamente ao assunto
de que trata essa convenção. Deverá, também, precisar até que ponto
deu-se ou se pretende dar aplicação a dispositivos da mesma convenção,
por intermédio de leis, por meios administrativos, por força de contratos
coletivos, ou, ainda por qualquer outro processo;

V) relativamente a uma recomendação, informar o Diretor-Geral
da Repartição Internacional do Trabalho, nas épocas que o Conselho de
Administração julgar convenientes, sobre a legislação da federação,
dos Estados constituintes, das províncias ou dos cantões, e sobre a
prática, por umas e outros, observada relativamente ao assunto de que trata
essa recomendação. Deverá, também, precisar, nestas informações, até
que ponto deu-se ou se pretende dar aplicação a dispositivos da recomendação,
indicando as modificações destes dispositivos que sejam ou venham a ser
necessárias para adotá-los ou aplicá-los.
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ou recomendação, ou a ratificação, por um Estado-Membro, de uma
convenção, deverão ser consideradas como afetando qualquer lei,
sentença, costumes ou acordos que assegurem aos trabalhadores
interessados condições mais favoráveis que as previstas pela convenção
ou recomendação.

[...]

Artigo 22
Os Estados-Membros comprometem-se a apresentar à Repartição

Internacional do Trabalho um relatório anual sobre as medidas por eles
tomadas para execução das convenções a que aderiram. Esses relatórios
serão redigidos na forma indicada pelo Conselho de Administração e
deverão conter as informações pedidas por este Conselho.

Artigo 23
1. O Diretor-Geral apresentará à Conferência, na sessão seguinte,

um resumo das informações e dos relatórios que, de acordo com os
artigos 19 e 22, lhe houverem sido transmitidos.

2.  Os Estados-Membros remeterão às  organizações
representativas, reconhecidas como tais, para os fins mencionados no
art. 3º, cópia das informações e dos relatórios transmitidos ao Diretor-
Geral, de acordo com os arts. 19 e 22.

Artigo 24
Toda reclamação, dirigida à Repartição Internacional do Trabalho,

por uma organização profissional de empregados ou de empregadores,
e segundo a qual um dos Estados-Membros não tenha assegurado
satisfatoriamente a execução de uma convenção a que o dito Estado
haja aderido, poderá ser transmitida pelo Conselho de Administração
ao Governo em questão e este poderá ser convidado a fazer, sobre a
matéria, a declaração que julgar conveniente.

Artigo 25
Se nenhuma declaração for enviada pelo Governo em questão,

num prazo razoável , ou se a declaração recebida não parecer
satisfatória ao Conselho de Administração, este último terá o direito
de tornar pública a referida reclamação e, segundo o caso, a resposta
dada.

Artigo 26
1. Cada Estado-Membro poderá enviar uma queixa à Repartição

Internacional do Trabalho contra outro Estado-Membro que, na sua
opinião, não houver assegurado satisfatoriamente a execução de uma
convenção que um e outro tiverem ratificado em virtude dos artigos
precedentes.

2. O Conselho de Administração poderá, se achar conveniente,
antes de enviar a questão a uma comissão de inquérito, segundo o
processo indicado adiante, pôr-se em comunicação com o Governo
visado pela queixa, do modo indicado no art. 24.

3. Se o Conselho de Administração não julgar necessário
comunicar a queixa ao Governo em questão, ou, se essa comunicação,
havendo sido feita, nenhuma resposta que satisfaça o referido Conselho,
tiver sido recebida dentro de um prazo razoável, o Conselho poderá
constituir uma comissão de inquérito que terá a missão de estudar a
reclamação e apresentar parecer a respeito.

4. O Conselho também poderá tomar as medidas
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delegado à Conferência.

5. Quando uma questão suscitada nos termos dos arts. 25 ou
26, for levada ao Conselho de Administração, o Governo em causa, se
não tiver representante junto àquele, terá o direito de designar um
delegado para tomar parte nas deliberações do mesmo, relativas ao
caso. A data de tais deliberações será comunicada em tempo oportuno
ao Governo em questão.

Artigo 27
No caso de ser enviada uma queixa em virtude do art. 26, a

uma Comissão de Inquérito, todo Estado-Membro, nela diretamente
interessado ou não, comprometer-se-á a pôr à disposição da Comissão todas
as informações que se acharem em seu poder relativas ao objeto da queixa.

Artigo 28
A Comissão de Inquérito, após exame aprofundado da queixa,

redigirá um relatório do qual constarão não só suas verificações sobre
todos os pontos que permitam bem medir o valor da contestação,
como, também, as medidas que recomenda para dar satisfação ao
Governo queixoso e os prazos, dentro dos quais, as mesmas medidas
devam ser postas em execução.

Artigo 29
1. O Diretor-Geral da Repartição Internacional do Trabalho

transmitirá o relatório da Comissão de Inquérito ao Conselho de
Administração e a cada Governo interessado no litígio, assegurando a
sua publicação.

2. Cada Governo interessado deverá comunicar ao Diretor-Geral
da Repartição Internacional do Trabalho, dentro do prazo de três meses,
se aceita ou não as recomendações contidas no relatório da Comissão,
e, em caso contrário , se deseja que a divergência seja submetida à
Corte Internacional de Justiça.

Artigo 30
Caso um dos Estados-Membros não tome, relativamente a uma

convenção ou a uma recomendação, as medidas prescritas nos
parágrafos 5 b, 6 b, ou 7 b, I do art. 19, qualquer outro Estado-
Membro terá o direito de levar a questão ao Conselho de Administração.
O Conselho de Administração submeterá o assunto à Conferência, na
hipótese de julgar que o Membro não tomou as medidas prescritas.

Artigo 31
Será inapelável a decisão da Corte Internacional de Justiça sobre uma

queixa ou questão que lhe tenha sido submetida, conforme o art. 29.

Artigo 32
As conclusões ou recomendações eventuais da Comissão de

Inquérito poderão ser confirmadas, alteradas ou anuladas pela Corte
Internacional de Justiça.

Artigo 33
Se um Estado-Membro não se conformar, no prazo prescrito,

com as recomendações eventualmente contidas no relatório da Comissão
de Inquérito, ou na decisão da Corte Internacional de Justiça, o Conselho
de Administração poderá recomendar à Conferência a adoção de
qualquer medida que lhe pareça conveniente para assegurar a execução
das mesmas recomendações.
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168168CONVENÇÃO INTERNACIONAL SOBRE A ELIMINAÇÃO DE TODAS AS
FORMAS DE DISCRIMINAÇÃO RACIAL

Adotada e aberta à assinatura e ratificação pela Resolução 2.106-
A (XX), da Assembléia Geral das Nações Unidas, de 21 de dezembro de
1965.

Os Estados Partes na presente Convenção, considerando que a
Carta das Nações Unidas fundamenta-se em princípios de dignidade e
igualdade inerentes a todos os seres humanos, e que todos os Estados-
Membros comprometeram-se a agir, separada ou conjuntamente, para
alcançar um dos propósitos das Nações Unidas, que é o de promover e
encorajar o respeito universal e efetivo pelos direitos humanos e
liberdades fundamentais para todos, sem discriminação de raça, sexo,
idioma ou religião;

Considerando que a Declaração Universal dos Direitos Humanos
proclama que todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e
direitos e que cada indivíduo pode valer-se de todos os direitos nela
estabelecidos, sem distinção de qualquer espécie, principalmente de
raça, cor ou origem nacional;

Considerando que todos os homens são iguais perante a lei e
têm direito a igual proteção contra qualquer discriminação e contra
todo incitamento à discriminação;

Considerando que as Nações Unidas condenaram o colonialismo
e todas as práticas de segregação e discrimação que o acompanham,
em qualquer forma e onde quer que existam, e que a Declaração sobre
a Outorga de Independência aos Países e Povos Coloniais, de 14 de
dezembro de 1960 (Resolução 1.514 {XV} da Assembléia Geral), afirmou
e proclamou solenemente a necessidade de colocar-lhes fim, de forma
rápida e incondicional; considerando que a Declaração das Nações Unidas
sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, de 20
de novembro de 1963 (Resolução 1.904 {XVIII} da Assembléia Geral),
afirma solenemente a necessidade de se eliminar rapidamente todas
as formas e todas as manifestações de discriminação racial através do
mundo e de assegurar a compreensão e o respeito à dignidade da
pessoa humana;

Convencidos de que todas as doutrinas de superioridade
fundamentadas em diferenças raciais são cientificamente falsas,
moralmente condenáveis, socialmente injustas e perigosas, e que não
existe justificativa, onde quer que seja, para a discriminação racial,
nem na teoria e tampouco na prática;

Reafirmando que a discriminação entre os seres humanos por
motivos de raça, cor ou origem étnica é um obstáculo às relações
amigáveis e pacíficas entre as nações e é capaz de perturbar a paz e a
segurança entre os povos, bem como a coexistência harmoniosa de
pessoas dentro de um mesmo Estado;

Convencidos de que a existência de barreiras raciais é incompatível
com os ideais de qualquer sociedade humana;

Alarmados por manifestações de discriminação racial ainda
existentes em algumas áreas do mundo e com políticas governamentais
baseadas em superioridade ou ódio racial, tais como as políticas de
apartheid, segregação ou separação;

Resolvidos a adotar todas as medidas necessárias para eliminar
rapidamente todas as formas e todas as manifestações de discriminação
racial, e a prevenir e combater as doutrinas e práticas racistas com o
objetivo de favorecer o bom entendimento entre as raças e conceber
uma comunidade internacional livre de todas as formas de segregação
e discriminação racial;
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Ocupação, adotada pela Organização Internacional do Trabalho em 1958,
e a Convenção pela Luta Contra a Discriminação no Ensino, adotada
pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a
Cultura em 1960;

Desejando efetivar os princípios estabelecidos na Declaração das
Nações Unidas sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação
Racial e assegurar o mais rapidamente possível a adoção de medidas
práticas para esse fim,

Acordam no seguinte:
PARTE I
Artigo I
1. Na presente Convenção, a expressão “discriminação racial”

significa qualquer distinção, exclusão, restrição ou preferência fundadas
na raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica que tenha por
fim ou efeito anular ou comprometer o reconhecimento, o gozo ou o
exercício, em igualdade de condições, dos direitos humanos e das
liberdades fundamentais nos domínios político, econômico, social,
cultural ou em qualquer outro domínio da vida pública.

2. Esta Convenção não se aplicará às distinções, exclusões,
restrições ou preferências estabelecidas por um Estado Parte entre
cidadãos e não-cidadãos seus.

3. Nenhuma disposição da presente Convenção poderá ser
interpretada como atentando, sob qualquer forma, contra as disposições
legais dos Estados Partes relativas a nacionalidade, cidadania e
naturalização, desde que essas disposições não sejam discriminatórias
contra qualquer nacionalidade em particular. 4. Medidas especiais
tomadas com o objetivo precípuo de assegurar, de forma conveniente,
o progresso de certos grupos sociais ou étnicos ou de indivíduos que
necessitem de proteção para poderem gozar e exercitar os direitos
humanos e as liberdades fundamentais em igualdade de condições,
não serão consideradas medidas de discriminação racial, desde que
não conduzam à manutenção de direitos separados para diferentes
grupos raciais e não prossigam após terem sido atingidos os seus
objetivos.

Artigo II
1. Os Estados Partes condenam a discriminação racial e

comprometem-se a adotar, por todos os meios apropriados e sem
demora, uma política de eliminação de todas as formas de discriminação
racial, e de promoção da harmonia entre todas as raças, e, para este
fim:

a) Os Estados Partes comprometem-se a não apoiar qualquer
ato ou prática de discriminação racial contra pessoas, grupos de pessoas
ou instituições, e a proceder de modo que todas as autoridades e
instituições públicas, nacionais e locais se conformem com esta
obrigação;

b) Os Estados Partes comprometem-se a não incitar, defender
ou apoiar a discriminação racial praticada por qualquer pessoa ou
organização;

c) Os Estados Partes devem tomar medidas eficazes a fim de
rever as políticas governamentais nacionais e locais e para modificar,
revogar ou anular as leis e qualquer disposição regulamentar que tenha
como efeito criar a discriminação racial ou perpetuá-la onde já existir;

d) Os Estados Partes devem, por todos os meios apropriados -
inclusive, se as circunstâncias o exigirem, com medidas legislativas -,
proibir a discriminação racial praticada por quaisquer pessoas, grupos
ou organizações, pondo-lhe um fim;

e) Os Estados Partes comprometem-se a favorecer, quando for
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meios próprios, visando suprimir as barreiras entre as raças e a
desencorajar o que tende a reforçar a divisão racial.

2. Os Estados Partes adotarão, se as circunstâncias assim o
exigirem, nos campos social, econômico, cultural e outros, medidas
especiais e concretas para assegurar adequadamente o desenvolvimento
ou a proteção de certos grupos raciais ou de indivíduos pertencentes a
esses grupos com o propósito de garantir-lhes, em igualdade de
condições, o pleno exercício dos direitos humanos e das liberdades
fundamentais. Essas medidas não poderão, em hipótese alguma, ter o
escopo de conservar direitos desiguais ou diferenciados para os diversos
grupos raciais depois de alcançados os objetivos perseguidos.

Artigo III

Os Estados Partes condenam especialmente a segregação racial
e o apartheid e comprometem-se a prevenir, proibir e eliminar nos
territórios sob sua jurisdição todas as práticas dessa natureza.

Artigo IV

Os Estados Partes condenam toda propaganda e todas as
organizações que se inspiram em idéias ou teorias cujo fundamento
seja a superioridade de uma raça ou de um grupo de pessoas de uma
certa cor ou de uma certa origem étnica, ou que pretendam justificar
ou encorajar qualquer forma de ódio e de discriminação raciais,
comprometendo-se a adotar imediatamente medidas positivas
destinadas a eliminar qualquer incitação a tal discriminação e, para
esse fim, tendo em vista os princípios formulados na Declaração
Universal dos Direitos Humanos e os direitos expressamente enunciados
no artigo V da presente Convenção, comprometem-se, nomeadamente:

a) a declarar como delitos puníveis por lei qualquer difusão de
idéias que estejam fundamentadas na superioridade ou ódio raciais,
quaisquer incitamentos à discriminação racial, bem como atos de
violência ou provocação destes atos, dirigidos contra qualquer raça ou
grupo de pessoas de outra cor ou de outra origem étnica, como também
a assistência prestada a atividades racistas, incluindo seu financiamento;

b) a declarar ilegais e a proibir as organizações, assim como as
atividades de propaganda organizada e qualquer outro tipo de atividade
de propaganda, que incitem à discriminação racial e que a encorajem,
e a declarar delito punível por lei a participação nessas organizações
ou nessas atividades;

c) a não permitir que as autoridades públicas nem as instituições
públicas, nacionais ou locais, incitem à discriminação racial ou a
encorajem.

Artigo V

De acordo com as obrigações fundamentais enunciadas no artigo
2 desta Convenção, os Estados Partes comprometem-se a proibir e a
eliminar a discriminação racial sob todas as suas formas e a garantir o
direito de cada um à igualdade perante a lei, sem distinção de raça,
de cor ou de origem nacional ou étnica, nomeadamente no gozo dos
seguintes direitos:

a) direito de recorrer a um tribunal ou a qualquer outro órgão
de administração da justiça;

b) direito à segurança da pessoa e à proteção do Estado contra
violência ou lesão corporal cometida por funcionários do Governo ou
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c) direitos políticos, especialmente o de participar de eleições -

votando e sendo votado - através de sufrágio universal e igual, direito
de tomar parte no governo assim como na direção dos assuntos públicos
em todos os escalões, e direito de ter acesso em igualdade de condições
às funções públicas;

d) outros direitos civis, nomeadamente:
(i) direito de circular livremente e de escolher sua residência no

interior de um Estado;
(ii) direito de deixar qualquer país, inclusive o seu, e de regressar

ao mesmo;
(iii) direito a uma nacionalidade;
(iv) direito ao casamento e à escolha do cônjuge;
(v) direito de qualquer pessoa, tanto individualmente como em

associação com outras, à propriedade;
(vi) direito de herdar;
(vii) direito à liberdade de pensamento, de consciência e de

religião;
(viii) direito à liberdade de opinião e de expressão;
(ix) direito à liberdade de reunião e de associação pacíficas; e)

direitos econômicos, sociais e culturais, nomeadamente:
(i) direitos ao trabalho, à livre escolha do trabalho, a condições

equitativas e satisfatórias de trabalho, à proteção contra o desemprego,
a um salário igual para um trabalho igual, a uma remuneração eqüitativa
e satisfatória;

(ii) direito de fundar sindicatos e de filiar-se a eles;
(iii) direito à habitação;
(iv) direito à saúde, a cuidados médicos, à previdência social e

aos serviços sociais;
(v) direito à educação e à formação profissional;
(vi) direito a igual participação nas atividades culturais;

f) direito de acesso a todos os lugares e serviços destinados ao
uso público, tais como meios de transporte, hotéis, restaurantes, cafés,
espetáculos e parques.

Artigo VI

Os Estados Partes assegurarão às pessoas que estiverem sob sua
jurisdição proteção e recursos eficazes perante os tribunais nacionais
e outros órgãos do Estado competentes, contra todos os atos de
discriminação racial que, contrariando a presente Convenção, violem
os seus direitos individuais e as suas liberdades fundamentais, assim
como o direito de pedir a esses tribunais satisfação ou reparação,
justa e adequada, por qualquer prejuízo de que tenham sido vítimas
em virtude de tal discriminação.

Artigo VII

Os Estados Partes comprometem-se a tomar medidas imediatas
e eficazes, sobretudo no campo do ensino, educação, cultura e
informação, para lutar contra preconceitos que conduzam à
discriminação racial e para favorecer a compreensão, a tolerância e a
amizade entre nações e grupos raciais e étnicos, bem como para
promover os objetivos e princípios da Carta das Nações Unidas, da
Declaração Universal dos Direitos Humanos, da Declaração das Nações
Unidas sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial
e da presente Convenção.
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Artigo VIII

1. Será constituído um Comitê para a Eliminação da Discriminação
Racial (doravante denominado “o Comitê”) composto por 18 peritos
reconhecidos pela sua imparcialidade e alta estatura moral, que serão
eleitos pelos Estados Partes dentre seus nacionais e exercerão suas
funções a título individual, levando-se em conta uma repartição
geográfica eqüitativa e a representação das distintas formas de
civilização, assim como dos principais sistemas jurídicos.

2. Os membros do Comitê serão eleitos, em escrutínio secreto,
de uma lista de candidatos designados pelos Estados Partes. Cada Estado
Parte poderá designar um candidato escolhido dentre seus nacionais.

3. A primeira eleição será realizada seis meses após a data da
entrada em vigor da presente Convenção. O Secretário-Geral das Nações
Unidas enviará uma carta aos Estados Partes, com uma antecedência
de no mínimo três meses antes da data de cada eleição, convidando-os
a apresentarem seus candidatos no prazo de dois meses. O Secretário-
Geral preparará uma lista, em ordem alfabética, de todos os candidatos
assim nomeados, indicando os Estados Partes que os nomearam, e a
comunicará aos Estados Partes.

4. Os membros do Comitê serão eleitos durante uma reunião
dos Estados Partes convocada pelo Secretário-Geral na sede das Nações
Unidas. Nessa reunião, em que o quorum será alcançado com dois
terços dos Estados Partes, serão eleitos membros do Comitê os
candidatos que obtiverem o maior número de votos e a maioria absoluta
dos votos dos representantes dos Estados Partes presentes e votantes.

5. a) Os membros do Comitê serão eleitos por quatro anos.
Todavia, o mandato de nove dos membros eleitos na primeira eleição
expirará ao fim de dois anos; imediatamente após a primeira eleição,
o Presidente do Comitê sorteará os nomes desses nove membros.

b) Para preencher as vagas fortuitas, o Estado Parte cujo perito
deixou de exercer suas funções de membro do Comitê nomeará outro
perito dentre seus nacionais, sob reserva da aprovação do Comitê.

6. Os Estados Partes suportarão as despesas dos membros do
Comitê durante o período em que os mesmos exercerem suas funções.

Artigo IX

1. Os Estados Partes comprometem-se a apresentar ao
Secretário-Geral, para ser examinado pelo Comitê, um relatório sobre
as medidas de caráter legislativo, judiciário, administrativo ou outras
que tomarem para tornarem efetivas as disposições da presente
Convenção:

a) no prazo de um ano, a contar da entrada em vigor da
Convenção para cada Estado em questão; e

b) a partir de então, a cada dois anos e sempre que o Comitê o
solicitar.

O Comitê poderá solicitar informações complementares aos
Estados Partes. 2. O Comitê submeterá todos os anos à Assembléia
Geral da Organização das Nações Unidas, por intermédio do Secretário-
Geral, um relatório sobre suas atividades e poderá fazer sugestões e
recomendações de ordem geral baseadas no exame dos relatórios e
das informações recebidas dos Estados Partes. Levará ao conhecimento
da Assembléia Geral essas sugestões e recomendações de ordem geral,
juntamente com as observações dos Estados Partes, caso existirem.
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1. O Comitê adotará seu regulamento interno.
2. O Comitê elegerá sua mesa diretora por um período de dois

anos.
3. O Secretário-Geral das Organização das Nações Unidas

fornecerá os serviços de secretaria ao Comitê.
4. O Comitê reunir-se-á normalmente na sede da Organização

das Nações Unidas.

Artigo XI

1. Se um Estado Parte entender que outro Estado igualmente
Parte não aplica as disposições da presente Convenção, poderá chamar
a atenção do Comitê para essa questão. O Comitê transmitirá, então,
a comunicação recebida ao Estado Parte interessado. Em um prazo de
três meses, o Estado destinatário submeterá ao Comitê suas explicações
ou declarações por escrito, com o propósito de esclarecer a questão,
indicando, se for o caso, as medidas corretivas que adotou.

2. Se, no prazo de seis meses a partir da data do recebimento
da comunicação original pelo Estado destinatário, a questão não estiver
resolvida a contento dos dois Estados, por meio de negociações bilaterais
ou por qualquer outro processo que estiver ao seu dispor, ambos os
Estados terão o direito de submetê-la novamente ao Comitê,
endereçando uma notificação ao Comitê e ao outro Estado interessado.

3. O Comitê só poderá tomar conhecimento de uma questão
que lhe seja submetida, nos termos do parágrafo 2 do presente artigo,
depois de haver constatado que todos os recursos internos disponíveis
foram utilizados ou esgotados, de conformidade com os princípios de
direito internacional geralmente reconhecidos. Esta regra não se
aplicará se os procedimentos de recurso excederem prazos razoáveis.

4. Em todas as questões que lhe forem submetidas, o Comitê
poderá solicitar aos Estados Partes presentes que lhe forneçam quaisquer
informações complementares pertinentes.

5. Quando o Comitê examinar uma questão, em aplicação deste
artigo, os Estados Partes interessados terão o direito de designar um
representante que participará, sem direito a voto, dos trabalhos do
Comitê durante todos os debates.

Artigo XII
1. a) Depois que o Comitê tiver obtido e examinado as

informações que julgar necessárias, o presidente nomeará uma
Comissão de Conciliação ad hoc (doravante denominada apenas “a
Comissão”), composta por cinco pessoas, que poderão ser ou não
membros do Comitê. Os seus membros serão nomeados com o
consentimento pleno e unânime das partes na envolvidas na discussão
e a Comissão porá seus bons ofícios à disposição dos Estados
interessados, a fim de chegar a uma solução amigável da questão,
baseada no respeito à presente Convenção.

b) Se os Estados Partes na controvérsia não chegarem a um
entendimento em relação a toda ou parte da composição da Comissão
em um prazo de três meses, os membros da Comissão que não tiverem
o assentimento dos Estados Partes na controvérsia serão eleitos por
escrutínio secreto dentre os próprios membros do Comitê, por maioria
de dois terços. 2. Os membros da Comissão exercerão funções a título
individual. Não deverão ser nacionais de um dos Estados Partes
envolvidos na discussão nem de um Estado que não seja parte na
presente Convenção.
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interno.

4. A Comissão reunir-se-á normalmente na sede da Organização
das Nações Unidas ou em qualquer outro lugar apropriado que venha a
ser determinado pela Comissão.

5. A secretaria prevista no parágrafo 3 do artigo X da presente
Convenção também prestará seus serviços à Comissão, sempre que
uma controvérsia entre os Estados Partes provocar a constituição da
Comissão.

6. As despesas dos membros da Comissão serão divididas
igualmente entre os Estados Partes envolvidos na controvérsia, baseadas
em um cálculo estimativo feito pelo Secretário-Geral da Organização
das Nações Unidas.

7. O Secretário-Geral estará habilitado a reembolsar, caso seja
necessário, as despesas dos membros da Comissão antes que os Estados
Parte envolvidos na controvérsia tenham efetuado o pagamento,
consoante o previsto no parágrafo 6 do presente artigo.

8. As informações obtidas e examinadas pelo Comitê serão postas à
disposição da Comissão, e a Comissão poderá solicitar aos Estados interessados
que lhe forneçam quaisquer informações complementares pertinentes.

Artigo XIII

1. Após haver estudado a questão sob todos os seus aspectos, a
Comissão preparará e submeterá ao presidente do Comitê um relatório
com as suas conclusões sobre todas as questões de fato relativas ao
litígio entre as partes e com as recomendações que julgar oportunas,
objetivando alcançar uma solução amistosa para a polêmica.

2. O presidente do Comitê transmitirá o relatório da Comissão
aos Estados Partes envolvidos na discussão. Esses Estados comunicarão
ao presidente do Comitê, no prazo de três meses, se aceitam ou não
as recomendações contidas no relatório da Comissão.

3. Expirado o prazo previsto no parágrafo 2 do presente artigo, o
presidente do Comitê comunicará o relatório da Comissão e as declarações
dos Estados Partes interessados aos outros Estados Partes nesta Convenção.

Artigo XIV

1. Os Estados Partes poderão declarar, a qualquer momento,
que reconhecem a competência do Comitê para receber e examinar
comunicações procedentes de indivíduos ou grupos de indivíduos sob
sua jurisdição que se considerem vítimas de uma violação cometida
por um Estado Parte de qualquer um dos direitos enunciados na presente
Convenção. O Comitê não receberá nenhuma comunicação relativa a
um Estado Parte que não houver feito essa declaração.

2. Os Estados Partes que fizerem a declaração prevista no
parágrafo 1 do presente artigo poderão criar ou designar um órgão,
no quadro de sua ordem jurídica nacional, que terá competência para
receber e examinar as petições de pessoas ou grupos de pessoas sob
sua jurisdição que alegarem ser vítimas de violação de qualquer um
dos direitos enunciados na presente Convenção e que esgotaram os
outros recursos locais disponíveis.

3. As declarações feitas nos termos do parágrafo 1 do presente
artigo e os nomes dos órgãos criados ou designados pelo Estado Parte
interessado, segundo o parágrafo 2 do presente artigo, serão depositados
pelo Estado Parte interessado junto ao Secretário-Geral das Nações
Unidas, que enviará cópias aos outros Estados Partes. Uma declaração
poderá ser retirada a qualquer momento através de notificação
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comunicações que já tenham sido estudadas pelo Comitê.

4. O órgão criado ou designado nos termos do parágrafo 2 do
presente artigo deverá possuir um registro das petições, e todos os
anos cópias autenticadas do registro serão entregues ao Secretário-
Geral das Nações Unidas, pelas vias apropriadas, ficando entendido
que o conteúdo dessas cópias não será divulgado ao público.

5. Em não obtendo reparação satisfatória do órgão criado ou
designado nos termos do parágrafo 2 do presente artigo, o peticionário
terá o direito de dirigir uma comunicação ao Comitê dentro do prazo
de seis meses.

6. a) O Comitê levará as comunicações que lhe tenham sido
endereçadas, confidencialmente, ao conhecimento do Estado Parte que
supostamente violou qualquer das disposições desta Convenção; todavia,
a identidade da pessoa ou dos grupos de pessoas interessadas não
poderá ser revelada sem o consentimento expresso dessa pessoa ou
grupos de pessoas. O Comitê não receberá comunicações anônimas.

b) Nos três meses seguintes, o referido Estado submeterá, por
escrito, ao Comitê, as explicações ou declarações que esclareçam a
questão e indicará, quando for o caso, as medidas corretivas que houver
adotado

7. a) O Comitê examinará as comunicações, à luz de todas as
informações que lhe forem submetidas pelo Estado Parte interessado e
pelo peticionário. O Comitê não examinará nenhuma comunicação de
um peticionário sem ter-se assegurado de que o mesmo esgotou todos
os recursos internos disponíveis. Entretanto, esta regra não se aplicará
se tais recurso excederem prazos razoáveis.

b) O Comitê remeterá suas sugestões e recomendações ao Estado
Parte interessado e ao peticionário.

8. O Comitê incluirá em seu relatório anual um resumo destas
comunicações e, quando houver, também um resumo das explicações
e declarações dos Estados Partes interessados, assim como das suas
próprias sugestões e recomendações.

9. O Comitê somente terá competência para desempenhar as
funções previstas neste artigo se pelo menos dez Estados Partes nesta
Convenção estiverem obrigados por declarações feitas nos termos do
parágrafo 1 deste artigo.

Artigo XV

1. Esperando a realização dos objetivos da Declaração sobre a
Concessão de Independência aos Países e aos Povos Coloniais, contida
na Resolução 1.514 (XV) da Assembléia Geral da ONU, de 14 de dezembro
de  1960, as disposições da presente Convenção em nada restringem o
direito de petição concedido a esses povos por outros instrumentos
internacionais ou pela Organização das Nações Unidas ou suas agências
especializadas.

2. a) O Comitê, constituído nos termos do artigo VIII desta
Convenção, receberá cópia das petições provenientes dos órgãos das
Nações Unidas que se ocuparem de questões diretamente relacionadas
com os princípios e objetivos da presente Convenção e expressará sua
opinião e apresentará recomendações sobre essas petições, quando
examinar as petições dos habitantes dos territórios sob tutela ou sem
governo próprio ou de qualquer outro território a que se aplicar a
Resolução 1.514 (XV) da Assembléia Geral, relacionadas com questões
incluidas na presente Convenção e que sejam recebidas por esses
órgãos.

b) O Comitê receberá dos órgãos competentes da Organização
das Nações Unidas cópia dos relatórios referentes às medidas de ordem
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diretamente aos princípios e objetivos da presente Convenção, que as
potências administradoras tiverem aplicado nos territórios mencionados
na alínea a). do presente parágrafo, e expressará opiniões e fará
recomendações a esses órgãos.

3. O Comitê incluirá em seus relatórios à Assembléia Geral um
resumo das petições e dos relatórios que houver recebido de órgãos da
Organização das Nações Unidas, assim como as opiniões e
recomendações que tais petições e relatórios houverem merecido de
sua parte.

4. O Comitê solicitará ao Secretário-Geral da Organização das
Nações Unidas o fornecimento de qualquer informação relacionada com
os objetivos da presente Convenção de que ele dispuser sobre os
territórios mencionados na alínea a) no parágrafo 2 do presente artigo.

Artigo XVI

As disposições desta Convenção relativas às medidas a serem
adotadas para a solução de uma controvérsia ou queixa serão aplicadas
sem prejuízo de outros processos para solução de controvérsias ou
queixas no campo da discriminação previstos nos instrumentos
constitutivos das Nações Unidas e suas agências especializada, ou em
convenções adotadas por essas organizações, e não impedirão os Estados
Partes de recorrerem a outros procedimentos visando solucionar uma
controvérsia de conformidade com os acordos internacionais gerais ou
especiais pelos quais estejam ligados.

PARTE III
Artigo XVII

1. A presente Convenção ficará aberta à assinatura de todos os
Estados membros da Organização das Nações Unidas ou membros de
uma de suas agências especializadas, dos Estados Partes no Estatuto
da Corte Internacional de Justiça, bem como dos Estados convidados
pela Assembléia Geral da Organização das Nações Unidas a serem partes
na presente Convenção.

2. A presente Convenção estará sujeita a ratificação e os
instrumentos de ratificação serão depositados junto ao Secretário-
Geral da Organização das Nações Unidas.

Artigo XVIII

1. A presente Convenção estará aberta à adesão dos Estados
mencionados no parágrafo 1 do artigo XVII.

2. A adesão será efetuada pelo depósito de um instrumento de
adesão junto ao Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas.

Artigo XIX

1. Esta Convenção entrará em vigor no trigésimo dia imediato à
data do depósito junto ao Secretário-Geral da Organização das Nações
Unidas do vigésimo sétimo instrumento de ratificação ou adesão.

2. Para cada Estado que ratificar a presente Convenção ou a ela
aderir após o depósito do vigésimo sétimo instrumento de ratificação
ou adesão, esta Convenção entrará em vigor no trigésimo dia após a
data do depósito, por esses Estados, dos seus instrumentos de
ratificação ou adesão.
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1. O Secretário-Geral das Nações Unidas receberá e comunicará
a todos os Estados que forem ou vierem a tornar-se Partes na presente
Convenção o texto das reservas feitas pelos Estados no momento da
ratificação ou da adesão. O Estado que levantar objeções a essas
reservas deverá notificar o Secretário-Geral, no prazo de noventa dias
contados da data da referida comunicação, que não as aceita.

2. Não será permitida uma reserva incompatível com o objetivo
e propósito da presente Convenção, nem uma reserva que impeça o
funcionamento de qualquer dos órgãos criados por essa Convenção.
Entende-se que uma reserva será considerada incompatível ou impeditiva
se pelo menos dois terços dos Estados Partes nesta Convenção
levantarem objeções a ela.

3. As reservas poderão ser retiradas a qualquer momento através
de notificação endereçada ao Secretário-Geral. Tal notificação passará
a ter efeito na data do seu recebimento.

Artigo XXI

Os Estados Partes poderão denunciar a presente Convenção
mediante notificação dirigida ao Secretário-Geral da Organização das
Nações Unidas. A denúncia surtirá efeitos um ano após a data do
recebimento da notificação pelo Secretário-Geral.

Artigo XXII

Quaisquer controvérsias entre dois ou mais Estados Partes
relativas à interpretação ou aplicação da presente Convenção, que não
forem resolvidas por negociações ou pelos processos expressamente
previstos nesta Convenção, serão submetidas, a pedido de qualquer
das Partes na controvérsia, à decisão da Corte Internacional de Justiça,
salvo se os litigantes acordarem noutro modo de solução.

Artigo XXIII

1. Os Estados Partes poderão formular a qualquer momento um
pedido de revisão da presente Convenção mediante notificação escrita
dirigida ao Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas.

2. Nessa hipótese, a Assembléia Geral da Organização das Nações
Unidas decidirá acerca das medidas a serem tomadas sobre tal pedido.

Artigo XXIV

O Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas comunicará
a todos os Estados mencionados no parágrafo 1 do artigo XVII da
presente Convenção:

a) as assinaturas da presente Convenção e dos instrumentos de
ratificação e de adesão depositados, nos termos dos artigos XVII e XVIII;

b) a data da entrada em vigor da presente Convenção, nos
termos do artigo XIX;

c) as comunicações e declarações recebidas, nos termos dos
artigos XIV, XX e XXIII;

d) as denúncias notificadas, nos termos do artigo XXI.

Artigo XXV

1. Esta Convenção, cujos textos em chinês, espanhol, francês,
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da Organização das Nações Unidas.

2. O Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas enviará
cópias autenticadas da presente Convenção aos Estados pertencentes
a qualquer das categorias mencionadas no parágrafo 1 do artigo XVII
desta Convenção.



179179DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS

Preâmbulo
CONSIDERANDO que o reconhecimento da dignidade inerente a

todos os membros da família humana e seus direitos iguais e inalienáveis
é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo,
CONSIDERANDO que o desprezo e o desrespeito pelos direitos do homem
resultaram em atos bárbaros que ultrajaram a consciência da
Humanidade, e que o advento de um mundo em que os homens gozem
de liberdade de palavra, de crença e da liberdade de viverem a salvo
do temor e da necessidade,

CONSIDERANDO ser essencial que os direitos do homem sejam
protegidos pelo império da lei, para que o homem não seja compelido,
como último recurso, à rebelião contra a tirania e a opressão,
CONSIDERANDO ser essencial promover o desenvolvimento de relações
amistosas entre as nações, CONSIDERANDO que os povos das Nações
Unidas reafirmaram, na Carta, sua fé nos direitos do homem e da
mulher, e que decidiram promover o progresso social e melhores
condições de vida em uma liberdade mais ampla, CONSIDERANDO que
os Estados Membros se comprometeram a promover, em cooperação
com as Nações Unidas, o respeito universal aos direitos e liberdades
fundamentais do homem e a observância desses direitos e liberdades,
CONSIDERANDO que uma compreensão comum desses direitos e
liberdades é da mais alta importância para o pleno cumprimento desse
compromisso; A Assembléia Geral das Nações Unidas  proclama a
presente “Declaração Universal dos Direitos do Homem” como o
ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as nações, com
o objetivo de que cada indivíduo e cada órgão da sociedade, tendo
sempre em mente esta Declaração, se esforce, através do ensino e da
educação, por promover o respeito a esses direitos e liberdades, e,
pela adoção de medidas progressivas de caráter nacional e internacional,
por assegurar o seu reconhecimento e a sua observância universais e
efetivos, tanto entre os povos dos próprios Estados Membros, quanto
entre os povos dos territórios sob sua jurisdição.

Artigo 1
Todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos.

São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos
outros com espírito de fraternidade.

Artigo 2
I) Todo o homem tem capacidade para gozar os direitos e as

liberdades estabelecidos nesta Declaração sem distinção de qualquer
espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou
de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento, ou
qualquer outra condição.

II) Não será também feita nenhuma distinção fundada na
condição política, jurídica ou internacional do país ou território a que
pertença uma pessoa, quer se trate de um território independente,
sob tutela, sem governo próprio, quer sujeito a qualquer outra limitação
de soberania.

Artigo 3
Todo o homem tem direito à vida, à liberdade e à segurança

pessoal.
Artigo 4
Ninguém será mantido em escravidão ou servidão; a escravidão

e o tráfico de escravos estão proibidos em todas as suas formas.
Artigo 5
Ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento ou castigo

cruel, desumano ou degradante.
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Todo homem tem o direito de ser, em todos os lugares,

reconhecido como pessoa perante a lei.
Artigo 7
Todos são iguais perante a lei e tem direito, sem qualquer

distinção, a igual proteção da lei. Todos tem direito a igual proteção
contra qualquer discriminação que viole a presente Declaração e contra
qualquer incitamento a tal discriminação.

Artigo 8
Todo o homem tem direito a receber dos tribunais nacionais

competentes remédio efetivo para os atos que violem os direitos
fundamentais que lhe sejam reconhecidos pela constituição ou pela
lei.

Artigo 9
Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado.
Artigo 10
Todo o homem tem direito, em plena igualdade, a uma justa e

pública audiência por parte de um tribunal independente e imparcial,
para decidir de seus direitos e deveres ou do fundamento de qualquer
acusação criminal contra ele.

Artigo 11
I) Todo o homem acusado de um ato delituoso tem o direito

de ser presumido inocente até que a sua culpabilidade tenha sido
provada de acordo com a lei, em julgamento público no qual lhe tenham
sido asseguradas todas as garantias necessárias a sua defesa.

II) Ninguém poderá ser culpado por qualquer ação ou omissão
que, no momento, não constituiam delito perante o direito nacional
ou internacional. Também não será imposta pena mais forte do que
aquela que, no momento da prática, era aplicável ao ato delituoso.

Artigo 12
Ninguém será sujeito a interferências na sua vida privada, na

sua família, no seu lar ou na sua correspondência, nem a ataques a
sua honra e reputação. Todo o homem tem direito à proteção da lei
contra tais interferências ou ataques.

Artigo 13
I) Todo homem tem direito à liberdade de locomoção e

residência dentro das fronteiras de cada Estado.
II) Todo o homem tem o direito de deixar qualquer país, inclusive

o próprio, e a este regressar.
Artigo 14
I) Todo o homem, vítima de perseguição, tem o direito de

procurar e de gozar asilo em outros países.
II) Este direito não pode ser invocado em casos de perseguição

legitimamente motivada por crimes de direito comum ou por atos
contrários aos objetivos e princípios das Nações Unidas.

Artigo 15
I) Todo homem tem direito a uma nacionalidade.
II) Ninguém será arbitrariamente privado de sua nacionalidade,

nem do direito de mudar de nacionalidade.
Artigo 16
I) Os homens e mulheres de maior idade, sem qualquer

restrição de raça, nacionalidade ou religião, tem o direito de contrair
matrimônio e fundar uma família. Gozam de iguais direitos em relação
ao casamento, sua duração e sua dissolução.

II) O casamento não será válido senão com o livre e pleno
consentimento dos nubentes.

III) A família é o núcleo natural e fundamental da sociedade e
tem direito à proteção da sociedade e do Estado.
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I) Todo o homem tem direito à propriedade, só ou em sociedade

com outros.
II) Ninguém será arbitrariamente privado de sua propriedade.
Artigo 18
Todo o homem tem direito à liberdade de pensamento, consciência

e religião; este direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença
e a liberdade de manifestar essa religião ou crença, pelo ensino, pela
prática, pelo culto e pela observâcia, isolada ou coletivamente, em
público ou em particular.

Artigo 19
Todo o homem tem direito à liberdade de opinião e expressão;

este direito inclui a liberdade de, sem interferências, ter opiniões e de
procurar, receber e transmitir informações e idéias por quaisquer meios,
independentemente de fronteiras.

Artigo 20
I) Todo o homem tem direito à liberdade de reunião e

associação pacíficas.
II) Ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação.
Artigo 21
I) Todo o homem tem o direito de tomar parte no governo de

seu país diretamente ou por intermédio de representantes livremente
escolhidos.

II) Todo o homem tem igual direito de acesso ao serviço público
do seu país.

III) A vontade do povo será a base da autoridade do governo;
esta vontade será expressa em eleições periódicas e legítimas, por
sufrágio universal, por voto secreto ou processo equivalente que
assegure a liberdade de voto.

Artigo 22
Todo o homem, como membro da sociedade, tem direito à

segurança social e à realização, pelo esforço nacional, pela cooperação
internacional e de acordo com a organização e recursos de cada Estado,
dos direitos econômicos, sociais e culturais indipensáveis à sua dignidade
e ao livre desenvolvimento de sua personalidade.

Artigo 23
I) Todo o homem tem direito ao trabalho, à livre escolha de

emprego, a condições justas e favoráveis de trabalho e à proteção
contra o desemprego.

II) Todo o homem, sem qualquer distinção, tem direito a igual
remuneração por igual trabalho.

III) Todo o homem que trabalha tem direito a uma remuneração
justa e satisfatória, que lhe assegure, assim como a sua família, uma
existência compatível com a dignidade humana, e a que se
acrescentarão, se necessário, outros meios de proteção social.

IV) Todo o homem tem direito a organizar sindicatos e a neles
ingressar para proteção de seus interesses.

Artigo 24
Todo o homem tem direito a repouso e lazer, inclusive a limitação

razoável das horas de trabalho e a férias remuneradas periódicas.
Artigo 25
I) Todo o homem tem direito a um padrão de vida capaz de

assegurar a si e a sua família saúde e bem estar, inclusive alimentação,
vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais
indispensáveis, e direito à segurança em caso de desemprego, doença,
invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda de meios de
subsistência em circunstâncias fora de seu controle.

II) A maternidade e a infância tem direito a cuidados e
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matrimônio, gozarão da mesma proteção social.

Artigo 26
I) Todo o homem tem direito à instrução. A instrução será

gratuita, pelo menos nos graus elementares e fundamentais. A instrução
elementar será obrigatória. A instrução técnico-profissional será
acessível a todos, bem como a instrução superior, esta baseada no
mérito.

II) A instrução será orientada no sentido do pleno
desenvolvimento da personalidade humana e do fortalecimento do
respeito pelos direitos do homem e pelas liberdades fundamentais. A
instrução promoverá a compreensão, a tolerância e amizade entre
todas as nações e grupos raciais ou religiosos, e coadjuvará as atividades
das Nações Unidas em prol da manutenção da paz.

III) Os pais têm prioridade de direito na escolha do gênero de
instrução que será ministrada a seus filhos.

Artigo 27
I) Todo o homem tem o direito de participar livremente da vida

cultural da comunidade, de fruir as artes e de participar do progresso
científico e de fruir de seus benefícios.

II) Todo o homem tem direito à proteção dos interesses morais
e materiais decorrentes de qualquer produção científica, literária ou
artística da qual seja autor.

Artigo 28
Todo o homem tem direito a uma ordem social e internacional

em que os direitos e liberdades estabelecidos na presente Declaração
possam ser plenamente realizados.

Artigo 29
I) Todo o homem tem deveres para com a comunidade, na

qual o livre e pleno desenvolvimento de sua personalidade é possível.
II) No exercício de seus direitos e liberdades, todo o homem

estará sujeito apenas às limitações determinadas pela lei,
exclusivamente com o fim de assegurar o devido reconhecimento e
respeito dos direitos e liberdades de outrem e de satisfazer as justas
exigências da moral, da ordem pública e do bem-estar de uma sociedade
democrática.

III) Esses direitos e liberdades não podem, em hipótese alguma,
ser exercidos contrariamente aos objetivos e princípios das Nações
Unidas.

Artigo 30
Nenhuma disposição da presente Declaração pode ser interpretada

como o reconhecimento a qualquer Estado, grupo ou pessoa, do direito
de exercer qualquer atividade ou praticar qualquer ato destinado à
destruição de quaisquer direitos e liberdades aqui estabelecidos.



183183CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS
(PACTO DE SAN JOSÉ DE COSTA RICA)

Preâmbulo

Os estados americanos signatários da presente Convenção,
Reafirmando seu propósito de consolidar neste Continente, dentro do
quadro das instituições democráticas, um regime de liberdade pessoal
e de justiça social, fundado no respeito dos direitos humanos essenciais;

Reconhecendo que os direitos essenciais da pessoa humana não
derivam do fato de ser ela nacional de determinado estado, mas sim
do fato de ter como fundamento os atributos da pessoa humana, razão
por que justificam uma proteção internacional, de natureza
convencional, coadjuvante ou complementar da que oferece o direito
interno dos estados americanos;

Considerando que esses princípios foram consagrados na Carta
da Organização dos Estados Americanos, na Declaração Americana dos
Direitos e Deveres do Homem e na Declaração Universal dos Direitos do
Homem, e que foram reafirmados e desenvolvidos em outros
instrumentos internacionais, tanto de âmbito mundial como regional;

Reiterando que, de acordo com a Declaração Universal dos Direitos
Humanos, só pode ser realizado o ideal do ser humano livre, isento do
temor e da miséria, se forem criadas condições que permitam a cada
pessoa gozar dos seus direitos econômicos, sociais e culturais, bem
como dos seus direitos civis e políticos; e

Considerando que a Terceira Conferência Interamericana
Extraordinária (Buenos Aires, 1967) aprovou a incorporação à própria
Carta da Organização de normas mais amplas sobre os direitos
econômicos, sociais e educacionais e resolveu que uma Convenção
Interamericana sobre Direitos Humanos determinasse a estrutura,
competência e processo dos órgãos encarregados dessa matéria;
convieram no seguinte:

PARTE I
DEVERES DOS ESTADOS E DIREITOS PROTEGIDOS

Capítulo I
Enumeração dos Deveres

Art. 1o - Obrigação de respeitar os direitos
1. Os estados-partes nesta Convenção comprometem-se a

respeitar os direitos e liberdades nela reconhecidos e a garantir seu
livre e pleno exercício a toda pessoa que esteja sujeita à sua jurisdição,
sem discriminação alguma, por motivo de raça, cor, sexo, idioma,
religião, opiniões políticas ou de qualquer outra natureza, origem
nacional ou social, posição econômica, nascimento ou qualquer outra
condição social.

2. Para efeitos desta Convenção, pessoa é todo ser humano.

Art. 2o - Dever de adotar disposições de direito interno
Se o exercício dos direitos e liberdades mencionados no art. 1o

ainda não estiver garantido por disposições legislativas ou de outra
natureza, os Estados-partes comprometem-se a adotar, de acordo com
as suas normas constitucionais e com as disposições desta Convenção,
as medidas legislativas ou de outra natureza que forem necessárias
para tornar efetivos tais direitos e liberdades.
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Direitos Civis e Políticos

Art. 3o - Direito ao reconhecimento da personalidade jurídica
Toda pessoa tem direito ao reconhecimento de sua personalidade

jurídica.

Art. 4o - Direito à vida
1. Toda pessoa tem o direito de que se respeite sua vida. Esse

direito deve ser protegido pela lei e, em geral, desde o momento da
concepção. Ninguém pode ser privado da vida arbitrariamente.

2. Nos países que não houverem abolido a pena de morte, esta só
poderá ser imposta pelos delitos mais graves, em cumprimento de sentença
final de tribunal competente e em conformidade com a lei que estabeleça tal
pena, promulgada antes de haver o delito ter sido cometido. Tampouco se
estenderá sua aplicação a delitos aos quais não se aplique atualmente.

3. Não se pode restabelecer a pena de morte nos estados que a
hajam abolido.

4. Em nenhum caso pode a pena de morte ser aplicada a delitos
políticos, nem a delitos comuns conexos com delitos políticos.

5. Não se deve impor a pena de morte a pessoa que, no momento
da perpetração do delito, for menor de dezoito anos, ou maior de
setenta, nem aplicá-la a mulher em estado de gravidez.

6. Toda pessoa condenada à morte tem direito a solicitar anistia,
indulto ou comutação da pena, os quais podem ser concedidos em
todos os casos. Não se pode executar a pena de morte enquanto o
pedido estiver pendente de decisão ante a autoridade competente.

Art. 5o - Direito à integridade pessoal
1. Toda pessoa tem direito a que se respeite sua integridade

física, psíquica e moral.
2. Ninguém deve ser submetido a torturas, nem a penas ou

tratos cruéis, desumanos ou degradantes. Toda pessoa privada de
liberdade deve ser tratada com o devido respeito à dignidade inerente
ao ser humano.

3. A pena não pode passar da pessoa do delinqüente.
4. Os processados devem ficar separados dos condenados, salvo

em circunstâncias excepcionais, e devem ser submetidos a tratamento
adequado à sua condição de pessoas não condenadas.

5. Os menores, quando puderem ser processados, devem ser
separados dos adultos e conduzidos a tribunal especializado, com a
maior rapidez possível, para seu tratamento.

6. As penas privativas de liberdade devem ter por finalidade
essencial a reforma e a readaptação social dos condenados.

Art. 6o - Proibição da escravidão e da servidão
1. Ninguém poderá ser submetido à escravidão ou servidão, e

tanto estas como o tráfico de escravos e o tráfico de mulheres são
proibidos em todas as suas formas.

2. Ninguém deve ser constrangido a executar trabalho forçado
ou obrigatório. Nos países em que se prescreve, para certos delitos,
pena privativa de liberdade acompanhada de trabalhos forçados, esta
disposição não pode ser interpretada no sentido de proibir o cumprimento
da dita pena, imposta por um juiz ou tribunal competente. O trabalho
forçado não deve afetar a dignidade, nem a capacidade física e
intelectual do recluso.

3. Não constituem trabalhos forçados ou obrigatórios para os
efeitos deste artigo:
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em cumprimento de sentença ou resolução formal expedida pela
autoridade judiciária competente. Tais trabalhos ou serviços devem
ser executados sob a vigilância e controle das autoridades públicas, e
os indivíduos que os executarem não devem ser postos à disposição de
particulares, companhias ou pessoas jurídicas de caráter privado;

b) serviço militar e, nos países em que se admite a isenção por
motivo de consciência, qualquer serviço nacional que a lei estabelecer
em lugar daquele;

c) o serviço exigido em casos de perigo ou de calamidade que
ameacem a existência ou o bem-estar da comunidade;

d) o trabalho ou serviço que faça parte das obrigações cívicas
normais.

Art. 7o - Direito à liberdade pessoal
1. Toda pessoa tem direito à liberdade e à segurança pessoais.
2. Ninguém pode ser privado de sua liberdade física, salvo pelas

causas e nas condições previamente fixadas pelas Constituições políticas
dos estados-partes ou pelas leis de acordo com elas promulgadas.

3. Ninguém pode ser submetido à detenção ou encarceramento
arbitrários.

4. Toda pessoa detida ou retida deve ser informada das razões
da detenção e notificada, sem demora, da acusação ou das acusações
formuladas contra ela.

5. Toda pessoa presa, detida ou retida deve ser conduzida, sem
demora, à presença de um juiz ou outra autoridade permitida por lei a
exercer funções judiciais e tem o direito de ser julgada em prazo
razoável ou de ser posta em liberdade, sem prejuízo de que prossiga o
processo. Sua liberdade pode ser condicionada a garantias que
assegurem o seu comparecimento em juízo.

6. Toda pessoa privada da liberdade tem direito a recorrer a um
juiz ou tribunal competente, a fim de que este decida, sem demora,
sobre a legalidade de sua prisão ou detenção e ordene sua soltura, se a prisão
ou a detenção forem ilegais. Nos estados-partes cujas leis prevêem que toda
pessoa que se vir ameaçada de ser privada de sua liberdade tem direito a
recorrer a um juiz ou tribunal competente, a fim de que este decida sobre a
legalidade de tal ameaça, tal recurso não pode ser restringido nem abolido.
O recurso pode ser interposto pela própria pessoa ou por outra pessoa.

7. Ninguém deve ser detido por dívidas. Este princípio não limita
os mandados de autoridade judiciária competente expedidos em virtude
de inadimplemento de obrigação alimentar.

Art. 8o - Garantias judiciais
1. Toda pessoa terá o direito de ser ouvida, com as devidas

garantias e dentro de um prazo razoável, por um juiz ou Tribunal
competente, independente e imparcial, estabelecido anteriormente
por lei, na apuração de qualquer acusação penal formulada contra ela,
ou na determinação de seus direitos e obrigações de caráter civil,
trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza.

2. Toda pessoa acusada de um delito tem direito a que se presuma
sua inocência, enquanto não for legalmente comprovada sua culpa.
Durante o processo, toda pessoa tem direito, em plena igualdade, às
seguintes garantias mínimas:

a) direito do acusado de ser assistido gratuitamente por um
tradutor ou intérprete, caso não compreenda ou não fale a língua do
juízo ou tribunal;

b) comunicação prévia e pormenorizada ao acusado da acusação
formulada;
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preparação de sua defesa;

d) direito do acusado de defender-se pessoalmente ou de ser
assistido por um defensor de sua escolha e de comunicar-se, livremente
e em particular, com seu defensor;

e) direito irrenunciável de ser assistido por um defensor
proporcionado pelo Estado, remunerado ou não, segundo a legislação
interna, se o acusado não se defender ele próprio, nem nomear
defensor dentro do prazo estabelecido pela lei;

f) direito da defesa de inquirir as testemunhas presentes no
Tribunal e de obter o comparecimento, como testemunhas ou peritos,
de outras pessoas que possam lançar luz sobre os fatos;

g) direito de não ser obrigada a depor contra si mesma, nem a
confessar-se culpada; e

h) direito de recorrer da sentença a juiz ou tribunal superior.
3. A confissão do acusado só é válida se feita sem coação de

nenhuma natureza.
4. O acusado absolvido por sentença transitada em julgado não

poderá ser submetido a novo processo pelos mesmos fatos.
5. O processo penal deve ser público, salvo no que for necessário

para preservar os interesses da justiça.

Art. 9o - Princípio da legalidade e da retroatividade
Ninguém poderá ser condenado por atos ou omissões que, no

momento em que foram cometidos, não constituam delito, de acordo
com o direito aplicável. Tampouco poder-se-á impor pena mais grave
do que a aplicável no momento da ocorrência do delito. Se, depois de
perpetrado o delito, a lei estipular a imposição de pena mais leve, o
delinqüente deverá dela beneficiar-se.

Art. 10 - Direito à indenização
Toda pessoa tem direito de ser indenizada conforme a lei, no

caso de haver sido condenada em sentença transitada em julgado, por
erro judiciário.

Art. 11 - Proteção da honra e da dignidade
1. Toda pessoa tem direito ao respeito da sua honra e ao

reconhecimento de sua dignidade.
2. Ninguém pode ser objeto de ingerências arbitrárias ou abusivas

em sua vida privada, em sua família, em seu domicílio ou em sua
correspondência, nem de ofensas ilegais à sua honra ou reputação.

3. Toda pessoa tem direito à proteção da lei contra tais
ingerências ou tais ofensas.

Art. 12 - Liberdade de consciência e de religião
1. Toda pessoa tem direito à liberdade de consciência e de religião.

Esse direito implica a liberdade de conservar sua religião ou suas crenças,
ou de mudar de religião ou de crenças, bem como a liberdade de
professar e divulgar sua religião ou suas crenças, individual ou
coletivamente, tanto em público como em privado.

2. Ninguém pode ser submetido a medidas restritivas que possam
limitar sua liberdade de conservar sua religião ou suas crenças, ou de
mudar de religião ou de crenças.

3. A liberdade de manifestar a própria religião e as próprias
crenças está sujeita apenas às limitações previstas em lei e que se
façam necessárias para proteger a segurança, a ordem, a saúde ou a
moral públicas ou os direitos e as liberdades das demais pessoas.

4. Os pais e, quando for o caso, os tutores têm direito a que
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de acordo com suas próprias convicções.

Art. 13 - Liberdade de pensamento e de expressão
1. Toda pessoa tem o direito à liberdade de pensamento e de

expressão. Esse direito inclui a liberdade de procurar, receber e difundir
informações e idéias de qualquer natureza, sem considerações de
fronteiras, verbalmente ou por escrito, ou em forma impressa ou
artística ou por qualquer meio de sua escolha.

2. O exercício do direito previsto no inciso precedente não pode
estar sujeito à censura prévia, mas as responsabilidades ulteriores,
que devem ser expressamente previstas em lei e que se façam
necessárias para assegurar:

a) o respeito dos direitos e da reputação das demais pessoas;
b) a proteção da segurança nacional, da ordem pública ou da

saúde ou da moral públicas.
3. Não se pode restringir o direito de expressão por vias e meios

indiretos, tais como o abuso de controles oficiais ou particulares de
papel de imprensa, de freqüências radioelétricas ou de equipamentos
e aparelhos usados na difusão de informação, nem por quaisquer outros
meios destinados a obstar a comunicação e a circulação de idéias e
opiniões.

4. A lei pode submeter os espetáculos públicos à censura prévia,
com o objetivo exclusivo de regular o acesso a eles, para proteção
moral da infância e da adolescência, sem prejuízo do disposto no inciso
2.

5. A lei deve proibir toda propaganda a favor da guerra, bem
como toda apologia ao ódio nacional, racial ou religioso que constitua
incitamento à discriminação, à hostilidade, ao crime ou à violência.

Art. 14 - Direito de retificação ou resposta
1. Toda pessoa, atingida por informações inexatas ou ofensivas

emitidas em seu prejuízo por meios de difusão legalmente
regulamentados e que se dirijam ao público em geral, tem direito a
fazer, pelo mesmo órgão de difusão, sua retificação ou resposta, nas
condições que estabeleça a lei.

2. Em nenhum caso a retificação ou a resposta eximirão das
outras responsabilidades legais em que se houver incorrido.

3- Para a efetiva proteção da honra e da reputação, toda
publicação ou empresa jornalística, cinema-tográfica, de rádio ou
televisão, deve ter uma pessoa responsável, que não seja protegida
por imunidades, nem goze de foro especial.

Art. 15 - Direito de reunião
É reconhecido o direito de reunião pacífica e sem armas. O

exercício desse direito só pode estar sujeito às restrições previstas em
lei e que se façam necessárias, em uma sociedade democrática, ao
interesse da segurança nacional, da segurança ou ordem públicas, ou
para proteger a saúde ou a moral públicas ou os direitos e as liberdades
das demais pessoas.

Art. 16 - Liberdade de associação
1. Todas as pessoas têm o direito de associar-se livremente com

fins ideológicos, religiosos, políticos, econômicos, trabalhistas, sociais,
culturais, desportivos ou de qualquer outra natureza.

2. O exercício desse direito só pode estar sujeito às restrições
previstas em lei e que se façam necessárias, em uma sociedade
democrática, ao interesse da segurança nacional, da segurança e da
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direitos e as liberdades das demais pessoas.

3. O presente artigo não impede a imposição de restrições legais,
e mesmo a privação do exercício do direito de associação, aos membros
das forças armadas e da polícia.

Art. 17 - Proteção da família
1. A família é o núcleo natural e fundamental da sociedade e

deve ser protegida pela sociedade e pelo Estado.
2. É reconhecido o direito do homem e da mulher de contraírem

casamento e de constituírem uma família, se tiverem a idade e as
condições para isso exigidas pelas leis internas, na medida em que não
afetem estas o princípio da não-discriminação estabelecido nesta
Convenção.

3. O casamento não pode ser celebrado sem o consentimento
livre e pleno dos contraentes.

4. Os estados-partes devem adotar as medidas apropriadas para
assegurar a igualdade de direitos e a adequada equivalência de
responsabilidades dos cônjuges quanto ao casamento, durante o mesmo
e por ocasião de sua dissolução. Em caso de dissolução, serão adotadas
as disposições que assegurem a proteção necessária aos filhos, com
base unicamente no interesse e conveniência dos mesmos.

5. A lei deve reconhecer iguais direitos tanto aos filhos nascidos
fora do casamento, como aos nascidos dentro do casamento.

Art. 18 - Direito ao nome
Toda pessoa tem direito a um prenome e aos nomes de seus pais

ou ao de um destes. A lei deve regular a forma de assegurar a todos
esse direito, mediante nomes fictícios, se for necessário.

Art. 19 - Direitos da criança. Toda criança terá direito às medidas
de proteção que a sua condição de menor requer, por parte da sua
família, da sociedade e do Estado.

Art. 20 - Direito à nacionalidade:
1. Toda pessoa tem direito a uma nacionalidade.
2. Toda pessoa tem direito à nacionalidade do Estado em cujo

território houver nascido, se não tiver direito a outra.
3. A ninguém se deve privar arbitrariamente de sua nacionalidade,

nem do direito de mudá-la.

Art. 21 - Direito à propriedade privada:
1. Toda pessoa tem direito ao uso e gozo de seus bens. A lei

pode subordinar esse uso e gozo ao interesse social.
2. Nenhuma pessoa pode ser privada de seus bens, salvo mediante

o pagamento de indenização justa, por motivo de utilidade pública ou
de interesse social, nos casos e na forma estabelecidos pela lei.

3. Tanto a usura, como qualquer outra forma de exploração do
homem pelo homem, devem ser reprimidas pela lei.

Art. 22 - Direito de circulação e de residência:
1. Toda pessoa que se encontre legalmente no território de um

Estado tem o direito de nele livremente circular e de nele residir, em
conformidade com as disposições legais.

2. Toda pessoa terá o direito de sair livremente de qualquer
país, inclusive de seu próprio país.

3. O exercício dos direitos supracitados não pode ser restringido,
senão em virtude de lei, na medida indispensável, em uma sociedade
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segurança nacional, a segurança ou a ordem públicas, a moral ou a
saúde públicas, ou os direitos e liberdades das demais pessoas.

4. O exercício dos direitos reconhecidos no inciso 1 pode também
ser restringido pela lei, em zonas determinadas, por motivo de interesse
público.

5. Ninguém pode ser expulso do território do Estado do qual for
nacional e nem ser privado do direito de nele entrar.

6. O estrangeiro que se encontre legalmente no território de um
estado-parte na presente Convenção só poderá dele ser expulso em
decorrência de decisão adotada em conformidade com a lei.

7. Toda pessoa tem o direito de buscar e receber asilo em
território estrangeiro, em caso de perseguição por delitos políticos ou
comuns, conexos com delitos políticos, de acordo com a legislação de
cada estado e com as Convenções internacionais.

8. Em nenhum caso o estrangeiro pode ser expulso ou entregue
a outro país, seja ou não de origem, onde seu direito à vida ou à
liberdade pessoal esteja em risco de violação em virtude de sua raça,
nacionalidade, religião, condição social ou de suas opiniões políticas.

9. É proibida a expulsão coletiva de estrangeiros.

Art. 23 - Direitos políticos
1. Todos os cidadãos devem gozar dos seguintes direitos e

oportunidades:
a) de participar da condução dos assuntos públicos, diretamente

ou por meio de representantes livremente eleitos;
b) de votar e ser eleito em eleições periódicas, autênticas,

realizadas por sufrágio universal e igualitário e por voto secreto, que
garantam a livre expressão da vontade dos eleitores; e

c) de ter acesso, em condições gerais de igualdade, às funções
públicas de seu país.

2. A lei pode regular o exercício dos direitos e oportunidades, a
que se refere o inciso anterior, exclusivamente por motivo de idade,
nacionalidade, residência, idioma, instrução, capacidade civil ou mental
ou condenação, por juiz competente, em processo penal.

Art. 24 - Igualdade perante a lei
Todas as pessoas são iguais perante a lei. Por conseguinte, têm

direito, sem discriminação alguma, à igual proteção da lei.

Art. 25 - Proteção judicial
1. Toda pessoa tem direito a um recurso simples e rápido ou a

qualquer outro recurso efetivo, perante os juizes ou tribunais
competentes, que a proteja contra atos que violem seus direitos
fundamentais reconhecidos pela Constituição, pela lei ou pela presente
Convenção, mesmo quando tal violação seja cometida por pessoas que
estejam atuando no exercício de suas funções oficiais.

2. Os estados-partes comprometem-se:
a) a assegurar que a autoridade competente prevista pelo sistema

legal do Estado decida sobre os direitos de toda pessoa que interpuser
tal recurso;

b) a desenvolver as possibilidades de recurso judicial; e
c) a assegurar o cumprimento, pelas autoridades competentes,

de toda decisão em que se tenha considerado procedente o recurso.
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Direitos Econômicos, Sociais e Culturais

Art. 26 - Desenvolvimento progressivo. Os estados-partes
comprometem-se a adotar as providências, tanto no âmbito interno,
como mediante cooperação internacional, especialmente econômica e
técnica, a fim de conseguir progressivamente a plena efetividade dos
direitos que decorrem das normas econômicas, sociais e sobre educação,
ciência e cultura, constantes da Carta da Organização dos Estados
Americanos, reformada pelo Protocolo de Buenos Aires, na medida dos
recursos disponíveis, por via legislativa ou por outros meios apropriados.

Capítulo IV
Suspensão de Garantias, Interpretação e Aplicação

Art. 27 - Suspensão de garantias
1. Em caso de guerra, de perigo público ou de outra emergência

que ameace a independência ou segurança do estado-parte, este poderá
adotar as disposições que, na medida e pelo tempo estritamente
limitados às exigências da situação, suspendam as obrigações contraídas
em virtude desta Convenção, desde que tais disposições não sejam
incompatíveis com as demais obrigações que lhe impõe o Direito
Internacional e não encerrem discriminação alguma fundada em motivos
de raça, cor, sexo, idioma, religião ou origem social.

2. A disposição precedente não autoriza a suspensão dos direitos
determinados nos seguintes arts.: 3 (direito ao reconhecimento da
personalidade jurídica), 4 (direito à vida), 5 (direito à integridade
pessoal), 6 (proibição da escravidão e da servidão), 9 (princípio da
legalidade e da retroatividade), 12 (liberdade de consciência e religião),
17 (proteção da família), 18 (direito ao nome), 19 (direitos da criança),
20 (direito à nacionalidade) e 23 (direitos políticos), nem das garantias
indispensáveis para a proteção de tais direitos.

3. Todo estado-parte no presente Pacto, que fizer uso do direito
de suspensão, deverá comunicar imediatamente aos outros Estados-
partes na presente Convenção, por intermédio do Secretário-Geral da
Organização dos Estados Americanos, as disposições cuja aplicação haja
suspendido, os motivos determinantes da suspensão e a data em que
haja dado por terminada tal suspensão.

1. Quando se tratar de um estado-parte constituído como estado
federal, o governo nacional do aludido estado-parte cumprirá todas as
disposições da presente Convenção, relacionadas com as matérias sobre
as quais exerce competência legislativa e judicial.

2. No tocante às disposições relativas às matérias que
correspondem à competência das entidades componentes da federação,
o governo nacional deve tomar, imediatamente, as medidas pertinentes,
em conformidade com sua Constituição e com suas leis, a fim de que
as autoridades competentes das referidas entidades possam adotar as
disposições cabíveis para o cumprimento desta Convenção.

3. Quando dois ou mais estados-partes decidirem constituir entre
eles uma federação ou outro tipo de associação, diligenciarão no sentido
de que o pacto comunitário respectivo contenha as disposições
necessárias para que continuem sendo efetivas no novo estado, assim
organizado, as normas da presente Convenção.

Art. 29 - Normas de interpretação. Nenhuma disposição da
presente Convenção pode ser interpretada no sentido de:

a) permitir a qualquer dos Estados-partes, grupo ou indivíduo,
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Convenção ou limitá-los em maior medida do que a prevista nela;

b) limitar o gozo e exercício de qualquer direito ou liberdade
que possam ser reconhecidos em virtude de leis de qualquer dos estados-
partes ou em virtude de Convenções em que seja parte um dos referidos
estados;

c) excluir outros direitos e garantias que são inerentes ao ser
humano ou que decorrem da forma democrática representativa de
governo;

d) excluir ou limitar o efeito que possam produzir a Declaração
Americana dos Direitos e Deveres do Homem e outros atos internacionais
da mesma natureza.

Art. 30 - Alcance das restrições. As restrições permitidas, de
acordo com esta Convenção, ao gozo e exercício dos direitos e liberdades
nela reconhecidos, não podem ser aplicadas senão de acordo com leis
que forem promulgadas por motivo de interesse geral e com o propósito
para o qual houverem sido estabelecidas.

Art. 31 - Reconhecimento de outros direitos poderão ser incluídos
no regime de proteção desta Convenção, outros direitos e liberdades
que forem reconhecidos de acordo com os processos estabelecidos nos
arts. 69 e 70.

Capítulo V
Deveres das Pessoas

Art. 32 - Correlação entre deveres e direitos
1. Toda pessoa tem deveres para com a família, a comunidade e

a humanidade.
2. Os direitos de cada pessoa são limitados pelos direitos dos

demais, pela segurança de todos e pelas justas exigências do bem
comum, em uma sociedade democrática.

PARTE II
MEIOS DE PROTEÇÃO

Capítulo VI

Órgãos Competentes

Art. 33 - São competentes para conhecer de assuntos relacionados
com o cumprimento dos compromissos assumidos pelos estados-partes
nesta Convenção:

a) a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, doravante
denominada a Comissão; e

b) a Corte Interamericana de Direitos Humanos, doravante
denominada a Corte.

Capítulo VII

Comissão Interamericana De Direitos Humanos
Seção 1
Organização

Art. 34 - A Comissão Interamericana de Direitos Humanos compor-
se-á de sete membros, que deverão ser pessoas de alta autoridade
moral e de reconhecido saber em matéria de direitos humanos.
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dos Estados Americanos.

Art. 36 - 1. Os membros da Comissão serão eleitos a título
pessoal, pela Assembléia Geral da Organização, a partir de uma lista
de candidatos propostos pelos governos dos estados-membros.

2. Cada um dos referidos governos pode propor até três
candidatos nacionais do estado que os propuser ou de qualquer outro
estado-membro da Organização dos Estados Americanos. Quando for
proposta uma lista de três candidatos, pelo menos um deles deverá ser
nacional de estado diferente do proponente.

Art. 37 - 1. Os membros da Comissão serão eleitos por quatro
anos e só poderão ser reeleitos uma vez, porém o mandato de três dos
membros designados na primeira eleição expirará ao cabo de dois anos.
Logo depois da referida eleição, serão determinados por sorteio, na
Assembléia Geral, os nomes desses três membros.

2. Não pode fazer parte da Comissão mais de um nacional de
um mesmo país.

Art. 38 - As vagas que ocorrerem na Comissão, que não se
devam à expiração normal do mandato, serão preen-chidas pelo
Conselho Permanente da Organização, de acordo com o que dispuser o
Estatuto da Comissão.

Art. 39 - A Comissão elaborará seu estatuto e submetê-lo-á à
aprovação da Assembléia Geral e expedirá seu pró-prio Regulamento.

Art. 40 - Os serviços da Secretaria da Comissão devem ser
desempenhados pela unidade funcional especializada que faz parte da
Secretaria-Geral da Organização e deve dispor dos recursos necessários
para cumprir as tarefas que lhe forem confiadas pela Comissão.

Seção 2
Funções

Art. 41 - A Comissão tem a função principal de promover a
observância e a defesa dos direitos humanos e, no exercício de seu
mandato, tem as seguintes funções e atribuições:

a) estimular a consciência dos direitos humanos nos povos da
América;

b) formular recomendações aos governos dos estados-membros,
quando considerar conveniente, no sentido de que adotem medidas
progressivas em prol dos direitos humanos no âmbito de suas leis
internas e seus preceitos constitucionais, bem como disposições
apropriadas para promover o devido respeito a esses direitos;

c) preparar estudos ou relatórios que considerar convenientes
para o desempenho de suas funções;

d) solicitar aos governos dos estados-membros que lhe
proporcionem informações sobre as medidas que adotarem em matéria
de direitos humanos;

e) atender às consultas que, por meio da Secretaria-Geral da
Organização dos Estados Americanos, lhe formularem os estados-
membros sobre questões relacionadas com os direitos humanos e, dentro
de suas possibilidades, prestar-lhes o assessoramento que lhes
solicitarem;

f) atuar com respeito às petições e outras comunicações, no
exercício de sua autoridade, de conformidade com o disposto nos arts.
44 a 51 desta Convenção;e
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Organização dos Estados Americanos.

Art. 42 - Os estados-partes devem submeter à Comissão cópia
dos relatórios e estudos que, em seus respectivos campos, submetem
anualmente às Comissões Executivas do Conselho Interamericano
Econômico e Social e do Conselho Interamericano de Educação, Ciência
e Cultura, a fim de que aquela zele para que se promovam os direitos
decorrentes das normas econômicas, sociais e sobre educação, ciência
e cultura, constantes da Carta da Organização dos Estados Americanos,
reformada pelo Protocolo de Buenos Aires.

Art. 43 - Os estados-partes obrigam-se a proporcionar à Comissão as
informações que esta lhes solicitar sobre a maneira pela qual seu direito
interno assegura a aplicação efetiva de quaisquer disposições desta Convenção.

Seção 3
Competência

Art. 44 - Qualquer pessoa ou grupo de pessoas, ou entidade
não-governamental legalmente reconhecida em um ou mais estados-
membros da Organização, pode apresentar à Comissão petições que
contenham denúncias ou queixas de violação desta Convenção por um
Estado-parte.

Art. 45 - 1. Todo estado-parte pode, no momento do depósito
do seu instrumento de ratificação desta Convenção, ou de adesão a
ela, ou em qualquer momento posterior, declarar que reconhece a
competência da Comissão para receber e examinar as comunicações
em que um Estado-parte alegue haver outro estado-parte incorrido
em violações dos direitos humanos estabelecidos nesta Convenção.

2. As comunicações feitas em virtude deste artigo só podem ser
admitidas e examinadas se forem apresentadas por um Estado-parte
que haja feito uma declaração pela qual reconheça a referida
competência da Comissão. A Comissão não admitirá nenhuma
comunicação contra um estado-parte que não haja feito tal declaração.

3. As declarações sobre reconhecimento de competência podem
ser feitas para que esta vigore por tempo indefinido, por período
determinado ou para casos específicos.

4. As declarações serão depositadas na Secretaria-Geral da
Organização dos Estados Americanos, a qual encaminhará cópia das
mesmas aos estados-membros da referida Organização.

Art. 46 - Para que uma petição ou comunicação apresentada de
acordo com os arts. 44 ou 45 seja admitida pela Comissão, será
necessário:

a) que hajam sido interpostos e esgotados os recursos da
jurisdição interna, de acordo com os princípios de Direito Internacional
geralmente reconhecidos;

b) que seja apresentada dentro do prazo de seis meses, a partir
da data em que o presumido prejudicado em seus direitos tenha sido
notificado da decisão definitiva;

c) que a matéria da petição ou comunicação não esteja pendente
de outro processo de solução internacional; e

d) que, no caso do art. 44, a petição contenha o nome, a
nacionalidade, a profissão, o domicílio e a assinatura da pessoa ou
pessoas ou do representante legal da entidade que submeter a petição.

2. As disposições das alíneas “a” e “b” do inciso 1 deste artigo
não se aplicarão quando:



194194a) não existir, na legislação interna do estado de que se tratar,
o devido processo legal para a proteção do direito ou direitos que se
alegue tenham sido violados;

b) não se houver permitido ao presumido prejudicado em seus
direitos o acesso aos recursos da jurisdição interna, ou houver sido ele
impedido de esgotá-los; e

c) houver demora injustificada na decisão sobre os mencionados
recursos.

Art. 47 - A Comissão declarará inadmissível toda petição ou
comunicaçãoapresentada de acordo com os arts. 44 ou 45 quando:

a) não preencher algum dos requisitos estabelecidos no art. 46;
b) não expuser fatos que caracterizem violação dos direitos

garantidos por esta Convenção;
c) pela exposição do próprio peticionário ou do estado, for

manifestamente infundada a petição ou comunicação ou for evidente
sua total improcedência; ou

d) for substancialmente reprodução de petição ou comunicação anterior,
já examinada pela Comissão ou por outro organismo internacional.

Seção 4
Processo

Art. 48 - 1. A Comissão, ao receber uma petição ou comunicação
na qual se alegue a violação de qualquer dos direitos consagrados nesta
Convenção, procederá da seguinte maneira:

a) se reconhecer a admissibilidade da petição ou comunicação,
solicitará informações ao governo do eestado ao qual pertença a
autoridade apontada como responsável pela violação alegada e
transcreverá as partes pertinentes da petição ou comunicação. As
referidas informações devem ser enviadas dentro de um prazo razoável,
fixado pela Comissão ao considerar as circunstâncias de cada caso;

b) recebidas as informações, ou transcorrido o prazo fixado
sem que sejam elas recebidas, verificará se existem ou subsistem os
motivos da petição ou comunicação. No caso de não existirem ou não
subsistirem, mandará arquivar o expediente;

c) poderá também declarar a inadmissibi l idade ou a
improcedência da petição ou comunicação, com base em informação
ou prova supervenientes;

d) se o expediente não houver sido arquivado, e com o fim de
comprovar os fatos, a Comissão procederá, com conhecimento das
partes, a um exame do assunto exposto na petição ou comunicação.
Se for necessário e conveniente, a Comissão procederá a uma
investigação para cuja eficaz realização solicitará, e os estados
interessados lhe proporcionarão, todas as facilidades necessárias;

e) poderá pedir aos estados interessados qualquer informação
pertinente e receberá, se isso for solicitado, as exposições verbais ou
escritas que apresentarem os interessados; e

f) pôr-se-á à disposição das partes interessadas, a fim de chegar
a uma solução amistosa do assunto, fundada no respeito aos direitos
reconhecidos nesta Convenção.

2. Entretanto, em casos graves e urgentes, pode ser realizada
uma investigação, mediante prévio consentimento do estado em cujo
território se alegue houver sido cometida a violação, tão-somente com
a apresentação de uma petição ou comunicação que reúna todos os
requisitos formais de admissibilidade.

Art. 49 - Se se houver chegado a uma solução amistosa de acordo
com as disposições do inciso 1, “f’, do art. 48, a Comissão redigirá um
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nesta Convenção e posteriormente transmitido, para sua publicação,
ao Secretário-Geral da Orga-nização dos Estados Americanos. O referido
relatório conterá uma breve exposição dos fatos e da solução alcançada.
Se qualquer das partes no caso o solicitar, ser-lhe-á proporcionada a
mais ampla informação possível.

Art. 50 - 1. Se não se chegar a uma solução, e dentro do prazo
que for fixado pelo Estatuto da Comissão, esta redigirá um relatório
no qual exporá os fatos e suas conclusões. Se o relatório não representar,
no todo ou em parte, o acordo unânime dos membros da Comissão,
qualquer deles poderá agregar ao referido relatório seu voto em
separado. Também se agregarão ao relatório as exposições verbais ou
escritas que houverem sido feitas pelos interessados em virtude do
inciso 1, “e”, do art. 48.

2. O relatório será encaminhado aos estados interessados, aos
quais não será facultado publicá-lo.

3. Ao encaminhar o relatório, a Comissão pode formular as
proposições e recomendações que julgar adequadas.

Art. 51 - 1. Se no prazo de três meses, a partir da remessa aos
estados interessados do relatório da Comissão, o assunto não houver
sido solucionado ou submetido à decisão da Corte pela Comissão ou
pelo Estado interessado, aceitando sua competência, a Comissão poderá
emitir, pelo voto da maioria absoluta dos seus membros, sua opinião e
conclusões sobre a questão submetida à sua consideração.

2. A Comissão fará as recomendações pertinentes e fixará um
prazo dentro do qual o estado deve tomar as medidas que lhe competir
para remediar a situação examinada.

3. Transcorrido o prazo fixado, a Comissão decidirá, pelo voto
da maioria absoluta dos seus membros, se o estado tomou ou não as
medidas adequadas e se publica ou não seu relatório.

Capítulo VIII
Corte Interamericana de Direitos Humanos

Seção 1
Organização

Art. 52 - 1. A Corte compor-se-á de sete juizes, nacionais dos
estados-membros da Organização, eleitos a título pessoal dentre juristas
da mais alta autoridade moral, de reconhecida competência em matéria
de direitos humanos, que reúnam as condições requeridas para o exercício
das mais elevadas funções judiciais, de acordo com a lei do estado do qual
sejam nacionais ou do estado que os propuser como candidatos.

2. Não deve haver dois juizes da mesma nacionalidade.

Art. 53 - 1. Os juízes da Corte serão eleitos, em votação secreta
e pelo voto da maioria absoluta dos estados-partes na Convenção, na
Assembléia Geral da Organização, a partir de uma lista de candidatos
propostos pelos mesmos Estados.

2. Cada um dos estados-partes pode propor até três candidatos,
nacionais do estado que os propuser ou de qualquer outro estado-
membro da Organização dos Estados Americanos. Quando se propuser
um lista de três candidatos, pelo menos um deles deverá ser nacional
do estado diferente do proponente.

Art. 54 - 1. Os juízes da Corte serão eleitos por um período de
seis anos e só poderão ser reeleitos uma vez. O mandato de três dos
juízes designados na primeira eleição expirará ao cabo de três anos.
Imediatamente depois da referida eleição, determinar-se-ão por sorteio,
na Assembléia Geral, os nomes desse três juizes.
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expirado, completará o período deste.

3. Os juízes permanecerão em suas funções até o término dos
seus mandatos. Entretanto, continuarão funcionando nos casos de que
já houverem tomado conhecimento e que se encontrem em fase de
sentença e, para tais efeitos, não serão substituídos pelos novos juízes
eleitos.

Art. 55 - 1. O juiz, que for nacional de algum dos estados-
partes em caso submetido à Corte, conservará o seu direito de conhecer
do mesmo.

2. Se um dos juízes chamados a conhecer do caso for de
nacionalidade de um dos estados-partes, outro estado-parte no caso
poderá designar uma pessoa de sua escolha para integrar a Corte, na
qualidade de juiz ad hoc.

3. Se, dentre os juizes chamados a conhecer do caso, nenhum
for da nacionalidade dos estados-partes, cada um destes poderá designar
um juiz ad hoc.

4. O juiz ad hoc deve reunir os requisitos indicados no art. 52.
5. Se vários estados-partes na Convenção tiverem o mesmo

interesse no caso, serão considerados como uma só parte, para os fins
das disposições anteriores. Em caso de dúvida, a Corte decidirá.

Art. 56 - O quorum para as deliberações da Corte é constituído
por cinco juízes.

Art. 57 - A Comissão comparecerá em todos os casos perante a Corte.
Art. 58 - 1. A Corte terá sua sede no lugar que for determinado,

na Assembléia Geral da Organização, pelos estados-partes na Convenção,
mas poderá realizar reuniões no território de qualquer estado-membro
da Organização dos Estados Americanos em que considerar conveniente,
pela maioria dos seus membros e mediante prévia aquiescência do
estado respectivo. Os estados partes na Convenção podem, na
Assembléia Geral, por dois terços dos seus votos, mudar a sede da
Corte.

2. A Corte designará seu Secretário.
3. O Secretário residirá na sede da Corte e deverá assistir às

reuniões que ela realizar fora da mesma.
Art. 59 - A Secretaria da Corte será por esta estabelecida e

funcionará sob a direção do Secretário-Geral da Organização em tudo
o que não for incompatível com a independência da Corte. Seus
funcionários serão nomeados pelo Secretário-Geral da Organização,
em consulta com o Secretário da Corte.

Art. 60 - A Corte elaborará seu Estatuto e submetê-lo-á à
aprovação da Assembléia Geral e expedirá seu Regimento.

Seção 2
Competência e funções

Art. 61 - 1. Somente os estados-partes e a Comissão têm direito
de submeter um caso à decisão da Corte.

2. Para que a Corte possa conhecer de qualquer caso, é necessário
que sejam esgotados os processos previstos nos arts. 48 a 50.

Art. 62 - 1. Todo estado-parte pode, no momento do depósito
do seu instrumento de ratificação desta Convenção ou de adesão a
ela, ou em qualquer momento posterior, declarar que reconhece como
obrigatória, de pleno direito e sem convenção especial, a competência
da Corte em todos os casos relativos à interpretação ou aplicação
desta Convenção.

2. A declaração pode ser feita incondicionalmente, ou sob condição
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Deverá ser apresentada ao Secretário-Geral da Organização, que
encaminhará cópias da mesma a outros Estados-membros da
Organização e ao Secretário da Corte.

3. A Corte tem competência para conhecer de qualquer “caso”
relativo à interpretação e aplicação das disposições desta Convenção,
que lhe seja submetido, desde que os Estados-partes no caso tenham
reconhecido ou reconheçam a referida competência, seja por declaração
especial, como prevêem os incisos anteriores, seja por convenção
especial.

Art. 63 - 1. Quando decidir que houve violação de um direito ou
liberdade protegidos nesta Convenção, a Corte determinará que se
assegure ao prejudicado o gozo do seu direito ou liberdade violados.
Determinará também, se isso for procedente, que sejam reparadas as
conseqüências da medida ou situação que haja configurado a violação
desses direitos, bem como o pagamento de indenização justa à parte
lesada.

2. Em casos de extrema gravidade e urgência, e quando se fizer
necessário evitar danos irreparáveis às pessoas, a Corte, nos assuntos
de que estiver conhecendo, poderá tomar as medidas provisórias que
considerar pertinentes. Se se tratar de assuntos que ainda não estiverem
submetidos ao seu conhecimento, poderá atuar a pedido da Comissão.

Art. 64 - 1. Os estados-membros da Organização poderão
consultar a Corte sobre a interpretação desta Convenção ou de outros
tratados concernentes à proteção dos direitos humanos nos estados
americanos. Também poderão consultá-la, no que lhes compete, os
órgãos enumerados no capítulo X da Carta da Orga-nização dos Estados
Americanos, reformada pelo Protocolo de Buenos Aires.

2. A Corte, a pedido de um estado-membro da Organização,
poderá emitir pareceres sobre a compatibilidade entre qualquer de
suas leis internas e os mencionados instrumentos inter-nacionais.

Art. 65 - A Corte submeterá à consideração da Assembléia Geral
da Organização, em cada período ordinário de sessões, um relatório
sobre as suas atividades no ano anterior. De maneira especial, e com
as recomendações pertinentes, indicará os casos em que um Estado
não tenha dado cumprimento a suas sentenças.

Seção 3
Processo

Art. 66 - 1. A sentença da Corte deve ser fundamentada.
2. Se a sentença não expressar, no todo ou em parte, a opinião

unânime dos juízes, qualquer deles terá direito a que se agregue à
sentença o seu voto dissidente ou individual.

Art. 67 - A sentença da Corte será definitiva e inapelável. Em
caso de divergência sobre o sentido ou alcance da sentença, a Corte
interpretá-la-á, a pedido de qualquer das partes, desde que o pedido
seja apresentado dentro de noventa dias a partir da data da notificação
da sentença.

Art. 68 - 1. Os estados-partes na Convenção comprometem-se a
cumprir a decisão da Corte em todo caso em que forem partes.

2. A parte da sentença que determinar indenização compensatória
poderá ser executada no país respectivo pelo processo interno vigente
para a execução de sentenças contra o Estado.

Art. 69 - A sentença da Corte deve ser notificada às partes no
caso e transmitida aos Estados-partes na Convenção.
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Disposições Comuns

Art. 70 - 1. Os juizes da Corte e os membros da Comissão
gozam, desde o momento da eleição e enquanto durar o seu mandato,
das imunidades reconhecidas aos agentes diplomáticos pelo Direito
Internacional. Durante o exercício dos seus cargos gozam, além disso,
dos privilégios diplomáticos necessários para o desempenho de suas
funções.

2. Não se poderá exigir responsabilidade em tempo algum dos
juízes da Corte, nem dos membros da Comissão, por votos e opiniões
emitidos no exercício de suas funções.

Art. 71 - Os cargos de juiz da Corte ou de membro da Comissão
são incompatíveis com outras atividades que possam afetar sua
independência ou imparcialidade, conforme o que for determinado
nos respectivos Estatutos.

Art. 72 - Os juizes da Corte e os membros da Comissão
perceberão honorários e despesas de viagem na forma e nas condições
que determinarem os seus Estatutos, levando em conta a importância
e independência de suas funções. Tais honorários e despesas de viagem
serão fixados no orçamento-programa da Organização dos Estados
Americanos, no qual devem ser incluídas, além disso, as despesas da
Corte e da sua Secretaria. Para tais efeitos, a Corte elaborará o seu
próprio projeto de orçamento e submetê-lo-á à aprovação da Assembléia
Geral, por intermédio da Secretaria-Geral. Esta última não poderá
nele introduzir modificações.

Art. 73 - Somente por solicitação da Comissão ou da Corte,
conforme o caso, cabe à Assembléia Geral da Organização resolver
sobre as sanções aplicáveis aos membros da Comissão ou aos juizes da
Corte que incorrerem nos casos previstos nos respectivos Estatutos.
Para expedir uma resolução, será necessária maioria de dois terços
dos votos dos estados-membros da Organização, no caso dos membros
da Comissão; e, além disso, de dois terços dos votos dos estados-
partes na Convenção, se se tratar dos juízes da Corte.

PARTE III
DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Capítulo X

Assinatura, Ratificação, Reserva, Emenda, Protocolo e Denúncia

Art. 74 - 1. Esta Convenção está aberta à assinatura e à
ratificação de todos os estados-membros da Organização dos Estados
Americanos.

2. A ratificação desta Convenção ou a adesão a ela efetuar-se-á
mediante depósito de um instrumento de ratificação ou adesão na
Secretaria Geral da Organização dos Estados Americanos. Esta Convenção
entrará em vigor logo que onze estados houverem depositado os seus
respectivos instrumentos de ratificação ou de adesão. Com referência
a qualquer outro estado que a ratificar ou que a ela aderir ulteriormente,
a Convenção entrará em vigor na data do depósito do seu instrumento
de ratificação ou adesão.

3. O Secretário-Geral comunicará todos os Estados-membros da
Organização sobre a entrada em vigor da Convenção.

Art. 75 - Esta Convenção só pode ser objeto de reservas em
conformidade com as disposições da Convenção de Viena sobre o Direito
dos Tratados, assinada em 23 de maio de 1969.

Art. 76 - 1. Qualquer Estado-parte, diretamente, e a Comissão
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Assembléia Geral, para o que julgarem conveniente, proposta de
emendas a esta Convenção.

2. Tais emendas entrarão em vigor para os estados que as
ratificarem, na data em que houver sido depositado o respectivo
instrumento de ratificação, por dois terços dos estados-partes nesta
Convenção. Quanto aos outros Estados-partes, entrarão em vigor na data
em que eles depositarem os seus respectivos instrumentos de ratificação.

Art. 77 - 1. De acordo com a faculdade estabelecida no art. 31,
qualquer estado-parte e a Comissão podem submeter à consideração
dos estados-partes reunidos por ocasião da Assembléia Geral projetos
de Protocolos adicionais a esta Convenção, com a finalidade de incluir
progressivamente, no regime de proteção da mesma, outros direitos e
liberdades.

2. Cada Protocolo deve estabelecer as modalidades de sua entrada
em vigor e será aplicado somente entre os estados-partes no mesmo.

Art. 78 - 1. Os estados-partes poderão denunciar esta Convenção
depois de expirado o prazo de cinco anos, a partir da data em vigor da
mesma e mediante aviso prévio de um ano, notificando o Secretário-
Geral da Organização, o qual deve informar as outras partes.

2. Tal denúncia não terá o efeito de desligar o estado-parte
interessado das obrigações contidas nesta Convenção, no que diz
respeito a qualquer ato que, podendo constituir violação dessas
obrigações, houver sido cometido por ele anteriormente à data na
qual a denúncia produzir efeito.

Capítulo XI
Disposições Transitórias

Seção 1
Comissão Interamericana de Direitos Humanos

Art. 79 - Ao entrar em vigor esta Convenção, o Secretário-Geral
pedirá por escrito a cada estado-membro da Organização que apresente,
dentro de um prazo de noventa dias, seus candidatos a membro da
Comissão Interamericana de Direitos Humanos. O Secretário-Geral
preparará uma lista por ordem alfabética dos candidatos apresentados
e a encaminhará aos estados-membros da Organização, pelo menos
trinta dias antes da Assembléia Geral seguinte.

Art. 80 - A eleição dos membros da Comissão far-se-á dentre os
candidatos que figurem na lista a que se refere o art. 79, por votação
secreta da Assembléia Geral, e serão declarados eleitos os candidatos
que obtiverem maior número de votos e a maioria absoluta dos votos
dos representantes dos estados-membros. Se, para eleger todos os
membros da Comissão, for necessário realizar várias votações, serão
eliminados sucessivamente, na forma que for determinada pela
Assembléia Geral, os candidatos que receberem maior número de votos.

Seção 2
Corte Interamericana de Direitos Humanos

Art. 81 - Ao entrar em vigor esta Convenção, o Secretário-Geral
pedirá a cada estado-parte que apresente, dentro de um prazo de
noventa dias, seus candidatos a juiz da Corte Interamericana de Direitos
Humanos. O Secretário-Geral preparará uma lista por ordem alfabética
dos candidatos apresentados e a encaminhará aos estados-partes pelo
menos trinta dias antes da Assembléia Geral seguinte.
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candidatos que figurem na lista a que se refere o art. 81, por votação
secreta dos estados-partes, na Assembléia Geral, e serão declarados
eleitos os candidatos que obtiverem o maior número de votos e a
maioria absoluta dos votos dos representantes dos estados-partes. Se,
para eleger todos os juízes da Corte, for necessário realizar várias
votações, serão eliminados sucessivamente, na forma que for
determinada pelos estados-partes, os candidatos que receberem menor
número de votos.


