MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
Coordenadoria Nacional de Promoção da Igualdade de Oportunidades e Eliminação da
Discriminação no Trabalho – Coordigualdade.

O Ministério Público do Trabalho, pela Coordenadoria Nacional de Promoção da
Igualdade de Oportunidades e Eliminação da Discriminação no Trabalho –
Coordigualdade, comemora a aprovação pelo Congresso Nacional do texto da
Convenção Interamericana Contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas
Correlatas de Intolerância (Projeto de Decreto Legislativo n. 562/2020).
A aprovação mediante votação em quórum qualificado, na forma do art. 5º, § 3º da
Constituição da República, permite que a Convenção seja incorporada ao ordenamento
jurídico brasileiro com status de Emenda à Constituição, demonstrando
comprometimento do Estado brasileiro com o enfrentamento ao racismo.
A aprovação do texto da Convenção explicita o dever do Estado em prevenir, eliminar,
proibir e punir atos ou manifestações de racismo, discriminação racial e intolerância,
evidenciando-se a obrigação de promover mecanismos jurídicos capazes de garantir a
representatividade no acesso à educação, ao trabalho e à política. Ela traz conceitos
importantes sobre racismo, discriminação racial, discriminação indireta e discriminação
múltipla que darão mais efetividade às ações para o enfrentamento das situações de
discriminação apresentadas às autoridades públicas.
Na expectativa pela breve promulgação do Decreto que ratifique a Convenção, a
Coordigualdade manifesta o potencial de fortalecimento das práticas de enfrentamento
ao racismo, a partir da adoção das medidas previstas na Convenção.

ADRIANE REIS DE ARAUJO
Coordenadora Nacional Coordigualdade/MPT

ANA LUCIA STUMPF GONZALEZ
Vice-coordenadora Nacional Coordigualdade/MPT
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