
 
 

VOTO DISSIDENTE, COMISSÁRIO STUARDO RALÓN 
Relatório de mérito N° 5/20 Caso N° 12.571  

“Neusa dos Santos Nascimento e Gisele Ana Ferreira com o Brasil” 
 

No presente relatório de mérito, respeitosamente devo apresentar meu voto dissidente.  

Ao avaliar os argumentos do voto da maioria, considero que os mesmos não ponderam suficientemente 
elementos concretos deste caso que justificam com folga que não se declare a responsabilidade internacional do 
Estado. Essas considerações têm relação, fundamentalmente, com os remédios que o Estado brasileiro 
proporcionou às peticionárias para reparar a situação denunciada por elas perante esta Comissão. 

A petição descreve uma situação que para todos nós é dramática. Efetivamente, as peticionárias assinalam no 
relato dos fatos deste caso que foram vítimas de um grave ato de discriminação racial por parte de um agente 
privado. Tanto Neusa como Gisele são afrodescendentes que, na época em que ocorreram os fatos (1998), 
buscavam trabalho. Neste contexto, elas foram a uma entrevista na empresa Nipomed. Contudo, durante o 
processo de seleção, o entrevistador indicou que os empregos aos quais se candidatavam estavam ocupados. 
Tudo isso para permitir que uma candidata branca pudesse ser contratada para o posto em questão.  

Estamos, sem dúvida, frente a um ato de racismo que violenta qualquer observador com um mínimo de 
sensibilidade em temáticas de direitos humanos.  Este ato de discriminação racial, cometido por um agente 
privado contra as peticionárias, poderia gerar responsabilidade internacional para o Estado brasileiro 
unicamente em duas situações.  

A primeira ocorreria quando o ordenamento jurídico interno não estabelecesse mecanismos constitucionais, 
legislativos, administrativos e judiciais que permitissem razoavelmente prevenir a ocorrência deste tipo de atos 
injustos.  

 

A segunda situação que permitiria dar lugar à responsabilidade internacional do Estado neste tipo de casos 
ocorreria quando a legislação interna não assegurasse a existência de mecanismos que permitissem a reparação 
da vítima, ou se, existindo os referidos mecanismos, os mesmos, na prática, fossem totalmente ineficazes para 
remediar a infração denunciada.  

Dito isso, sem negar a gravidade da conduta denunciada pelas peticionárias, creio que nenhuma das duas 
circunstâncias anteriormente assinaladas encontra-se presente para declarar a responsabilidade internacional 
do Brasil neste caso concreto. É meridianamente claro que o Estado brasileiro, através da atuação de seus órgãos, 
adotou uma série de medidas que permitem, razoavelmente, prevenir a ocorrência de atos de racismo entre 
particulares.  

Em primeiro lugar, a Constituição brasileira de 1988, em seu Título Primeiro, estabelece como um dos princípios 
fundadores de sua institucionalidade o “repúdio ao terrorismo e ao racismo” (artigo 4° VIII). De igual forma, o 
artigo 5° XLII assinala que “a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de 
reclusão, nos termos da lei”. Adicionalmente, a legislação comum tipifica o crime de racismo e estabelece uma 
série de penas associadas ao mesmo tanto no Código Penal como em leis especiais.  

Neste sentido, e dentro de sua própria margem de apreciação, cabe concluir que o Estado brasileiro assumiu que 
a ferramenta penal constitui, em seu próprio contexto cultural e social, o principal instrumento de prevenção do 
racismo no país. Esta questão pode ser ou não objeto de debate entre os estudiosos do tema. Contudo, a decisão 
em questão representa uma opção razoável dentre as opções que cada Estado dispõe justamente na matéria e, 
em razão disso, não cabe a esta Comissão pronunciar-se a respeito do mérito desta opção.  

De igual forma, as diversas administrações do Brasil, desde o retorno à democracia em 1988, procuraram não só 
criminalizar o racismo, mas também preveni-lo através de medidas de caráter administrativo, como aquelas 
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contidas no Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos e outros programas destinados a prevenir este 
tipo de condutas atentatórias contra os direitos humanos. Destaca-se, por exemplo, a criação em 2004 da 
Secretaria Especial de Políticas para a Promoção da Igualdade Racial, instituição que goza de status ministerial 
e está diretamente vinculada à Presidência da República, ou a promulgação do Estatuto da Igualdade Racial em 
2003. Da mesma forma, o Brasil tem implementado com força programas de inclusão racial há quase vinte anos.  

Sob esta perspectiva, parece razoável afirmar que o Estado brasileiro adotou medidas legislativas e 
administrativas que, razoavelmente, preveem a ocorrência de atos de discriminação racial entre particulares. 
Neste sentido, é importante indicar que a atuação do Estado neste âmbito jamais será suficiente para prevenir 
todo ato de racismo dentro da sociedade. Um Estado democrático e respeitoso das liberdades de seus cidadãos 
compreende que seu horizonte de atuação no âmbito da prevenção do racismo, embora bem importante e 
essencial, é limitado. Daí a importância de que instituições como a família, os órgãos intermediários, as igrejas e 
outras organizações de sociedade civil contribuam de forma decidida na luta contra o racismo dentro da 
comunidade política. A responsabilidade que cabe a essas organizações nesta matéria, sob a perspectiva da 
promoção do bem comum, não poderá jamais ser assumida com inteira propriedade pelo Estado.   

Em conclusão: as medidas adotadas pelo Brasil desde o retorno da democracia em 1988 para combater toda 
forma de racismo são suficientes para afirmar que o Estado adotou medidas que, razoavelmente, permitem 
prevenir atos de racismo entre particulares. Neste sentido, a ocorrência de um ato de discriminação cometido 
por um agente privado e denunciado pelas peticionárias não pode impedir que esta Comissão aprecie e valorize 
devidamente os esforços que lealmente o Estado brasileiro realiza nesta matéria.  

Em segundo lugar, é indubitável que, uma vez cometido o ato de discriminação entre particulares, o Estado atuou 
proporcionando mecanismos processuais aptos e idôneos para remediar a situação que deu origem ao presente 
litígio.  

 

Una vez ocorrido o ato de discriminação racial denunciado pelas peticionárias, elas dispuseram de mecanismos 
processuais efetivos para remediar a violação de seus direitos humanos provocada pela ação daquele agente 
privado. Com efeito, a partir dos fatos do caso, é possível apreciar que: (a) a legislação brasileira, na época em 
que ocorreram os fatos, dispunha de ferramentas processuais adequadas para remediar a situação de 
discriminação denunciada; e (b) as mesmas foram, efetivamente, utilizadas pelas peticionárias.  

As peticionárias apresentaram ao tribunal competente uma denúncia penal contra o agente privado responsável 
pela discriminação racial. Em consequência disso, a Quinta Câmara Criminal Extraordinária do Tribunal de 
Justiça do Estado de São Paulo, tendo conhecido do caso, condenou o responsável à pena de dois anos de prisão, 
inicialmente em regime semiaberto, o qual posteriormente passou a regime aberto por decisão do Tribunal 
Superior do Estado. Não cabe a esta Comissão analisar o mérito das razões utilizadas pelos tribunais brasileiros 
para mudar o regime de privação de liberdade da pessoa condenada neste caso. Fazê-lo implicaria avaliar a 
correção da interpretação que os tribunais brasileiros fizeram de sua própria legislação interna aplicável ao caso 
concreto. Esta Comissão não representa uma “quarta instância” e, portanto, carece das competências para 
conhecer desses assuntos. Contudo, o que esta Comissão pode efetivamente apreciar é que, frente a um ato que 
indubitavelmente representa uma violação de direitos humanos essenciais, a legislação e os tribunais do Estado 
brasileiro responderam proporcionando remédios processuais que possibilitaram a condenação penal do 
acusado. Esta circunstância é inegável.  

Sob esta perspectiva, é possível concluir que, tendo sido cometida uma violação de direitos humanos por um 
agente privado, o Estado atuou adequadamente remediando a situação por meio de mecanismos de caráter 
jurisdicional que tiveram como consequência a condenação penal do responsável.  

Num contexto como o descrito, é muito difícil concluir que, a partir das circunstâncias deste caso concreto, se 
possa declarar a responsabilidade internacional do Brasil, sobretudo se o Estado do Brasil adotou uma severa 
política de prevenção e punição do racismo, que inclusive apela à persecução penal. Além disso, é difícil declarar 
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a responsabilidade internacional do Estado num contexto em que a violação de direitos humanos denunciada foi 
cometida por um agente privado, não estatal.  

Finalmente, também é complexo declarar a responsabilidade internacional do Estado neste caso concreto se foi 
o próprio Estado que, através de seus tribunais de justiça, remediou a situação de violação denunciada por meio 
de uma condenação penal do responsável. À luz desses fatos, não existem elementos de juízo que permitam 
concluir que o Estado brasileiro é responsável internacionalmente pelos fatos denunciados pelas peticionárias 
neste caso. 

Adicionalmente, existe um fator que creio, respeitosamente, que o voto da maioria não ponderou 
adequadamente em seu mérito. As peticionárias apresentaram sua denúncia a esta Comissão durante a 
tramitação da causa penal na qual se condenou o responsável pela conduta racista que provocou o agravo. Este 
elemento por si só teria bastado para declarar a inadmissibilidade da petição apresentada.  

Efetivamente, as peticionárias denunciaram o Estado enquanto os tribunais deste estavam, precisamente, 
conhecendo do assunto objeto da petição. Em consequência disso, neste caso não existiu esgotamento de 
recursos internos conforme estabelecido no artigo 46.1 letra a) da Convenção Americana. Apesar desta 
circunstância, a petição foi admitida para tramitação e depois declarada admissível. Não é meu propósito julgar 
as razões que levaram a Comissão a declarar a admissibilidade desta causa nas condições assinaladas. Contudo, 
creio que, no momento em que este relatório de mérito foi decidido, ainda era possível para esta Comissão 
pronunciar-se sobre a inadmissibilidade do presente caso. O artigo 48.1 letra c) da Convenção Americana atribui 
competência a esta Comissão para “declarar a inadmissibilidade ou a improcedência da petição ou comunicação, 
com base em informação ou prova supervenientes”. A redação desta norma permite concluir que é perfeitamente 
possível para esta Comissão declarar a inadmissibilidade de um caso mesmo fora da fase de discussão da 
admissibilidade, na medida em que esta Comissão, efetivamente, conheça de alguma “informação” ou “prova” 
superveniente que indique a inadmissibilidade da petição. Neste caso, o artigo 48.1 letra c) da Convenção 
Americana fala de evidências de caráter superveniente na medida em que são apresentadas ou conhecidas pela 
Comissão após o término da fase de discussão da admissibilidade.  

Portanto, se a circunstância que indicava a falta de esgotamento de recursos internos neste caso não foi 
conhecida por esta Comissão durante a tramitação da petição, isso em nada obsta que, tendo tomado 
conhecimento do caráter inadmissível da petição por meio de uma informação de caráter superveniente, 
finalmente o declare em seu relatório de mérito.  

Neste contexto, a adoção de um relatório de mérito que condenou o Estado mesmo quando a petição era 
inadmissível, ou mesmo que o Estado tenha reparado a violação denunciada, não contribui para o melhoramento 
do funcionamento das instituições do sistema interamericano de direitos humanos. Pelo contrário, decisões 
deste tipo acabam por desincentivar em futuros peticionários o correto uso das suas regras.  

Pelas razões assinaladas neste voto, respeitosamente, dissento. 

Edgar Stuardo Ralón Orellana 
Membro da Comissão 

 


