POLÍTICA

Direitos Humanos e Diversidade

Sumário
1.

OBJETIVO ......................................................................................................................................................2

2.

ABRANGÊNCIA ..............................................................................................................................................3

3.

ÁREA RESPONSÁVEL ..................................................................................................................................3

4.

TERMOS E DEFINIÇÕES ..............................................................................................................................3

5.

DIRETRIZES ..................................................................................................................................................4

5.1

INTRODUÇÃO E APLICAÇÃO ÀS EMPRESAS ........................................................................................4

5.2

PACTOS E COMPROMISSOS ...................................................................................................................5

5.3

PÚBLICOS INTERNO E EXTERNO ...........................................................................................................6

5.3.1

Respeito à Diversidade e à Igualdade .....................................................................................................6

5.3.1.1

Reconhecimento do Uso de Nome Social ...............................................................................................6

5.3.1.2

Compromisso com a Inclusão de PCDs (profissionais com deficiência) ................................................7

5.3.1.3

Não Admitimos Assédio Moral .................................................................................................................7

5.3.1.4

Não Admitimos Assédio Sexual ...............................................................................................................7

5.3.2

Não Admitimos Trabalho ou Exploração Infantil .....................................................................................7

5.3.3

Não Admitimos Trabalho Escravo, nem Análogo à Escravidão .............................................................8

5.3.4

Condições Dignas de Trabalho ...............................................................................................................8

5.3.5

Apoio à Livre Associação ........................................................................................................................8

5.3.6

Compromisso com as Leis Vigentes, Princípios da Transparência, Ética e Moralidade ........................8

5.3.7

Inclusão e Apoio da Mulher no Trabalho e Cargos de Liderança ...........................................................8

5.3.8

Fornecedores e Prestadores de Serviços ...............................................................................................9

5.3.9

Prestadores de Serviços de Transporte ..................................................................................................9

5.3.10

Relações com Comunidades de Entorno ................................................................................................9

5.4

CANAL DE OUVIDORIA .............................................................................................................................9

6.

PENALIDADES ............................................................................................................................................ 10

7.

REFERÊNCIAS ........................................................................................................................................... 10

8.

REGISTROS ................................................................................................................................................ 18

9.

HISTÓRICO DE REVISÕES .......................................................................... Erro! Indicador não definido.

1. OBJETIVO

O objetivo deste documento é estabelecer diretrizes gerais para assegurar o atendimento ao
respeito dos Direitos Humanos e promover a diversidade e garantir o respeito das normas e
legislações existentes em todas as nossas operações e em toda nossa cadeia de negócios.

2. ABRANGÊNCIA

Todas as áreas, subsidiárias, prestadores de serviços e fornecedores da Via Varejo.

3. ÁREA RESPONSÁVEL

Sustentabilidade.
4. TERMOS E DEFINIÇÕES

Assédio Moral: resulta da prática de atos que causem constrangimentos a outro. Essas
condutas podem ser faladas, escritas ou por gestos, sendo que o agressor expõe ou
ridiculariza o agredido, fazendo com que ele fique descrente de suas capacidades para o
trabalho, deslocado das atividades e rotinas do trabalho, e até apático nos seus
relacionamentos pessoais.

Assédio Sexual: resulta de ações que o agressor induz ou expressamente impõe propostas
de apelo sexual ao agredido em troca da manutenção do emprego ou vantagens profissionais.
Em geral, o assédio sexual é praticado por um superior em relação a um subordinado, mas
também pode ocorrer de um subordinado em relação ao seu superior.

Código de Conduta Ética: documento que estabelece um padrão de relacionamento baseado
no respeito, na transparência e na ética.

Condições de trabalho desumanas e degradantes: acontecem quando verificamos
desrespeito à saúde, à segurança e ao bem-estar do trabalhador. O trabalhador é submetido à
condição inaceitável de falta de limpeza, instalação imprópria ou outra situação sub-humana,
que gera ou pode gerar problemas de saúde e até psicológicos, doenças e até mesmo casos
mais drásticos, que coloquem em risco a vida deste trabalhador.

Corrupção: toda e qualquer ação, direta ou indireta, que implique sugestão, oferta, promessa,
concessão (forma ativa) ou solicitação, exigência, aceitação ou recebimento (forma passiva),
de vantagens indevidas, de natureza financeira ou não (“coisas de valor”), a Agente Público,
tais como, mas não se limitando a, suborno ou propina, tráfico de influência e favorecimentos,
em troca de realização ou omissão de atos inerentes às suas atribuições ou de facilitação de
negócios, operações ou atividades do GPA ou visando a benefícios para si ou para terceiros.

Já a corrupção privada, que envolve fornecedores ou clientes, é prática proibida nas relações
da companhia com seus parceiros comerciais, e sujeita às penalidades previstas no Código de
Conduta Ética e na Política Anticorrupção (VV-GCO-RCI-PL-002), dentre outras políticas da
companhia.

Direitos Humanos: são direitos inerentes a todos os seres humanos, independentemente de
raça, sexo, nacionalidade, etnia, idioma, religião ou qualquer outra condição. Os direitos
humanos incluem o direito à vida e à liberdade, à liberdade de opinião e de expressão, o direito
ao trabalho e à educação, entre outros. (Declaração Universal dos Direitos Humanos).

Nome social: nome por meio do qual a pessoa se identifica e é reconhecida na sociedade. O
nome social deve ser utilizado de forma exclusiva, inclusive para tratamento oral, mantendo
registro administrativo que faça vinculação entre o nome social e a identificação civil.

Preconceito: formulação de conceito, opinião ou julgamento formado sem conhecimento dos
fatos, baseado em suspeita, intolerância, ódio irracional ou aversão a outras raças, credos,
religiões, etc.

Discriminação: São manifestações escritas, faladas ou gestuais contra uma ou mais pessoas,
pautadas em diferenças de condição social, gênero, etnia, raça ou cor, religião, idade,
orientação sexual, região de origem, condição física ou mental especial, estado civil,
características permanentes ou temporárias, opinião política, dentre outras.

Trabalho Infantil: situação ilegal de trabalho ou exploração de crianças e adolescentes
menores de 14 anos. Eles trabalham ou executam tarefas em troca de dinheiro ou do que
foram induzidos a acreditar serem benefícios, mas que na verdade são favores mascarados e
prejudiciais a eles.
Trabalho escravo: exploração do trabalho físico ou intelectual de uma pessoa que não recebe
salário pelos seus préstimos, ocorrendo muitas vezes a “troca” do trabalho por itens básicos de
sobrevivência (como alimentos e moradia), e a privação de liberdade, chegando até mesmo a
agressões físicas e psicológicas.

5. DIRETRIZES

5.1 INTRODUÇÃO E APLICAÇÃO ÀS EMPRESAS

Asseguramos o atendimento aos direitos humanos em todas as nossas operações e em
toda nossa cadeia de negócios. Os nossos valores, nosso Código de Conduta Ética e as
nossas políticas e estratégias estão fundamentadas no respeito à dignidade e ao valor de
cada pessoa. Repudiamos e proibimos o trabalho escravo, a exploração infantil ou

condições desumanas e degradantes na nossa organização e em todos os elos de nossa
cadeia.

Exigimos que todos os fornecedores da nossa cadeia respeitem esses princípios e agimos
de forma preventiva, para que todas as questões de direitos humanos sejam respeitadas.

Oferecemos um local de trabalho seguro e saudável, livre de discriminação e assédio.

Compartilhamos plenamente os valores fundamentais reconhecidos no Brasil e
internacionalmente, tais como:
a) Constituição Federal;
b) Declaração Universal de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas;
c) Orientações e convenções da Organização Internacional do Trabalho (vide item 7Referencias).
Assumimos o compromisso de divulgar e influenciar todos os públicos de relacionamento
que atuam direta ou indiretamente em nosso negócio sobre o pleno respeito aos direitos
humanos. Capacitamos nossos colaboradores a respeitarem e observarem os direitos
humanos em seus comportamentos diários e também conscientizando de diversas
maneiras os integrantes dos públicos de relacionamento para o combate e erradicação de
toda e qualquer violação aos direitos humanos.
Apresentamos abaixo as premissas adotadas com nosso público interno e externo
(colaboradores, fornecedores, prestadores de serviços, clientes, esferas do governo,
comunidades de entorno e demais públicos).

5.2 PACTOS E COMPROMISSOS

A participação da Via Varejo em iniciativas e fóruns de sustentabilidade ocorre no âmbito
corporativo, representada pelo Grupo GPA.
Para fortalecer seu posicionamento no que se refere à sustentabilidade e boas práticas, o
GPA assume compromissos e é signatário de princípios e pactos desenvolvidos por
instituições nacionais e internacionais.

Pacto Global: em 2001, o GPA tornou-se associado ao Pacto Global, iniciativa da ONU de
engajamento do setor privado na condução de seus negócios por meio de alguns valores
nas áreas de direitos humanos, relações de trabalho, meio ambiente, entre outros;

Instituto Akatu: desde 2003, o GPA é parceiro estratégico do Instituto Akatu, organização
não governamental que trabalha pela conscientização e mobilização da sociedade para o
Consumo Consciente. Além disso, Helio Mattar, fundador e diretor presidente da
organização, faz parte do Comitê de Sustentabilidade do Grupo;

Instituto Ethos: desde 1999, o GPA é associado ao Instituto Ethos, que tem como missão
mobilizar, sensibilizar e ajudar as empresas a gerir seus negócios de forma socialmente
responsável, tornando-as parceiras na construção de uma sociedade justa e sustentável;

Pacto pela Erradicação do Trabalho Escravo: com o compromisso de não manter em
suas cadeias produtivas quem utiliza mão de obra escrava, o GPA assinou o Pacto
Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo em 2005;

Associação Cempre: o GPA tornou-se associado ao Compromisso Empresarial para
Reciclagem (Cempre), que tem como objetivos promover o conceito de gerenciamento
integrado do resíduo sólido municipal, promover a reciclagem pós-consumo e difundir a
educação ambiental com foco na teoria dos três Rs (Reduzir, Reutilizar e Reciclar);
Pacto na Mão Certa: o GPA aderiu ao Pacto na Mão Certa em 2012. A iniciativa é
promovida pela Childhood Brasil e Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social,
com o objetivo de estimular as empresas a assumir publicamente, no âmbito de suas
práticas de responsabilidade social, o compromisso de se engajar em ações contrárias à
exploração sexual de crianças e adolescentes nas rodovias brasileiras.

5.3 PÚBLICOS INTERNO E EXTERNO

5.3.1

Respeito à Diversidade e à Igualdade

Acolhemos a diversidade, por considerar que as diferentes perspectivas ampliam o olhar e
promovem a criação de um ambiente plural, mais rico e desenvolvido culturalmente.

Tratamos a todos indistintamente e repudiamos assédio moral, sexual e não admitimos
tratamentos preconceituosos, nem discriminatórios, de quaisquer naturezas em qualquer
relação com o nosso público, sejam clientes, fornecedores, prestadores ou colaboradores.

5.3.1.1 Reconhecimento do Uso de Nome Social

Reconhecemos o uso de nome social. Possibilitamos que os nossos colaboradores utilizem
os nomes sociais por eles escolhidos nos seus crachás, endereços de e-mail, assinaturas e
em todos e quaisquer outros meios que os identifiquem.

Fica estabelecido que deve ser garantido o uso de banheiros, vestiários e demais espaços
segregados por gênero de acordo com a identidade de gênero de cada um.

Caso haja distinções quanto ao uso de uniformes, deve haver a possibilidade do uso
conforme a identidade de gênero e do uso do nome social.

5.3.1.2 Compromisso com a Inclusão de PCDs (profissionais com deficiência)

Temos diretrizes voltadas a criação de oportunidades de emprego aos PCDs,
desenvolvimento profissional e retenção desses nossos colaboradores, com o objetivo de
reforçar o nosso compromisso com a diversidade e a nossa atuação como agentes de
transformação social.

5.3.1.3 Não Admitimos Assédio Moral

Construímos relações respeitosas e livres de situações humilhantes ou constrangedoras.
Não toleramos qualquer ato de ridicularização ou inferiorização do próximo. Somos
contrários à violência moral no trabalho e agimos de modo a preservar a identidade,
dignidade e boas relações sociais dos nossos colaboradores.

5.3.1.4 Não Admitimos Assédio Sexual

Proibimos todas as situações de pressão ou constrangimento para obtenção de vantagem
ou favorecimento sexual, sejam elas através de manifestações explícitas ou implícitas. O
assédio sexual é inaceitável e todos devemos coibir, preservando a honra, a imagem, a
dignidade e a intimidade de todos os nossos colaboradores.

5.3.2

Não Admitimos Trabalho ou Exploração Infantil

Consideramos o trabalho infantil àquele desenvolvido por crianças e adolescentes menores
de 14 anos (criança até 12 anos e adolescentes entre 12 e 18) e não admitimos o trabalho
infantil de menores de 14 anos em nossas dependências, de prestadores de serviços,
fornecedores e demais integrantes dos nossos públicos de relacionamento, mediante
pagamento ou não. Exigimos a participação dos pais ou responsáveis nas contratações de
adolescente entre 14 e 18 anos e não admitimos práticas contrárias às regras especiais de
contratações de menores, como nas opções legais de menores aprendizes.

5.3.3

Não Admitimos Trabalho Escravo, nem Análogo à Escravidão

Em nenhuma hipótese admitimos o trabalho escravo e que nossos colaboradores ou nossa
cadeia de fornecedores e prestadores de serviços sejam beneficiados pelo trabalho
escravo ou análogo à escravidão. Acreditamos no trabalho como instrumento para
proporcionar condições dignas de vida, ascensão social e satisfação pessoal. Não será
tolerada a utilização de trabalho escravo ou análogo à escravidão em nenhuma das nossas
operações ou atividades próprias e da nossa cadeia de fornecedores e prestadores de
serviços.

5.3.4

Condições Dignas de Trabalho

Oferecemos condições dignas de trabalho aos colaboradores da Via Varejo e exigimos a
mesma prática de nossos fornecedores e prestadores de serviços, incluindo ambientes de
trabalho saudáveis, limpos, com instalações de acordo com as normas e legislações
relativas à saúde, à segurança do trabalhador.

5.3.5

Apoio à Livre Associação

Reconhecemos e apoiamos a livre associação e incentivamos para que os nossos
colaboradores e os colaboradores dos nossos fornecedores e prestadores de serviços
conheçam e exerçam os seus direitos.

5.3.6

Compromisso com as Leis Vigentes, Princípios da Transparência, Ética e
Moralidade

Obedecemos à legislação vigente e agimos com transparência e ética perante nossos
colaboradores e parceiros comerciais. Não admitimos qualquer prática de corrupção a
agentes públicos por parte dos nossos colaboradores e parceiros comerciais, seja no
interesse da companhia, seja por interesses privados. Temos políticas, procedimentos e
diretrizes claras, que norteiam preventivamente a atuação do público interno e externo que
se relaciona com a companhia.

5.3.7

Inclusão e Apoio da Mulher no Trabalho e Cargos de Liderança

Buscamos a igualdade de tratamento entre homens e mulheres porque acreditamos nos
benefícios da diversidade de gênero, incentivamos e apoiamos o trabalho das mulheres na
Via Varejo e desenvolvemos ações para que as mulheres ocupem a cada ano um maior
número de posições nos cargos de liderança, reconhecendo o papel essencial da mulher
na sociedade.

5.3.8

Fornecedores e Prestadores de Serviços

Monitoramos e apoiamos os nossos fornecedores para prevenir violação aos direitos
humanos. Além disso, exigimos que os nossos fornecedores utilizem práticas que
respeitem os direitos humanos, prevendo tais obrigações nos contratos celebrados com
fornecedores e prestadores de serviços. Orientamos nossos fornecedores e prestadores
de serviços para o cumprimento estrito da lei e diretrizes de direitos humanos e para
procedam suas contratações da mesma forma, especialmente naquelas atividades mais
vulneráveis aos riscos de não conformidade.

5.3.9

Prestadores de Serviços de Transporte

Não admitimos que qualquer dos nossos prestadores deixem de observar os direitos
humanos nas suas relações e condenamos, principalmente, a exploração e o abuso
infantil. Implementamos um processo rigoroso para contratação dos nossos prestadores de
serviços de transporte. Após a contratação, gerenciamos e monitoramos a cadeia de
transporte e logística dos produtos para as nossas Lojas e centros de distribuição, para
prevenir violação dos direitos humanos.

5.3.10 Relações com Comunidades de Entorno

Buscamos conhecer e entender as comunidades de entorno dos nossos estabelecimentos
para construirmos uma convivência pacífica, respeitosa, que considere as condições de
vida do local, procurando sempre atuar como agentes de transformação e com
contribuições positivas ao desenvolvimento territorial, para gerar melhorias sociais,
culturais, econômicas e ambientais.

5.4 CANAL DE OUVIDORIA

Os casos de violação dos direitos humanos e de políticas e diretrizes da Companhia devem
ser reportados diretamente ao Canal de Ouvidoria Via Varejo. Todas as questões levadas
ao canal serão tratadas com imparcialidade, sigilo e confidencialidade.

O Canal de Ouvidoria Via Varejo possui ampla independência, autonomia e condições
técnicas para encaminhar, solucionar e instruir as pessoas a respeito das questões
trazidas. O canal é responsável pela apuração e pelo encaminhamento da questão até a
sua resolução, incluindo, caso necessário, a participação do Comitê de Ética.

Contato da Ouvidoria: Pelo telefone 0800-7743000, de segunda a sábado, das 08:00 às
20:00, ou pelo e-mail ouvidoria@viavarejo.com.br.

6. PENALIDADES
O descumprimento das regras e diretrizes impostas neste documento poderá ser considerado
falta grave, passível de aplicação de sanções disciplinares baseadas na Política de Gestão do
Comitê de Ética (VV-GCO-GCO-PL-001) a serem avaliadas pelo Diretor Executivo da área e/ou
pelo Comitê de Ética.
7. REFERÊNCIAS


Código de Conduta Ética da Via Varejo.



Política Gestão da Diversidade (VV-SPE-RSE-PL-002).



Procedimento Análise de Riscos de Terceiros (VV-GCO-RCI-FM-007).



Política Acionamento e Apuração de Ouvidoria (VV-GCO-AOU-PL-001).



Política Anticorrupção (VV-GCO-RCI-PL-002).



(a) Constituição Federal:

Art. 4º A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos
seguintes princípios:
II - prevalência dos direitos humanos;

Art. 5º
I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição;
II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei;
III - ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante;
IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato;
V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por
dano material, moral ou à imagem;
VI - é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício
dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas
liturgias;
VII - é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades
civis e militares de internação coletiva;
VIII - ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção
filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta
e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei;
IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação,
independentemente de censura ou licença;

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas,
assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua
violação;

§ 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 às emendas constitucionais.

Art. 7º. O Brasil propugnará pela formação de um tribunal internacional dos direitos
humanos.
Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm


(b) Declaração Universal de Direitos Humanos da Organização das Nações
Unidas (ONU)

“Adoptada e proclamada pela Assembleia Geral na sua Resolução 217A (III) de 10 de
Dezembro de 1948”.
Publicada no Diário da República, I Série A, n.º 57/78, de 9 de Março de 1978, mediante
aviso do Ministério dos Negócios Estrangeiros.
Preâmbulo

Considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família
humana e de 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 humanos resultaram em atos
bárbaros que ultrajaram a consciência da Humanidade e que o advento de um mundo em
que os todos gozem de liberdade de palavra, de crença e da liberdade de viverem a salvo
do temor e da necessidade foi proclamado como a mais alta aspiração do ser humano
comum,

Considerando ser essencial que os direitos humanos sejam protegidos pelo império da lei,
para que o ser humano não seja compelido, como último recurso, à rebelião contra a tirania
e a opressão,
Considerando ser essencial promover o desenvolvimento de relações amistosas en- tre
as nações,

Considerando que os povos das Nações Unidas reafirmaram, na Carta da ONU, sua fé
nos direitos humanos fundamentais, na dignidade e no valor do ser humano e na
igualdade de direitos entre homens e mulheres, 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 humanas
fundamentais 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, Agora portanto

A Assembleia Geral proclama:

A presente declaração universal dos direitos humanos 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 universal e efetiva, tanto entre os povos dos
próprios Estados-Membros, quanto entre os povos dos territórios sob sua jurisdição.

Artigo I
Todos os seres humanos 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 II
1

- Todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades

estabelecidos nesta Declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor,
sexo, idioma, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social,
riqueza, nascimento, ou qualquer outra condição.

2

- 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 III
Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal.

Artigo IV
Ninguém será mantido em escravidão ou servidão; a escravidão e o tráfico de escravos
serão proibidos em todas as suas formas.

Artigo V
Ninguém será submetido à tortura nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou
degradante.

Artigo VI
Todo ser humano tem o direito de ser, em todos os lugares, reconhecido como pessoa
perante a lei.

Artigo 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.

Artigo VIII
Todo ser humano 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 IX
Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado.

Artigo X
Todo ser humano tem direito, em plena igualdade, a uma justa e pública audiência por
parte de um tribunal independente e imparcial, para decidir sobre seus direitos e deveres
ou do fundamento de qualquer acusação criminal contra ele.

Artigo XI
1. Todo ser humano 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 à sua
defesa.

2.

Ninguém poderá ser culpado por qualquer ação ou omissão que, no momento, não

constituíam 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 XII
Ninguém será sujeito à interferência em sua vida privada, em sua família, em seu lar ou em
sua correspondência, nem a ataque à sua honra e reputação. Todo ser humano tem direito
à proteção da lei contra tais interferências ou ataques.

Artigo XIII
1.

Todo ser humano tem direito à liberdade de locomoção e residência dentro das

fronteiras de cada Estado.

2.

Todo ser humano tem o direito de deixar qualquer país, inclusive o próprio, e a

este regressar.

Artigo XIV
1.

Todo ser humano, vítima de perseguição, tem o direito de procurar e de gozar

asilo em outros países.
2. Este direito não pode ser invocado em caso de perseguição legitimamente motivada

por crimes de direito comum ou por atos contrários aos objetivos e princípios das Nações
Unidas.

Artigo XV
1. Todo homem tem direito a uma nacionalidade.
2. Ninguém será arbitrariamente privado de sua nacionalidade, nem do direito de mudar

de nacionalidade.

Artigo XVI
1. Os homens e mulheres de maior idade, sem qualquer restrição de raça, nacionalidade

ou religião, têm o direito de contrair matrimônio e fundar uma família. Gozam de iguais
direitos em relação ao casamento, sua duração e sua dissolução.
2. O casamento não será válido senão com o livre e pleno consentimento dos nubentes.
3. A família é o núcleo natural e fundamental da sociedade e tem direito à proteção da

sociedade e do Estado.

Artigo XVII
1.
2.

Todo ser humano tem direito à propriedade, só ou em sociedade com outros.
Ninguém será arbitrariamente privado de sua propriedade.

Artigo XVIII
Todo ser humano 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 observância, em público ou
em particular.

Artigo XIX
Todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão; este direito inclui a
liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir informações

e idéias por quaisquer meios e
Artigo XX
1. Todo ser humano tem direito à liberdade de reunião e associação pacífica.
2. Ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação.

Artigo XXI
1. Todo ser humano tem o direito de fazer par- te no governo de seu país diretamente ou

por intermédio de representantes livremente escolhidos.
2. Todo ser humano tem igual direito de acesso ao serviço público do seu país.
3. 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 XXII
Todo ser humano, como membro da sociedade, tem direito à segurança social, 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
indispensáveis à sua dignidade e ao livre desenvolvimento da sua personalidade.

Artigo XXIII
1.

Todo ser humano tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a condições

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

Todo ser humano, sem qualquer distinção, tem direito a igual remuneração por

igual trabalho.
3.

Todo ser humano 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 ser humano tem direito a organizar sindicatos e a neles ingressar para proteção

de seus interesses.

Artigo XXIV
Todo ser humano tem direito a repouso e lazer, inclusive a limitação razoável das horas
de trabalho e a férias remuneradas periódicas.

Artigo XXV
1. Todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar-lhe, 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 dos meios de subsistência em
circunstâncias fora de seu controle.

2. A maternidade e a infância têm direito a cuidados e assistência especiais. Todas as

crianças, nascidas dentro ou fora do matrimônio gozarão da mesma proteção social.
Artigo XXVI
1.

Todo ser humano 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, está baseada
no mérito.
2.

A instrução será orientada no sentido do pleno desenvolvimento da personalidade

humana e do fortalecimento do respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades
fundamentais. A instrução promoverá a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas
as nações e grupos raciais ou religiosos, e coadjuvará as atividades das Nações Unidas
em prol da manutenção da paz.
3.

Os pais têm prioridade de direito na escolha do gênero de instrução que será

minis trada a seus filhos.

Artigo XXVII
Todo ser humano tem o direito de participar livremente da vida cultural da comunidade, de
fruir das artes e de participar do progresso científico e de seus benefícios.
1. Todo ser humano tem direito à proteção dos interesses morais e materiais decorrentes

de qualquer produção científica literária ou artística da qual seja autor.
Artigo XXVIII
Todo ser humano tem direito a uma ordem social e internacional em que os direitos e
liberdades estabelecidos na presente Declaração possam ser plenamente realizados.

Artigo XXIX
1. Todo ser humano tem deveres para com a comunidade, na qual o livre e pleno

desenvolvimento de sua personalidade é possível.
2. No exercício de seus direitos e liberdades, todo ser humano 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.
3.

Esses direitos e liberdades não podem, em hipótese alguma, ser exercidos

contrariamente aos objetivos e princípios das Nações Unidas.

Artigo XXX
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 dos direitos e
liberdades aqui estabelecidos.”

Fonte: ONU
https://nacoesunidas.org


(c) Orientações e Convenções da Organização Internacional do Trabalho

Convenção n. 19: Igualdade de Tratamento (Indenização por Acidente de Trabalho) de
1925, ratificado pelo Brasil em 25/04/1957;

Convenção n. 45: Emprego de Mulheres nos Trabalhos Subterrâneos das Minas de 1935,
ratificado pelo Brasil em 22/09/1938;

Convenção n. 100, I Igualdade de Remuneração de Homens e Mulheres Trabalhadores por
Trabalho de Igual Valor de 1951, ratificado pelo Brasil em 25/04/1957;

Convenção n. 105: Abolição do Trabalho Forçado de 1957, ratificado pelo Brasil em
18/06/196;

Convenção n. 111: Discriminação em Matéria de Emprego e Ocupação de 1958, ratificado
pelo Brasil em 26/11/1965;

Convenção n. 118: Igualdade de Tratamento entre Nacionais e Estrangeiros em
Previdência Social de 1962, ratificado pelo Brasil em 24/03/1969.

Temas:
1. Trabalho Decente
O trabalho decente resume as aspirações das pessoas em suas vidas profissionais. O
conceito engloba oportunidades de trabalho produtivo com remuneração justa, segurança
no local de trabalho e proteção social para as famílias, melhores perspectivas de
desenvolvimento pessoal e integração social, liberdade para as pessoas expressarem suas
preocupações, se organizarem e participarem das decisões que afetam sua vidas, além de
igualdade de oportunidades e de tratamento para todas as mulheres e homens.
2. Trabalho infantil
Criado em 1992, o Programa Internacional para a Eliminação do Trabalho Infantil (IPEC, na
sigla em inglês) é o maior programa dedicado ao trabalho infantil no mundo, além de ser o
maior programa de cooperação técnica no âmbito da OIT. Ele já está operacional em cerca
de 90 países, incluindo o Brasil, e beneficia milhões de crianças em todo o mundo.
3. Trabalho escravo e forçado
O trabalho forçado pode assumir diferentes formas, incluindo a servidão por dívidas, o
tráfico e outras formas de escravidão moderna. As vítimas são os mais vulneráveis mulheres e meninas forçadas a se prostituirem, migrantes presos na servidão por dívida e

trabalhadores de fazendas ou oficinas de costura obrigados a trabalhar através de táticas
claramente ilegais e recebendo pouco ou nada por isso.
4. Emprego juvenil
O mundo está enfrentando uma crise no emprego juvenil: os jovens têm três vezes mais
probabilidade de estarem desempregados do que os adultos e quase 73 milhões de jovens
em todo o mundo estão à procura de trabalho. A OIT já fez um alerta sobre essa geração
de jovens trabalhadores que será marcada por uma perigosa combinação de desemprego
alto, aumento da inatividade e trabalho precário nos países desenvolvidos, assim como a
persistência da pobreza entre trabalhadores de países em desenvolvimento
5. Gênero e Raça
A desigualdade social é um componente marcante da realidade brasileira e um aspecto
fundamental a ser enfrentado visando a superação da pobreza. As discriminações de
gênero e raça são eixos estruturantes dos padrões de desigualdade social no Brasil e
fazem com que mulheres e negros enfrentem barreiras adicionais para a superação da
pobreza e para o acesso ao trabalho decente.”
(http://www.ilo.org/brasilia/temas/lang--pt/index.htm)
Fonte: OIT
http://www.ilo.org/brasilia/convencoes/lang--pt/index.htm
8. REGISTROS

Identificação

Armazenamento

Recuperação

Tempo de Retenção

N/A

N/A

N/A

N/A

