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RESUMO

O presente trabalho é fruto de pesquisas voltadas a proteção local às minorias, relacionadas a raça e ao mercado de trabalho. Segundo dados da 
pesquisa “Perfil Social, Racial e de Gênero das 500 maiores empresas do Brasil e Suas Ações Afirmativas”, divulgada em 2016 pelo Instituto Ethos, 
pessoas negras ocupam apenas 6,3% de cargos na gerência e 4,7% no quadro executivo. Conforme a Ministra de Estado Chefe da Secretaria de 
Políticas de Promoção da Igualdade Racial, o racismo e o sexismo se combinam para delinear na sociedade visões que estereotipam e classificam 
capacidades e atributos de brancos e negros, de mulheres e homens, de modo a produzir condições diferenciadas de acesso a direitos e a 
oportunidades. Tendo como base esse dado, a promoção da igualdade racial e de gênero é condição fundamental para consolidar o projeto de 
nação democrática e desenvolvida no Brasil. Com essa motivação, fez-se um estudo da Lei Orgânica Municipal das cidades de São Paulo e Vitória 
através de uma análise a partir dos ideais defendidos por John Rawls. Nela, observaram-se os eventos de desigualdades raciais no mundo laboral, 
sobre o qual foi indagado: há dispositivos que tutelem os direitos de igualdades trabalhistas na carta normativa dos Municípios? Sobre isso se 
pretende diagnosticar a presença de conteúdo, acordados aos princípios de justiça de John Rawls nas LOMs dos municípios que mitiguem a 
discriminação racial no mercado de trabalho. Para tanto, é necessário que se considere, de forma hipotética, que o município é dotado de 
competência para atenuar os problemas sociais advindos de sua territorialidade, para que atenda, minimamente o Art. 30 da C.R.F.B/88 que trata 
dos encargos municipais. Para John Rawls, o “princípio da diferença” é aplicado no sistema econômico social, que trata da distribuição equitativa 
de bens, de forma a beneficiar a todos, principalmente os mais desfavorecidos. Com base nesse princípio, a desigualdade racial no mercado de 
trabalho não seria equitativa. Como método, inicialmente realizou-se um recorte de dados do IVS (Índice de Vulnerabilidade Social) sobre os 
municípios de São Paulo e Vitória. Posteriormente, foi feita a leitura da LOM das duas cidades para diagnosticar artigos que assegurem a 
igualdade no labor, e assim, os comparar com a obra “Justiça e Democracia” de Rawls, constatando se os princípios rawlsianos estão abrangidos 
nas cartas normativas municipais. Ainda, com base nos dados do IVS, em São Paulo, inferiu-se que, quanto ao mercado de trabalho e à mulher, 
quer seja negra ou branca, foi feita uma comparação na qual se constata que não há diferença significativa no acesso ao emprego. Mas que essas 
recebem o equivalente a 2,2 vezes o salário da daquelas, isto é, mais que o dobro. Já em relação aos homens, a situação é um pouco pior. O 
homem branco recebe 2,5 vezes o salário do negro. Os dados do IVS sobre Vitória apontaram os seguintes resultados: 38,4% das mulheres negras 
com 18 anos ou mais não estão empregadas. Entretanto, quando a mulher é de cútis clara, a diferença decresce para 22,91% de ausência na 
atividade laborativa. Vale destacar a diferença de salário entre mulheres brancas e negras, uma vez que a primeira recebe R$ 908,45 e a segunda 
R$ 2629,27 reais, cuja diferença atinge R$ 1720,82 reais. O homem negro e o homem branco quando comparados, o salário do primeiro 
corresponde a 46% do salário do segundo. Ressalta-se que, comparada a mulher negra com o homem branco, alcançamos a maior distorção, já 
que o homem branco ganha 3,8 vezes o salário da mulher negra. Nas LOMs de São Paulo e de Vitória, não foram encontradas citações a raça, 
salvo o espelhamento da CRFB/88 quando diz que todos são iguais perante a lei. É evidente, portanto, a inadequação das capitais ao princípio da 
diferença. Isso porque a vulnerabilidade do negro no mercado de trabalho é bastante evidente, já que inexistem nas Leis Orgânicas Municipais 
artigos equitativos para a proteção local da minoria.
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