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RESUMO 
 
 
MATOS, Camila Tavares de Moura Brasil A legislação antirracista brasileira e 

canadense: Uma análise interseccional de raça e gênero. 2020. 231 folhas. Tese 

de Doutorado em Direito - Faculdade de Direito de São Paulo, São Paulo. 2020.  

 
A presente tese tem por objeto analisar como ocorrem as discriminações raciais 

contra mulheres negras no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e no 

Tribunal de Direitos Humanos de Ontário, no Canadá com o objetivo de 

compreender se, diante de legislações distintas voltadas para o combate ao 

racismo e à discriminação racial, os motivos pelos quais as mulheres negras 

procuram as instituições da Justiça são semelhantes, além de verificar o grau de 

procedência ou não das decisões. A metodologia de pesquisa adotada foi de 

análise qualitativa por meio do exame de documentos coletados em duas bases de 

dados diferentes: uma composta por processos judiciais e inquéritos policiais 

ocorridos entre 2003 e 2011 em São Paulo e a segunda, compreende decisões de 

discriminação racial do Tribunal de Direitos Humanos de Ontario entre 2012 a 2017. 

Desta maneira, no primeiro capítulo são apresentados os alicerces teóricos, 

propositura que raça é uma categoria fluida a depender o contexto social e também, 

são pontuados os aspectos de gênero, com enfoque no necessário feminismo 

negro e o conceito de interseccionalidade. No capítulo seguinte, são apresentados 

os pressupostos legislativos a fim de demonstrar a tutela jurídica de mulheres 

negras em ambos os países. A partir do terceiro capítulo, expõe-se o caminho 

metodológico percorrido para coleta e análise de dados no Brasil e no Canadá, 

demonstrando a coleta e o tratamento dos dados para posterior discussão nos 

capítulos subsequentes.  No capítulo quatro, dedicado à análise de 120 casos 

contidos na amostra brasileira, demonstra-se como aparecem as discriminações 

contra as mulheres negras brasileiras e ao final desta parte, discute-se se a 

interseccionalidade é um caminho possível para o direito brasileiro. No quinto 

capítulo, discute-se os 71 resultados da amostra canadense, é mapeada a atuação 

do Tribunal de Direitos Humanos de Ontário para que seja analisada as decisões 

parciais e totais emanadas pelos julgadores, para ao final, verificar os argumentos 

de procedência e improcedências das decisões de discriminação racial contra 



 

mulheres negras. Ao final, na conclusão, apresenta-se a importância de discutir se 

mesmo em nações diferentes, há os mesmos problemas no tocante à proteção dos 

direitos dessas mulheres. 

 

Palavras-chave: Pesquisa empírica; Interseccionalidade; Feminismo Negro; Raça; 

Gênero.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

RIASSUNTO 
 
MATOS, Camila Tavares de Moura Brasil. A legislação antirracista brasileira e 

canadense: Uma análise interseccional de raça e gênero. 2020. 231  pg.  Tesi di 

Dottorato in Diritto. Facoltà di Diritto, Università di San Paolo, San Paolo, 2020. 

 
La presente tesi ha lo scopo di analizzare come avvengono le discriminazioni 

razziali nel confronto delle donne nere presso il Tribunale di Giustizia dello Stato di 

San Paolo e presso il Tribunale di Diritti Umani di Ontario, in Canada, con 

l’obbiettivo di comprendere se, dinanzi alle legislazioni distinte rivolte a combattere 

il razzismo e la discriminazione razziale, i motivi per cui le donne nere cercano le 

istituzioni di Giustizia sono simili, oltre a verificare quanto siano favorevoli o no le 

decisioni. La metodologia di ricerca adottata è stata quella dell’analisi qualitativa 

tramite l’esame di documenti raccolti in due basi di dati diverse: una composta da 

processi giudiziari e indagini poliziesche avvenuti tra il 2003 e il 2011 a San Paolo 

e la seconda, comprende decisioni di discriminazione razziale del Tribunale di Diritti 

Umani di Ontario, tra il 2012 e il 2017. In tal modo, nel primo capitolo sono presentati 

i fondamenti teorici, la proposizione che razza è una categoria fluida a dipendere 

dal contesto sociale e anche, vengono segnalati gli aspetti di genere, con forza sul 

necessario femminismo nero e il concetto di intersezionalità. Dentro il capitolo 

seguente, sono presentati i presupposti legislativi al fine di dimostrare la tutela 

giuridica di donne nere in entrambi i Paesi. A partire dal terzo capitolo, si espone il 

percorso metodologico di raccolta e di analisi dei dati in Brasile e in Canada, 

dimostrando la raccolta e il trattamento di essi. Nel quarto capitolo, dedicato 

all’analisi di 120 casi contenuti nel campione brasiliano, si dimostra come appaiono 

le discriminazioni nei confronti delle donne nere brasiliane e, alla fine di questa 

parte, si discute se l’intersezionalità sia una via possibile per il diritto brasiliano. Nel 

quinto capitolo, vengono discussi i 71 risultati del campione canadese, viene 

osservata l’attuazione del Tribunale di Diritti Umani di Ontario perché siano 

analizzate le decisioni parziali o totali emesse dai giudici, e così alla fine, verificare 

gli argomenti favorevoli o contrari delle decisioni di discriminazione razziale nel 

confronto delle donne nere. Alla fine, nella conclusione, si presenta l’importanza di 

discutere se esistono gli stessi problemi, in Paesi diversi, che riguardano la 

protezione dei diritti di queste donne.      



 

 

Parole-chiave: Ricerca empirica; Intersezionalità; Femminismo nero; Razza; 

Genere. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ABSTRACT 
 

MATOS, Camila Tavares de Moura Brasil. A legislação antirracista brasileira e 

canadense: Uma análise intereseccional de raça e gênero. 2020. 231 pages.  

Doctorate – Faculty of Law, University of São Paulo, São Paulo. 2020.   

 

The purpose of this thesis is to analyze how racial discrimination against black 

women occur at the São Paulo State Court of Justice and at the Ontario Human 

Rights Court in Canada with the aim of understanding whether, in the face of 

different laws aimed at combating racism and racial discrimination, the reasons why 

black women seek the institutions of justice are similar, in addition to checking the 

degree of validity of decisions. The research methodology adopted was the 

qualitative analysis through the examination of documents collected in two different 

databases: one of judicial processes and police investigations that took place 

between 2003 and 2011 in São Paulo and the second, comprises decisions of racial 

discrimination in the Human Rights Tribunal of Ontario from 2012 to 2017. In the 

first chapter, the theoretical foundations are addressed with the proposition that race 

is a fluid category depending on the social context and also, gender aspects are 

emphasized, with a focus on the necessary black feminism and the concept of 

intersectionality. In the following chapter, the legislative assumptions are provided 

in order to demonstrate the legal protection of black women in both countries. From 

the third chapter onwards, the methodological path taken for data collection and 

analysis in Brazil and Canada is exposed, demonstrating the collection and 

treatment of data for later discussion in subsequent chapters. The chapter four is 

dedicated to the analysis of 120 cases contained in the Brazilian sample, that 

demonstrate how discrimination against black Brazilian women appear and at the 

end of this part, is discussed if intersectionality is a possible way for Brazilian law. 

In the fifth chapter, the 71 results of the Canadian sample are discussed, the 

performance of the Ontario Human Rights Court is mapped so that it can be 

analyzed the partial and total decisions issued by the adjudicators in order to finally 

verify their arguments and the Racial discrimination decisions against black women. 

In the end, at the conclusion, is discussed whether even in different nations, there 

are the same problems regarding the protection of the rights of these women.  

 



 

Keywords: Empirical research; Intersectionality; Black Feminism; Race; Gender.  
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INTRODUÇÃO 
 

Com esta Tese de Doutorado tenho o escopo demonstrar como ocorrem 

as discriminações raciais contra mulheres negras no Brasil e no Canadá e se estas 

discriminações ocorrem da mesma maneira nestes dois países.  

Inicialmente, cumpre ressaltar que o meu estudo é uma continuidade da 

pesquisa realizada ao longo do mestrado, no qual, analisei processos e inquéritos 

arquivados em 1ª instância do Tribunal de Justiça de São Paulo de maneira a 

analisar e compreender como os crimes raciais eram julgados pelos operadores do 

Direito (MATOS, 2016).  

Para o doutorado, ao revisitar os documentos coletados naquela pesquisa, 

comecei a realizar uma nova interpretação à luz de novas leituras e novos dados 

encontrados durante a pesquisa de doutoramento, buscando um aprofundamento 

não apenas em raça, mas também em gênero. Desta maneira, o aprofundamento 

no tema foi essencial para ir além, buscando entender as discriminações sofridas 

por mulheres negras não apenas no Brasil, mas também no Canadá, pois tive 

oportunidade de realizar parte da minha pesquisa na Universidade de Toronto, em 

virtude de bolsa de doutorado sanduíche concedida pela Coordenação de 

Aperfeiçoamento do Ensino Superior – CAPES.1   

Assim, das minhas investigações para a tese de doutorado e no qual se 

concentra a escrita desta tese, é responder o problema de pesquisa: “Como 

ocorrem as discriminações contra mulheres negras no Brasil e no Canadá?” 

Buscando responder este questionamento fiz uma pesquisa empírica utilizando 

duas bases de dados distintas. A primeira composta por 120 processos e inquéritos 

que versam sobre crimes raciais ocorridos entre 2003 e 2011 em São Paulo, que 

foi utilizada na minha dissertação de mestrado, e para esta tese, conforme salientei, 

decidi me aprofundar mais ao olhar para gênero e raça. No entanto, a segunda 

base de dados, que compreende decisões de discriminação racial do Tribunal de 

Direitos Humanos de Ontário entre de 2012 a 2017, foi coletada de maneira inédita 

durante meu período de estudos no exterior.  

 
1 O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001 no Projeto nº 88887.125490/2016-
00 denominado “Estratégias construídas por mulheres negras no Brasil e no Canadá: educando 
para o enfrentamento da discriminação por gênero e raça.” 



 

Assim sendo, o escopo da coleta dos dados da pesquisa empírica foi no 

sentido de que, no Brasil, o racismo e a discriminação raciais são considerados 

crimes, conforme previsão na Lei n. 7.716/89 e no art. 140, §3º do Código Penal. 

No Canadá, a discriminação racial é abrangida pelas legislações de direitos 

humanos, que possuem um viés administrativo, não impõem cumprimento de 

penas, mas sim, sanções reparadoras. Então, os objetivos da pesquisa são de 

buscar apontar se diante de legislações tão distintas, os casos de discriminação 

racial são semelhantes, ou seja, se os motivos pelos quais estas mulheres negras 

procuram as instituições da Justiça são similares, e como funciona o grau de 

procedência ou improcedência das decisões nos países quando se considera 

gênero e raça.  

Para nortear a análise das decisões brasileiras e canadenses, parto do 

entendimento de como as categorias “gênero” e “raça” são vislumbradas em ambos 

os países, já que, sem entender como aparecem e são compreendidas neste 

contexto, não há como entender o teor decisório. E também, demonstro ao longo 

desta tese sobre como entender as teorias pós-coloniais e o papel da 

interseccionalidade são fundamentais para compreensão de primeiro, a eficácia do 

acesso à justiça e em segundo, como as mulheres negras sofrem múltiplas 

opressões que precisam ser consideradas para garantia desse mesmo acesso, 

seja no Brasil ou no exterior. Desta forma, esta tese foi dividida em 5 capítulos 

fundamentais que buscarão demonstrar, de maneira lógica, o percurso para 

compreensão da discriminação contra mulheres negras no Brasil e no Canadá. 

No Capítulo I, discuto os alicerces teóricos desta tese, buscando fazer 

apontamentos sobre como as categorias “raça” e “gênero” surgem nos dois países. 

Parto da propositura de como raça é uma categoria fluida a depender do contexto 

social na qual está inserida, e para tanto utilizo-me dos ensinamentos dos teóricos 

do pós-colonial. A segunda parte é dedicada para pontuar os aspectos de gênero, 

essenciais para entender a temática, perpassando pelo entendimento do 

necessário feminismo negro e do conceito de interseccionalidade. A última seção 

deste capítulo busca pontuar como ambos os conceitos são vislumbrados no 

Canadá, fazendo um percurso sobre o surgimento da raça no país, e depois, como 

passou a ser pautado por uma política multicultural que traz no seu bojo, a ideia de 

minorias visíveis. 



 

Já no Capítulo II, me debruço sobre a discussão da legislação antirracista 

brasileira e canadense, tecendo alguns apontamentos sobre como as leis 

brasileiras são excludentes quando se fala em tutela da mulher negra, e como, de 

outro lado, o Canadá possui uma das mais antigas legislações protetivas e robustas 

de direitos humanos, fruto de um longo período de evolução, que culminou com a 

criação dos Tribunais de Direitos Humanos no país. Neste capítulo, ainda dedico 

uma sessão para discutir sobre os crimes de ódio no país.  

No Capítulo III, eu demonstro todo o caminho metodológico percorrido 

para coleta e análise dos dados, tanto no Brasil, como no Canadá, sendo que neste 

último, ainda defino a abrangência do Código de Direitos Humano de Ontário, já 

que o seu entendimento impactou na forma como foi feita a coleta dos dados a 

partir dos casos do Tribunal de Direitos Humanos de Ontário.  

O capítulo IV, por sua vez, é dedicado à análise e resultados da amostra 

dos casos coletados no Brasil, buscando compreender como são e como aparecem 

as discriminações raciais sofridas por mulheres negras brasileiras, a partir da 

compreensão e entendimento da legislação antirracista, ou seja, da Lei n. 7.716/89 

e art. 140, §3º do Código Penal Brasileiro. Ao final deste capítulo, busca-se 

apresentar se a interseccionalidade é um caminho possível para a legislação 

brasileira.  

Por fim, no capítulo V, escrevi sobre os resultados e análise dos casos 

coletados do Tribunal de Direitos Humanos de Ontário, mapeando a sua atuação e 

forma de processamento que é apresentado na primeira seção, dividindo a análise 

em decisões parciais e decisões finais como categorias de análise, conforme leitura 

da segunda seção, para depois, analisar os argumentos de procedência ou 

improcedência realizados pelos adjudicadores.   

Desta forma, cumpre ressaltar que não se busca salientar se sistema jurídico de 

um país é melhor do que o outro, é necessário destacar as diferenças entre os dois 

países. Apesar disso, é fundamental verificar  como o racismo e a discriminação 

racial ocorrem e como afetam mulheres negras em ambos os países, no tocante às 

suas experiências e vivências. Além disso, discutir se as respostas dos sistemas 

de proteção, mesmo considerando as diferenças entre as nações, padecem dos 

mesmos problemas no tocante à proteção de direitos dessas mulheres.  
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Neste trabalho, busquei demonstrar como ocorrem as discriminações 

raciais contra mulheres negras no Brasil e no Canadá, especificamente em São 

Paulo e na Província de Ontário buscando responder à pergunta de pesquisa e aos 

objetivos formulados.ou seja, apontei que, diante de legislações disintas, os casos 

de discriminação racial aparecem de maneiras semelhantes e os motivos pelos 

quais estas mulheres buscam as instituições de Justiça são pautadas nas condutas 

racistas ainda tão presentes no Brasil e no Canadá. Na amostra brasileira, vimos 

um baixo número de condenações e ainda, que gênero e raça não são analisados 

conjuntamente. Já no Canadá, cujo Tribunal de Direitos Humanos de Ontário 

analisado por mim impõe a interseccionalidade como medida a ser analisada em 

todas as suas decisões, também possui um baixo grau de procedência. 

Para tanto, fiz um percurso de maneira a demonstrar como os conceitos de 

raça e gênero se operam em cada um dos países citados. sto posto, ficou 

evidenciado que raça é uma categoria social e política que se altera a depender de 

qual contexto está inserida. No caso brasileiro, raça ainda é associada à cor, no 

entanto, no Canadá, há uma dificuldade de separar raça de cor, cultura ou origem 

étnica, já que na forma relatada pelas mulheres negras no Canadá, a auto 

identificação demonstrou uma multiplicidade de definições, as quais, por si só, 

indicam a complexidade de análise e mensuração da “raça”. OMI e WINANT (2014, 

p. 105) ensinam que a categorização de pessoas faz parte da vida em sociedade, 

considerado um fenômeno universal, no entanto, ressaltam: 
Enquanto o ato de categorizar pessoas e determinar diferentes atributos 
para cada uma dessas categorias podem ser universais, elas estão 
sujeitas à uma enorme variação ao longo do tempo e do espaço históricos. 
As definições, significados e coerência geral das categorias sociais 
predominantes estão sempre sujeitas a múltiplas interpretações. 
Nenhuma categoria social sobe ao nível de ser entendida como um fato 
social fixo e objetivo. 129 

 

 
129 Tradução livre do original: “But while the act of categorizing people and assigning different 
attributes to such categories may be universal, the categories themselves are subject to enormous 
variation 
over historical time and space. The definitions, meanings, and overall coherence of prevailing social 
categories are always subject to multiple interpretations. No social category rises to the level of being 
understood as a fixed, objective, social fact. 
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Isto é justamente para afirmar que a raça é uma categoria social que vai 

pontuar qual o local que aquela pessoa ocupa no sistema. E ainda, em relação ao 

gênero, ficou demonstrado que a opressão de mulheres negras em ambos os 

países é perpassada por múltiplas camadas, não são discriminadas apenas por 

serem mulheres, mas em função de raça, classe, origem, estado civil, dentre tantos 

outros.  

Compreender a interseccionalidade de opressões foi uma ferramenta 

essencial para análise dos casos de discriminação contra mulheres negras, 

considerado um dos principais escopos teóricos norteadores desta tese. Além 

disso, pontuei aspectos das teorias pós-coloniais para compreender o sistema de 

dominação e como as estruturas de poder ainda estão fincadas em bases coloniais, 

então, por mais que se indique legislações progressistas capazes de tutelar de 

maneira ampla a opressão vivida por mulheres negras, não há como pensar em um 

poder de transformação se as estruturas não forem modificadas ou ainda 

“problematizar o direito como forma de ação política, como local de conflito e 

disputa e não um local de refúgio ou solução (SEVERI, 2018, p. 68)  

Assim sendo, apresentei os dados coletados no Brasil, o que vimos que há 

um baixo número de condenações por crimes raciais em se tratando de vítimas 

mulheres negras. E, também, quanto as ofensas possuem aspectos relacionados 

à gênero, e não apenas a raça, o crime tende a ser desclassificado e considerado 

“mais simples”. Isso evidenciou dois aspectos: de que os operadores do direito não 

fazem uma análise interseccional dos fatos; ou de que por conter ofensas de 

gênero, há uma tendência à invisibilização, por machismo ou sexismo arraigado na 

sociedade brasileira.  

Devo destacar que ao analisar o papel do acesso à justiça, Élida Lauris 

(2015, p. 11) demonstra que o Poder Judiciário é contextualizado dentro do sistema 

político como uma de suas instituições, portanto:  
interagem num processo dinâmico com outros órgãos do governo 
submetendo-se igualmente à pressão externa de ideias, ideologias e 
políticas, o que significa dizer que não basta compreender a ideologia que 
compromete a ação individual de juízes sem entender o fluxo de interação 
ideológica entre tribunais e academia, media, grupos sociais organizados 
e outras instituições políticas. 

 

Isto posto, pontuei duas formas bem distintas de abordar o racismo e a 

discriminação racial. De um lado, temos o Brasil, cujo racismo é uma conduta 
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prevista na Constituição da República, considerada como crime inafiançável e 

imprescritível, alçado à um crime grave que constituiu uma séria violação de direitos 

humanos, tanto que possui uma legislação criminal própria consubstanciada por 

meio da Lei n. 7.716/89 e previsão de injúria racial no Código Penal por meio do 

art. 140, §3º.  

Do outro, temos o Canadá que possui um arcabouço protetivo com foco na 

promoção de direitos humanos, que não criminaliza condutas de racismo, à 

exceção dos crimes de ódio, que ocorrem em contextos específicos e são mais 

difíceis de comprovação, tendo em vista que envolve o convencimento do Tribunal 

do Júri que o acusado teve a intenção (dolo) de comer aquele crime com motivação 

de ódio. Muito pelo contrário, os casos de discriminação são analisados pelos 

Tribunais de Direitos Humanos, que são administrativos e não determinam 

cumprimento de penas. As diferenças ainda são maiores ao considerar que no 

Brasil, não há menção na legislação criminal, de interseccionalidade ou 

discriminação interseccional, enquanto no Canadá, a interseccionalidade é 

presente e é inclusive embutida em políticas públicas e legislação.  

Agora, o que ambos os sistemas apresentam em comum é justamente o 

baixo número de casos procedentes de discriminação contra mulheres negras. O 

que nos leva a concluir que por mais punitiva que a legislação seja, como no caso 

do Brasil, ou por mais protetivo e abrangente possa ser, o que os dados nos 

parecem indicar é de que não há como discutir efetividade de leis, enquanto o 

racismo estrutural não for combatido, considerando que tanto o sistema judiciário 

brasileiro, quanto as instituições canadenses são permeadas pela mesma ideologia 

que atravessa a sociedade.  
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APÊNDICE A – Decisões Parciais do Tribunal de Direitos Humanos de Ontário  

 

2012 
 
CASO CAMPOS PROTEGIDOS ÁREAS SOCIAIS 

187 Race, colour, ancestry, place of origin and ethnic 
origin 

Employment 

914 Race, colour, sex, family status, marital status as 
well as reprisal or threat of reprisal 

Housing 

1026 Race Employment 

1062 Race, colour, place of origin and ethnic origin Services  

1521 Disability and race Services and 
employment 

1825 Race, colour, ancestry and ethnic origin Employment 

 
2013 

CASO CAMPOS PROTEGIDOS ÁREAS SOCIAIS 
159 Race and colour Services and 

facilities 
279 Sexual solicitation and race Employment 

505 Race, colour, ancestry, place of origin and ethnic 
origin, disability and family status 

Employment 

701 Race, colour, place of origin, ethnic origin, disability 
and family status 

Employment 

1220 Race, marital status and sex Housing 

1351 Race, colour, place of origin, gender identity and 
marital status 

Services 

1884 Race, colour, ancestry and place of origin and 
reprisal 

Employment 
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2014 

CASO CAMPOS PROTEGIDOS ÁREAS SOCIAIS 
318 Race, colour, ethnic origin and gender identity Goods, services and 

facilities 

434 Race, ethnic origin and age Employment 

633 Race, colour, ancestry, place of origin, ethnic 
origin and sex 

Employment 

998 Race, colour, ethnic origin and gender identity Goods, services and 
facilities 

1137 Race, colour, ethnic origin, gender identity and 
family status, marital status, record of offences, 
association and reprisal 

Employment and 
goods and services 

1154 Race, colour, ancestry, place of origin, and ethnic 
origin 

Employment 

1780 Race Employment 

 
 

2015 
 

CASO CAMPOS PROTEGIDOS ÁREAS SOCIAIS 
607 Race and colour Employment 

630 Race, colour and sex Goods, services and 
facilities 

1145 Race, colour and sex Goods, services and 
facilities 

 
 

2016 
 

CASO CAMPOS PROTEGIDOS ÁREAS SOCIAIS  
791 Race, colour, ethnic origin, and sex Services 

1239 Ethnic origin Employment 
 

2017 
 

CASO CAMPOS PROTEGIDOS ÁREAS SOCIAIS 
272 Race, colour, ethnic origin, creed, sex and 

reprisal 
Employment 

956 Disability and/or perceived disability Services 

1164 Não especificado Services 

1254 Race and colour Employment 
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APÊNDICE B – Decisões Finais do Tribunal de Direitos Humanos de Ontário  

 

2012 
 

CASO CAMPOS PROTEGIDOS ÁREAS SOCIAIS 
202 Race, colour and place of origin Services 

405 Race, sex and colour and engaged in reprisals Employment 

445 Race Employment 

527 Race and colour  Services, goods and 

facilities 

794 Race, colour and place of origin Employment 

796 Race, colour and ethnic origin Employment 

821 Race, colour and place of origin Employment 

1213 Race, colour, place of origin and ethnic origin Employment 

1747 Race, colour, creed, receipt of public 

assistance, association with a person identified 

by a ground protected by the Code and reprisal 

or threat of reprisal 

Housing 

1995 Race and colour Employment 

187 Race, colour, ancestry, place of origin and 
ethnic origin 

Employment 

914 Race, colour, sex, family status, marital status 
as well as reprisal or threat of reprisal 

Housing 

1026 Race Employment 

1062 Race, colour, place of origin and ethnic origin Services  

1521 Disability and race Services and 
employment 

1825 Race, colour, ancestry and ethnic origin Employment 

 
 

 

2013 
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CASO CAMPOS PROTEGIDOS ÁREAS SOCIAIS 

266 Colour and sex Employment 

348 Race, colour, ancestry, place of origin and 

ethnic origin 

Employment 

705 Race, colour, ancestry, place of origin and 

ethnic origin 

Vocational 

association 

1148 Race, ancestry and ethnic origin Employment 

1348 Race and ethnic origin Employment 

1587 Race, disability and reprisal Employment 

1679 Race and colour  Services 

1866 Race, colour and age Goods and services 

1947 Sex Employment 

2029 Ancestry, colour, ethnic origin, family status, 

marital status, place or origin, race, record of 

offences and sex and disability or perceived 

disability 

Goods and services 

2092 Race, colour, family status, marital status and 

reprisal 

Services 

 
2014 

 
CASO ÁREAS PROTEGIDAS ÁREAS SOCIAIS 

1 Race, colour, ancestry,  place of origin, ethnic 

origin and disability 

Goods, services and 

facilities 

298 Race, colour and ethnic origin  Employment  

318 Race, colour, ethnic origin and gender identity Goods, services and 

facilities 

434 Race, ethnic origin and age Employment 
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633 Race, colour, ancestry, place of origin, ethnic 

origin and sex 

Employment 

998 Race, colour, ethnic origin and gender identity Goods, services and 

facilities 

1137 Race, colour, ethnic origin, gender identity 

and family status, marital status, record of 

offences, association and reprisal 

Employment and 

goods and services 

1154 Race, colour, ancestry, place of origin, and 

ethnic origin 

Employment 

1673 Colour, disability, creed and reprisal Employment, 

housing, goods and 

facilities 

1780 Race Employment 

2015 
 

CASO CAMPOS PROTEGIDOS ÁREAS SOCIAIS 
725 Race, colour, sex and sexual solicitation or 

advances 
Services 

785 Race, colour, ethnic origin and gender identity Services 

1008 Race, colour, ethnic origin, sex, and marital 
status 

Housing 

1070 Race, colour, disability, sex, sexual 
orientation, family status, marital status, age, 
association with a member of a protected 
group and alleges reprisal 

Services 

1208 Race and colour Employment 
1303 Race and colour Services 

1567 Race, colour, gender identity, record of 
offences, and association with a person 
identified by a Code ground and reprisal 

Employment 

 
2016 

 
CASO CAMPOS PROTEGIDOS ÁREAS SOCIAIS 
1007 Race, colour, ancestry, ethnic origin, disability 

and sex 
Housing 

1012 Race, colour, place of origin and/or ethnic 
origin 

Housing 
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1550 Race, colour, ancestry, place of origin, 
disability, gender identity, marital status, 
receipt of public assistance 

Housing, goods, 
services and 
facilities 

 
2017 

 
CASO CAMPOS PROTEGIDOS ÁREAS SOCIAIS 

145 Race, colour, ancestry, place of origin, ethnic 
origin, disability, family status, and marital 
status 

Goods and 
services 

211 Race, colour, ancestry, place of origin and/or 
ethnic origin 

Housing 

228 Colour Services 

347 Race, colour, ancestry, place of origin and 
ethnic origin (collectively “race”), disability, age 
and reprisal 

Services 

636 Ancestry, colour, ethnic origin and race. Services 

822 Race, colour and disability Employment 

1088 Age, colour, disability, age and sex Employment 

 
 


