
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE – UFF 
FACULDADE DE DIREITO 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM DIREITO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAROLINA BRÁS GOMES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISCRIMINAÇÃO RACIAL:  

REFLEXÃO À PARTIR DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE  

DA PESSOA HUMANA  

E DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NITERÓI 
2019 



CAROLINA BRÁS GOMES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISCRIMINAÇÃO RACIAL:  

REFLEXÃO À PARTIR DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE  

DA PESSOA HUMANA  

E DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Trabalho de Conclusão de Curso 
apresentado à Faculdade de Direito 
da Universidade Federal Fluminense 
como requisito parcial à obtenção do 
grau de Bacharel em Direito. 

 
 
 
 
 
 
Orientador: Prof. Manoel Martins Junior 

 
 
 
 
 
 

NITERÓI 
2019 



Ficha catalográfica automática - SDC/BFD
Gerada com informações fornecidas pelo autor

Bibliotecária responsável: Josiane Braz de Assis - CRB7/5708

B823d Bras gomes, CAROLINA
  DISCRIMINAÇÃO RACIAL: REFLEXÃO À PARTIR DO PRINCÍPIO DA
DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS /
CAROLINA Bras gomes ; MANOEL MARTINS JUNIOR, orientador.
Niterói, 2019.
  40 f.

  Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Direito)-
Universidade Federal Fluminense, Faculdade de Direito,
Niterói, 2019.

  1. Discriminação Racial. 2. Direitos Fundamentais. 3.
Dignidade. 4. Direitos Humanos. 5. Produção intelectual. I.
MARTINS JUNIOR, MANOEL, orientador. II. Universidade Federal
Fluminense. Faculdade de Direito. III. Título.

                                      CDD -



CAROLINA BRÁS GOMES 
 
 

 
 

 
DISCRIMINAÇÃO RACIAL:  

REFLEXÃO À PARTIR DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE  

DA PESSOA HUMANA  

E DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 
 

 
 

 
 Trabalho de Conclusão de Curso 

apresentado à Faculdade de Direito 
da Universidade Federal Fluminense 
como requisito parcial à obtenção do 
grau de Bacharel em Direito. 

 
 
 
Aprovada em julho de 2019. 
 
 
 

BANCA EXAMINADORA 
 
 

______________________________________________________________________ 
Prof. Manoel Martins Júnior - Orientador 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
 
 

______________________________________________________________________ 
Prof. Indio do Brasil 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
 
 

______________________________________________________________________ 
Prof. Cláudio Brandão 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
 
 

NITERÓI 
2019



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho aos meus pais Paula e 

Ayrton, que nunca mediram esforços para 

ver meu crescimento pessoal e profissional. 

Dedico também aos meus avós que sempre 

me apoiaram ao longo da minha caminhada.  

 



AGRADECIMENTOS 

 

 

Em primeiro lugar, agradeço a Deus por ter me guiado e iluminado em todos os 
momentos de dificuldade e sucesso, não só durante estes muitos anos de desafios 
na Faculdade de Direito, como também em toda a minha vida.  
 
Agradeço à minha mãe Paula, por toda força e credibilidade depositada em mim e 
no meu potencial. Por todas as noites mal dormidas que eu lhe proporcionei com 
minhas angústias. Por todo apoio nos momentos mais decisivos na minha vida, pois 
sem seu incentivo não teria tido a metade da força. Por ser a minha maior fonte de 
inspiração como pessoa, me dando sempre bons e sábios conselhos. 
 
Agradeço ao meu pai Ayrton, por ter, em todo momento, incentivado a escolha de 
uma carreira e apoiado as minhas decisões, por mostrar como um bom profissional 
age, por todo o investimento depositado na minha educação para que eu me 
tornasse uma pessoa e profissional melhor, fato este que possibilitou que eu me 
formasse nas melhores instituições de ensino ao longo desses anos. Sem isto não 
seria possível concluir todas as minhas pretensões.  
 
Agradeço as minhas tias Cleuza, Christina, Diolina, por todo o apoio dispensado a 
mim ao longo da vida e durante o meu tempo de estudo. Palavras não seriam 
capazes de mensurar o meu agradecimento por tudo que fizeram por mim ao longo 
da minha existência. 
 
Agradeço ao meu irmão, e a todas as minhas primas e primos (que são muitos), e 
minhas amigas por me acompanharem a vida toda, me apoiarem nos piores e 
melhores momentos, por compartilhar comigo momentos de alegria e tristeza, 
vitórias e derrotas. Muito obrigada por todas as conversas jogadas fora, segredos 
compartilhados, diversões, cumplicidade, lealdade, amizade e amor. Vocês estarão 
sempre comigo. Um obrigada especial a minha amiga Yanna Melo que me ajudou 
incessantemente na conclusão desta monografia.  
 
Por fim, agradeço a todos os meus amigos que contribuíram durante esta jornada. 
Aos amigos do UFF, Jade Giron, Aline Azambuja, João Cordilha, Fernando Henrique 
Cardoso e Gabriela Barcellos, com quem tive a oportunidade de compartilhar minhas 
alegrias e aflições durante todo este período no Curso de Direito e espero continuar 
compartilhando a vida.  



RESUMO 

 

 

Este trabalho tem a finalidade de fazer um breve estudo sobre a discriminação racial 
e comentar alguns dos avanços jurídicos conquistados pelos cidadãos negros no 
Brasil. O ato de segregação agride os Direitos Humanos e o princípio da dignidade 
da pessoa humana. A discriminação racial possui duas formas, a direta e a indireta, 
sendo esta última, mascarada sob inúmeras atitudes e normas criadas com o caráter 
eminentemente racista. Com o passar dos anos surgiram previsões para a punição 
da discriminação racial no ordenamento jurídico brasileiro. A intolerância impulsiona 
um país veladamente racista, devendo ser enfaticamente combatida. Com o intuito 
de diminuir e/ou erradicar o racismo no Brasil, foi sancionado o Estatuto da 
Igualdade Racial. Um dos principais fatores que regem um país civilizado é a 
educação. Ou seja, uma das formas de educar a sociedade para aprender o que é, 
de fato, humanidade, seria o combate à discriminação racial. 
 

 

 

 

Palavras-chave: Discriminação racial. Direitos humanos. Dignidade da pessoa 
humana. 
 

 



ABSTRACT 

 

 

The present monographic work focuses on a brief study of racial discrimination and 
comment on some of the legal advances achieved by black citizens in Brazil. The act 
of segregation harms Human Rights and the principle of human dignity. Racial 
discrimination has two forms, the direct and the indirect, the latter being disguised as 
innumerable attitudes and norms created with the eminently racist character. Over 
the years, there have been predictions for the punishment of racial discrimination in 
the Brazilian legal system. Intolerance boots a surreptitiously racist country and must 
be emphatically combated. In order to reduce and / or eradicate racism in Brazil, the 
Racial Equality Statute has been sanctioned. One of the main factors governing a 
civilized country is education. It means, one of the ways to educate society to learn 
what humanity really is would be to combat racial discrimination. 
 

 

 

KEYWORDS: Racial discrimination; Human Rights; Dignity of the Human Person. 
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INTRODUÇÃO 

 

 O presente estudo tem o intuito de investigar a discriminação racial, seus 

primórdios, bases, e o seu contexto a nível de Brasil nos tempos contemporâneos, 

uma vez que a temática sempre se mostra atual devido a ser um assunto de muita 

polêmica. 

 O raciocínio sobre a matéria que se pretende introduzir, resulta da análise dos 

longos anos de luta dos movimentos sociais organizados, decorrentes da 

preocupação estimulada pela falta de manifestação da sociedade pátria em prol da 

aplicabilidade cotidiana e efetiva dos direitos humanos e fundamentais, que se 

referem à dignidade da pessoa humana. 

 A discriminação racial é, inúmeras vezes, mascarada, o que se faz sob 

diversos tipos de condutas, todas temerosas com relação à aplicabilidade das 

normas de combate ao racismo e ao papel que o Poder Judiciário vem 

desempenhando nas últimas décadas, consequentemente resultando em constantes 

alterações  na  legislação,  tanto  quanto  na  falta  de  incentivo  ao  respeito  à 

igualdade. 

 Independente de modestas, as mudanças normativas e jurisprudenciais têm 

sido significativas, se comparadas a séculos de exploração e desrespeito à 

população afrodescendente, que  outrora não se enquadrava no modelo padrão de 

ser humano digno de consideração. 

 A divisão dos seres humanos em raças é resultado de um processo de 

conteúdo meramente político-social. Pressupõe-se assim que o racismo, por sua 

vez, gera a discriminação e o preconceito segregacionista. 

 Este trabalho tem como objetivos: 1. Introduzir a historicidade do racismo nos 

movimentos negros do Brasil; 2. O progresso jurídico em favorecimento da 

população afrodescendente; 3. Refletir sobre a evolução das leis posteriormente 

conquistadas; 4. Elencar consideráveis consequências do amadurecimento das 

fontes normativas pátrias; 5. Debater sobre a problemática do racismo dentro do 

conceito da dignidade da pessoa humana; 6. Evidenciar a falta de aplicação dos 

princípios básicos dos direitos humanos e fundamentais; 7. Prezar pela luta de 

igualdade social; 8. Instigar mudanças políticas, sociais e culturais com o intuito de 

modificar a visão da população e de futuras gerações. 
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 Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, porém contendo alguns dados 

jurisprudenciais para evidenciar as controvérsias a respeito do tema abordado. 

Artigos científicos e livros serão as principais fontes de busca deste trabalho, bem 

como a estrutura normativa brasileira em sua íntegra. 



1 BREVE HISTÓRICO DO MOVIMENTO NEGRO NO BRASIL 

 

 É possível dizer que o movimento negro data da época da escravidão. As 

fugas, a organização em quilombos e alguns núcleos de resistência constituem as 

primeiras manifestações contra a situação de exploração que caracteriza o trabalho 

escravo (Prado Júnior, 1970: 142). No entanto, somente após a proclamação da 

República, surge o Movimento Negro organizado no Brasil (Jorge, Beserra e Moura, 

artigo em site). E, a partir de então, passou por diversas fases. Em 1930 surge a 

Frente Negra Brasileira (FNB), cuja atuação possibilita a inserção política do 

Movimento Negro, dando expressão às suas reivindicações neste âmbito, tornando-

se, em 1936, um partido político. No entanto, no Estado Novo, em 1937, com a 

instauração da ditadura do Estado Novo, juntamente com o que aconteceu com 

outros partidos, a FNB é extinta e assim permanece durante todo o período da 

ditadura de Vargas.  

 Ainda, segundo os autores, o Movimento Negro ressurge a partir de 1945, e o 

período que vai de 1945 até 1964 constitui uma segunda fase, que se caracteriza 

pela luta pela igualdade de direitos tanto do ponto de vista econômico quanto do 

ponto de vista intelectual. Um marco é a criação do Teatro Experimental Negro, 

fundado em 1944. Inicialmente, o objetivo era criar a possibilidade de formação de 

um grupo teatral com atores negros. Essa iniciativa, no entanto, proporcionou a 

ampliação de atividades, gerando a criação de um jornal, o jornal Quilombo, além de 

também criar oportunidades de formação como cursos de alfabetização e de corte e 

costura.  

 Os autores mencionam um terceira e uma quarta fase do Movimento Negro 

no Brasil. A terceira fase compreende o período de 1978 a 2000. O hiato entre a 

segunda fase, que vai até 1964, e o início da terceira fase, que se inicia em 1978, se 

deve a um refluxo dessa organização social no período da Ditadura Militar. Segundo 

os autores, o reconhecimento do Movimento Negro pelos militares implicaria na 

ratificação das reivindicações deste grupo, sobretudo as relativas ao combate ao 

racismo, considerado inexistente no Brasil. Assim, no final da década de 1970, a 

criação do Movimento Negro Unificado (MNU), em 1978, constitui um marco na 

retomada da luta em busca do estabelecimento e manutenção de direitos da 

população negra. Segundo os autores, o MNU foi um marco histórico, pois 

desenvolveu a proposta de unificar a luta de todos os grupos engajados em diminuir 
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as desigualdades sociais, de maneira que a luta pelos direitos dos negros se 

articulava à luta de todos os oprimidos da sociedade. Essa fase também se 

caracteriza pela africanização do movimento, no sentido de que buscou-se promover 

a identidade étnica do negro (Domingues, 2007, p. 116).  

 Uma das características do Movimento Negro da segunda fase, a partir dos 

anos 1970, é a participação, segundo Pereira (2010:174-175), de negros oriundos 

do ensino universitário, uma vez que o chamado “milagre econômico”, proporcionou 

o acesso a um contingente grande de negros a cursos universitários. Essa situação 

gerou a possibilidade de acesso a postos de trabalho antes restritos ou quase que 

exclusivos da  minoria branca. No entanto, essa nova realidade não resultou em 

avanço social e econômico traduzidos na absorção de profissionais negros e na 

remuneração recebida, comparativamente à quantidade superior de brancos a 

ocupar determinados postos de trabalho e também com relação aos salários. 

Conforme Santos (1985, apud Pereira, 2010:175): 

 

 Houve, para começar, o boom do ensino universitário privado, 
responsável por um grande número, proporcional, de negros 
graduados. Disputando lugares com graduados brancos ― ou claros, 
na peculiar nomenclatura brasileira ― em igualdades de condições, 
esses diplomados negros foram geralmente preteridos, ou 
remunerados em média 30% abaixo. Por outro lado, não se 
confirmou a geral expectativa de que a internacionalização e o 
acelerado crescimento da economia brasileira anulassem as 
desvantagens baseadas na cor ― e antes, mesmo, pelo contrário, 
elas se acentuaram, ao compasso do novo ritmo e nos setores de 
ponta. (SANTOS, 1985: 290) 

  

 O trabalho de Pereira (2010), baseado em dados coletados de história oral, 

menciona e apresenta relatos de lideranças negras que, nos anos setenta, embora 

vivendo em situação de baixa renda e pobreza tiveram acesso ao curso superior e 

que passaram a constituir uma espécie de elite intelectual negra (Pereira, p. 175) 

que atuou no sentido de trazer a questão do negro através da criação de grupos e 

centros de estudo, como o Centro de Estudos Afro-Asiáticos (CEAA), criando assim 

condições para o surgimento de outras organizações em diversos estados em torno 

da promoção da cidadania da população negra, assim como o próprio MNU.  

 Segundo os autores, a quarta fase do Movimento é uma “hipótese 

interpretativa” defendida por Domingues (2007). Essa fase se caracteriza pela 

tradução ou veiculação das questões e reivindicações raciais e sociais do negro em 
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situação de exclusão social através da cultura. Dessa maneira, a expressão artística 

musical do “hip-hop” e do “rap” que combinam o aspecto racial e social da periferia. 

Essas manifestações artísticas busca expressar a rebeldia da juventude 

afrodescendente através de composições que buscam apresentar e difundir as 

condições de vida das populações de periferia, servindo como uma espécie de 

denúncia racial e social juntamente com outras camadas marginalizadas da 

sociedade.  

 

1.1 Desenvolvimento da historicidade na luta pela igualdade racial 

 

A partir da década de 90 é que de fato, a “questão racial” passou a fazer parte 

da agenda dos debates das políticas públicas. 

 

 Os movimentos étnicos, inclusive dos negros, devem sucumbir. 
A construção da identidade nacional apaga as especialidades das 
raças. O mito da democracia racial servia para encobrir os conflitos 
inter éticos e faziam com que todos se sentissem nacionais. 
(MENDES, 2001, p. 17) 

 

Historicamente, pode-se notar que a referida década, a sociedade, o governo, 

as escolas, as universidades, instituições estatais e privadas, iniciaram uma 

discussão mais profunda sobre o racismo; a discriminação, o preconceito e 

desigualdade racial e política.  

 

 Um dos resultados positivos dessa luta histórica é que, hoje 
mesmo com a resistência de alguns setores da sociedade, não é 
mais possível negar que o racismo é uma questão presente na 
realidade concreta e que são necessárias políticas públicas 
chamadas de ações afirmativas políticas específicas de promoção de 
igualdade de oportunidades e de condições concretas de 
participação da sociedade ― para a superação do racismo, da 
discriminação e das desigualdades raciais. (NASCIMENTO, 2006, p. 
28) 

 

 Ainda que sob pressões, internas e externas, o governo brasileiro começa a 

reconhecer a situação insustentável de negros e negras no país, e cria no dia 20 de 

novembro de 1995, um grupo de trabalho interministerial para elaborar um 

diagnóstico a respeito das questões raciais brasileiras com propostas direcionadas à 

melhoria das condições de vida dos afrodescendentes. 
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Houve a expansão dos movimentos negros e reivindicação de respostas para 

a questão racial. Houve grande crescimento do problema após o ano de 2001, com 

a realização da Conferência Mundial: 

 

Conferência Mundial contra o Racismo, a Discriminação Racial, a 
Xenofobia e as formas conexas de intolerância, começam a surgir no 
Brasil, no âmbito das políticas públicas, as primeiras políticas 
concretas de ação afirmativa. Mais uma vez por pressão do 
movimento negro, que submeteu o Estado Brasileiro a um 
constrangimento no cenário internacional, denunciando o racismo, a 
falta de cumprimento de convenções internacionais e realizando uma 
manifestação no local da conferência, em Durban, exigindo políticas 
de ação afirmativas de coras para negros nas universidades. 
(NASCIMENTO, 2006, p.14) 

 

 Dessa forma, o movimento negro começa a manter uma relação com o 

Estado, com a ocupação de cargos políticos, participação na formulação de políticas 

e representação da sociedade civil em espaços de controle social. 

 Sob pressões e exigências de respostas para os graves problemas raciais 

cria-se uma secretaria especial com status de ministério, conforme a ministra Matilde 

Ribeiro. 

 

 Criada na atual gestão do governo federal, em março de 2003, 
a SEPPIR é uma resposta às demandas históricas do movimento 
negro, assumindo o legado da luta de combate ao racismo e a 
superação das desigualdades étnico-raciais, desafios de inclusão 
inerentes à história republicana brasileira. A constituição do órgão 
demonstra a existência do racismo em contraste à imagem de 
democracia racial difundida internacionalmente e revela, pela 
primeira vez, uma postura progressista do governo brasileiro ao 
estruturar um ministério do trato das questões raciais. (RIBEIRO, 
2006, p.23) 

 

 Passa a ser obrigatório, por decreto, o ensino da história e da cultura africana 

e afro-brasileira nas escolas de ensino fundamental e médio através da Lei nº 

10.639/2003, alterada pela Lei nº 11.645/08. Uma lei positiva, visa a apropriação de 

parcela considerável da sociedade brasileira passar a conhecer sua história, na 

perspectiva de entender muitos aspectos presentes, seja na identidade nacional 

como nos costumes e práticas cotidianas. 
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 Desde o final da década de 1990, as nações de cultura e 
diversidade cultural, assim como de identidade e relações étnico-
raciais, começaram a se fazer presentes nas normatizações 
estabelecidas pelo MEC com o objetivo de regular o exercício do 
ensino fundamental e médio, especialmente na área de história, Isso 
não aconteceu por acaso. É na verdade um dos sinais mais 
significativos de um novo lugar político e social conquistado pelos 
chamados movimentos negros e antirraciais no processo político 
brasileiro, e no campo educacional em especial. (ABREU MATTOS, 
2008, p. 6) 

 

 Assim, com esse breve histórico, buscou-se demonstrar que as conquistas de 

direitos conferidos especificamente à população negra é consequência de uma 

longa história de lutas tendo em pauta o combate ao racismo, a criação de políticas 

afirmativas no Brasil com vistas a criar condições de reparações históricas e 

humanitárias no sentido de resgatar a população negra das condições de 

desigualdade que tem origem no período da escravidão. 

Apesar das importantes conquistas ainda pode-se confirmar, historicamente a 

dificuldade encontrada, não somente na questão racial, implementar e sustentar o 

processo de inclusão social. Com referência ao racismo, a sociedade continua a 

apresentar a prática da discriminação e segregação de pessoas de todos os 

segmentos sociais, sujeitos, ao preconceito, inicialmente considerado minoria, 

desrespeitada pela elite. A excludência se manifesta na sociedade contemporânea e 

revela a dificuldade desta em tratar o tema, que não encontra solução somente com 

a criação de decretos e leis. Outra estratégia é tentar lidar com o racismo de forma 

velada. Ele continua existindo e se manifestando em quase todos os segmentos 

sociais.  

É preciso vontade política e, severa aplicabilidade das leis contra o racismo 

para efetivar o real direito de igualdade dos cidadãos perante a lei. 

 



2 OS AVANÇOS JURÍDICOS EM FAVORECIMENTO DA POPULAÇÃO AFRO 

DESCENDENTE 

 

 Conforme mencionado na seção anterior, os movimentos sociais organizados 

contribuíram para o avanço relativo aos direitos de cidadania dos negros em 

diferentes momentos, tendo como consequência a criação de leis que visam garantir 

à população negra igualdade de oportunidade, conforme disposto a seguir. 

 A primeira foi a Lei Afonso Arinos, Lei nº 1.390/51 de 3 de julho de 1951, 

promulgada pelo presidente Getúlio Vargas, que recebe o nome de seu proponente, 

o parlamentar Afonso Arinos de Melo Franco (1905-1990). Lei esta, promulgada pelo 

presidente Getúlio Vargas. 

 Os nove artigos tratam da proibição à discriminação racial em suas diversas 

formas de manifestação e dimensões. Pela primeira vez, surge um código que 

considera como contravenções penais no Brasil, as práticas de preconceito racial, 

seja em função da raça ou cor da pele. 

 A promulgação dessa lei, foi a abertura de um caminho para combater o 

racismo, pois até então, havia um completo silêncio, diante dessa prática, que até 

hoje,  infelizmente,  ainda  incomoda  a  população  negra,  usurpando  seu  pleno 

direito. 

 A Lei Estadual nº 5.680/87 teve o objetivo de instituir o mês de novembro 

como o mês da “Consciência Negra” e em seguida surgiu a Lei nº 7.968/92, veio 

estabelecer o dia 20 de novembro como o “Dia da Consciência Negra”. Assim, no 

decorrer desse mês e especialmente neste dia é direito e dever de todos e 

especificamente  dos  integrantes  da  raça  negra,  divulgar  o  prestígio  da  cultura 

negra. 

 A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, inciso XLII, avalia a prática 

do racismo como “crime inafiançável e imprescindível , sujeito a pena de reclusão”. 

E, no seu artigo 3º, o texto constitucional eleva a promoção do bem de todos, sem 

preconceito de origem, raça, cor, e quaisquer outras formas de discriminação, sendo 

este, um dos objetivos fundamentais da República. 

 O Estatuto da Igualdade Racial, Lei nº 12.288, foi promulgada em 20 de julho 

de 2010. No seu artigo 1º, determina que o Estado brasileiro deve “garantir à 

população negra a efetivação da igualdade de oportunidades, a defesa dos direitos 
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étnicos individuais, coletivos e difusos e o combate à discriminação e às demais 

formas de intolerância étnica”. 

 O Estatuto dispõe sobre o Direito da Liberdade de Consciência e de crença e 

ao livre exercício dos cultos religiosos. Acesso à terra e à moradia adequada. 

Trabalhos e meios de comunicação. O Estatuto da Igualdade Racial, como toda lei, é 

um organismo vivo, que permite variadas interpretações e constante 

aperfeiçoamento. É imprescindível que cidadãos, entidades empresariais, bem como 

o poder público mantenham permanente o diálogo e defendam os direitos 

estabelecidos sejam insuficientes e ou ameaçados. 

 A criação das leis e estatutos para estabelecer a defesa de direitos da 

população negra, se deve à prática de atos de racismo que ocorreram e, ocorrem na 

sociedade brasileira ao longo da história, não apenas como resquício da escravidão, 

mas que surge com o tráfico de pessoas para serem escravizadas, e, permanece 

nos dias atuais. 

 Decreto nº 4.887/2003 ― regulamenta o procedimento para identificação, 

reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas por 

remanescentes das comunidades dos quilombos. 

 O decreto acima, teve como objetivo, regulamentar direitos da população 

negra e buscar aplicabilidade eficaz, uma vez que a Lei nº 1.390/51, conhecida 

como “Lei Afonso Arinos”, não apresentou eficácia em sua aplicabilidade. As 

punições  não  se  efetuaram,  nem  mesmo  em  casos  evidentes  de  

discriminação. 

 Em continuidade às questões jurídicas referentes ao racismo, surgem outras 

leis com o intuito de criminalizar tal prática e aplicar as leis com maior eficácia. 

A “Lei Caó”, de 1989, tipificou o crime de racismo no Brasil, tornando-o imprescritível 

e inafiançável. E ainda, a injúria racial, (art, 140, CPC), para casos de ofensa à 

honra pessoal, ao se valer de elementos ligados à cor, raça, etnia, religião ou 

origem. 

 Quanto a Lei nº 12.711/12 ― refere-se à inclusão dos negros no sistema 

educacional brasileiro, por meio das criação de cota de vagas nas universidades 

públicas para a população negra.  

 A seguir, a Lei nº 12.990/14 ― estipula 20% das vagas oferecidas em 

concursos para serem destinadas aos negros, na perspectiva de maior presença no 

campo de trabalho. 
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2.1 Reflexão sobre a evolução normativa conquistada 

 

Para refletir sobre os aspectos jurídicos conquistados faz-se necessário 

retornar ao contexto histórico de tradição de luta contra o racismo, que se efetuou 

com diferentes tipos de organizações tanto políticas como cultural em diversos 

segmentos da população negra no Brasil, à partir do final do século XIX, importante 

marco para o surgimento do movimento negro contemporâneo na década de 1970, 

em meio a ditadura militar. Com diferentes características de momentos anteriores, 

houve a oposição ao chamado “mito da democracia racial”, bem como a construção 

de identidades políticas culturais negras fundamentais na articulação das primeiras 

organizações.  

 Santos (1985) aponta:  

 

O movimento negro no sentido estrito, foi na sua infância (1931 -
1945) uma resposta canhestra à construção desse mito. Canhestra 
porque sua percepção das relações raciais, da sociedade global e 
das estratégias a serem adotadas, permanecem no ventre do mito 
como se fosse impossível olhá-lo de fora ― e de fato, historicamente, 
provavelmente o era. Para as lideranças do movimento negro, 
catalisadas pela imprensa negra que desembocou na FNB, o 
preconceito anti-negro era, com efeito, residual tendendo para zero à 
medida em que o negro vencesse o seu “complexo de inferioridade”, 
e através do estudo e da autodisciplina  neutralizasse o atrasado 
causado pela escravidão. Na sua visão ― comprovando a eficácia do 
mito ― o preconceito era “estranho à índole brasileira”, e, enfim, a 
miscigenação (que marcou o quadro brasileiro) nos livraria da 
segregação e do conflito (que assinalavam o quadro norte 
americano), sendo pequeno aqui, portanto o caminho a percorrer. 
(...) 
Foi só nos anos 1970, que o movimento negro brasileiro decolou 
para atingir a densidade e amplitude atuais. (SANTOS, 1985, Pag. 
289). 

 

 Com relação às mudanças nas características da política negra à partir da 

década de 70, Michael Hanchard afirma: 

 

O novo caráter do movimento negro no Brasil foi na verdade um 
velho traço latente que se desenvolveu e se acentuou nos anos 
setenta. Esse traço foi a  política de esquerda que avançara aos 
trancos e barrancos nas margens de várias organizações negras 
desde a década de 1940, mas que era um fator “residual” na cultura 
política negra. 
O que se revelou sem precedentes no despontar de grupos e 
organizações de protesto nos anos setenta foi a confluência de 
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discursos baseados na raça e na classe dentro do movimento negro. 
Tanto as ativistas quanto os seguidores abandonaram os credos de 
conformismo e de ascensão social que haviam prevalecido nas 
décadas de 1930 e 1940, respectivamente. (HANCHARD, 2001, 
Pág.132)  

 

 

 Foi fundamental a denúncia do “mito da democracia racial” para a constituição 

do movimento à partir de 1970. Observa-se que em todos os documentos do 

Movimento Negro Unificado (MNU), criado em São Paulo em 1978, com a 

participação de lideranças e militantes de organizações de diversos estados. À partir 

da divulgação da “Carta aberta à população”, no ato público de lançamento do MNU, 

realizado em São Paulo, em 7 de Julho de 1978, nas escadarias do Teatro 

Municipal, pode-se encontrar em todos os documentos a frase que marcou o 

movimento “por uma verdadeira democracia racial” ou “por uma verdadeira 

democracia racial”. 

 Ressalta-se que o MNU representou tanto para os militantes quanto para 

muitos pesquisadores, o principal marco na formação do movimento negro 

contemporâneo no Brasil, à partir de 1978. O MNU se constituiu como um 

“movimento popular democrático” comparado às organizações anteriores – FNB e 

TEM na visão de Sérgio Costa. 

 

 Além do caráter popular ausente no projeto de Teatro 
Experimental do Negro, o MNU se distingue do TEM por sua crítica 
ao discurso nacional hegemônico. Isto é, enquanto o TEM defendia a 
plena integração simbólica dos negros na identidade nacional 
“híbrida”, o MNU condena qualquer tipo de assimilação fazendo o 
combate à ideologia da democracia racial, uma de suas principais 
bandeiras de luta, visto que aos olhos do movimento, a igualdade 
formal assegurada pela lei entre negros e brancos e a difusão do 
mito de que a sociedade brasileira não é racista, teria servido para 
sustentar ideologicamente a opressão racial. Assim, os conceitos 
“consciência e conscientização” passam a ocupar, desde a fundação 
do MNU, lugar decisivo na formulação das estratégias do movimento. 
(COSTA, 2006, Pag. 144) 

 

 Dessa forma, a “Carta de Princípios” do MNU, criada ainda em 1978, 

exemplifica o esforço para definir o que seria um “movimento negro”, entre outras 

diferenças fundamentais relacionadas às tentativas anteriores no sentido de 

organização da população negra na sociedade brasileira, conforme à seguir: 
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“Nós membros da população negra brasileira ― entendendo 
como negro todo aquele que possui na cor de pele, no rosto ou nos 
cabelos, sinais característicos dessa raça ― reunidos em Assembleia 
Nacional, convencidos da existência de discriminação racial, 
marginalização racial, (...) mito da democracia racial, resolvemos juntar 
nossas forças e lutar pela defesa do povo negro em todos os aspectos 
(...); por maiores oportunidades de emprego, melhor assistência à 
saúde, à educação, à habitação; pela reavaliação do papel do negro 
na história do Brasil; valorização da cultura negra (...) extinção de 
todas as formas de perseguição (...) e considerando enfim que nossa 
luta de libertação deve ser somente dirigida por nós, queremos uma 
nova sociedade onde todos realmente participem (...) nos 
solidarizamos com toda e qualquer luta reivindicativa dos setores 
populares da sociedade brasileira (...) e com a luta internacional contra 
o racismo. Por uma autêntica democracia racial! Pela libertação do 
povo negro! (MNU, 1988, Pag. 19) 

 

 A “reavaliação do papel do negro na história do Brasil, é uma importante 

reivindicação que caracteriza o movimento negro contemporâneo contido na “Carta 

de Princípios do MNU. Sendo essa a razão do surgimento do Grupo Palmares, uma 

das primeiras organizações do movimento negro Contemporâneo brasileiro, fundado 

Oliveira Silveira, com outros militantes em 1971, em Porto Alegre, com o objetivo 

principal de propor o dia 20 de novembro, que marca a morte de Zumbi dos 

Palmares (em 1695) ― em substituição ao 13 de maio (dia da abolição da 

escravatura) assim, estabelecendo o 20 de novembro como data comemorativa da 

população negra. Fato que traz uma ampla discussão referente à valorização da 

cultura, política e identidade negras, e uma revisão sobre o papel das populações 

negras na formação das sociedade brasileira. Zumbi passa a ser a referência dos 

negros, deslocando-se o protagonismo relacionado ao processo da abolição. O 

movimento negro passou a considerar o 13 de maio como um dia nacional da 

denúncia da real existência do racismo e discriminação do negro na sociedade 

brasileira. 

 

2.2 Consequências consideráveis resultantes dos progressos legislativos 

 

 Após décadas de luta contra o racismo, seja por meio de movimentos 

levantados pela população negra ou por decretos e leis criadas, muitas vezes, sem 

eficácia em sua aplicabilidade, a realidade revela o racismo como outros tipos de 

preconceito praticados no cotidiano da sociedade brasileira. 
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 Vilma Reis, Ouvidora Geral da Defensoria Pública do Estado da Bahia, afirma 

que apesar da Constituição Federal de 88 ter promovido a edição de importantes 

políticas raciais após três décadas da promulgação da Carta, ativistas se lembram, 

de forma crítica, que “em 30 anos da Constituição, intitulada cidadã, nós vivemos 

uma situação limite. Ao observar os espaços de poder a possibilidade de equidade 

no trabalho, entre outros aspectos, definitivamente nós precisamos marcar que a 

população negra continua marginalizada”. 

 A socióloga destaca alguns avanços que marcaram as últimas décadas, tais 

como a política de cotas como meio de ampliação do acesso dos negros nas 

universidades e a instituição de mecanismos contra fraudes no processo de seleção 

de concursos públicos que dispõem de vagas para candidatos negros. 

 Vilma destaca ainda o Decreto nº 4.887/2003, que regulamenta o 

reconhecimento e demarcação das terras ocupadas por quilombolas, e, outras 

conquistas como o Estatuto da Igualdade Racial e a Lei nº 10.639/2003, que 

determina o ensino da história afro-brasileira nas escolas. 

 A especialista pondera que ainda há muitos desafios a serem vencidos em 

todas as áreas. Há vários aspectos da República que a população negra nem 

sequer alcançou. Não é possível pensar em um processo de democratização da 

sociedade sem a superação dessa etapa. 

 Conforme a socióloga, 48% dos lares em Salvador/BA são chefiados por 

negros e 457 mil mulheres são dependentes do Bolsa Família para sobreviver. Na 

capital baiana mulheres negras perderam 22 filhos jovens para a violência no final 

de semana anterior ao que se lembra os 130 anos de abolição. Considera ainda, 

que é fundamental destacar a tragédia vivida, que é o extermínio da juventude negra 

e relacionar essa discussão com a destruição do projeto de vida das mulheres 

negras. “Porque, cada mãe negra que enterra um filho, dois filhos, essa vida dela 

está sendo destruída da mesma forma”. 

 A ouvidora acrescenta que as mulheres negras representam as principais 

vítimas da violência obstétrica no Brasil, são alvos de discriminação no campo 

simbólico, seja pela atuação nas religiões de matriz africana, ou seja pela exposição 

à violência desmedida em programas sensacionalistas de televisão.  

 Vilma Reis finaliza dizendo: “Eu acho que é uma batalha que a gente vai no 

passo a passo, mas a gente não recua, a gente só avança. E isso para nós é muito 

importante”. 
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 Considerando a abordagem inicial, do tópico 2.1. A reflexão sobre os 

aspectos jurídicos conquistados, percebe-se que desde os movimentos, da criação 

de decretos e leis referentes aos direitos da população negra no Brasil, pouco se 

cumpriu na prática. A mesma  e antiga falta de eficácia das leis continua a vigora, 

basta analisar as afirmações acima, da Ouvidoria Geral da Defensoria Pública, do 

Estado da Bahia, Vilma Reis. É contraditório dizer: “…mas a gente não recua, a 

gente só avança…” 

 Um país em que não se respeita a constituição, a discriminação e o 

preconceito se rebelam de diversas. O racismo promove uma absurda desigualdade 

entre negros e brancos, seja no sentido de emprego, saúde, moradia e pior ainda, a 

violência contra a população negra que está explicita no extermínio da juventude 

negra. Há um enorme contingente de pessoas e ou famílias negras, que sobrevivem 

com a miserável “bolsa família, pois não há política eficaz na distribuição de renda 

no Brasil, bem como em outras áreas. Assim, os expedientes chamados auxílio 

família são ficcionais. Os decretos e leis sem a devida aplicabilidade não promovem 

benefício a sociedade.  

 Há uma crescente necessidade de cumprimento das leis estabelecidas, pois 

as reivindicações da população negra são legitimas e antigas. Quanto mais atraso 

democrático, mais pobreza, violência e preconceito são gerados. A sociedade como 

um todo precisa compreender a importância de um desenvolvimento capaz de se 

livrar dos processos de segregação e que viabilize o respeito aos direitos do 

cidadão, independente de raça, cor ou escolha de modo de vida. A obrigação dos 

governos democráticos é governar para todos.  



3 CONCEITO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS COM BASE NA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL BRASILEIRA 

 

 Conceituar a definição de Direitos Humanos não é uma simples tarefa, 

entretanto,  é  comum  ouvir  que  são  aqueles  próprios  da  pessoa  humana, 

direitos que nenhum ser humano pode ser privado, sob pena de violação de sua 

honra. 

 A atual compreensão de Direitos Humanos está estabelecida na Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, assinada em Paris no ano de 1948, que consiste 

no mais importante documento jurídico desta matéria. 

 Deste modo, os direitos humanos elenca os direitos inatos a todos os seres 

humanos, ou seja, são um conjunto mínimo de direitos que possibilitam ao ser 

humano viver em sociedade com dignidade. Os Direitos Humanos são equivalentes 

às necessidades fundamentais da pessoa humana, resguardados pelo princípio de 

que todos são iguais perante a lei, não podendo haver distinção de nenhuma 

modalidade entre os brasileiros1. 

 Por sua vez, os Direitos Fundamentais, são os direitos do homem, os quais 

estão efetivamente tutelados pelo Estado, através de seus preceitos constitucionais. 

Sendo assim, são os direitos reconhecidos e consagrados pelo Estado que devem 

ser garantidos por meio de medidas eficazes ao combate à discriminação. Tais 

direitos materializam-se nos direitos vigentes de uma sociedade democrática que 

preza pela ordem jurídica da nação. 

 Alguns  direitos  são  inerentes  a  simples  condição  de  ser  humano,  esses 

os  quais  não  podem  ser  violados  por  puro  preconceito,  sendo  de 

responsabilidade da lei regular atitudes discriminatórias, garantido às pessoas a 

preservação de seus direitos fundamentais, em especial, a dignidade da pessoa 

humana. 

 

 

 

                                                 
1 O princípio da igualdade é extraído da Constituição Federal Brasileira em seu artigo 5º, caput, e diz: 
“― Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros 
e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade, nos termos seguintes:(...)” Não fere o princípio da igualdade o fato de 
tratar os iguais de forma igual e os desiguais desigualmente, desde que esse conceito seja utilizado 
para equiparar as pessoas no sentido de lhes resguardar direitos e garantias individuais. 
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3.1 Princípio da dignidade da pessoa humana dentro do Estado Democrático 

de Direito 

 

 A dignidade humana decorre do simples fato de existir, sendo parte de uma 

característica natural do próprio homem, ou seja é uma qualidade inerente ao ser 

humano. A dignidade da pessoa humana é princípio fundamental irrenunciável e 

inalienável. 

 O homem é digno de um mínimo de direitos, os quais são independentes de 

qualquer critério, com exceção do simples fato de possuir condição humana, tendo 

em seu domínio características atribuídas apenas ao seres humanos. 

 Segundo Pena Júnior (2008, p. 10), “a dignidade da pessoa humana é tão 

importante que, mesmo aquele que a desconhece, merece tê-la preservada”. 

Dessarte, a admissão factual de que a dignidade é essencial a todos os seres 

humanos, pressupõe que, todos os outros direitos consagrados ao homem na 

Declaração Universal dos Direitos Humanos possam decorrer da dignidade humana 

e a ela devem observar. 

 Desse modo, conclui-se que o só fato de ser pessoa humana já é suficiente 

para que se possua dignidade, base dos valores morais de uma sociedade. 

 O princípio da dignidade da pessoa humana está constituído na Carta Magna 

do Brasil, idealizada sob a rubrica de um Estado Democrático de Direito. A Carta 

Política estabelece a dignidade da pessoa humana como fundamento da República 

Federativa do Brasil, verbis: 

 

“Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união  
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-
se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: 
I- a soberania; 
II- a cidadania; 
III- a dignidade da pessoa humana; 
IV- os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; 
V- o pluralismo político.” 
 
 

 O princípio da dignidade da pessoa humana orienta os demais princípios 

elencados na Constituição Federal Brasileira e implica inferir que o Estado existe em 

função do indivíduo e não propriamente as pessoas existem em função do Estado. O 

ponto de convergência principal deixa de ser o Estado e se transfere para a pessoa 

humana. 
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 O doutrinador Ingo Wolfgang Sarlet (2001, p. 60) diz que a dignidade da 

pessoa humana é uma qualidade intrínseca do homem, que exige normas legais 

para sua preservação, nos termos: 

 

“a qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano que o faz 
merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e 
da comunidade, implicando, neste sentido, um complexo de direitos e 
deveres fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todo e 
qualquer ato de cunho degradante e desumano, como venham a lhe 
garantir as condições existenciais mínimas para uma vida saudável, 
além de propiciar e promover sua participação ativa e corresponsável 
nos destinos da própria existência e da vida em comunhão com os 
demais seres humanos”. 

 

 Dessa forma, todos são iguais perante a lei, não devendo haver distinção ou 

tentativa de imposição de uma raça sobre outra, visto que, inexiste raça diversa da 

humana entre seres humanos. Isto é, o princípio da dignidade da pessoa humana é 

inerente ao ser humano.  

 

 

3.2 Problematização da discriminação racial 

 

 Semelhante a dignidade humana, a discriminação também vem positivada, 

como cláusula de proibição com base em critérios multidimensionais do artigo 3º, da 

CF. As normas do artigo 3º, inciso IV, da CF, determinam a proibição de qualquer 

forma de discriminação e a promoção do bem de todos: 

 

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa 
do Brasil: 
(…) 
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, 
sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação 

 

 Por conseguinte, os deveres morais a serem extraídos dessas normas são o 

de uma proibição e o de uma obrigação. Proíbe-se, toda e qualquer forma de 

discriminação que não promova o bem de todos, conforme expressa redação do 

artigo supracitado, e obriga-se o Estado e a sociedade a promover o bem de todos. 

Contrariamente, a não promoção do bem de todos revela que a discriminação 
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afronta o direito de igualdade e de liberdade, em outras palavras, tratar de forma 

desigual uma pessoa apenas pelo critério, por exemplo, de sua cor da pele. 

 Tal proibição da discriminação gera outra perspectiva, sendo esta a 

permissão para a afirmação de um direito de igualdade e de liberdade da diferença. 

“Todos”, para efeito de interpretação desse artigo, significa a inclusão de toda e 

qualquer pessoa, e “quaisquer outras formas de discriminação” é a sentença que, 

por demonstrar que os critérios elencados de discriminação não é exaustivo, 

abrange, por exemplo, a discriminação por orientação sexual, compreensão esta 

última que já foi defendida por José Afonso da Silva (Curso de Direito Constitucional 

Positivo, Malheiros, 2006, p. 223-224), sem prejuízo de outras que possivelmente 

possam se manifestar. portanto, embora possuidoras de deveres morais diferentes, 

as normas constantes do artigo 3º, inciso IV, da Constituição, são interdependentes, 

com conteúdos não autônomos e que remetem um ao outro. 

 

 

3.2.1 Referência estrita da discriminação racial 

 

 O Estatuto da Igualdade Racial (Lei nº 12.288/10) mencionado anteriormente 

neste texto, é um documento recente, publicado em 20 de julho de 2010. 

 

“Art. 1º (...) 
Parágrafo único. Para efeito deste Estatuto, considera-se: 
I- discriminação racial ou étnico-racial: toda distinção, exclusão, 
restrição ou preferência baseada em raça, cor, descendência ou 
origem nacional ou étnica que tenha por objeto anular ou restringir o 
reconhecimento, gozo ou exercício, em igualdade de condições, de 
direitos humanos e liberdades fundamentais nos campos político, 
econômico, social, cultural ou em qualquer outro campo da vida 
pública ou privada;” 

 

 Ao que se refere especificamente a “Discriminação racial”, consoante o 

disposto no artigo I, 1, da Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as 

Formas de Discriminação Racial ― promulgada pelo Decreto nº 65.810, de 

08.12.1969 ―, significa dizer que qualquer distinção, exclusão, restrição ou 

preferência fundada em raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica que 

tem por objetivo ou efeito anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício 

num mesmo plano (em igualdade de condição), de direitos humanos e liberdades 
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fundamentais no domínio político, econômico, social, cultural, ou em qualquer outro 

domínio da vida pública. 

 Algumas perspectivas de discriminação também persistem na teoria. A visão 

jurídico-constitucional de discriminação para Roger Raupp Rios (Direito da 

Antidiscriminação, Livraria do Advogado, 2008, p. 20), é a mesma expressa na 

Convenção Internacional acima citada. Porém, para José Adilson Moreira (O que é 

discriminação, Casa do Direito, 2017, p. 29), “um ato discriminatório não apenas 

nega a igualdade de tratamento, mas também limita a possibilidade de ação 

autônoma” ― ou seja, viola a igualdade e a liberdade. O mesmo autor indica pelo 

menos nove tipos de discriminação (MOREIRA, 2017, p. 95-142), sendo elas: 

discriminação direta e indireta; interseccional e multidimensional; inconsciente e 

organizacional e institucional, estrutural e intergeracional. 

 

 

3.2.2 A marginalização racial e suas diferentes formas  

 

 Insta salientar que, a discriminação estrutural parece ser a forma mais forte 

de manifestação, pois, segundo (MOREIRA, 2017, p. 136-137) “uma forma de 

discriminação tem um caráter estrutural porque faz parte da operação regular das 

instituições sociais, causando desvantagens em diferentes níveis e em diferentes 

setores da vida dos indivíduos”. 

 A discriminação racial direta e a discriminação racial indireta foram 

nomenclaturas criadas a nível internacional e vêm sendo utilizadas pela doutrina. 

 A discriminação racial direta é resultado do comportamento humano, o qual 

transparece por meio de atitudes de caráter negativo, como injúrias, ofensas, 

xingamentos, segregação ou até mesmo violência física. Sendo assim de simples 

identificação. Tais comportamentos são lançados em face da cor, atingindo 

diretamente e intimamente a pessoa ofendida. 

 Por outro lado a discriminação racial indireta é originária de um 

comportamento racista mascarado através de atitudes de natureza discriminatória 

implícita. Essa surge ocultamente nas normas, leis, políticas públicas, entre outras 

práticas cotidianas aparentemente desprovidas de qualquer aspecto discriminatório, 

mas que por trás possuem caráter extremamente racista. 



29 

 Na discriminação racial direta, pune-se de forma imediata, sendo suficiente a 

sua constatação, baseando-se no princípio da igualdade, insculpido no artigo 

5º, caput, da Constituição Federal. Todavia, na discriminação racial indireta, permite-

se justificativa por parte da parte adversa para que esta possa fazer prova de sua 

não intenção discriminatória. Desta forma, observa-se que diferença básica entre a 

discriminação racial direta e a discriminação racial indireta encontra-se no tipo de 

punição. 

 Diante o exposto, resta claro que o elemento comum à dignidade humana e à 

discriminação é o tratamento. Em outras palavras, a discriminação manifestar-se-á 

como violadora da dignidade humana toda vez que houver, ou não, um tratamento 

prejudicial ao indivíduo ou ao grupo étnico, seja pelo Estado ou pela sociedade. 

 Em outras palavras, a discriminação ocorre tanto circunstâncias em que haja 

uma ação ou uma omissão por parte do Estado e da sociedade com relação ao 

titular de direitos. Tal fenômeno se imprime de forma comissiva ou omissiva, em 

ambos se manifestando a violação do dever de proteção do indivíduo ou do coletivo. 

 

 

3.3 O Poder Judiciário frente à discriminação racial 

 

 Atualmente, a sociedade vem sofrendo uma enorme discriminação social. 

Devido a isto, percebe-se um movimento do judiciário se manifestando 

consideravelmente acerca de casos de preconceitos étnicos, principalmente raciais.   

 A Constituição Federal diz, expressamente, em seu artigo 4º, no inciso VIII, o 

seguinte: 

 
Art. 4º- A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações 
internacionais pelos seguintes princípios:  
(...) 
VIII- repúdio ao terrorismo e ao racismo; 

 

 A discriminação racial e suas consequências, constantemente, surgem no 

contexto do presente estudo. Apesar dos inúmeros processos promovidos na Justiça 

do Trabalho, ainda existe um infame desentendimento na diferenciação da 

discriminação racial e da injúria. Os juízes acabam por não conceder indenização ao 

ofendido, receosos por considerar determinadas empresas como manifestamente 

preconceituosas, muitas vezes por ausência de provas concretas do crime cometido. 
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 O indivíduo que sofre o constrangimento e a humilhação de ser 

menosprezado em razão de sua cor, compreende o claro conceito de discriminação 

racial. A problemática da discriminação, está em reconhecer a sua presença em 

determinado ato comissivo ou omissivo do sujeito ofensor.  

 Pelo fato de o Brasil ser denominado uma pátria democrática, que respeita os 

direitos humanos e a igualdade, o Judiciário tem negado muitos pedidos de 

indenização por discriminação racial, esquivando-se com frequência da abordagem 

desta questão, transmitindo a ideia de que o país é livre de preconceitos, 

evidenciando claramente uma tentativa de livrar-se dos elevados números de ações 

judiciais nesse sentido. 

 Comumente, quando o juízo de primeiro grau concede a indenização, o 

Tribunal entende por excluir essa condenação. Nessa perspectiva, segue trechos de 

decisão proferida em sede de 2º grau no TRT 21ª região, verbis: 

 

“O outro motivo pela qual a empresa foi condenada a pagar 
indenização por dano moral ao recorrido decorreu de ato 
de discriminação. (...) 
Em seu depoimento pessoal, o reclamante recorrido afirma que o Sr. 
Luís é empregado de uma prestadora de serviços da reclamada, a 
empresa Karga;... que em um café da manhã da empresa estava 
passando uma reportagem sobre a eleição do Presidente dos E.U.A, 
quando o depoente chegou e entrou na fila atrás do Sr. Luís; que 
esse senhor então olhou para o depoente e disse na frente de mais 
de trinta pessoas que ‘negro não merece ter poder, essa raça tem 
que morrer e se eu pudesse acabaria com todos; que algumas 
pessoas inclusive pediram para que ele parasse, que aquilo não era 
brincadeira; que o depoente foi falar diretamente com o seu 
supervisor Sr. Júlio Miranda, mas ele apenas mandou o depoente ir 
trabalhar e disse que depois resolveria isso; que o supervisor não 
tomou nenhuma providência e como o depoente passou a cobrar 
alguma atitude dele, sua situação na empresa começou a ficar ruim 
(fl. 69). (grifei). 
O preposto da reclamada recorrente em seu depoimento deixou 
evidente que ficou sabendo que o reclamante teria sofrido esse tipo 
de agressão verbal (fl. 69), o que torna incontroverso a ocorrência do 
episódio retratado pelo reclamante recorrido. 
Todavia, não se percebe dos autos que o reclamante tenha 
realmente se sentido profundamente ofendido com os comentários 
proferidos pelo empregado da empresa terceirizada, (...) 
Demais disso, também é oportuno ressaltar que a frase dita pelo 
funcionário da empresa terceirizada, embora preconceituosa e de 
extremo mau gosto, não foi direcionada diretamente ao reclamante, 
mas posta de forma generalizada, o que também dificulta o 
deferimento da indenização por dano moral, requerida na inicial. 
E mais, o ofensor das palavras, Sr. Luís, foi advertido pela empresa 
terceirizada, sofrendo a penalidade disciplinar respectiva. 
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(...) Ante o exposto, conheço do recurso ordinário e, no mérito, dou-
lhe provimento parcial para excluir da condenação a indenização por 
dano moral relativa à prática de racismo, fixada no valor de R$ 
25.000,00, nos termos da fundamentação.  
É como voto.  
Acordam os Desembargadores Federais e a Juíza da Egrégia 2ª 
Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, por 
unanimidade, conhecer do recurso ordinário. Mérito: por maioria, dar 
provimento parcial ao recurso ordinário para excluir da condenação a 
indenização por dano moral relativa à prática de racismo, fixada no 
valor de R$ 25.000,00, nos termos da fundamentação; vencida a 
Juíza Lygia Maria de Godoy Batista Cavalcanti que lhe negava 
provimento.  Natal/RN, 07 de abril de 2010. Eridson João Fernandes 
Medeiros. Desembargador Relator” 2 

 

 A discriminação racial, em muitos casos, se afigura no momento da busca de 

um emprego, em que candidatos negros não são aprovados na fase da entrevista, 

mesmo possuindo um histórico acadêmico competitivo.  

 Em relação à discriminação no trabalho, o autor Otávio Brito Lopes defende 

que a solução para este problema é complexa, contudo, deve ser observado o 

seguinte: 

 

Num primeiro passo, é importante que a sociedade abandone a 
omissão cômoda e dê ao tema a prioridade necessária, colocando-o 
em evidência nos noticiários, em debates públicos, seminários, 
palestras e no meio acadêmico, pois só assim as pessoas poderão 
tomar contato com o assunto, refletir sobre ele e se engajar nessa 
cruzada, seja a nível individual, com uma mudança de 
comportamento, seja a nível coletivo, participando de ações e 
oferecendo sugestões em seu trabalho, igreja, sindicato, associação, 
condomínio, etc., que possam resultar na promoção da igualdade e 
eliminação de qualquer forma discriminatória. (LOPES, Otávio Brito. 
Revista Jurídica Virtual - Brasília, vol. 2, nº 17, out. 2000) 

 

 Ainda que haja uma negativa da existência de discriminação por parte da 

sociedade e, muitas vezes, do Estado, um importante instrumento na luta contra a 

mesma, tem sido os movimentos de combate ao preconceito racial. Nesse sentido, 

amplia-se a legislação atual a fim de abordar temas antes esquecidos pela 

sociedade. 

                                                 
2 RO-00692-2009-007-21-00-2. fl. 01. Acórdão nº 92.508. Recurso Ordinário nº 00692-2009-007-21-
00-2. Desembargador Relator: Eridson João Fernandes Medeiros. Recorrente: Norsa Refrigerantes 
Ltda. Advogados: Ana Eliza Ramos Sandoval e outros. Recorrido: Rogério dos Santos Nascimento. 
Advogado: Nilson Rodrigues Barbosa. Origem: 7ª Vara do Trabalho de Natal/RN. Divulgado no DEJT 
nº 465, em 26/04/2010(segunda-feira) e Publicado em 27/04/2010 (terça-feira). Traslado nº 371/2010. 
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 Sendo assim, vem sendo reavivada a recuperação e/ou construção da 

cidadania, uma vez olvidada no contexto nacional por meio da influência da 

legislação internacional de combate à discriminação, conservando o princípio da 

igualdade, que está diretamente ligado ao princípio da não discriminação, positivado 

no art. 3º, inciso IV, da Constituição Federal. 

 De todo modo, existe um progresso no ordenamento jurídico brasileiro, 

devendo essa pretensão de igualdade repercutir positivamente de alguma maneira 

na sociedade, favorecendo a conscientização das pessoas, a igualdade de 

oportunidades e cidadania, executando ações afirmativas em favor dos negros e 

honrando as suas garantias enquanto cidadãos e seres humanos. 

 É indispensável o respeito recíproco, para que a sociedade brasileira seja 

mais democrática e igualitária. 

 



CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 Contudo, o presente estudo pretende demonstrar que uma vida 

salvaguardada sob os direitos fundamentais não é suficiente, é necessário, ainda, 

qualidade de vida. Tendo isso em vista, salienta-se que o preconceito são rótulos 

dispensados a alguém ou a um grupo de pessoas sem conhecê-las, é uma maneira 

de pensar de antemão sobre algo ou alguém. A discriminação de toda uma 

coletividade é uma ofensa chamada de racismo, orientada pelo preconceito, que 

acaba por agredir diretamente o indivíduo, através de atitudes de caráter negativo 

sobre outrem. 

 Grupos e movimentos sociais vêm combatendo esse ciclo, assim como a 

evolução legislativa em matéria de combate a discriminação o tem ajudado. O 

progresso do direito de defesa contra discriminação racial ainda é escassa, uma vez 

que a discriminação no Brasil é originária de centenárias de opressão e exploração 

perante os negros, competindo aos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário 

evitarem a difusão de práticas segregatórias e promoverem a inclusão de todos. 

 Diante do exposto, demonstra-se, de imediato, a existência da discriminação 

racial no Brasil. Ainda que a sociedade tente camuflar seus preconceitos, foi 

reconhecida pelo Estado a necessidade de assegurar igualdade de circunstâncias 

entre negros e brancos, isonomia antes não prevista. 

 A Constituição Federal brasileira vigente positivou diversas normas em defesa 

da igualdade, da não discriminação, da conservação dos direitos humanos, sendo 

esta prevista no artigo 1º do supracitado diploma legal como sendo um direito 

fundamental. 

 Os direitos fundamentais são intrínsecos ao homem por sua natureza de 

humano, sendo a dignidade da pessoa humana um princípio fundamental 

indisponível. 

 A discriminação racial lesiona os direitos humanos conforme aclama uns em 

detrimento de outros. Visto que a discriminação racial direta é prontamente 

entendida e punível de imediato, a sociedade tem deslocado-se para uma outra 

forma de discriminação racial, a indireta. Ainda que essa seja disfarçada por normas 

e atitudes supostamente inofensivas, vem sendo identificadas pelo judiciário, ainda 

que modesta a sua punição. 
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 Identificar a existência de discriminação racial no Brasil é uma maneira de 

planejar políticas em leis em defesa da não discriminação. O Estatuto da Igualdade 

Racial é uma respeitável ferramenta na busca por igualdade, devendo ser 

conhecido, respeitado e implementado. 

 Uma lei sozinha não é apta a extinguir da sociedade dificuldades enraizadas 

por gerações. A igualdade sujeita-se a uma maior elucidação da população, uma vez 

que a educação é a base de uma sociedade desenvolvida. 

 Desta feita, é impossível que as ações do Poder Público promovam, sozinhas, 

uma transformação na sociedade. Contudo, a legislação contemporânea em defesa 

da igualdade expande a consciência da população e as novas gerações nascem 

com uma nova perspectiva, em princípio, positiva. 
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