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A OAB Niterói traz agora aos advogados e advogadas mais
este subsídio formativo na área de Direito, especificamente na
igualdade racial. O racismo deve ser eliminado para permitir
que o país se desenvolva com equidade social. Na
Constituição de 1988 houve grandes avanços, como a
configuração do racismo como crime e o compromisso da
sociedade de combater as desigualdades raciais, mas ainda
precisamos "evoluir" bastante!
Com essa publicação, seguimos com os trabalhos de estudo e
aperfeiçoamento da legislação, além de zelar pela advocacia e
pelos cidadãos que buscam seus direitos. Ao defender a
Constituição, a ordem jurídica do Estado Democrático de
Direito, os direitos humanos e a justiça social, a OAB Niterói
contribui com a consolidação das instituições democráticas e
da cidadania brasileira. 
Dou meus parabéns à Comissão de Igualdade, com a certeza
de que este e-book alcançará grande êxito no que se propõe.

PREFÁCIO

Pedro Gomes
Presidente da OAB Niterói



O conhecimento e o respeito servem de base para se construir
uma sociedade, justa, forte e igualitária. É dever daqueles que
se encontram em situação de “privilégios” dar as mãos
àqueles que não dispõem da mesma oportunidade. O objetivo
do presente guia é informar, orientar, esclarecer e direcionar
os cidadãos quanto às questões raciais.
O racismo, nas suas diversas formas, continua a estar
presente nas sociedades de todo o mundo. Combater o
racismo é fundamental por uma simples questão de respeito
pelos direitos humanos.
Nos últimos tempos, assistimos a mudanças sociais
significativas. Durante a pandemia, verificou-se um
recrudescimento do racismo em muitas partes do mundo, mas
também a emergência de grandes movimentos da sociedade
civil que procuram sensibilizar as pessoas e apelam a uma
ação a nível mundial.
A luta contra atos racistas é dever de todos!

APRESENTAÇÃO

Jaqueline dos Santos
Presidente da Comissão de Igualdade Racial
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Racismo é a discriminação social baseada na falsa ideia de
que a espécie humana é dividida em raças e que uma é
superior às outras.

O racismo no Brasil é crime previsto na Lei n. 7.716/1989. É
inafiançável e não prescreve, ou seja, quem comete um ato
racista pode ser condenado mesmo anos depois do crime.

O QUE É
RACISMO
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Preconceito é um juízo pré-concebido, que se manifesta numa
atitude discriminatória perante pessoas, crenças, sentimentos
e tendências de comportamento. É uma ideia formada
antecipadamente e que não tem fundamento crítico ou lógico.

O QUE É
PRECONCEITO

PRECONCEITO
RACIAL

O preconceito racial é baseado na ideia da superioridade de
uma raça ou etnia. Esse tipo de preconceito mostra-se sobre a
forma de racismo.

O racismo pode ser evidenciado através de palavras
ofensivas, mas também está presente nas instituições e
compõe estruturas sociais de exclusão de grupos
racializados..
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Existem diferenças conceituais entre os termos racismo e
preconceito. O preconceito, na raiz da palavra, é a formulação
de um conceito sobre algo sem antes o conhecer.

Quando o preconceito é motivado pela cor da pele de uma
pessoa, é chamado de racismo. O racismo é, portanto, uma
forma de preconceito cruel que ainda atinge uma grande
parcela da população mundial.

Há diversos tipos de preconceito: o social, o religioso, o
cultural, linguístico, de gênero, quanto à orientação sexual e
racial (racismo). A xenofobia é também um tipo de preconceito
originado da repugnância em relação a pessoas estrangeiras.
Existem diferentes manifestações e tipos de preconceito,
sendo as suas formas mais comuns o preconceito social,
racial (racismo) e sexual (sexismo ou homofobia).

RACISMO E
PRECONCEITO
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PRECONCEITO E DISCRIMINAÇÃO RACIAL – Forma direta
de racismo, negar direitos ou acesso por conta da cor da pele.

CRIME DE ÓDIO RACIAL – Manifestar-se de forma violenta,
física ou verbalmente, contra indivíduos ou grupos por conta
de sua etnia, raça ou cor. Inclusive contra sua religião e
ancestralidade.

RACISMO INSTITUCIONAL – É a exclusão de forma indireta,
através de leis e atitudes que promovem o racismo e a
exclusão social.

RACISMO ESTRUTURAL – Trata-se de um conjunto de
práticas, hábitos, situações e falas embutido em nossos
costumes e que promove, direta ou indiretamente, a
segregação ou o preconceito racial. É a forma mais branda e a
mais perigosa de preconceito.

FORMAS DE
RACISMO
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Moreno
Pessoa de cor
Denegrir
Mulata
Preto de alma branca
Feito nas coxas
Mercado negro
Ovelha negra
A coisa tá preta

Observação:
E qualquer outras "palavra" ou
"expressão" em que o negro
represente algo pejorativo.

PALAVRAS E
EXPRESSÕES

RACISTAS
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CRIMES
Injúria Racial, Artigo 140, §3º do Código Penal, reclusão
de um a três anos e multa.

Racismo, Lei 7.716 de 1989, reclusão de dois a cinco anos
e multa.

Equiparação de injúria racial ao racismo, Projeto de Lei
4.373/2020

12



O QUE FAZER
QUANDO SOFRO

INJÚRIA OU
RACISMO?

Se a agressão for física ou verbal é importante fazer a
denúncia.

Se for pela internet, reunir provas como prints das telas e
denunciar o perfil do ofensor.

Ambos os fatos devem ser levados a autoridade policial para o
registro da ocorrência.

A injúria precisa da manifestação do ofendido. Porém,
qualquer cidadão que presencie atitudes racistas ou de injúria
racial, reunindo todas as provas, pode denunciar também.

Procure a Delegacia de Polícia mais próxima para registrar a
ocorrência, e a OAB da sua cidade para orientação e ajuda.

E se após todos os passos indicados acima, o pleito não for
atendido, você pode, através de uma petição fundamentada e
com todas as provas reunidas, buscar ajuda utilizando o
Decreto 678/92, que é o PACTO SAN JOSÉ DA COSTA
RICA, mais conhecido como DECLARAÇÃO UNIVERSAL
DOS DIREITOS HUMANOS, do qual o Brasil é signatário.
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Existe o Estatuto do Índio - Lei 6.001/1973. Os povos
indígenas têm direito a uma educação escolar diferenciada e
intercultural - Decreto 6.861.

O Subsistema de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas foi
criado em 1999 - Lei nº 9.836/99, conhecida como Lei Arouca.
Na Constituição de 1988, os direitos dos índios estão
expressos em capítulo específico (Título VIII, Da Ordem
Social, Capítulo VIII, Dos Índios), bem como no Artigo 232. A
Constituição prevê que a responsabilidade de defender
judicialmente os direitos indígenas é atribuição do Ministério
Público Federal - Artigo 129, V.

O texto constitucional também diz que o Estado deve
“proteger as manifestações das culturas populares, inclusive
indígenas” (Artigo 215) e garantir “o respeito à utilização de
suas línguas maternas e processos próprios de
aprendizagem” (Art. 210).

Os povos indígenas têm o direito de manifestar, praticar e
ensinar suas próprias tradições espirituais e religiosas,
costumes e cerimônias; o direito de manter, proteger e ter
acesso em privacidade aos sítios religiosos e culturais; o
direito ao uso e controle de objetos cerimoniais.

INDÍGENAS
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ALGUMAS LEIS,
DECRETOS E

CONVENÇÕES 
Constituição Federal.
Convenção 111 da OIT, promulgada pelo Decreto
62.150/1968.
Convenção sobre eliminação de todas as formas de
discriminação racial, promulgada pelo Decreto
65.810/1969.
Lei 7.716/1989, Lei Caó.
Lei Federal 9.394/1996 (LDBEN) Organização da
Educação Nacional.
Lei Federal 10.639/2003, inclui a História e Cultura Afro-
Brasileira nos currículos da educação básica.
Lei Federal 11.645/2008, torna obrigatório o estudo da
História e Cultura Indígena e Afro-Brasileira no ensino
fundamental e médio.
Lei Federal 12.288/2010, Estatuto da Igualdade Racial.
Lei Federal 12.711/2012, ingresso em universidades
federais e instituições federais de ensino.
Lei Federal 12.990/2014, lei de cotas raciais nos serviços
públicos.
Decreto nº 4.887/2003, identificação, reconhecimento,
delimitação, demarcação e titulação de quilombos.
Decreto 10.932/2022, promulga a Convenção
Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial
e Formas Correlatas de Intolerância.       
Convenção nº 169, de 1989, da OIT.
Decreto n° 8.593, de 2016, do Conselho Nacional de
Política Indígena.
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Tel.: 2333-3509 (DECRADI).
Tel.: 2334-5577 (Racismo/Intolerância Religiosa).
Tel.: 2332-8249 (Disque Mulher).
Tel.: 0800-023-4567 (Disque Cidadania LGBT).
Tel.: 0800-282-0802 (Disque Discriminação e Preconceito
de Raça, Cor, Etnia, Religião).
Tel.: 100 (Disque Ouvidoria Nacional de Denúncia de
Racismo).
Tel.: 1746 (Disque Ouvidoria Municipal de Denúncia de
Racismo).

TELEFONES ÚTEIS
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“A grandeza da
vida não consiste
em não cair
nunca, mas em
nos levantarmos
cada vez que
caímos”. (Nelson
Mandela)
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A OAB Niterói ao
defender a Constituição,

a ordem jurídica do
Estado Democrático de

Direito, os Direitos
Humanos e a Justiça

Social, contribui com a
consolidação das

instituições democráticas
e da cidadania.


