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Direitos Humanos

IGUALDADE RACIAL

A IGUALDADE é um valor que só pode ser estabelecido mediante a comparação entre duas ou 
mais ordens de grandeza, e assim, estará sempre RELACIONADA A UMA COMPARAÇÃO ENTRE:

1. Situações e/ou pessoas, pois quando perguntamos se existe igualdade estamos sempre 
diante da indagação de qual igualdade, 

2. Entre o quê e/ou quem. A igualdade é, portanto, uma relação entre dois termos.

É importante lembrar que a igualdade, no campo do reconhecimento da individualidade 
de cada ser humano, está ligada à afirmação do princípio da não-discriminação, ou seja, 
RECONHECE-SE QUE TODOS SÃO IGUAIS PERANTE A LEI (Art. 5º, II), E, PORTANTO, NÃO 
PODE HAVER DISCRIMINAÇÕES QUE EXCLUAM DETERMINADAS PESSOAS OU GRUPOS DO 
EXERCÍCIO DE DETERMINADO DIREITO POR TEREM REALIZADO DETERMINADAS ESCOLHAS DE 
MODO DE VIDA, COMO A OPÇÃO RELIGIOSA (Art. 5º, VIII), OU POSSUÍREM DETERMINADAS 
CARACTERÍSTICAS INTRÍNSECAS, COMO AS DE GÊNERO.

O texto da Lei da Igualdade Racial, aborda medidas de prevenção nas áreas de saúde, educação 
e cultura. Bem como pune o preconceito contra pessoas negras. O Estatuto da Igualdade Racial, 
foi aprovado pelo Congresso, e transformado na Lei 12.288/10, publicada no Diário Oficial 
de 21 de julho de 2010. A lei contempla áreas de educação, cultura, esporte, lazer, saúde, 
trabalho, defesa dos direitos das comunidades remanescentes de quilombos e proteção de 
religiões de matrizes africanas. Institui ainda penalidades de reclusão de até cinco anos para 
quem obstar, por preconceito, promoção funcional de pessoa negra no setor público e privado. 
Frisa-se contudo, ainda sobre o tema penalidades que a Lei da Igualdade Racial acrescenta 
itens à Lei 7.716/89, que trata dos crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor. Por 
essa lei, quem impedir ou obstar o acesso de alguém, devidamente habilitado, a qualquer 
cargo da administração direta ou indireta, bem como das concessionárias de serviços públicos, 
será punido com reclusão de dois a cinco anos. A Lei da Igualdade Racial acrescenta que terá 
a mesma pena quem, por motivo de discriminação de raça, cor, etnia, religião ou procedência 
nacional obstar a promoção funcional no setor público.

A discriminação de raça, cor, bem como as práticas resultantes do preconceito de descendência, 
origem nacional ou étnica nas empresas privadas também são punidas com reclusão de dois 
a cinco anos. Outras práticas nesse setor, tais como negar equipamentos necessários ao 
empregado ou impedir a ascensão funcional por motivo de preconceito são igualmente punidas 
com esse período de reclusão.
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SÍNTESE SOBRE O TEMA IGUALDADE RACIAL.

Traz como elemento principal a discriminação racial, que é definida como toda distinção, 
exclusão, restrição ou preferência baseada em raça, cor, descendência ou origem nacional ou 
étnica. A lei define ainda, entre outros conceitos, a desigualdade racial como toda situação 
injustificada de diferenciação de acesso ou fruição de bens, serviços e oportunidades nas 
áreas pública e privada em virtude de raça, cor, descendência ou origem nacional e étnica.

IMPORTANTE TAMBÉM DESTACAR.

CNPIR – Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial

O QUE É?

Presidido pelo(a) ministro(a) da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da 
Presidência da República (SEPPIR-PR), o Conselho Nacional de Políticas de Igualdade Racial 
(CNPIR) é um órgão colegiado, de caráter consultivo e integrante da estrutura básica da SEPPIR. 

O órgão tem como finalidade propor, em âmbito nacional, políticas de promoção da Igualdade 
Racial com ênfase na população negra e outros segmentos raciais e étnicos da população 
brasileira. Além do combate ao racismo, o CNPIR tem por missão propor alternativas para a 
superação das desigualdades raciais, tanto do ponto de vista econômico quanto social, político 
e cultural, ampliando, assim, os processos de controle social sobre as referidas políticas.

ILMA LINO GOMES

Ministra de Estado Chefe da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade 
Racial da Presidência da República. A nova titular da SEPPIR foi a primeira mulher 
negra a chefiar uma universidade federal ao assumir o cargo de reitora pro tempore da 
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB), cargo 
que ocupou desde abril de 2013.


