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2 1  D E  M A R Ç O  

A Defensoria Pública é uma instituição

pública que presta assistência jurídica

integral e gratuita aos necessitados, que

são aqueles que não possuem condições

financeiras para contratar um advogado ou

que estão em situação de vulnerabilidade.

É importante destacar que uma de suas

principais funções é promover a difusão e a

conscientização dos direitos humanos, bem

como atuar na preservação e reparação dos

direitos de pessoas vítimas de

discriminação ou qualquer outra forma de

opressão ou violência, conforme previsão

expressa na Lei Complementar Federal nº

80 de 12 de janeiro de 1994.

DEFENSORIA PÚBLICA
E O COMBATE À
DISCRIMINAÇÃO
RACIAL

E S S A  L U T A  É  D E  T O D O S  N Ó S !



Em 21 de março de 1960, no bairro de Sharpeville, na cidade

de Johanesburgo, na África do Sul, foi realizado um

protesto com cerca de vinte mil manifestantes contra a

famigerada “Lei do Passe”.

A “Lei do Passe” era um dos instrumentos do regime do

Apartheid e estabelecia a necessidade de que a população

negra sul-africana portasse uma espécie de passaporte

interno para transitar dentro do território do país,

especialmente para ingressarem nas áreas habitadas pela

população branca.  Apesar de estarem marchando

calmamente e de forma pacífica, os manifestantes foram

alvo das rajadas de tiros da polícia sul-africana, resultando

em 69 pessoas mortas e cerca de 180 feridas.

Após esse dia, a opinião pública mundial passou a dirigir

sua atenção para a questão do Apartheid, e em 21 de

novembro de 1969, a Assembleia Geral da Organização das

Nações Unidas (ONU) implementou o Dia Internacional

Contra a Discriminação Racial, que passou a ser

comemorado a partir do ano seguinte.

A
HISTÓRIA

POR
TRÁS 
DA  

DATA 

21 de março: Dia Internacional da Luta
pela Eliminação da Discriminação Racial



O racismo é a crença de que

determinados indivíduos ou grupos

são, de alguma forma, inferiores, em

razão de suas características físicas,

genéticas e/ou em virtude de seu local

de procedência. 

A discriminação racial ou étnico-racial

é a 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.

RACISMO E DISCRIMINAÇÃO
RACIAL

Fonte: ICD - Institute for Cultural diplomacy ; e 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE .

P O P U L A Ç Ã O
N E G R A  
N O  B R A S I L  E  E M

S A N T A  C A T A R I N A

Segundo o Estatuto da Igualdade

Racial (Lei nº 12.288, de 20 de

julho de 2010), a população

negra engloba o conjunto de

pessoas que se autodeclaram

pretas e pardas ou que adotam

autodefinição análoga.

Dados do Instituto de Diplomacia

Cultural informam que o Brasil é

o país com a maior população

negra fora do continente

africano, enquanto o estado de

Santa Catarina possui um

percentual de 19,5% de pessoas

autodeclaradas pretas e pardas,

segundo o IBGE.

https://www.culturaldiplomacy.org/index.php?en_programs_diaspora
https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/25844-desigualdades-sociais-por-cor-ou-raca.html?=&t=sobre


É comum o racismo camuflar-se através de experiências ou
supostas brincadeiras ofensivas e discriminatórias sem que o
agressor reconheça a atitude preconceituosa, o que ocorre, por
exemplo, quando alguém (Lei n. 7.716/89):

Quando o racismo se configura, a vítima tem o direito de denunciar
qualquer forma de discriminação, constrangimento ou humilhação.
O que posso fazer:

i) impede ou obsta o acesso a cargo público ou a emprego em
empresa privada, ou promoção ou ascençãofuncional, 
ii) recusa ou impede o acesso a um estabelecimento comercial,
iii) recusa ou impede o ingresso de aluno em estabelecimento de
ensino, 
iv) impede o acesso às entradas sociais em edifícios públicos ou
privados, impedir o acesso ou uso de transportes públicos, 
v) impede ou obsta de qualquer forma o casamento ou a convivência
familiar e social, sempre que tais condutas forem baseadas em
discriminação racial.

ESTOU SENDO VÍTIMA DE RACISMO?

Lembre-se! Sua denúncia é instrumento de luta
para erradicar atitudes racistas!

a) Reúna toda prova do ocorrido (fotos, vídeos, testemunhas, dados
do agressor, detalhes dos fatos, anúncios, reportagens); 
b) Procure a Delegacia de Polícia mais próxima e realize o Registro
de Ocorrência Policial; 
c) Compareça à Defensoria Pública munido de toda a documentação
para que sejam tomadas as medidas judiciais cabíveis, como a busca
pela reparação do dano moral sofrido;

 



A INJÚRIA RACIAL, POR SUA VEZ, É UM CRIME DE GRAVIDADE
MENOR, É A OFENSA PRATICADA CONTRA UMA PESSOA,
UTILIZANDO-SE DE ELEMENTOS DE SUA RAÇA, COR, ETNIA,
RELIGIÃO OU ORIGEM, ENSEJANDO PENA DE MULTA E DE
RECLUSÃO DE 1 A 3 ANOS, EXIGINDO MANIFESTAÇÃO DE VONTADE
DA VÍTIMA PARA QUE O AGRESSOR SEJA PROCESSADO
CRIMINALMENTE (DIFERENTE DO QUE OCORRE NO RACISMO),
CONFORME DISPÕE O ART. 140, §3º, DO CÓDIGO PENAL.

O RACISMO INSTITUCIONAL
APRESENTA-SE, DIRETA OU
INDIRETAMENTE, NOS DISCURSOS E
PRÁTICAS QUE REPRODUZEM A
EXCLUSÃO NA GESTÃO DOS
RECURSOS HUMANOS, NA FORMA DE
ATUAÇÃO, NA ELEIÇÃO DE
PRIORIDADES, NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO, ENTRE OUTROS, NO SEIO
DE INSTITUIÇÕES PÚBLICAS OU
PRIVADAS COM O OBJETIVO DE
PERDURAR A HIERARQUIA ENTRE
GRUPOS ÉTNICOS-RACIAIS,
MANTENDO PRIVILÉGIOS
ALCANÇADOS A APENAS UMA
CAMADA DA SOCIEDADE E
IMPEDINDO A ERRADICAÇÃO DE
DESVANTAGENS A OUTRO COLETIVO
QUE HISTORICAMENTE SOFRE COM A
DESIGUALDADE E DISCRIMINAÇÃO,
SITUAÇÃO QUE DEVE SER
COMBATIDA CONFORME DISPÕE A
LEI N. 12.228.

RACISMO INSTITUCIONAL

SE LIGA!

NOTE A DIFERENÇA!

Fonte: https://static.defensoria.to.def.br/postify-
media/uploads/post/file/20895/Cartilha15x21cm_Igualdade_Racial_S.pdf

https://static.defensoria.to.def.br/postify-media/uploads/post/file/20895/Cartilha15x21cm_Igualdade_Racial_S.pdf
https://static.defensoria.to.def.br/postify-media/uploads/post/file/20895/Cartilha15x21cm_Igualdade_Racial_S.pdf


Educação

DESIGUALDADES
SOCIAIS POR COR OU
RAÇA NO BRASIL Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra 

de Domicílios Contínua 2018.

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de População e Indicadores Sociais, 
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 2018.

Porque lutar por condições 
de igualdade

De acordo com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios
(PNAD) 2019, 42,7% dos brasileiros se declararam como brancos, 46,8%
como pardos, 9,4% como pretos e 1,1% como amarelos ou indígenas.

https://educa.ibge.gov.br/jovens/conheca-o-brasil/populacao/18319-cor-ou-raca.html
https://educa.ibge.gov.br/jovens/materias-especiais/21039-desigualdades-sociais-por-cor-ou-raca-no-brasil.html


EM 2020

O Conselho Superior
da Defensoria

Pública do Estado de
Santa Catarina

aprovou a reserva de
20% das vagas em

seus concursos
públicos para

membros e
membras, servidores

e servidoras, a
negros e negras e

indígenas.

AÇÕES AFIRMATIVAS

São medidas adotadas pelo Estado ou entidades privadas para
eliminar desigualdades sociais e históricas de modo a compensar
perdas provocadas pela discriminação e promover efetiva igualdade
de oportunidades. 

A Lei n. 12.711/12 prevê que as instituições
federais de educação superior vinculadas
ao Ministério da Educação e as
instituições federais de ensino técnico de
nível médio reservem, no mínimo, 50% de
suas vagas para estudantes que tenham
cursado integralmente o ensino médio em
escolas públicas. 
A Lei n. 12.990/14 estabeleceu a reserva de
20% das vagas oferecidas nos concursos
públicos para provimento de cargos
efetivos e empregos públicos no âmbito da
administração pública federal, das
autarquias, das fundações públicas, das
empresas públicas e das sociedades de
economia mista controladas pela União
aos candidatos negros. 



Recentemente foram criados os

Núcleos Especializados da

Defensoria Pública do Estado

de Santa Catarina com o

objetivo de garantir a atuação

estratégica no âmbito da tutela

coletiva em favor da população

necessitada.

O Núcleo de Cidadania,

Igualdade, Diversidade,

Direitos Humanos e Coletivos

(NUCIDH) possui como objetivo

atuar na proteção e promoção,

privilegiando a atuação

preventiva e extrajudicial,  dos

direitos humanos dos grupos

sociais vulneráveis, como a

população em situação de rua,  

as comunidades tradicionais e as

minorias que mereçam proteção

especial do Estado, tratando,

ainda, de questões relacionadas

ao enfrentamento da intolerância

racial ou qualquer forma de

discriminação e opressão, bem

como no combate à violência

institucional e à tortura.

Para tanto, o NUCIDH pode atuar

em âmbito judicial e/ou

extrajudicial, a depender da caso

concreto, no combate à 

 discriminação e na promoção de

direitos de grupos vulneráveis.

Entre em contato:

nucidh@defensoria.sc.gov.br

Núcleo de Cidadania, Igualdade,
Diversidade, Direitos Humanos e

Coletivos (NUCIDH) 

M A R Ç O  2 0 2 1

NÚCLEO

ESPECIALIZADO



Além de jornalista e
professora, a catarinense
Antonieta de Barros foi a
primeira negra brasileira a
assumir um mandato popular,
tendo sido pioneira e
inspiração para o movimento
negro.

Tendo contribuído no
parlamento, na imprensa e
no magistério, foi uma ativa
defensora da emancipação
feminina, de uma educação
de qualidade para todos e
pelo reconhecimento da
cultura negra, em especial
no sul do Brasil.

Antonieta de Barros
(1901-1952)

 

Filha de uma lavadeira e escrava liberta, Antonieta nasceu 13
anos somente após o fim da escravidão no Brasil.

Conheça mais sobre a história de Antonieta de Barros aqui

Personalidade em destaque na luta 
contra a discriminação

https://www.hypeness.com.br/2016/07/voce-conhece-a-historia-de-antonieta-de-barros-a-primeira-mulher-negra-eleita-deputada-no-brasil/


NÚCLEO DE CIDADANIA,  IGUALDADE,  DIVERSIDADE,  DIREITOS
HUMANOS E COLETIVOS  (NUCIDH):  

E-MAIL:  NUCIDH@DEFENSORIA.SC.DEF.BR
ENCONTRE A DEFENSORIA MAIS PRÓXIMA: 

HTTP: / /DEFENSORIA.SC.DEF.BR/NUCLEOS-REGIONAIS/

POLÍCIA CIVIL:  197
DISQUE DENÚNCIA:  181
DELEGACIA VIRTUAL:  

HTTPS: / /DELEGACIAVIRTUAL.SC.GOV.BR/ INICIO.ASPX
LOCALIZE A DELEGACIA MAIS PRÓXIMA: 

WWW.PC.SC.GOV.BR/ INFORMACOES/ENDERECOS 

SANTA CATARINA

REDE DE COMBATE AO RACISMO E À
DISCRIMINAÇÃO RACIAL

 

MINISTÉRIO PÚBLICO DE SANTA CATARINA

ENCONTRE A PROMOTORIA MAIS PRÓXIMA: 
HTTPS: / /WWW.MPSC.MP.BR/PROMOTORIAS-DE-

JUSTICA/ENCONTRE-UMA-PROMOTORIA
 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA

DELEGACIAS DE POLÍCIA CIVIL DE SANTA CATARINA

http://defensoria.sc.def.br/

https://www.instagram.com/defensoriasc/

https://pt-br.facebook.com/defensoriasc/

Acompanhe
nossas 

redes sociais

http://defensoria.sc.def.br/
https://www.instagram.com/defensoriasc/
https://pt-br.facebook.com/defensoriasc/

