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Desde 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, aprovada por resolução da 

Assembleia Geral das Nações Unidas, proclama que "Todas as pessoas nascem livres e iguais 
em dignidade e direitos" (Artigo I) e são capazes de gozar os direitos e as liberdades nela 
estabelecidos, "sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, 
opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento, ou 
qualquer outra condição" (Artigo II). 

O Preâmbulo da Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de 
Discriminação Racial, da qual o Brasil é parte, promulgada pelo Decreto Federal nº 65.810, de 
1969, afirma que "a discriminação entre os seres humanos por motivos de raça, cor ou origem 
étnica é um obstáculo às relações amigáveis e pacíficas entre as nações e é capaz de 
perturbar a paz e a segurança entre os povos, bem como a coexistência harmoniosa de 
pessoas dentro de um mesmo Estado". 

O combate ao preconceito racial é objeto de vários diplomas legais no Brasil, a 
começar da própria Constituição Federal. Já no seu artigo 1º, III, a CF prevê a dignidade da 
pessoa humana como um dos fundamentos da República. Mais adiante, no art. 3º, IV, 
estabelece como objetivo fundamental da República a promoção do bem de todos, "sem 
preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação". No 
Título II, dos direitos e garantias fundamentais, o art. 5º, "caput", proclama a igualdade de todos 
perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, complementado pelo inciso XLII, segundo o 
qual "a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de 
reclusão, nos termos da lei". 

No âmbito federal, são de relevo, entre outras, as Leis Federais de nº 7.716/1989 e 
nº12.288/2010, a primeira definidora dos crimes de preconceito de raça ou de cor e a segunda 
instituidora do Estatuto da Igualdade Racial. 

No Município de São Paulo, a Lei Orgânica prevê, em seu art. 2º, VIII, entre seus 
princípios e diretrizes, "a garantia de acesso, a todos, de modo justo e igual, sem distinção de 
origem, raça, sexo, orientação sexual, cor, idade, condição econômica, religião, ou qualquer 
outra discriminação, aos bens, serviços, e condições de vida indispensáveis a uma existência 
digna". 

Não obstante, até hoje não há no Município um estatuto que consolide a igualdade 
racial como princípio e diretriz das políticas municipais voltadas à promoção de bens e serviços 
indispensáveis à vida digna. O que se verifica é um certo número de leis esparsas voltadas à 
igualdade racial, porém de forma pontual e segmentada. Este o caso, por exemplo, da Lei 
Municipal nº 10.040, de 1986, que prevê a cassação de alvarás de funcionamento de 
estabelecimentos comerciais que venham a praticar discriminação, e da Lei Municipal nº 
15.939, de 2013, que dispõe sobre cotas raciais para o ingresso de negros e negras no serviço 
público municipal. 

Por outro lado, são rotineiras as notícias sobre atos de discriminação que continuam 
ocorrendo em nossa sociedade. De lembrar o recente caso envolvendo a apresentadora de TV, 
Maria Júlia Coutinho, sob investigação perante o Ministério Público do Estado de São Paulo, 
que instaurou inquérito para apurar prática de racismo e injúria qualificada contra a 
apresentadora. 

Diante de fatos como esse e a constatação da persistência de diferenças significativas 
quanto aos indicadores sociais das populações negra e branca, mesmo diante do esforço de 



redução da pobreza e da desigualdade, de expansão do emprego, do crédito e do acesso à 
proteção social, impõe-se que o Município desenvolva políticas públicas próprias de 
enfrentamento da significativa discrepância entre os percentuais da população negra na 
população total do Município e nas posições mais privilegiadas social e economicamente. 

O momento é mais do que oportuno para essa iniciativa municipal, aproveitando o 
recente lançamento pela ONU, no Brasil, da "Década Internacional dos Afrodescendentes", 
com o objetivo de propor medidas concretas para combater o racismo e a desigualdade racial 
em todos os países." (matéria da revista "Carta Capital", de 21.7.2015, sobre os cinco anos de 
vigência do Estatuto da Igualdade Racial - Lei Federal nº 12.288/2010). Com efeito, por meio 
da Resolução n. 68/237, de 23 de dezembro de 2013, a ONU proclamou a Década 
Internacional de Afrodescendentes, com início em 1º de janeiro de 2015 e fim em 31 de 
dezembro de 2024, que terá como tema: "Afrodescendentes: reconhecimento, justiça e 
desenvolvimento". 

Segundo informações extraídas do site www.unesco.org, o principal objetivo da Década 
Internacional dos Afrodescendentes consiste em "promover o respeito, a proteção e a 
realização de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais de afrodescendentes, 
como reconhecidos na Declaração Universal dos Direitos Humanos". "A Década será uma 
oportunidade para se reconhecer a contribuição significativa feita pelos afrodescendentes às 
nossas sociedades, bem como propor medidas concretas para promover sua inclusão total e 
combater todas as formas de racismo, discriminação racial, xenofobia e qualquer tipo de 
intolerância relacionada". "A Década terá como foco os seguintes objetivos: 

- Fortalecer a cooperação e as ações nacionais, regionais e internacionais relativas ao 
pleno gozo dos direitos econômicos, sociais, culturais, civis e políticos pelos afrodescendentes, 
bem como sua participação plena e igualitária em todos os aspectos da sociedade; 

- Promover um maior conhecimento e um maior respeito aos diversos patrimônios, 
culturas e contribuições de afrodescendentes para o desenvolvimento das sociedades; 

- Adotar e fortalecer marcos legais nos âmbitos nacional, regional e internacional, de 
acordo com a Declaração e Plano de Ação de Durban, e com a Convenção Internacional sobre 
a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, bem como garantir a sua 
implementação total e efetiva." 

Além de oportuno, o projeto de Estatuto Municipal da Igualdade Racial ora proposto 
vem reforçar o arcabouço legislativo atual, que não tem sido suficiente para coibir o preconceito 
e garantir um tratamento isonômico entre as raças, falhando em fomentar o resgate de dívida 
histórica que o Brasil mantém com a população negra. 

Para solucionar a problemática apontada, entende-se necessária a reafirmação de 
certos direitos e a adoção de políticas afirmativas, que permitam um avanço significativo na 
efetivação da igualdade de oportunidades entre as raças. 

Pelo exposto, peço o apoio dos Nobres Pares ao Projeto de Lei em questão, a fim de 
que se reforce, no âmbito do Município, o compromisso com a igualdade racial. 
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