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RESUMO 
A presente pesquisa aborda a vedação à prática do racismo, principalmente na perspectiva 
institucional, observando normativas internacionais, assim como a jurisprudência do sistema 
interamericano de direitos humanos, relacionando diretamente ao caso de Evaldo Rosa dos 
Santos que fora vítima de oitenta tiros disparados por militares. O artigo faz uma análise sobre 
as previsões nos tratados e convenções internacionais, de modo a ter a concepção se há 
previsão expressa à prática do racismo. Dessa forma, através de pesquisas aplicadas, 
qualitativas, exploratórias, bibliográficas, além de meios de comunicação, pretende-se aqui 
provocar uma discussão crítica sobre o tema no cenário acadêmico de direitos humanos. 

Palavras-Chave: Racismo Institucional. Seletividade Enegrecida. Direitos Humanos. Caso 
Evaldo Rosa dos Santos. 

ABSTRACT 
The present study dealt with the prohibition of the practice of racism, especially in the 
institutional perspective, observing international norms, as well as the jurisprudence of the 
inter-American system of human rights, relating directly to the case of Evaldo Rosa dos 
Santos who had been the victim of eighty shots fired by the military. The article does an 
analysis of the predictions in the international treaties and conventions, in order to have the 
conception if there is express provision to the practice of racism. Thus, through applied, 
qualitative, exploratory, bibliographical, and media research, it is intended here to provoke a 
critical discussion on the subject in the academic scenario of human rights. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

Na sociedade atual, é notório perceber que a prática do racismo existe de forma 

patente, de modo que este ocorre nas instituições, clubes, ambientes de lazer, dentre outros. 

O racismo por si só, deve ser considerado como abominável em razão de esta conduta 

ter como intuito, a inferiorização de outro ser humano. Contudo, o questionamento que deve 

ser trazido é sobre quais efeitos esta prática gera, quando está institucionalizado.  

A institucionalização desta conduta pode gerar diversas mazelas, dentre as quais, a 

morte de várias pessoas A morte é o resultado em grande número do racismo institucional. 

Para isto ser demonstrado, será abordado nesta pesquisa, o conceito de racismo institucional e 

sua consequência em casos práticos, tais como o de Simone André Diniz e de Evaldo Rosa 

dos Santos. 

Além desta temática, há necessidade de se trazer ao 

ia do racismo institucional, motivo pelo qual sua 

abordagem será efetuada nesta pesquisa.  

Há relevante interesse jurídico para a sociedade sobre a discussão desse tema, pois o 

racismo é uma prática hedionda, que fere a dignidade da pessoa humana, sendo necessário, 

que esta seja extirpada de nossa sociedade. Logo, é imprescindível a discussão do tema, com 

o intuito de se expor a sua relevância prática perante a ótica do ordenamento jurídico 

brasileiro e internacional.  

2 O RACISMO INSTITUCIONAL E 

  

Segundo bem expressa André de Carvalho Ramos (2017, pg. 722), citando a parte dos 

Formas Conexas de Intolerância, racismo é qualquer teoria, doutrina, ideologia ou conjunto de 

ideia que sustenta a existência de um vínculo causal entre as características fenotípicas ou 

genotípicas de indivíduos ou grupo de indivíduos com suas características intelectuais, 

culturais e de personalidade, incluindo o falso conceito de superioridade racial.  

Os praticantes do racismo, têem o fito de inferiorizar uma pessoa, por esta não ser da 

raça destes, através de condutas discriminatórias, que afetam de maneira extremamente 

degradante a dignidade da pessoa humana.

Importante mencionar que, além disso, cabe informar que, a República Federativa do 
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Brasil, se rege nas suas relações internacionais, pelo princípio do repúdio ao racismo (PEDRO 

LENZA, 2016, pg. 545). 

Tomando por base esta conceituação, é importante trazermos a noção de Racismo 

Institucional, que segundo Ramos (2017, pg. 579  580), consiste em um conjunto de normas 

e práticas, geralmente enraizadas em determinada sociedade, de cunho discriminatório, 

adotados por organizações públicas ou privadas, que movidos por estereótipos e preconceitos, 

impõe a membros de grupos raciais ou étnicos discriminados, situação de desvantagem no 

acesso a benefícios gerados pelo Estado e por demais instituições e organizações.  

Importante ressaltar que esta institucionalização, pode ser observada através de 

diversas diferenças existentes na sociedade, tais como, escolaridade, média salarial, acesso à 

saúde, aprisionamento, entre brancos e afrodescendentes no Brasil.  

Com base nisso, é importante trazer o conceito de desigualdade racial, trazido pela lei 

nº 12.228/2010:  

[...] toda situação injustificada de diferenciação de acesso e fruição de bens, serviços 
e oportunidades, nas esferas pública e privada, em virtude de raça, cor, descendência 

propondo programas e políticas públicas. 
  

Pela perspectiva do que fora trazido até o momento, é importante dizer que o racismo 

institucional por vezes, decorre de condutas que advém de um comportamento repetitivo, 

, podemos perceber que em determinadas situações, 

quando pessoas são alvo do racismo institucional, na maioria das vezes, é em razão das suas 

características, tais como, fisionomia, vestimentas e cor da pele, por estas, já serem 

estigmatizadas por parte da sociedade, de modo que, este ciclo vicioso, acaba sendo passado 

de geração a geração, por trás desta rotulação. 

Como bem explica Paulo Sumariva (2017, pg. 76), a etiqueta ou rótulo que se impõe a 

determinada pessoa, gera para os que impõem esse estigma, a expectativa social de que a 

conduta criminosa venha a ser praticada por esta pessoa, perpetuando o comportamento 

delinquente e aproximando os indivíduos rotulados uns dos outros.  

Com base nesta expectativa estigmatizante que se perpetua na sociedade, que reflete a 

ideia de que a pessoa por ser negra é tendencialmente criminosa, nós optamos por chamar tal 

ato de Seletividade Enegrecida.  

A Seletividade Enegrecida é exatamente o que fora exposto até o momento, ou seja, a 

conduta etiquetadora, rotuladora, que de modo tendencialmente racista, impregna a concepção 

de criminoso à uma pessoa pelo simples fato dela ter a pele negra.   
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Entendemos que esta perspectiva é corolária do Racismo Institucional, tendo em vista 

que uma decorre da outra, motivo pelo qual fora abordada as duas conceituações de modo a 

expor ao leitor, a perspectiva acadêmica sobre tais condutas.

3 A VEDAÇÃO À PRÁTICA DO RACISMO NAS NORMATIVAS 

INTERNACIONAIS E NO SISTEMA INTERAMERICANO DE DIREITOS 

HUMANOS 

3.1 Normativas Internacionais  

  

Tendo em vista a noção de que tudo que é exposto tem que ser fundamentado, irá ser 

exposto abaixo, algumas normativas que de forma explícita ou implícita, vedam o racismo.  

Na Declaração Universal de Direitos Humanos (DUDH), em seu Artigo 1º afirma que: 

razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade.

Percebe-se que na redação da DUDH, temos uma previsão expressa de que todos os 

seres humanos são livres e iguais, ou seja, podemos depreender deste texto, que qualquer ato 

que configure uma desigualdade, está em desacordo com a Declaração, logo, o racismo não se 

enquadra nas permissões da declaração.  

Por sua vez, o artigo 2º, no item II, afirma que:  

Artigo II, 2 - Todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades 
estabelecidos nesta Declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, 
sexo, idioma, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou 
social, riqueza, nascimento, ou qualquer outra condição.  

  

Ao prever que não haverá distinção de qualquer raça, temos uma previsão nítida de 

vedação ao racismo, em razão deste decorrer especialmente da distinções das raças, pelo 

praticante do ato racista.  

A Convenção Americana de Direitos Humanos (CADH), no seu Artigo 1º e Artigo 13, 

item 5, prevê que:  

Artigo 1. Os Estados Partes nesta Convenção comprometem-se a respeitar os direitos e 
liberdades nela reconhecidos e a garantir seu livre e pleno exercício a toda pessoa que 
esteja sujeita à sua jurisdição, sem discriminação alguma por motivo de raça, cor, sexo, 
idioma, religião, opiniões políticas ou de qualquer outra natureza, origem nacional ou 
social, posição econômica, nascimento ou qualquer outra condição social. 
Artigo 13. Item 5. A lei deve proibir toda propaganda a favor da guerra, bem como 
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toda apologia ao ódio nacional, racial ou religioso que constitua incitação à 
discriminação, à hostilidade, ao crime ou à violência. 

  

Quando a CADH informa no Artigo 1º, que não haverá discriminação por motivo de 

raça e no Artigo 13, item 5, que a lei deverá proibir toda apologia ao ódio racial, está de forma 

ampla vedando qualquer ato racista, ampliando as causas de incidência deste ato, para melhor 

proteger o agente que sofrera o racismo.  

Além disso, a Convenção Interamericana sobre a Eliminação de Todas as Formas de 

segregação racial e o apartheid e comprometem-se a proibir e a eliminar nos territórios sob a 

Vale trazer também que em âmbito prisional, este direito a não discriminação também 

vale, com base no exposto na Regra nº 2 das Regras de Mandela: 

Regra 2 1. Estas Regras devem ser aplicadas com imparcialidade. Não haverá 
discriminação baseada em raça, cor, sexo, idioma, religião, opinião política ou 
qualquer outra opinião, origem nacional ou social, propriedades, nascimento ou 
qualquer outra condição. As crenças religiosas e os preceitos morais dos presos 
serão respeitados. 

  

Percebe-se que inclusive no âmbito prisional, o racismo é vedado, motivo pelo qual 

percebemos que em todos os locais, sem qualquer distinção, o racismo é estritamente 

proibido, sendo este uma forma de se fortificar a solidariedade que é prevista na Constituição 

da República Federativa do Brasil de 1988.  

Com base nas previsões normativas demonstradas, depreende-se que no âmbito 

internacional, há diversas previsões da vedação à discriminação, que por consequência gera a 

proibição do racismo, dentro de uma perspectiva igualitária.  

3.2. Caso Simone André Diniz vs. Brasil  

  

Na Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), temos o Caso Simone 

André Diniz vs. Brasil, que foi a primeira vez em que um país membro da Organização dos 

Estados Americanos (OEA), fora responsabilizado na Comissão por racismo (PAIVA; 

HEEMANN, 2017, pg. 969).  

empregadora, se apresentando como candidata à função, sendo recusada, em razão da cor da 



384 

sua pele, motivo pelo qual, Simone apresentou noticia crime por meio da Subcomissão do 

Negro da Comissão de Direitos Humanos da OAB/SP, que gerou a instauração de inquérito 

policial para apurar o ato. Contudo, ao ser concluída a investigação, o Ministério Público, 

optou por se manifestar pelo arquivamento, por não ter fundamento para oferecer a denúncia, 

tendo sido esta argumentação acolhida pelo Judiciário, arquivando o caso.  

Com base nesta conduta, a Subcomissão e o Instituto Negro Padre Baptista, 

formalizaram uma denúncia em face do Brasil na Comissão Interamericana, fundamentando, 

na alegação de que o Brasil não garantiu o exercício do direito à justiça e ao devido processo 

legal, não realizando de forma correta, a condução dos recursos internos para apurar a 

discriminação racial sofrida por Simone.  

Esta condução do caso à CIDH, só fora possível em razão da Quinta Onda 

Renovatória, que aborda a internacionalização da proteção dos Direitos Humanos, a qual é 

bem explicada pelos seus criadores, Diogo Esteves e Franklyn Roger (2018, pg. 71): 

O processo de generalização da proteção internacional dos Direitos Humanos 
desencadeou o surgimento de um novo movimento de acesso à justiça, que conforma 
o desenvolvimento de uma nova onda renovatória, dedicada à efetividade da 
proteção jurídica do indivíduo em face do próprio Estado que deveria protegê-lo. 

  

Tendo ocorrida a condução à Comissão, esta informou que o caso, não é o único no 

Brasil, sendo este um padrão de comportamento das autoridades brasileiras quando se 

deparam com uma denúncia de prática de racismo. Além disso, afirmou que a exclusão de 

uma pessoa do acesso ao mercado de trabalho por sua raça, constitui um ato de discriminação 

racial.  

Vale dizer, que o ato ocorrido com Simone, é extremamente grave, tendo em vista que 

a empregadora, a recusou, única e exclusivamente pelo fato dela ser negra, fortificando ainda 

mais a ideia de que o racismo está institucionalizado na sociedade, pois ao uma pessoa ser 

recusada de uma candidatura de emprego, simplesmente por sua cor, percebe-se que esta 

situação é mais grave do que nós pensávamos. 

4 CASO EVALDO ROSA DOS SANTOS E O REFLEXO DA 

INSTITUCIONALIZAÇÃO DO RACISMO 

  

Conforme noticiado em diversos meios de comunicação, Evaldo dos Santos Rosa que 

tinha 51 anos de idade, no dia 07 de abril de 2019, levada à sua família para um chá de bebê 
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de uma amiga, quando teve o carro atingido por 80 disparos de militares que realizavam uma 

patrulha na Estrada do Caboatá, que está situada no bairro de Gudalupe, na Zona Oeste do Rio 

de Janeiro.  

Junto a Evaldo, estavam no carro, sua esposa, seu filho de sete anos e sua afilhada de 

treze anos, que saíram ilesos do ocorrido.  

Os militares justificaram a conduta praticada, em razão de o carro ser suspeito, pois 

horas atrás houve um comunicado de que um carro nos mesmos moldes do que o de Evaldo, 

havia sido roubado nas imediações da localidade, motivo que deixou os militares atentos à 

esta situação. 

Além disso, segundo a mulher de Evaldo, Luciana afirmou o seguinte para a Revista 

Exame, da Editora Abril (2019):  

vizinhos começaram a socorrer (o meu marido), mas eles continuaram atirando. Eu 
botei a mão na cabeça, pedi socorro, disse pra eles que era meu marido, mas eles não 

Não é de hoje, que situações como esta ocorrem, contudo, devemos nos questionar, 

qual razão levou os militares a atirar oitenta vezes.  

Infelizmente, entendemos que a situação é um exemplo nítido de Racismo 

Institucional por parte dos militares, pois ao serem dados oitenta tiros em um carro, sem ter 

sido apresentado qualquer reação, não há outra compreensão possível que seja possível 

realizar, diante desta conduta.  

O Racismo Institucional está enraizado de uma forma tão patente, que inclusive nas 

Forças Armadas é cabível observarmos tal conduta, pois não é concebível acreditar que tal 

conduta seria praticada também no âmbito da Zona Sul do Rio de Janeiro.  

Como bem aponta Renata Tavares (2018, pg. 154): 

ogle, 

saber que não precisa proteger seu filho contra o racismo sistêmico. Uma mãe 
branca, antes do filho sair, sempre lembra de levar o casaco, a mãe negra, lembra o 
filho de levar o casaco e a identidade! É saber que não terá sua inteligência desafiada 
por conta da sua classificação étnica. 

  

gra, lembra o filho de levar 
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Por qual razão os bailes funks são estigmatizados como ambiente de drogas e as festas 

raves não? Por qual motivo temos mais pessoas negras nos subúrbios? A institucionalização é 

geral, enraizada, sendo nosso papel desenraizá-la.  

Para corroborar o afirmado acima, será exposto abaixo outros dizeres de Renata 

Tavares (2018, pg. 152), que primorosamente, escreve aquilo que todos nós gostaríamos de 

dizer: 

Mas também em situações individuais como o caso Rafael Braga que foi preso em 
2013 por porte de produtos de limpeza na época das grandes manifestações que 
antecederam ao Golpe. Foi solto e após, preso novamente e condenado a uma pena 
de 11 anos e 3 meses de prisão por tráfico e associação. A prova limitava-se à 
palavra dos policiais8, o juiz não levou em consideração o testemunho da vizinha 
que afirmou que o acusado apanhou dos policiais. A quantidade da droga: 0,6g de 
maconha, 9,3g de cocaína e um rojão. Situação completamente diferente de Breno 
Borges, filho da Desembargadora-presidenta do TRE de Mato Grosso, que foi pego 
com 130 kg de cocaína e mais de 200 munições de fuzil, aguarda o processo 
internado numa clinica, após a concessão de um habeas corpus. O acusado foi 
retirado na Unidade Prisional pela própria mãe, acompanhada de um policial civil, 
mesmo tendo outro mandado de prisão. A diferença de tratamento demonstra como a 
sociedade brasileira e as instituições estão impregnadas pela herança colonial da 
escravidão. Para o pobre negro favelado, a prisão; para o rico branco de Ipanema, 
ainda que com acusações gravíssimas, uma clínica com piscina!!! 

  

O Racismo Institucional está tão explícito na nossa sociedade, que até dentro do 

judiciário podemos perceber essa diferenciação de tratamento entre o negro e o branco, o 

pobre e o rico, assim como o feio e o bonito.  

Infelizmente, Evaldo, em um domingo de lazer, fora alvo da institucionalização do 

racismo, sendo este ato, o que mata, segrega, discrimina e fere a dignidade da pessoa humana 

(Artigo 1º, inciso III da CRFB/88).  

Acreditamos que o ideal nos dias de hoje, seria a perspectiva da Filosofia 

Existencialista, que aborda o foco no ser humano, pois é nesta, que o humanismo se preocupa 

com o ser individual, concreto, em razão cada pessoa apresenta um mundo interior 

personalíssimo, com seu condicionamento e circunstâncias. (NADER, 2017, pg. 268).

Contudo, a igualdade nunca esteve tão desigual na nossa sociedade. Condutas como a 

que aconteceu com Evaldo, acontecem diariamente, sem que nada seja feito por parte das 

Cabe a nós, operadores do direito, apoiadores dos direitos humanos, não se abater e se 

fortalecer, para honrar o nome de quem foi alvejado pela institucionalização desta prática 

hedionda, pois como bem ressalta Rodrigo Roig (2018, pg. 18), a busca pela contenção dos 

danos produzidos pelo exercício desmesurado do poder punitivo encontra principal fonte ética 
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e argumentativa no Princípio da Humanidade, um dos fundamentos do Estado Republicano e 

Democrático de Direito. 

5 CONCLUSÃO 

  

Através do que fora abordado nesta pesquisa, é de fácil constatação a importância da 

discussão sobre o racismo institucional, no tocante a igualdade de tosos os seres humanos.  

Tal conduta criminosa, deve ser repudiada por todos, de modo a não termos que 

presenciar no futuro, condutas que sejam oriundas desta institucionalização. 

O estudo da seletividade enegrecida fora de extrema relevância, tendo em vista que 

esta é corolária do racismo institucional, pois, ao se estigmatizar a pessoa de cor negra como 

criminosa, está de fato ocorrendo uma seleção, de que todos os negros seriam criminosos, o 

que logicamente não é verdade e deve ser sempre combatido. 

O Caso Simone André Diniz é o marco do racismo institucional na jurisprudência 

internacional dos direitos humanos, que por consequência, expandiu a discussão desta 

conduta. No caso, Simone, se candidatou à uma entrevista de emprego, sendo recusada, pelo 

simples fato de ser negra, circunstância que fez com que ela, através da OAB/SP, levasse o 

Caso ao Sistema Interamericano de Direitos Humanos, sendo reconhecido, o racismo 

institucional. 

Já no Caso Evaldo Rosa dos Santos, entendemos ser este um novo marco do racismo 

institucional no âmbito brasileiro, em razão deste ter sido alvo de oitenta tiros de militares, 

sem apresentar qualquer resistência em território pertencente aos militares, tendo inclusive 

estes, debochado, quando a mulher de Evaldo, solicitou por ajuda.  

Com base nisso, entende-se que o Caso de Evaldo, possa se tornar um marco no 

âmbito internacional de direitos humanos, em razão da conduta violenta que fora perpetrada 

contra ele, além da necessidade da investigação rigorosa sobre este fato, que além de ser um 

direito dos familiares, é medida de justiça. 
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