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ROL DE CATEGORIAS 

 

Rol de categorias que a Autora considera estratégicas 

à compreensão do seu trabalho, com seus respectivos conceitos 

operacionais. 

Injúria 

Injúria é a ofensa à dignidade ou ao decoro de outrem. O CP, por 

intermédio da incriminação (art.140), protege a honra subjetiva, que 

constitui o sentimento próprio a respeito dos atributos, morais e intelectuais 

de cada um1. 

Injúria Preconceituosa 

Configura-se quando o agente, com intenção de ofender a honra 

subjetiva, utiliza, em sua manifestação, expressões que revelam sua 

desconsideração para com características relativas à raça, à cor, à etnia, 

à religião, à origem, à condição de idosa ou de deficiência da vítima2. 

Preconceito 

Preconceito vem do latim praeconceptu, (...) o conceito ou opinião 

formados antecipadamente, sem levar em conta o fato que os conteste, 

intolerância, ódio irracional ou aversão a outras raças, credos, religiões 

etc. (...) 3. 

Princípio da Igualdade 

                                            
1
 JESUS, Damásio E. de. Direito Penal, volume 2: parte especial: dos crimes contra a 
pessoa e dos crimes contra o patrimônio. São Paulo: editora Saraiva, 2005, p. 225. 
2
 TELES, Ney Moura. Direito Penal: parte especial: arts. 121 a 212. São Paulo: editora Atlas. 
2004, v.2, p. 280. 

3 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa. 
São Paulo: editora Saraiva. 1986, p. 298. 



 

Entende-se por essa equiparação a todos os homens no que diz respeito 

ao gozo e fruição de direitos, assim como à sujeição a deveres4. 

Raça 

Raça é o conjunto de indivíduos com origem étnica, lingüística, ou social 

comum5. 

Racismo 

Racismo é a teoria que estabelece que certos povos ou nações são 

dotados de qualidades psíquicas e biológicas que os tornam superiores a 

outros seres humanos6. 

 

                                            

4 BASTOS, Celso Ribeiro, Ives Gandra da Silva Martins. Comentários à Constituição do 
Brasil: promulgada em 5 de outubro de 1988. São Paulo: editora Saraiva. 2004, p. 5. 

5 COSTA JÚNIOR, Paulo José da.  Direito Penal Objetivo: Comentários ao Código Penal e 
ao Código de Propriedade industrial.  Rio de Janeiro: editora Forense Universitária. 2003, p. 
228. 

6 SOARES, Orlando. Comentários à Constituição da República Federativa do Brasil. Rio de 
Janeiro: editora Forense 1990, p. 125. 
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RESUMO 

 

O presente trabalho aborda o crime de racismo e suas 

sanções penais bem como, porque a sua existência caracteriza uma 

ofensa ao Princípio da Igualdade. Busca--se, portanto esclarecer a 

importância das leis anti-raciais para que se contemple a igualdade das 

raças. O trabalho está dividido em três capítulos, sendo que no primeiro 

trata da evolução histórica do racismo em termos mundiais e nacional. O 

segundo capítulo trata do conceito de raça e cor, do princípio da 

igualdade e o racismo na Constituição da República federativa do Brasil 

de 1988. No terceiro capítulo faz-se uma análise da Lei 7.716 de 1989 e o 

crime de injúria na forma qualificada por preconceito. O método utilizado 

para o relato foi o indutivo.  



INTRODUÇÃO 

 

A humanidade, ao longo de sua história, tem 

manifestado um comportamento diferenciado para com alguns povos, 

baseando–se principalmente na origem racial destes. O racismo surge 

então como uma desculpa para o tratamento desigual dado a certas 

pessoas pertencentes a esses grupos. 

Sendo assim, a presente Monografia tem como objeto 

uma análise acerca do crime de racismo, suas implicações e quais as 

condutas preconceituosas puníveis em nosso ordenamento jurídico, 

incluindo ainda pesquisa em doutrinas e jurisprudências pátrias.                                                                                                                                    

Para tanto, principiar–se-á, no Capítulo 1, tratando de 

uma análise da evolução histórica do sentimento preconceituoso entre os 

povos da antiguidade, passando a um retrospecto do Brasil escravocrata 

e a herança cultural presente em nosso país, como também suas 

conseqüências para as relações entre negros e brancos na nossa 

sociedade. 

No Capítulo 2, reservar-se-á a conceituação de raça e 

cor para o entendimento do objeto jurídico da pesquisa. Ainda será 

analisado o racismo, como ele surge e se desenvolve nas pessoas como 

também será apresentada uma singela análise da Constituição Federal 

Brasileira de 1988, fundamentos da República Federativa do Brasil, que é a 

igualdade, recaindo então ao modo como a Constituição aborda o crime 

de racismo. 

No Capítulo 3, destinar-se-á ao estudo da Lei 7.716 de 

1989 que trata dos crimes resultantes de preconceitos de raça e cor, que 

tem como objetivo principal a equiparação do tratamento entre as raças. 

Além disso, será abordado o crime de injúria e sua qualificadora, a injúria 
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preconceituosa ou discriminatória decorrente de ofensas à dignidade do 

individuo que denotam preconceito racial. 

O presente Relatório de Pesquisa se encerra com as 

Considerações Finais, nas quais são apresentados pontos conclusivos 

destacados, seguidos da estimulação à continuidade dos estudos e das 

reflexões sobre o crime de racismo. 

Para a presente monografia foi levantada o seguinte 

problema: 

�      No Brasil as leis anti-raciais têm se demonstrado eficientes 

no combate ao preconceito de raça e cor, promovendo 

de forma eficaz a igualdade entre todos os vários grupos 

aqui existentes? 

Quanto à Metodologia empregada, registra-se que, na 

Fase de Investigação foi utilizado o Método Indutivo7, na Fase de 

Tratamento de Dados o Método Cartesiano8, e, o Relatório dos Resultados 

expresso na presente Monografia é composto na base lógica indutiva9. 

Nas diversas fases da Pesquisa, foram acionadas as 

Técnicas do Referente10, da Categoria11, do Conceito Operacional12 e da 

Pesquisa Bibliográfica. 

                                            

7 (...) pesquisar e identificar as partes de um fenômeno e coleciona-las de modo a ter 
uma percepção ou conclusão geral: este é o denominado método indutivo. (PASOLD, 
César Luiz. Prática da pesquisa Jurídica. P. 104). 

8 (...) fazer sempre enumerações tão completas e revisões tão gerais, que ficasse certo 
de nada omitir. (PASOLD, César Luiz. Prática da pesquisa Jurídica. P. 107). 

9 (...) se opera com coleta de elementos que são reunidos e concatenados para 
caracterizar o Tema pesquisado. (PASOLD, César Luiz. Prática da pesquisa Jurídica. P. 
110). 

 

10 (...) significa a explicação prévia do(s) motivo(s), do(s) e do produto desejado, 
delimitando o alcance temático e de abordagem para uma atividade intelectual, 
especialmente para uma pesquisa. (PASOLD, César Luiz. Prática da pesquisa Jurídica. P. 
99). 
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11 Categoria é uma palavra ou expressão estratégica à elaboração e/ou à expressão de 
uma idéia. (PASOLD, César Luiz. Prática da pesquisa Jurídica. P.124). 

12Conceito operacional é uma definição para uma palavra e expressão, com o desejo 
de que tal definição seja aceita para os efeitos das idéias que expomos. (PASOLD, César 
Luiz. Prática da pesquisa Jurídica. P. 56). 



CAPÍTULO 1  

ORIGENS HISTÓRICAS DO PRECONCEITO 

1.1 O MUNDO ANTIGO 

A humanidade, em dado momento de sua trajetória, 

deixou de ser um povo nômade e passou a se organizar em sociedades 

primitivas. Neste momento as classes sociais já existiam e já havia a 

discriminação entre elas. 

Azevedo13 comenta acerca desta informação: 

Os primeiros conflitos sociais surgiram não por causas 

religiosas ou raciais, mas econômicas, entre pastores e 

agricultores; mais tarde, também entre grupos de 

agricultores, na disputa da canalização da água dos rios 

para benefício agrícola. 

Todavia, é impossível determinar datas precisas que 

indiquem o surgimento do tratamento discriminatório com relação às 

raças na humanidade.  

A mais antiga referência racista, aceita pelos 

historiadores, ocorreu no antigo Egito, tratando do palco inicial deste 

processo, segundo afirma Azevedo14: 

(...) a mais antiga referência a discriminação racial data de 

aproximadamente 2000 a.C. e consta de um marco erigido 

acima da segunda catarata do Nilo, proibindo qualquer 

negro de atravessar além daquele limite, salvo se com o 

propósito de comércio ou de compras. Fica óbvio que a 

                                            

13 AZEVEDO, Eliane. Raça, conceito e preconceito. São Paulo: editora brasiliense. 1987, p. 
23. 

14 AZEVEDO, Eliane. Raça, conceito e preconceito. p. 23. 
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discriminação era fundamentalmente de ordem 

econômico-política, usando a raça como referencial. 

Essa política de separação racial surge por motivos 

especificamente econômicos, pois os egípcios pobres, ocupavam o 

mesmo lugar dos negros. 

Alguns povos antigos adotavam uma modalidade de 

preconceito coletivo, que não era necessariamente racial, mas contra 

outros povos que eram considerados bárbaros e inferiores. 

Quanto a esta afirmação Azevedo15 menciona: 

Os gregos consideravam bárbaros todos os povos não 

gregos. Aristóteles chegou mesmo a propor a hipótese do 

escravo nato, admitindo que alguns já nasceram para 

escravo e outros, para senhor. Por outro lado, os persas 

consideravam-se superiores ao resto da humanidade, e 

assim também pensavam sobre si os germanos, os 

normandos, os romanos e os bárbaros das estepes da Ásia. 

A origem do racismo não pode ser definida 

cientificamente, o homem não nascia com o preconceito, o tratamento 

diferenciado era justificado pelos interesses econômicos e rivalidades para 

exercer o poder uns sobre os outros. 

Carneiro16 atenta a isto assim enfatiza: 

Tanto na Antigüidade como na Idade Média os homens, em 

vários momentos, se utilizaram da existência de diferenças 

físicas e de desacordos de caráter religioso como motivo 

para justificar suas lutas pelo poder e sua ganância 

econômica. 

                                            
15 AZEVEDO, Eliane. Raça, conceito e preconceito. p. 24.  

16 CARNEIRO, Maria Luiza Tucci. Preconceito racial: Portugal e Brasil – Colônia. São Paulo: 
editora brasiliense.1983, p. 18. 
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Assim o sentimento discriminatório foi sendo cultivado 

em várias culturas, para justificar o crescimento e a soberania de algumas 

classes. Mais tarde na Europa não foi diferente, as divisões de classes 

começaram a ser vistas como uma problemática racial e não somente 

financeira. 

1.1.1 O mundo europeu 

A derrocada inicial para o surgimento do racismo 

foram as descobertas e colonizações das Américas promovidas pelos 

europeus, é o que comenta Azevedo17: 

A descoberta das Américas, as navegações para as Índias e 

a colonização da África criaram as condições apropriadas 

para o desenvolvimento de uma ideologia sobre 

preconceitos de raça e cor. 

Os colonizadores que adentravam essas terras 

acreditavam na supremacia diante dos povos nativos e a eles tentavam 

impor sua cultura e seu domínio por considerá-los inferiores a eles. 

Novamente Azevedo18 aborda o assunto:  

(...) nas colônias do Novo Mundo, colonizadores europeus e 

descendentes acreditavam na subumanidade dos nativos, 

mesmo depois da bula papal emitida em 1537 por Paulo III, 

declarando os selvagens como homens verdadeiros e 

possuidores de alma. 

Enquanto isso, na Europa emergia as mudanças sociais 

e econômicas provocadas pela industrialização dividindo a sociedade em 

classes de operários e seus patrões. 

                                            
17 AZEVEDO, Eliane. Raça, conceito e preconceito. p. 24. 

18 AZEVEDO, Eliane. Raça, conceito e preconceito. p. 24. 
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Seguindo este raciocínio, na mesma obra a escritora19 

afirma: “... as mudanças sociais e econômicas ocorridas na Europa, à 

época até mais favorecedoras do nascimento do racismo”. 

Os dois mais importantes países imperialistas ocidentais 

dos séculos XVIII e XIX, Inglaterra e França, viram o significado mais amplo 

da palavra racismo. 

Isso surge pelo fato de, após a invasão de raças de 

outros continentes na Europa, uma certeza abre-se entre as classes sociais, 

aumentando os bolsões de pobreza. 

O problema agrava-se pela presença dos judeus por 

toda a Europa, trazidos da Palestina pelos romanos desde a época de 

Caio Júlio Cezar. 

Como era uma das províncias mais problemática, 

muitos judeus ricos ganharam regalias com os romanos e migraram para o 

Velho Continente, principalmente para o leste e centro europeu. 

Filostrato político do século II d.C formula segundo cita 

Azevedo20 que: “Os judeus são homens que imigraram uma vida 

insociável, que não partilham com seus semelhantes nem a mesa, nem as 

deliberações, nem as preces, nem os sacrifícios”. 

Essa afirmação deixa claro o isolacionismo dos judeus, 

na época do império romano, o que despertou o início do Anti-semitismo 

nos séculos XVIII e XIX.  

                                            
19 Azevedo, Eliane. Raça, conceito e preconceito. p. 24. 

20 AZEVEDO, Eliane. Raça, conceito e preconceito. p. 26. 
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Esta herança preconceituosa trouxe um fenômeno 

coletivo para os tempos modernos, que era o racismo antijudeu, que 

pregava que a infidelidade dos antepassados judeus havia maculado o 

sangue de seus descendentes para sempre, tornando-os inferiores. 

Carneiro21 revela em sua obra: 

Relegados a um plano racial e socialmente inferior, os 

judeus convertidos ao catolicismo e seus descendentes 

passariam a ser considerados como portadores de sangue 

impuro e representantes de uma raça infecta. 

Porém nada abre mais o buraco entre as classes do 

que os descobrimentos e colonizações. 

As colônias do Novo Mundo e da África contribuíram 

com papel imprescindível para a evolução do racismo. 

O subdesenvolvimento e a falta de uma cultura mais 

intelectualizada trouxeram a tona à velha máxima aos colonizadores, de 

quem não era europeu, era sim um bárbaro. 

A legislação portuguesa começou a introduzir 

restrições racistas em suas determinações, é o que constata Carneiro22 em 

sua obra: 

(...) os mouros e judeus encontravam-se discriminados na 

Legislação Portuguesa a partir de meados do Século XV até 

a segunda metade do Século XVIII, sendo constantemente 

tratados como elementos distintos do restante da 

população. 

Fontette23 aborda o tema com precisão: 

                                            
21 CARNEIRO, Maria Luiza Tucci. Preconceito racial: Portugal e Brasil – Colônia. p. 18. 

22CARNEIRO, Maria Luiza Tucci. Preconceito racial: Portugal e Brasil – Colônia. p. 55. 
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Na segunda metade do século XIX, (...) se convinha situar no 

nível mais baixo a raça negra, a pirâmide humana 

encontrava seu coroamento no ariano ou germano, 

grande, louro, dolicocéfalo de olhos azuis e pele clara (...). 

Através de ideais racistas e preconceituosos, iniciou-se 

o processo de consolidação do racismo na Europa, Azevedo24 cita este 

processo: 

Durante as décadas de 1850 a 1870 as idéias de raça e 

racismo se consolidaram na Europa. A partir desta época, 

generalizou-se a crença de que certos povos, por questão 

de raça, não tinham capacidade para progredir como 

tantos outros, e os europeus passaram a reconhecer 

grandes diferenças entre brancos e outras raças. 

Surge então, mais exatamente em 1855, Gobineau25, 

considerado o “Pai do Racismo”, e precursor dos estudos acerca das 

raças com seu famoso “Ensaio sobre as desigualdades das raças”, 

explorando fundamentos biológicos para as diferenças raciais. 

Santos26 cita o mesmo em sua obra: “O racismo é 

fenômeno universal. O homem está sempre defendendo seu espaço 

contra a invasão de outros, os quais, freqüentemente pertencem a outras 

raças”.    

Ao fim do século XIX, na Inglaterra, já existiam 

inquestionáveis evidências de hostilidades aos negros. 

                                                                                                                                    
23 FONTETTE, François de. História do anti-semitismo. São Paulo: editora Jorge Zahar .1989, 
p. 114. 

24 AZEVEDO. Eliane. Raça, conceito e preconceito. p. 25. 

25 AZEVEDO. Eliane. Raça, conceito e preconceito. p. 25. 

26 SANTOS, Joel Rufino dos. O que é racismo. p. 18. 
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Afirma Santos27 sobre o tema: “O racismo dentro dos 

países capitalistas desenvolvidos, que não foram colônias (como a 

Inglaterra e a França, por exemplo), é fruto da competição e da divisão 

de trabalho.”  

Notadamente o Brasil, sendo colonizado por Europeus 

que vinham à nossa terra em busca de riquezas, a discriminação racial era 

muito cômodo. 

Partindo do princípio de que os povos que viviam aqui 

e também os negros trazidos da África eram inferiores, não havia 

problema em escravizá-los e tratá-los como animais irracionais, para 

alguns até sem alma.  

1.1.2 O racismo e a escravidão no Brasil 

1.1.2.1 Negro é mercadoria 

É sabido que não houve genocídio maior na história da 

humanidade, nem em número nem em brutalidade, do que o cometido 

contra os negros africanos. 

Chiavenato28 é incisivo sobre este assunto: 

Cerca de 100 milhões de africanos foram escravizados e 

mortos para atender ao sistema escravocrata das Américas. 

A África foi o único continente do mundo que teve sua 

população estagnada nos últimos quatrocentos anos. 

Matou-se um continente, cometeu-se um genocídio ao 

longo de trezentos e cinqüenta anos que vitimou o 

equivalente a população total do Brasil contemporâneo. A 

África Negra foi condenada à estagnação demográfica e 

                                            
27 SANTOS, Joel Rufino dos. O que é racismo. São Paulo: editora brasiliense. 1984, p. 39. 

28 CHIAVETTO, Julio José. O negro no Brasil: da senzala à guerra do Paraguai. São Paulo: 
editora brasiliense. 1980, p. 44. 
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econômica, seus homens, mulheres e crianças foram 

escravizados, mortos, torturados, violentados culturalmente 

para que os portugueses, espanhóis e ingleses pudessem 

produzir riquezas nas suas colônias. 

O pensamento dos colonizadores brasileiros era o 

comum a todos os colonizadores europeus: o homem negro é uma 

mercadoria a ser negociada, e não um ser humano como qualquer outro, 

é o que afirma Chiavenato29: “Simples mercadoria, os negros eram 

vendidos por metro e por tonelada. A própria forma como se 

comercializavam os negros africanos era reflexo de sua desumanização 

(...)”. 

Enquanto a Coroa portuguesa obtinha lucros com o 

tráfico de escravos, enraizava-se no Brasil – Colônia o sentimento de 

superioridade dos brancos em relação aos negros, visto que esses últimos 

não eram tidos como seres humanos e sim peças a serem 

comercializadas. 

Citando novamente Chiavenato30 que afirma: “Eram 

examinados como animais: apalpados, dedos enfiando-se pelas bocas, 

procurando os dentes para adivinhar a idade ou conferir se o vendedor 

não mentia”.  

As condições de trabalho do escravo negro eram 

péssimas, o indivíduo era explorado até o seu limite máximo de 

rendimento.  

Afirma Chiavenato31:  

                                            
29 CHIAVETTO, Julio José. O negro no Brasil: da senzala à guerra do Paraguai. p. 123. 

30 CHIAVETTO, Julio José. O negro no Brasil: da senzala à guerra do Paraguai.  p. 127. 

31 CHIAVETTO, Julio José. O negro no Brasil: da senzala à guerra do Paraguai, p. 129. 
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Era uma máquina a que não se permitia nenhuma 

ociosidade que não fosse para o reabastecimento de sua 

energia. Esse processo de exploração máxima certamente 

liquidava fisicamente o escravo; mas verificou-se que era 

mais barato “gastar” a máquina intensamente (sete anos 

de duração média) e trocá-la depois por uma nova do que 

investir na sua manutenção.  

Esta foi a herança deixada por nossos colonizadores 

que para obter uma mão-de-obra barata, transformou um povo em 

escravos, por conseqüência um produto.  

1.1.2.2 O princípio do processo abolicionista 

A primeira norma acerca dos escravos, que, como no 

Império Romano, era mercadoria, surgiu em 1559 e segundo Chivenatto32, 

dizia: “Fica estabelecido a partir desta data que cada senhor de engenho 

terá permissão de “resgatar” 120 escravos africanos”.  

Este era o primeiro ato normativo expedido pela Corte 

Portuguesa numa tentativa de abrandar o escravagismo brasileiro 

extremamente criticado na Europa. 

O primeiro baque contra o tráfico escravista foi dado 

por pressão estrangeira, mais propriamente pela Inglaterra, porém não 

resultava de uma preocupação com o negro como ser humano como 

outro qualquer, até porque eles não reconheciam os tais como seres 

humanos e sim como instrumentos de comércio. O verdadeiro motivo para 

esta imposição abolicionista era exclusivamente econômico.  

Diz Conrad33: 

                                            
32 CHIAVETTO, Julio José. O negro no Brasil: da senzala à guerra do Paraguai. p. 54. 

33 CONRAD, Robert. Os últimos anos de escravatura no Brasil; 1.850 à 1888. Tradução de 
Fernando de Castro Ferro. Rio de Janeiro: civilização Brasileira. 1978. p. 31. 
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Durante a sua cruzada de quarenta anos contra o comércio 

de escravos no Brasil, a Inglaterra negociou uma série de 

tratados com os governos do Brasil e de Portugal entre 1810 

a 1826, tendo sido eles recebidos com grande relutância 

por parte dos governos brasileiros, que sempre tiveram 

consciência da amarga oposição da maioria dos seus 

cidadãos mais poderosos, evidentemente contrários a 

quaisquer concessão na questão dos escravos.  

Porém portugueses e brasileiros não resistiriam às 

pressões inglesas e chegaram a um acordo acerca da diminuição gradual 

do tráfico escravagista. 

Contudo, o tráfico era feito às escondidas, mas não 

demorou muito para que a Inglaterra começasse a destruir os navios 

negreiros do Brasil, pois o governo brasileiro se mostrava relutante com a 

extinção do tráfico. 

Conrad34, em sua obra nos conta o desfecho deste 

conflito: 

Mais uma ameaça, feita em Janeiro de 1851, de enviar 

navios de guerra britânicos para os portos brasileiros foi 

necessária para ativar a já há muito adiada supressão do 

tráfico de africanos. Uma vez iniciada, contudo, a 

companhia brasileira de tráfico sucumbiu. 

Outro sinal do declínio da escravatura foi a lei do 

Ventre Livre que tinha a intenção estabelecer o começo do estágio de 

evolução para um sistema de trabalho livre sem, no entanto, prejudicar o 

sistema agrário e econômico nacional. 

Conrad35 em sua obra comenta a lei do Ventre Livre. 

                                            
34 CONRAD, Robert. Os últimos anos de escravatura no Brasil; 1.850 à 1888. p. 85. 

35 CONRAD, Robert. Os últimos anos de escravatura no Brasil; 1.850 à 1888. p. 113. 
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O projeto apresentado na câmara dos deputados em 12 de 

maio de 1871 e transformado em lei, quase sem 

modificações, em 28 de setembro do mesmo ano, continha 

muito mais, contudo, do que uma mera previsão do 

nascimento Livre. 

Para os proprietários de escravos, essa Lei era uma 

certeza de prejuízo e perda de patrimônio, por isso eram totalmente 

contra. 

Em sua obra, Costa36 define esse pensamento da 

época: 

Qualquer lei que viesse a conceder liberdade ao filho 

da escrava era, pois, um atentado à propriedade e, o 

que era pior, abria a porta a todas as formas de abusos 

contra esse direito. 

Esperava-se, que esta norma remendasse uma 

instituição já em declínio, enquanto eliminava sua última fonte de 

renovação; que protegesse os interesses da geração viva dos senhores, 

enquanto resgatara a geração seguinte de escravos. 

Esta, com certeza foi a lei inicial para o rompimento 

da relação escravagista propriamente dita.  

Vejamos o que diz Conrad37 “Anunciada como uma 

grande reforma, essa lei era, realmente, um compromisso intrincado. Todavia, 

contribuiu significativamente para o colapso da escravatura”. 

A ela segue a pressão abolicionista no sentido de se 

extinguir de vez a escravidão ao invés de diminuí-la aos poucos, porém 

este pensamento não era majoritário.  

                                            
36 COSTA, Emilia Viotti da. A Abolição. São Paulo: editora Global .1997, p. 46. 

37 CONRAD, Robert. Os últimos anos de escravatura no Brasil; 1.850 à 1888. p. 113. 
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1.1.2.3  O Abolicionismo 

O abolicionismo estava realmente crescendo e 

dissiminando-se. Após a Guerra do Paraguai ocorre uma necessidade de 

agilização da economia, e também os negros que voltavam da guerra 

como heróis. 

Chivenatto38 relata:  

Somente depois da Guerra do Paraguai é que aparece um 

movimento sistematizado para a libertação dos escravos. 

Embora uma necessidade dos novos tempos, uma 

exigência de agilização da economia, também reflexo 

político da nova mentalidade que os 20 mil negros ”vadios” 

que voltaram da guerra, com a oficialidade transformada 

em representação do heroísmo nacional, implantaram na 

discussão política. 

Porém os lideres abolicionistas dificilmente poderiam 

contentar-se com a resposta pública a seus esforços.  

Contudo sua força parecia vir da inteligência, da 

determinação e da validade de seus argumentos do que o número de 

seguidores que eles atraiam. 

Nem mesmo a imprensa mostrou-se a favor da causa 

abolicionista, até mesmo por questões econômicas. 

Conrad39 explica melhor esta afirmação: 

A maior parte da imprensa do Brasil estava ligada ou direta 

ou indiretamente aos interesses agrícolas e comerciais, assim 

os abolicionistas receberam pouco apoio de jornais sólidos e 

responsáveis durante a fase de luta.  
                                            
38 CHIAVETTO, Julio José. O negro no Brasil: da senzala à guerra do Paraguai. p. 211. 

39 CONRAD, Robert. Os últimos anos de escravatura no Brasil; 1.850 à 1888. p. 180. 
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Foi a partir de então que os abolicionistas passaram a 

recorrer a princípios do Direito Internacional, que previa a ilegalidade do 

processo de escravidão.  

Os intelectuais e juristas europeus davam sua 

contribuição em favor da causa abolicionista no Brasil. 

É o que nos diz Nabuco40: 

Pouco tempo falta para que a humanidade inteira 

estabeleça, proteja e garanta por meio do Direito 

Internacional o princípio seguinte: Não há propriedade do 

homem sobre o homem. A escravidão está em contradição 

com os direitos que confere a natureza humana, e com os 

princípios reconhecidos por toda humanidade.  

Neste dado momento da história a lei Brasileira, 

protegia o cidadão brasileiro, contra a escravidão de qualquer natureza, 

através da Constituição.  

Porém, segundo a norma maior, os escravos não eram 

considerados cidadãos brasileiros eram tidos como estrangeiros ou não 

tinham pátria, e a lei do Brasil não pode autorizar a escravidão dos que 

não estejam sujeitos as leis do Direito Internacional no que tange à 

liberdade pessoal. 

Seguindo este raciocínio o abolicionista Nabuco41 

comenta: “A ilegalidade da escravidão é assim insanável, quer se a 

considere no texto e nas disposições da lei, quer nas forças e na 

competência da mesma lei”. 

                                            
40 NABUCO, Joaquim 1849-1910. O Abolicionista. Brasília: editora Vozes. 1977, p. 121. 

41 NABUCO, Joaquim 1849-1910. O Abolicionista. p. 123. 
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O direito a liberdade dos escravos tinha seus 

fundamentos na economia, na política e na paz e ordem social, como 

explica Nabuco42: 

A escravidão, assim como arruína economicamente o país, 

impossibilita o seu progresso material, corrompendo-lhe o 

caráter, desmoronando-lhe os elementos constitucionais, 

tirando-lhe a energia e a resolução, rebaixa a política, 

habitua-o ao servilismo, impede a imigração, retarda a 

aparição de indústrias, promove a bancarrota, desvia os 

capitais do seu curso natural, afasta as máquinas, excita o 

ódio entre classes, produz uma aparência ilusória de ordem, 

bem-estar e riqueza, a qual encobre os abismos da 

anarquia moral da miséria e destruição, que de norte a sul, 

margeiam todo o nosso futuro.  

A escravidão não era mais lucrativa para a economia 

brasileira, cada vez mais ficava evidente que trabalhadores livres e 

assalariados seriam mais úteis do que os escravos que não tinham poder 

de compra no mercado.  

É o que afirma Chivenatto43: 

A lei Áurea apenas regulariza uma situação de fato. A 

escravidão já tinha acabado entre o fervor dos 

abolicionistas com seus discursos exaltados, campanhas 

humanistas e passeatas célebres, mas principalmente 

porque tornou-se mais que evidente, a partir de 1872 – 

quando em São Paulo a maioria da força de trabalho era 

trabalhadores livres -, que o trabalho escravo era um modo 

de produção anacrônico. 

A partir daí grande parte dos abolicionistas apoiavam 

as indenizações pela perda dos escravos, enquanto lutavam pelo fim da 

                                            
42 NABUCO, Joaquim 1849-1910. O Abolicionista. p. 124. 

43 CHIAVETTO, Julio José. O negro no Brasil: da senzala à guerra do Paraguai. p. 212. 
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escravidão algumas classes dominantes viam os escravos como uma 

propriedade a defender. 

Relata Chivenatto44: “E se os senhores não foram 

indenizados, isso não se deu por uma decisão política que “punia” a 

escravidão: apenas porque não havia dinheiro para indenizá-los”. 

Por outro lado o partido Liberal no senado, também 

mostrava seu apoio a causa, contudo, esse apoio não dependia de 

indenização ou qualquer outra condição. 

 Para não arriscar de ver sua legislação ser rejeitada, o 

partido Conservador optou por uma abolição incondicional e, no dia 7 de 

maio de 1888, perante uma sala repleta, anunciou sua decisão de propor 

a imediata e incondicional extinção da escravidão no Brasil. 

Conrad45 comenta sobre essa vitória e as 

comemorações: 

O ato que reconheceu o colapso da escravidão no Brasil e 

declarou a liberdade sem condições de centenas de 

milhares de escravos e ingênuos foi aprovado pelo senado 

e sancionado pela Princesa Isabel em 13 de maio de 1888. 

Mas as comemorações já haviam começado quando o 

projeto fora introduzido na câmara em 8 de maio do 

mesmo ano, e acompanharam-no a cada passo. A 

aprovação final e a rápida sanção da Princesa Isabel.  

Não demorou para os senhores e escravos, 

estabeleceram entre si uma relação trabalhista remunerada, e como os 

imigrantes italianos, começaram a ser chamados de trabalhadores. 

                                            
44 CHIAVETTO, Julio José. O negro no Brasil: da senzala à guerra do Paraguai. p. 216. 

45 CONRAD, Robert. Os Últimos Anos de Escravatura no Brasil: 1850 à 1888. p. 332. 
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Enfim aos dias 13 de maio de 1888 a Princesa Isabel 

assinou a Lei Áurea, a liberdade chega aos negros, e partir daí, foi criado 

um ambiente de desigualdade para si, pois não se ergueram 

rapidamente. 

1.1.2.4  Os libertos  

Mesmo não sendo mais escravos, os negros não eram 

tratados como pessoas do povo, não havia nenhuma política de 

reintegração dos negros libertos em sociedade, muitos tornaram a 

trabalhar como escravos porque não lhes restava alternativa. 

Analisando este tema diz Fernandes46: 

O liberto viu-se convertido, sumária e abruptamente, em 

senhor de si mesmo, tornando-se responsável por sua pessoa 

e por seus dependentes, embora não dispusesse de meios 

materiais e morais para realizar essa proeza nos quadros de 

uma economia competitiva. 

Ainda sobre o assunto, comenta Chiavenato47: 

(...) não existe nenhuma referência mais concreta sobre o 

aproveitamento do negro no regime de trabalho livre. Pelo 

contrário, existem inúmeras referências bastante concretas 

para a introdução de imigrantes no país, substituindo os 

negros. 

No Brasil desta época não havia lugar para o 

trabalhado do negro liberto, o trabalho especializado precisaria neste 

momento dos trabalhadores imigrantes. 

Sobre o tema, analisa Santos48: 

                                            
46 FERNANDES, Florestan. A integração do negro na sociedade de classes. São Paulo: 
editora Ática. 1994, p. 15. 

47 CHIAVETTO, Julio José. O negro no Brasil: da senzala à guerra do Paraguai. p. 215. 
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Com a abolição da escravatura, acentuou ainda mais o 

problema de recepção do negro no mercado de trabalho, 

pois desde meados do século XIX os investimentos desviados 

do comércio negreiro, pelo fim do tráfico, vão ser aplicados 

em empreendimentos que atrairão trabalhadores mais 

especializados: começam a surgir indústrias e 

especialmente as estradas de ferro provocam a 

modernização gradativa (embora lenta) do capitalismo 

brasileiro. A mão-de-obra, assim como os capitais, será 

importada: virão os imigrantes, cada vez em maior número, 

afastando os negros do trabalho livre, sobrando-lhes um 

papel secundário, de mão-de-obra reserva. 

Observa-se que a abolição da escravatura, 

infelizmente, não seria o fim do tratamento desigual em relação à raça 

negra e ainda hoje a herança escravocrata está evidente entre nós.  

É certo, porém que nem ao menos podemos dizer se 

somos descendentes dos senhores e ou dos escravos, pois a miscigenação 

das raças em nossa pátria é muito acentuada. 

É com muito pesar que se constate que a abolição da 

escravatura em nosso país não ocorreu por conseqüência de um 

desenvolvimento cultural. 

Notadamente não foi também derivada de uma 

consciência da sociedade em relação aos direitos dos negros e sim foi 

implantada por imposição de lei.  

Esta falta de amadurecimento social está enraizada 

em nossa cultura e prejudica as relações entre negros e brancos, mesmo 

estes últimos conscientes de que, através do sangue desse povo negro é 

que foi construída nossa pátria amada e mãe gentil. 

                                                                                                                                    
48 SANTOS, Cristiano Jorge. Crimes de preconceito e de discriminação: Análise jurídico-
penal da Lei n.°.716/89 e aspectos correlatos. São Paulo: editora Max Limonad 2001. p. 30. 



 

CAPÍTULO 2  

O RACISMO 

2.1 DEFINIÇÃO DE RAÇA E COR 

2.1.1 Raça 

É sabido que, até pouco tempo acreditava-se que 

existiam diferenças puras e absolutas entre as raças humanas, e então, por 

conseqüência, uma raça seria hierarquicamente superior à outra. Através 

de estudos e do amadurecimento cultural que ocorreram nas últimas 

décadas, foi comprovado que este pensamento tratava-se de um terrível 

equívoco.  

Wallace49 assim aborda o assunto: 

Não há nenhuma verdade na velha noção de raça “pura”; 

raças puras não existem e quem quer que pense que 

existam está acreditando em bobagem. Como todos os 

membros de uma população diferem geneticamente, esta 

deve ser considerada como abrangendo todos os vários 

tipos de indivíduos que são gerados em seu seio, através de 

casamentos ao acaso de seus membros. 

Ainda nesse sentindo ensina Miranda50: 

Não há raça pura. Seria preciso descer-se mais de trinta mil 

anos, para se encontrar alguns grupos “teoricamente” 

                                            
49 WALLACE, Bruce. Biologia Social, II: Genética, Evolução, Raça, Biologia das radiações. 
São Paulo: editora da Universidade de São Paulo. 1979. p. 153. 

50 MIRANDA, Pontes de. Democracia, liberdade, igualdade. Campinas: editora Bookseller. 
2002. p. 578. 
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homogêneos, ou muito menos heterogêneos do que os de 

hoje. 

Faz-se necessário conceituarmos o significado da 

palavra raça, para que entendamos como podemos analisar os aspectos 

que caracterizam um grupo de pessoas e os transformam em raça. 

Acerca do tema, relata Dunn51: 

(...) as raças são subdivisões biológicas de uma espécie 

única, Homo sapiens, dentro da qual as características 

hereditárias comuns a toda espécie ultrapassam de longe 

as diferenças relativas e mínimas que separam as 

subdivisões. 

Ainda nesta linha de pensamento, conceitua Dunn52: 

(...) uma raça é um grupo de indivíduos aparentados por 

casamentos entre si, isto é, uma população que se distingue 

das outras populações pela freqüência relativa de certas 

características hereditárias.  

Conforme Ferreira53, raça é: 

É o conjunto de indivíduos, cujos caracteres somáticos, tais 

como a cor da pele, conformação do crânio e do rosto, o 

tipo de cabelo e outros traços, são semelhantes e se 

transferem, por hereditariedade, conquanto variem de 

pessoa para pessoa. Também apresenta outros significados, 

entre os quais, o conjunto de indivíduos com origem étnica, 

lingüística ou social comum. 

Pode-se distinguir uma raça de outra pelas 

semelhanças que um grupo apresenta e que o faz diferente de outro.  

                                            
51 DUNN, L.C. Raça e Ciência. São Paulo: editora Perspectiva. 1972. p. 8. 

52 DUNN, L.C. Raça e Ciência. p. 17. 

53 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda – Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa. 
p. 363. 
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É o que considera Aranha54: “(...) conjunto de pessoas 

que apresentam o mesmo caráter somático semelhante, classe, espécie”. 

Também emite um conceito para raça Costa 

Júnior55:“Raça é o conjunto de indivíduos com origem étnica, lingüística, 

ou social comum”. 

Porém as características de cada raça não são 

permanentes, podendo então ocorrer o nascimento de uma outra raça 

com semelhanças em comum. 

Sobre o assunto, Dunn56 diz: 

A raça é caracterizada pela freqüência de características 

hereditárias que não aparecem uniformemente em todos os 

seus membros. A sua estabilidade depende da 

permanência dos genes responsáveis pelas características 

hereditárias. (...) Quando um ou outro destes fatores muda, 

a raça muda. 

Considerando-se que as raças se transformam 

constantemente, torna-se impossível delimitar biologicamente as raças, 

deste modo a definição desta palavra terá que necessariamente ser 

imprecisa. 

É o que afirma Azevedo57 em sua obra:“Raças são 

populações mais ou menos isoladas, que diferem de outras populações 

da mesma espécie pela freqüência de características hereditárias”. 

Ainda nesse sentido, Azevedo58 confirma: 

                                            
54 ARANHA, Adalberto José Q. T. Camargo. Crimes contra a honra.  São Paulo: editora 
Saraiva. 2000. p. 87. 

55 COSTA JÚNIOR, Paulo José da.  Direito Penal Objetivo: Comentários ao Código Penal e 
ao Código de Propriedade industrial. p. 228. 

56 DUNN, L.C. Raça e Ciência. p. 18. 

57 AZEVEDO, Eliane. Raça, conceito e preconceito. p. 21. 
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(...) a definição permite chamar de raça a qualquer 

agrupamento humano que apresente características 

hereditárias com freqüências diferentes de outros grupos. 

(...) essas características dependem do isolamento, cujo 

grau também é variável (mais ou menos isoladas), e tanto 

pode ser geográfico, como social, religioso, político, 

econômico etc. 

É extremamente difícil precisar realmente quantos 

negros, mulatos e mestiços – “a palavra portuguesa mestiço significa de 

sangue misturado, o que inclui qualquer mistura de fundo racial, índio, 

africano e europeu59 - existem no Brasil, a raça negra foi por tanto tempo 

considerada desigual que muitos descendentes não se intitulam como tal. 

É o pensamento de Rufino60 

A população brasileira não sabe qual sua cor. A pressão 

sofrida pela população negra, devido ao processo de 

desvalorização da sua raça, levou muitas/os afro-

descendentes à alienação e à negação da sua identidade 

racial.   

Não só a raça pode caracterizar um povo, mas 

também a cor de sua pele. 

2.1.2 Cor 

Deve-se observar que, o conceito de cor que traz 

implicações para o crime de racismo é o da cor da pele de cada 

indivíduo. 

Observou esta questão Costa Júnior61 em sua obra: 

“Cor, empregada no texto legal, refere-se à cútis”.  

                                                                                                                                    
58 AZEVEDO, Eliane. Raça, conceito e preconceito. p. 21. 

59 SKIMORE, Thomas E. Preto no Branco: Raça e Nacionalidade no Pensamento Brasileiro. 
Rio de Janeiro:editora Paz e Terra .1976,.p. 39. 

60 RUFINO, Alzira. Racismos Contemporâneos. São Paulo: editora Takano. 2003, p. 31. 
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Confirmando este conceito, diz Aranha62:“(...) cor, 

para o legislador, é a coloração epidérmica”. 

E ainda Pinho63:“A cor corresponde à maior ou menor 

pigmentação da pele”. 

No Brasil atualmente, a população da raça e cor 

negra, indivíduos comuns como todos nós, diariamente são acometidos 

por olhares de indiferença e desconfiança, e quando não, por palavras e 

brincadeiras rudes relacionadas a cor de sua pele. 

Não há como negar a existência desse tipo de 

comportamento, que mesmo sendo considerada uma atitude arcaica e 

desprezível, ainda sobrevive há nossos dias. 

 

2.2  PRECONCEITO RACIAL 

2.2.1  Preconceito 

Para que se possa entender porque o preconceito 

racial é um assunto tão eminente em nossa cultura, devemos destacar o 

atraso em que a sociedade e lideranças brasileira, constataram o erro 

inaceitável que era escravidão. 

Ferreira64 explica a origem e o significado da palavra 

preconceito: 

                                                                                                                                    
61 COSTA JÚNIOR, Paulo José da. Direito Penal Objetivo: Comentários ao Código Penal e 
ao Código de Propriedade industrial. p. 228. 

62 ARANHA, Adalberto José Q. T. Camargo. Crimes contra a honra. p. 87. 

63 PINHO, Rodrigo César Rebello. Teoria geral da Constituição e direitos fundamentais. Rio 
de Janeiro: editora Takano. 2001, v.17. p. 95. 

64 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa. 
p. 298. 
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Preconceito vem do latim praeconceptu, (...) o conceito ou 

opinião formados antecipadamente, sem levar em conta o 

fato que os conteste, intolerância, ódio irracional ou 

aversão a outras raças, credos, religiões etc. (...). 

O preconceito, como já foi dito, não é algo 

característico do ser humano, é, no entanto resultado de sua socialização 

e da bagagem cultural que o acompanha.  

Atento ao tema, descreve Crochik65: 

(...) aquilo que leva o indivíduo a ser ou não ser 

preconceituoso pode ser encontrado no seu processo de 

socialização, no qual se transforma e se forma como 

indivíduo. (...) O processo de socialização, por sua vez, só 

pode ser entendido como fruto da cultura e de sua história, 

o que significa que varia historicamente dentro da mesma 

cultura e em culturas diferentes. 

Para o autor acima citado, desde crianças somos 

levados a acreditar que o diferente é ameaçador, e, por isso para nossa 

própria proteção precisamos rejeitá-los. 

Confirmando essa tese, escreveu Crochik66: 

Se o preconceito não é inato, a criança pode, de fato, 

perceber que o outro é diferente dela, sem que isso impeça 

o seu relacionamento com ele. Contudo, esta percepção é 

dificultada, pois é sob a forma de ameaça que o 

preconceito é introjetado. Ou seja, incorporamos os objetos, 

aos quais devemos reagir preconceituosamente, através de 

nossas relações com pessoas das quais dependemos, e os 

incorporamos por medo do que aconteceria, caso assim 

não o fizéssemos. 

                                            
65 CROCHICK, José Leon. Preconceito Indivíduo e Cultura. São Paulo: Rode Editorial. 1997. 
p. 11. 

66 CROCHICK, José Leon. Preconceito Indivíduo e Cultura. p. 15. 
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Ainda nesta questão temer e por isso discriminar 

analisa Rose67 em sua obra “Uma das características do preconceito é a 

de se fazer acompanhar por sentimentos de temor e de angústias em 

face dos grupos que são vítimas dele”. 

Por isso a palavra preconceito pode ser entendida 

como um conjunto de atitudes que provocam, favorecem ou justificam 

medidas de discriminação.  

Destaca-se o entendimento de Aranha68: 

Por preconceito entende-se uma prevenção, um 

convencionalismo ou um conceito formado 

antecipadamente e sem fundamento razoável. (...) 

Preconceito é, assim um epíteto pejorativo, baseado num 

conceito depreciativo feito sem qualquer exame e 

divorciado de uma realidade fática. 

É em razão deste conceito pré-concebido que as 

pessoas utilizam palavras e atitudes discriminatórias contra indivíduos com 

características diferentes. Desta forma que nasce esta abominável atitude 

que é o racismo. 

2.2.2  Racismo 

O racismo é entendido como uma ofensa que atinge 

o bem moral do indivíduo, levando em consideração alguma 

característica deste. 

É o entendimento de Bulos69: 

Racismo é todo e qualquer tratamento discriminador da 

condição humana em que o agente dilacera a auto-estima 

                                            
67 ROSE, Arnold M. Raça e Ciência. São Paulo: editora Perspectiva. 1972, p. 179. 

68 ARANHA, Adalberto José Q. T. Camargo. Crimes contra a honra. p. 87. 

69 Bulos, Lammêgo Uadi. Constituição Federal anotada. São Paulo: editora Saraiva. 2003. 
p. 255. 



 28 

e o patrimônio moral de uma pessoa ou de um grupo de 

pessoas, tomando como critérios raça ou cor da pele, sexo, 

condição econômica, origem etc. 

Para definir racismo Soares70 comenta:“Racismo é a 

teoria que estabelece que certos povos ou nações são dotados de 

qualidades psíquicas e biológicas que os tornam superiores a outros seres 

humanos”. 

E Ainda Soares71:  

Considera-se racismo o conjunto de idéias que estabelece 

certas qualidades psíquicas e físicas, atribuídas a 

determinado povo ou nação, como normas de orientação 

das relações com outros povos ou nações. 

Fundamentalmente, o racismo se baseia na pretensa 

superioridade racial, de determinado povo ou nação.  

Ceneviva72 entende desta maneira:  

Chama-se racismo o tratamento desigual manifestado pelo 

agente, em função de raça ou cor de pele, ou qualquer 

outro ato em que se identifique a desigualdade segundo 

critérios objetivos.  

Encontra-se na Declaração das Nações Unidas o 

artigo sobre a eliminação de todas as formas de discriminação racial de 

196873, traz o significado de discriminação racial, em seu artigo 1º: 

Para fins da presente, a expressão discriminação racial 

significará toda distinção, exclusão, restrição ou preferência 

baseada em raça, cor, descendência ou origem nacional 

                                            
70 SOARES, Orlando. Comentários à Constituição da República Federativa do Brasil. p. 125. 

71 SOARES, Orlando. Comentários à Constituição da República Federativa do Brasil: 
(promulgada em 05.10.1988). Rio de Janeiro: editora Forense. 1998. p. 125. 

72 CENEVIVA, Walter. Direito Constitucional Brasileiro. São Paulo: editora Saraiva. 2003. p. 
78. 

73 NAÇÕES UNIDAS. Declaração sobre eliminação de todas as formas de discriminação 
racial de 1968. 
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ou étnica que tenha por objeto ou resultado anular ou 

restringir o reconhecimento, gozo ou exercício em um 

mesmo plano de direitos humanos e liberdades 

fundamentais nos campos político, econômico, social, 

cultural ou qualquer outro campo da vida pública. 

Por isso, quer na lei, quer na doutrina, o racismo é 

caracterizado por ser um tratamento desigual baseado na raça, cor etnia.  

Dessa forma, o racismo cria uma situação de 

desigualdade veemente repudiada por nossa constituição ao assegurar o 

direito à igualdade, sendo que todas as pessoas devem ser tratadas de 

forma igual, não importando a existência de qualquer um dos fatores 

raciais descritos acima. 

Assim sendo, todo cidadão, sendo ele branco, negro 

ou mestiço, deverá ser tratado igualitariamente, pois, todos nós possuímos 

o direito subjetivo da Igualdade.  

Desse modo o Princípio Constitucional que atende a 

este direito é o da Igualdade ou da Isonomia, onde todos, indistintamente, 

devem ser tratados de forma igualitária, pouco importando a cor de sua 

pele ou a raça que pertence. 

2.3 PRINCÍPIO DA IGUALDADE OU ISONOMIA. 

O Princípio da Igualdade está fundamentado na 

Constituição Federal Brasileira, em seu artigo 5°, caput74 , que assim 

dispõe: 

Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, (...).  

                                            
74 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, promulgada em 5 de 
outubro de 1988. 
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O Princípio da Igualdade é entendido como a 

eqüidade entre todos os homens em relação a todos os seus direitos e 

deveres. 

Desta forma, destaca Bastos75: “Entende-se por essa 

equiparação a todos os homens no que diz respeito ao gozo e fruição de 

direitos, assim como à sujeição a deveres”. 

Deve-se observar que o tratamento igual certas vezes, 

consiste em tratar os desiguais com desigualdade, em algumas ocasiões 

poderia ocorrer o aumento da desigualdade se fossem tratados 

uniformemente. 

É o que comenta Pinho76: 

Igualdade consiste em tratar igualmente os iguais, com os 

mesmos direitos e obrigações, e desigualmente os desiguais. 

Tratar igualmente os desiguais seria aumentar a 

desigualdade existente. Nem todo tratamento desigual é 

inconstitucional, somente o tratamento desigual que 

aumenta a desigualdade naturalmente já existente. Não 

teria sentido conceder benefícios de forma igual para os 

que necessitam e para os que não necessitam da 

assistência do Poder Público. 

Tratando do tema Silva77 cita: 

(...) ao elaborar a lei, deve reger, com iguais disposições – os 

mesmos ônus as mesmas vantagens – situações idênticas, e, 

reciprocamente, distinguir, na repartição de encargos e 

benefícios, as situações que sejam entre si distintas, de sorte 

a gravá-las em proporção às suas diversidades. 

                                            
75 BASTOS, Celso Ribeiro, Ives Gandra da Silva Martins. Comentários à Constituição do 
Brasil: promulgada em 5 de outubro de 1988. p. 5. 

76 PINHO, Rodrigo César Rebello. Teoria geral da Constituição e direitos fundamentais. p. 
90. 

77 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo: editora 
Malheiros Editores 2004. p. 214. 
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Ferreira78 cita em sua obra, a posição doutrinária e 

jurisprudencial, qual seja: 

A doutrina e a jurisprudência pátria abjetara o princípio de 

que a igualdade jurídica consiste em assegurar as pessoas 

de situação desiguais os mesmos direitos, prerrogativas e 

vantagens, com as mesmas obrigações correspondentes.  

Cretella Júnior79, em sua obra, cita o político brasileiro 

João Mangabeira, que assim entende a Igualdade: 

A igualdade não é e nem pode ser um obstáculo à 

proteção que o Estado deve aos fracos. Consiste a 

igualdade em considerar desigualmente condições 

desiguais, de modo a abrandar, tanto quanto possível, pelo 

direito, as diferenças sociais e por ele promover a harmonia 

social, pelo equilíbrio dos interesses e da sorte das classes. 

Sobre o tema Bulos80 acrescenta a existência da 

igualdade proporcional, que é justamente o que foi dito acima, tratar os 

desiguais com desigualdade, a este respeito comenta o autor: 

Os homens nunca foram iguais e jamais serão no plano 

terreno. A desigualdade é própria da condição humana. 

Por possuírem origem diversa, posição social peculiar, é 

impossível afirmar-se que o homem é totalmente idêntico ao 

seu semelhante em direitos, obrigações, faculdades e ônus. 

Daí se buscar uma igualdade proporcional, porque não se 

pode tratar igualmente condições provenientes de fatos 

desiguais. (...), a igualdade consiste em assegurar aos 

homens que estão equiparados nos mesmos direitos, 

benefícios e vantagens, ao lado dos deveres 

correspondentes. O mesmo ocorre em relação àqueles que 

                                            
78 FERREIRA, Pinto. Comentários à Constituição brasileira. São Paulo: editora Saraiva. 1989. 
p. 62 e 63. 

79 CRETELLA JÚNIOR, José. Elementos de direito constitucional. 1998. São Paulo: editora 
Revista dos Tribunais1998. p. 184. 

80 Bulos, Lammêgo Uadi. Constituição Federal anotada. p. 117. 
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estiverem desequiparados, os quais deverão receber o 

tratamento que lhes é devido à medida de suas 

desigualdades. 

Os doutrinadores dividem o Princípio da Isonomia em 

Igualdade perante a lei e na própria lei. 

É o que explica Bulos81: 

Os estudiosos seccionam o princípio da isonomia em: 

igualdade perante a lei e igualdade na lei. O primeiro 

concerne ao dever de se aplicar o direito no caso concreto, 

mesmo se tal aplicação partir de ato discriminatório; o 

segundo exige que as normas jurídicas não contenham 

distinções, exceto aquelas autorizadas constitucionalmente.  

Confirmando essa teoria, destaca Moraes82: 

O princípio da igualdade consagrado pela Constituição 

opera em dois planos distintos. De uma parte, frente ao 

legislador ou ao próprio executivo, na edição, 

respectivamente, de leis, atos normativos e medidas 

provisórias, impedindo que possa criar tratamentos 

abusivamente diferenciados a pessoas que se encontram 

em situações idênticas. Em outro plano, na obrigatoriedade 

ao intérprete, basicamente, a autoridade pública, de 

aplicar a lei e atos normativos de maneira igualitária, sem 

estabelecimento de diferenciações em razão de sexo, 

religião, convicções filosóficas ou políticas, raça, classe 

social. 

A igualdade na lei é destinada aos legisladores, e a 

igualdade perante a lei é designada aos aplicadores do direito. 

Diante disso, Pinho83 explica: 

                                            
81 BULOS, Lammêgo Uadi. Constituição Federal anotada. p. 116. 

82 MORAES, Alexandre de. Direitos humanos fundamentais: teoria geral, comentários aos 
arts. 1° a 5° da Constituição da República Federativa do Brasil, doutrina e jurisprudência. 
São Paulo: editora Atlas. 2005.p. 82. 
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São destinatários do princípio da igualdade tanto o 

legislador como aplicadores da lei. A igualdade na lei é 

voltada para o legislador, vedando-se a elaboração de 

dispositivos que estabeleçam desigualdades entre as 

pessoas, privilegiando ou perseguindo algumas. A 

igualdade perante a lei é voltada para os operadores do 

direito, que não poderão utilizar critérios discriminatórios na 

aplicação da lei, estabelecendo tratamento desigual para 

pessoas que se encontrem nas mesmas condições. 

Confirmando essa teoria, destaca Moraes84: 

O princípio da igualdade consagrado pela Constituição 

opera em dois planos distintos. De uma parte, frente ao 

legislador ou ao próprio executivo, na edição, 

respectivamente, de leis, atos normativos e medidas 

provisórias, impedindo que possa criar tratamentos 

abusivamente diferenciados a pessoas que se encontram 

em situações idênticas. Em outro plano, na obrigatoriedade 

ao intérprete, basicamente, a autoridade pública, de 

aplicar a lei e atos normativos de maneira igualitária, sem 

estabelecimento de diferenciações em razão de sexo, 

religião, convicções filosóficas ou políticas, raça, classe 

social. 

E ainda Silva85: 

A igualdade perante a lei seria uma exigência feita a todos 

aqueles que aplicam as normas jurídicas gerais aos casos 

concretos, ao passo que a igualdade na lei seria uma 

exigência dirigida àqueles que criam normas jurídicas (...). 

                                                                                                                                    
83 PINHO, Rodrigo César Rebello. Teoria geral da Constituição e direitos fundamentais. p. 
91 e 92. 

84 MORAES, Alexandre de. Direitos humanos fundamentais: teoria geral, comentários aos 
arts. 1° a 5° da Constituição da República Federativa do Brasil, doutrina e jurisprudência. 
p. 82. 

85 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. p. 214. 
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Este princípio constitucional também é separado em 

Igualdade formal e material, que diz respeito às espécies de igualdades 

existentes. 

Sobre isso afirma Pinho86: 

Há duas espécies de igualdade: formal e material. A formal, 

dentro da concepção clássica do Estado Liberal, é aquela 

em que todos são iguais perante a lei. Existe também a 

material, (....) Trata-se da busca da igualdade de fato na 

vida econômica e social. 

Ainda acerca da Igualdade, cabe ressaltar a o 

sentido de que a todos é garantido o direito de não ser tratado de 

diferente forma. 

 Assim ensina Bastos87 “Possui, portanto, o cidadão o 

direito de não ser diferenciado por outros particulares nas mesmas situações em 

que a lei também não poderia diferenciar”. 

A discriminação fere um dos direitos fundamentais do 

homem: a igualdade. 

É o que observa Cretella Júnior88 “Toda discriminação 

atenta contra direitos fundamentais do homem, desde que se inscreveu, 

nas Constituições, o princípio da igualdade: todos são iguais perante a 

lei”. 

Desta forma, ninguém pode diferenciar outros 

indivíduos através de condutas discriminatórias. 

                                            
86 PINHO, Rodrigo César Rebello. Teoria geral da Constituição e direitos fundamentais. p. 
91. 

87 BASTOS, Celso Ribeiro, Ives Gandra da Silva Martins. Comentários à Constituição do 
Brasil: promulgada em 5 de outubro de 1988. p. 15. 

88 CRETELLA JÚNIOR, José. Comentários à Constituição Brasileira de 1998. p. 479. 
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Comentando o tema, assim escreve Moraes89: “(...) o 

particular não poderá pautar-se por condutas discriminatórias, 

preconceituosas ou racistas, sob pena de responsabilidade civil e penal, 

nos termos da legislação em vigor”. 

E também esclarece Bulos90 em sua obra: 

O particular, enfim, não poderá direcionar a sua conduta 

no sentido de discriminar os seus semelhantes, através de 

preconceitos, racismos ou maledicências diversas, sob pena 

de ser responsabilizado civil e penalmente, com base na 

Constituição e nas leis em vigor. 

Chega-se então à proibição constitucional da 

discriminação. O preconceito racial é abordado também pela 

constituição, sendo repudiado e severamente positivado. 

 

2.4 A CONSTITUIÇÃO E O RACISMO 

Podemos iniciar o nosso estudo sobre este tema 

analisando o pensamento de Bastos91: 

Os homens têm encontrado os mais diferentes motivos para 

se considerar diferentes e superiores a outros povos, mas 

tem sido certamente o racismo um dos que têm levantado 

as mais fortes barreiras à integração da humanidade em 

uma comunidade fraterna e igualitária, do ponto de vista 

da dignidade humana. 

                                            
89 MORAES, Alexandre de. Direitos humanos fundamentais: teoria geral, comentários aos 
arts. 1° a 5° da Constituição da República Federativa do Brasil, doutrina e jurisprudência. 
p. 82. 

90 BULOS, Lammêgo Uadi. Constituição Federal anotada. p. 116. 

91 BASTOS, Celso Ribeiro, Ives Gandra da Silva Martins. Comentários à Constituição do 
Brasil: promulgada em 5 de outubro de 1988. p. 241. 
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Alguns doutrinadores relacionam o inciso 

constitucional sobre racismo aos absurdos do nazismo e o apartheid. 

È o que considera Silva92: 

O texto constitucional, que proíbe preconceito de origem, 

cor e raça e condena discriminações com base nesses 

fatores, consubstancia, antes de tudo, um repúdio à 

barbárie de tipo nazista que vitimara milhares de pessoas, e 

consagra a condenação do apartheid, por parte de um 

povo mestiço, com razoável contingente de negros.  

Ressalta esses momentos históricos Bastos93: 

No século XX, duas manchas tisnaram a humanidade: o 

nazismo, com a obstinação pela superioridade da raça 

ariana, levou milhões de pessoas, sobretudo judeus, ao 

extermínio. Na África do Sul, um regime minoritário de 

predominância branca impôs sua vontade a uma 

população negra, à qual foi recusada uma igualdade 

jurídica e política (apartheid). 

A constituição trata o crime de racismo crime 

condenado de forma clara qualquer tipo de diferenciação. 

É o que comenta Santos: 

(...) vislumbra-se de forma cristalina que nossa Constituição 

condena de forma absoluta qualquer modalidade de 

preconceito ou discriminação negativa, chegando ao 

ponto de ter sido inserido no seu texto de maneira expressa 

que o racismo constitui crime. 

                                            
92 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. p. 223. 

93 BASTOS, Celso Ribeiro, Ives Gandra da Silva Martins. Comentários à Constituição do 
Brasil: promulgada em 5 de outubro de 1988. p. 241. 
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A repulsa a esse tipo de comportamento 

discriminatório, levou o Constituinte a punir severamente o crime de 

racismo e torná-lo inafiançável e imprescritível. 

Podemos encontrar este dispositivo em nossa 

Constituição Federal em seu artigo 5°, inciso XLII94, que assim dispõe: 

A prática de racismo constitui crime inafiançável e 

imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da 

lei. 

Por inafiançável entende-se crime sem direito a 

oferecimento de garantia em dinheiro ou equivalente monetário, para 

organizar sua defesa em liberdade. 

Esclarece Bulos95 “Diz-se inafiançável o crime em que o 

acusado é preso ao praticá-lo, e, na própria prisão, incumbe-lhe providenciar os 

meios de defender-se das acusações levantadas a seu respeito”. 

Elucidando o tema diz Cretella Júnior96 “(...) recebe o 

nome de inafiançável o crime em que o acusado, ao cometê-lo, é preso 

e, na própria prisão deve providenciar seus meios de defesa”. 

Lippmann97 esclarece o que é fiança “Fiança é o 

direito facultado ao réu de mediante caução defender-se livre da 

acusação criminal”. 

A imprescritibilidade perante o crime, é, em suma, o 

direito do Estado em aplicar a punição ao agente em qualquer tempo. 

                                            
94 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, promulgada em 5 de 
outubro de 1988. 

95 BULOS, Lammêgo Uadi. Constituição Federal anotada. p. 255. 

96 CRETELLA JÚNIOR, José. Comentários à Constituição Brasileira de 1998. p. 481. 

97 LIPPMANN, Ernesto. Os direitos fundamentais da constituição de 1988: com anotações e 
jurisprudência dos Tribunais. São Paulo: editora LTr. 1999, p. 151. 
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Assim ensina Bulos98: 

Imprescritível é o delito em que se considera a inidoneidade 

ou ineficácia do decurso do tempo sobre o jus puniendi, de 

que é detentor o Estado. Crime imprescritível, portando, é 

aquele cuja sanção é perene, porque o Estado poderá 

punir o infrator a qualquer tempo. 

Também comenta Lippmann99: 

A imprescritibilidade significa, portanto que aquele que 

pratica um crime de racismo está sujeito em qualquer 

tempo ser enquadrado em inquérito policial, e denunciado 

pelo Ministério Público, bem como a sofrer os efeitos de 

eventual sentença condenatória, como, por exemplo, a 

perda da liberdade. 

Analisa Cretella Júnior100: 

Imprescritibilidade, em matéria penal, é a inidoneidade ou 

ineficácia do decurso do tempo sobre o jus puniendi, de 

que é detentor o Estado e, assim, crime imprescritível é 

aquele cuja sanção é perene, podendo o Estado punir, a 

qualquer tempo. 

Assim, a Constituição Brasileira, em caráter 

excepcional, fez com que o Poder Judiciário deixasse de ter prazo 

determinado para apreciar ou decidir um processo criminal envolvendo o 

crime de racismo.  

O texto constitucional reconheceu que fatalmente o 

preconceito existe e ainda não foi totalmente eliminado. 

Nesse pensamento, diz Silva101: 

                                            
98 BULOS, Lammêgo Uadi. Constituição Federal anotada. p. 255. 

99 LIPPMANN, Ernesto. Os direitos fundamentais da constituição de 1988: com anotações e 
jurisprudência dos Tribunais. p.151. 

100 CRETELLA JÚNIOR, José. Comentários à Constituição Brasileira de 1998. p. 482. 
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(...) o reconhecimento de que o preconceito de origem, 

raça e cor especialmente contra negros não está ausente 

nas relações sociais brasileiras. Disfarçadamente ou, não 

raro, ostensivamente, pessoas negras sofrem discriminação 

até mesmo nas relações com entidades públicas. 

Atento a isto, diz Soares102: 

(...) no campo da criminalidade, em relação ao Brasil, onde 

alguns, por conveniente ingenuidade, e outros, por 

indisfarçável má-fé, sustentar inexistir preconceitos e 

discriminações raciais (...). 

Impossível se torna fechar os olhos e acreditar que 

nossa nação repugnou totalmente este mal chamado racismo.  

Seríamos hipócritas ao acreditar que uma proibição 

constitucional transformaria um sentimento que vem sendo cultivado há 

séculos em nossa cultura. 

É com pesar que constatamos que muitas pessoas 

ainda utilizam-se desse tipo de atitude racista para diferenciar uns aos 

outros, e com certeza não será um preceito constitucional que irá mudar 

isso. 

O crime de racismo também é positivado no Código 

Penal Brasileiro, através da Lei 7.716 de 05 de janeiro de 1989, que 

continua em vigor, com pequenas alterações introduzidas pelas Leis ns. 

8.081 de 21 de setembro de 1990, 8.882 de 03 de junho de 1994 e 9.459 de 

13 de maio de 1997. 

 

                                                                                                                                    
101 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. p. 223. 

102 SOARES, Orlando. Comentários à Constituição da República Federativa do Brasil: 
(promulgada em 05.10.1988). 1998.  p. 125. 
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CAPÍTULO 3  

A BUSCA DA IGUALDADE RACIAL 

3.1 A IGUALDADE IMPOSTA PELA LEI 

Não é difícil notar que em todos os artigos da Lei 

7.716/89, há uma atenção à igualdade dos indivíduos através da 

erradicação dos preconceitos. 

Analisa esta questão Santos103 “Em todos os tipos 

penais da Lei n. 7.716/89, a objetividade jurídica é a mesma: tutela-se o 

direito à igualdade, constitucionalmente previsto como inviolável (art. 5° 

caput, CF)”. 

Sob este prisma passa-se então a analisar, embora de 

forma sucinta, os artigos da referida lei, e seus aspectos relevantes em 

relação ao preconceito racial contra negros, ou seja, contra as pessoas 

de raça e cor negra. 

Art. 1° Serão punidos, na forma desta Lei, os crimes 

resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, 

etnia, religião ou procedência nacional. 

O comando estabelecido neste dispositivo de lei é 

claro e imperativo ao estipular que o preconceito racial é intolerável e por 

isso será punido de forma rígida e eficaz. 

                                            
103 SANTOS, Cristiano Jorge. Crimes de preconceito e de discriminação: Análise jurídico-
penal da Lei n.°.716/89 e aspectos correlatos. p. 87. 
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Assim, o artigo terceiro desta lei refere-se ao ingresso 

no serviço público de pessoas nas condições do artigo primeiro ao dizer 

que, será punido com reclusão, isto é, com pena de prisão aquele que 

não observa-lo, senão vejamos: 

 Art. 3° Impedir ou obstar o acesso de alguém, devidamente 

habilitado, a qualquer cargo da Administração Direta ou 

Indireta, bem como das concessionárias de serviços 

públicos: 

Pena - reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos. 

Para o cometimento deste crime basta que o agente 

atrapalhe ou dificulte o acesso ao cargo ocorrendo a consumação do 

delito.  

Evidentemente que a pessoa que se sentir ofendida 

deve estar habilitada para o exercício daquela função, portanto para que 

o fato se conceitue em conduta criminosa é necessário que o ofendido se 

enquadre na exigência da lei. 

Deu o seu entendimento Santos104: 

 Por impedir ou obstar o acesso a cargo público ou de 

empresa concessionária de serviço público, entende-se 

qualquer conduta que dificulte, atrapalhe ou de fato 

impeça alguém de tomar posse de um cargo público ou 

mesmo que obstaculize ou cause empecilho à prestação 

de concurso de ingresso, promoção, ascensão, etc..  

Por outro lado, quando a negativa se der quanto ao 

ingresso ou admissão em emprego relativo à iniciativa privada, o 

dispositivo a ser aplicado é o relativo ao artigo quarto desta lei. 

                                            

104 SANTOS, Cristiano Jorge. Crimes de preconceito e de discriminação: Análise jurídico-
penal da Lei n.°.716/89 e aspectos correlatos. p. 95. 
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Art. 4° Negar ou obstar emprego em empresa privada: 

Pena – reclusão de 2 (dois) à 5 (cinco) anos. 

Sobre este dispositivo, analisa Santos105: 

(...) qualquer pessoa que se coloque na situação de poder 

interferir na contratação de empregado em empresa 

privada, (...) que atrapalhe a contratação de alguém por 

preconceito ou discriminação de raça, cor, (...) Na 

modalidade de obstar emprego, qualquer pessoa, mesmo 

sem possuir qualquer vínculo com a empresa, que atrapalhe 

ou cause estorvo à continuidade ou ao exercício do 

emprego. 

Este dispositivo não prevê a situação em que alguém, 

por preconceito, não possibilita um candidato participar de seleção de 

emprego.  

Assim afirma Santos106: 

O tipo não abarca a punição de quem atrapalha ou 

dificulta o acesso a emprego em empresa privada, como, 

por exemplo, poderia ocorrer na fase pré-admissional. 

Resta, neste caso, a aplicação do artigo 20, caput 

desta Lei que veremos a seguir. 

Porém, quem sofre tratamento injusto, diferenciado ou 

foi prejudicado com a intenção de ser demitido, por discriminação racial, 

poderá recorrer judicialmente a este artigo. 

                                            

105 SANTOS, Cristiano Jorge. Crimes de preconceito e de discriminação: Análise jurídico-
penal da Lei n.°.716/89 e aspectos correlatos. p. 96. 

106SANTOS, Cristiano Jorge. Crimes de preconceito e de discriminação: Análise jurídico-
penal da Lei n.°.716/89 e aspectos correlatos. p. 97. 
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Analisa essa possibilidade Santos107: 

Abrange, todavia, a conduta de quem causa estorvo, 

dificulta, atrapalha (obsta) o emprego de quem já o tem, 

como, por exemplo, o branco chefe de setor que aplica 

punições injustas a empregado negro, seu subordinado, 

para vê-lo demitido, tendo sido movido por preconceito 

racial ou de cor. 

Santos108 cita ainda em sua obra o entendimento do 

Tribunal de Justiça de São Paulo: 

(...) já decidiu o Tribunal de Justiça de São Paulo que a 

publicação de anúncio de emprego de caráter 

discriminatório (“pref. Cor branca”, por exemplo) 

caracteriza a conduta de obstar emprego prevista no art. 4° 

da Lei. 

E ainda: 

HABEAS CORPUS. DISCRIMINACAO RACIAL. TRANCAMENTO 

DA ACAO PENAL A ALEGACAO DE QUE HOUVE ERRO DE 

IMPRESSAO NO JORNAL, QUE TERIA PUBLICADO "GERENTE 

BRANCO", AO INVES DE "GERENTE FRANCO", E MATERIA DE 

PROVA E, COMO TAL, NAO PASSIVEL DE SER DISCUTIDO EM 

NIVEL DE HABEAS CORPUS COM O CONSEQUENTE 

TRANCAMENTO DA ACAO PENAL109. 

Este delito é de difícil comprovação, tornando-se 

comum alguns empregadores usarem como desculpa para seu 

preconceito motivos dos mais variados. 

                                            
107 SANTOS, Cristiano Jorge. Crimes de preconceito e de discriminação: Análise jurídico-
penal da Lei n.°.716/89 e aspectos correlatos. p. 97. 

108 SANTOS, Cristiano Jorge. Crimes de preconceito e de discriminação: Análise jurídico-
penal da Lei n.°.716/89 e aspectos correlatos. p. 98. 

109 TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Habeas Corpus Nº. 691099790, Segunda Câmara Criminal, 
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Glênio Bastos Soares, Julgado em 21/11/1991. 
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Citando esta questão, diz Santos110: 

Muito se diz, com razão, acerca da repetição da prática e 

da dificuldade da comprovação do delito previsto no artigo 

em análise. Os empregos são negados por preconceitos das 

mais variadas origens (basta ver a quase inexistência de 

negros vendedores de lojas voltadas para consumidores 

ricos ou garçons de restaurantes “finos”), mas acaba sendo 

camuflada a prática do crime, sob incontáveis desculpas: 

falta de qualificação, de experiência, etc.. 

Prosseguindo a análise da lei verifica-se a 

preocupação do legislador ao elevar a esta categoria de crime o fato de, 

por preconceito se impedir o acesso de pessoas a estabelecimento 

comercial, negando-se a servi-los, atende-los e em até recebê-los.  

Art. 5° - Recusar ou impedir acesso a estabelecimento 

comercial, negando-se a servir, atender ou receber cliente 

ou comprador: 

Pena – reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos. 

Para que seja aplicado este artigo basta que o agente 

não só recuse ou impeça acesso de indivíduo a estabelecimento 

comercial, mas também que esta pessoa não seja servida, atendida. 

Neste pensamento, ensina Szklarowsky111: 

Permitir o ingresso, mas não o atender, servir, ou receber, 

calcado em preconceito ou discriminação, também é 

crime, porque de nada adiantará o dispositivo, se, embora 

permitido o acesso, o cliente ou comprador não for 

atendido ou recebido. 

                                            

110 SANTOS, Cristiano Jorge. Crimes de preconceito e de discriminação: Análise jurídico-
penal da Lei n.°.716/89 e aspectos correlatos. p. 99. 

111 SZKLAROWSKY, Leon Frejda – http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=169&p=2. 
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Deste modo, a lei prevê condutas diferenciadas que 

tem como fundamento o preconceito punindo-as com severidade. 

Adiante, o legislador visou garantir um dos maiores 

bens de todo ser humano, a educação, salvaguardando o ingresso e sua 

continuidade em estabelecimentos de ensino, sem distinção em razão de 

raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, assim capitula a lei: 

Art. 6° - Recusar, negar ou impedir a inscrição ou ingresso de 

aluno em estabelecimento de ensino público ou privado de 

qualquer grau: 

Pena – reclusão de 3 (três) a 5 (cinco) anos. 

Parágrafo único. Se o crime for praticado contra menor de 

18 (dezoito) anos a pena é agravada de 1/3 (um terço). 

Este crime ocorre quando qualquer pessoa se coloque 

na posição de interferir na inscrição ou ingresso de aluno, quando há 

recusa, a negativa ou o impedimento de inscrição ou ingresso do aluno. 

Analisa este artigo Szklarowsky112: 

É o bastante a recusa de inscrever ou impedir o ingresso de 

aluno em estabelecimento de ensino, não importa se 

público ou privado, nem de que grau seja. A lei interpretada 

de forma inteligente, de modo a que não conduza ao 

absurdo ou torne-a inócua. 

A causa especial de aumento de pena é aplicada 

quando a vítima é menor de dezoito anos de idade. Este agravante 

protege as crianças ou adolescentes que ainda estão em 

desenvolvimento. 

                                            
112 SZKLAROWSKY, Leon Frejda – http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=169&p=2. 
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Vale lembrar que, também se caracteriza conduta 

típica da capitulação desta lei, em seu artigo sétimo, atitude que tenha 

como finalidade impedir o acesso ou negar a pousada de alguém em 

razão de preconceito. Assim dispõe a lei: 

Art. 7° - Impedir o acesso ou recusar hospedagem em hotel, 

pensão, estalagem, ou qualquer estabelecimento similar: 

Pena – reclusão de 3 (três) à 5 (cinco) anos. 

Ainda em relação a estabelecimentos comerciais, o 

legislador atentou ao impedimento e recusa de atendimento em 

restaurantes e similares, conforme preceitua: 

Art. 8° - Impedir acesso ou recusar atendimento em 

restaurantes, bares, confeitarias, ou locais semelhantes 

abertos ao público: 

Pena – reclusão de 1 (um) à 3 (três) anos. 

A caracterização deste crime depende do local, este 

deve ser público e não restrito à associados. 

Comenta o tema Santos113 “Faz-se necessário que o 

local seja aberto ao público, não havendo o crime em questão impedir o 

acesso de não-sócio a bar e restaurante situados no interior de um clube 

social de ingresso restrito”. 

Ainda neste sentido, prevê a lei o direito de acesso 

igualitário a estabelecimentos de entretenimento e esporte em seu artigo 

nono que conceitua: 

                                            
113 SANTOS, Cristiano Jorge. Crimes de preconceito e de discriminação: Análise jurídico-
penal da Lei n.°.716/89 e aspectos correlatos. p. 98. 
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Art. 9° - Impedir o acesso ou recusar atendimento em 

estabelecimentos esportivos, casas de diversões, ou clubes 

sociais abertos ao público: 

Pena – reclusão de 1 (um) à 3 (três) anos. 

Mesmo o legislador não tendo citado, o local referido 

neste artigo também necessita ser público. 

Afirma isto Santos114: “Embora não haja repetição da 

expressão abertos ao público, aqui também se exige para a 

caracterização do delito que o acesso ao local não seja restrito a 

associados”. 

Por outro lado, será crime se algum destes 

estabelecimentos se negarem a receber um indivíduo como associado ou 

nas suas dependências como convidado, por preconceito à raça, cor, 

etnia, religião ou procedência nacional. 

Santos115 assim menciona: 

(...) caracterizará crime a recusa de ingresso aos quadros 

associativos ou listas de acesso de qualquer pessoa por 

discriminação ou preconceito, nos moldes previstos no art. 

1° da Lei, já que a expressão acesso a um clube, por 

exemplo, admite dupla acepção, entrada nas 

dependências físicas ou admissão no quadro associativo. 

O entendimento jurisprudencial tem observado desta 

forma: 

                                            

114 SANTOS, Cristiano Jorge. Crimes de preconceito e de discriminação: Análise jurídico-
penal da Lei n.°.716/89 e aspectos correlatos. p. 110. 

115 SANTOS, Cristiano Jorge. Crimes de preconceito e de discriminação: Análise jurídico-
penal da Lei n.°.716/89 e aspectos correlatos. p. 110 e 111. 
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RACISMO – ART. 9O, LEI N. 7.716/89. ABSOLVIÇÃO. PROVA 

INSUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. NÃO 

DEMONSTRAÇÃO DE QUE A COR DA VÍTIMA TENHA 

IMPEDIDO SEU INGRESSO NO RECINTO SOCIAL, HAVENDO 

REFERÊNCIA DE QUE OUTRAS PESSOAS DA MESMA COR ALI SE 

ENCONTRAVAM.O delito de racismo se caracteriza quando 

o acesso a lugar público for impedido ou recusado, mesmo 

havendo a devida habilitação, seja através de convite, 

cortesia ou ingresso adquirido. A interpelação para 

apresentação de ingresso, situação expressada pelas 

testemunhas, torna a prova insuficiente para a 

condenação. Apelo improvido. 116 

O atendimento em salões de beleza e locais com estes 

fins, são estipulados por esta norma, em seu artigo décimo, atendendo a 

garantia de igualdade de tratamento dos indivíduos que freqüentam estes 

estabelecimentos. 

Art. 10° - Impedir acesso ou recusar atendimento em salões 

de cabeleireiros, barbearias, termas ou casas de massagem 

ou estabelecimentos com as mesmas finalidades: 

Pena – reclusão de 1 (um) à 3 (três) anos. 

Devemos observar que, de igual forma se caracteriza 

como crime o tratamento desigual quanto ao acesso em prédios públicos 

e residenciais por conta de discriminação, assim diz a lei: 

 Art. 11° - Impedir o acesso às entradas sociais em edifícios 

públicos ou residenciais e elevadores ou escada de acesso 

aos mesmos: 

Pena – reclusão de 1 (um) à 3 (três) anos. 

                                            

116 TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Apelação crime nº. 70006208839, 8ª Câmara Crime do Tribunal 
de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Dês. Marco Antônio Ribeiro de Oliveira. 
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Na opinião de Santos117, este é um crime muito comum 

em nosso país, porém pouco registrado, diante disto afirma: 

Trata-se de delito praticado largamente em nosso país, 

embora as estatísticas revelem poucos casos registrados 

(normalmente por falta de iniciativa das vítimas), revelando 

que a falta de consciência dos ofendidos e o 

desconhecimento, até, de que a conduta caracteriza 

crime. 

Mencionando a consumação deste delito, considera 

Szklarowsky118: “Consuma-se o crime conduta que vise impedir qualquer 

pessoa de ter acesso a esses locais, determinando-lhe uma entrada 

específica e causando-lhe constrangimento e vergonha”. 

O legislador positivou o direito ao acesso ao uso de 

qualquer meio de transporte, repudiando a prática de tratamento 

diferenciado nesses casos conforme aponta este artigo:  

Art. 12 – Impedir o acesso ou uso de transportes públicos, 

como aviões, navios, barcas, barcos, ônibus, trens, metrô ou 

qualquer outro meio de transporte conhecido: 

Pena – reclusão de 1 (um) à 3 (três) anos. 

Comenta este dispositivo Santos119: 

Quando se fala em impedir o acesso, significa atrapalhar a 

entrada em trem, metrô, etc. Quando se prevê impedir uso, 

diz respeito a estorvar o início ou o prosseguimento da 

viagem de quem já teve acesso ao meio de transporte. 

                                            

117 SANTOS, Cristiano Jorge. Crimes de preconceito e de discriminação: Análise jurídico-
penal da Lei n.°.716/89 e aspectos correlatos. p. 113. 

118 SZKLAROWSKY, Leon Frejda – http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=169&p=2. 

119 SANTOS, Cristiano Jorge. Crimes de preconceito e de discriminação: Análise jurídico-
penal da Lei n.°.716/89 e aspectos correlatos. p. 115. 
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O serviço em qualquer ramo das Forças Armadas é 

aberto à todos, independentemente de raça, cor, etnia, religião ou 

procedência nacional. Neste sentido positivou o legislador: 

Art. 13° - Impedir ou obstar o acesso de alguém ao serviço 

em qualquer ramo das Forças Armadas: 

Pena – reclusão de 2 (dois) à 4 (quatro) anos. 

Entende-se que, por impedir ou obstar o acesso de 

alguém ao serviço em qualquer ramo das Forças Armadas, refere-se a 

toda conduta que dificulte, atrapalhe ou de fato impeça alguém de 

exercer funções civis ou militares nas Forças Armadas. 

É o que relata Santos120: 

Aludindo ao serviço em qualquer ramo, refere-se a norma 

tanto ao serviço militar obrigatório (...), quanto ao serviço 

militar temporário em tempo de paz e ao serviço alternativo 

por imperativo de consciência decorrente de crença 

religiosa ou de convicção filosófica ou política, prestado 

junto ao Exército, Marinha ou Aeronáutica. 

A lei capitula ainda situações de preconceito no seio 

familiar ou ainda na sociedade. Para tanto, dispõe a lei: 

Art. 14° - Impedir ou obstar, por qualquer meio ou forma, o 

casamento ou convivência familiar e social: 

Pena – reclusão de 2 (dois) à 4 (quatro) anos. 

Este delito geralmente é praticado pelos pais da vítima, 

porém qualquer pessoa pode cometê-lo. 

                                            

120 SANTOS, Cristiano Jorge. Crimes de preconceito e de discriminação: Análise jurídico-
penal da Lei n.°.716/89 e aspectos correlatos.  p. 116. 
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Explica este fato Santos121 “(...) embora normalmente 

os pais acabem tendo maior influência para cometer o delito quanto a 

seus filhos, qualquer pessoa pode praticá-lo”. 

O dispositivo não esclareceu se o casamento 

mencionado seria civil ou religioso, mas é pacífico o entendimento que 

seja o casamento civil e o religioso com efeitos de casamento civil. 

Santos122 confirma: 

Destarte, embora a lei não tenha especificado trata-se do 

casamento civil ou religioso, em tendo a expressão 

significado técnico-jurídico há muito enraizado, dúvida não 

há que, no caso, refere-se somente ao previsto no direito 

positivo. O casamento religioso realizado com efeitos civis 

também se vê aqui abarcado por ser também reconhecido 

como tal. Cometem o delito, por exemplo, os pais que não 

dão autorização para casamento de filha menor, desde 

que, obviamente, movidos por preconceito ou 

discriminação previstos no art. 1° da Lei Antidiscriminação. 

Já a convivência familiar, relaciona-se a união estável, 

ou até mesmo a convivência de namoro, noivado ou amizade, é o que 

comenta Santos123: 

Convivência familiar: tem significado de união estável 

gravada apenas pela cerimônia religiosa (sem efeitos civis) 

de qualquer crença, ou aquela não ritualizada pelo Estado 

ou por religião (também chamada de concubinato), bem 

como a freqüência constante ao lar ou local onde se dá o 

                                            

121 SANTOS, Cristiano Jorge. Crimes de preconceito e de discriminação: Análise jurídico-
penal da Lei n.°.716/89 e aspectos correlatos. p. 118. 

122 SANTOS, Cristiano Jorge. Crimes de preconceito e de discriminação: Análise jurídico-
penal da Lei n.°.716/89 e aspectos correlatos. p. 119. 

123 SANTOS, Cristiano Jorge. Crimes de preconceito e de discriminação: Análise jurídico-
penal da Lei n.°.716/89 e aspectos correlatos. p. 119. 



 52 

convívio entre os membros de uma família, seja através de 

noivado, namoro ou mesmo amizade. 

Afirma também Szklarowsky124: 

Ao grifar a convivência familiar, envolve também os 

membros ligados por laços de parentesco e tem uma 

indicação certa: qualquer obstáculo ou impedimento a 

esta comunhão ou convívio constitui crime, não importando 

a forma ou meio utilizados. 

Em relação a convivência social, é qualquer 

relacionamento próximo, fora da relação familiar. 

Atento a isto, diz Santos125: “Convivência social: 

expressão de alcance mais amplo, significa qualquer forma de contato 

mais próximo, fora do âmbito familiar”. 

E ainda Szklarowsky126:“(...) também o convívio social, 

entre amigos, ou pessoas que tem o trato diário, por exemplo, não 

necessariamente, parentes, recebe o beneplácito deste diploma legal”. 

Observa-se que funcionários públicos, se condenados, 

poderão ser destituídos de seus cargos, como também os 

estabelecimentos particulares poderão ter suas atividades suspensas, 

sobre isto dia a lei: 

 Art. 16° - Constitui efeito da condenação a perda de cargo 

ou função pública, para servidor público, e a suspensão do 

funcionamento do estabelecimento particular por prazo 

não superior a 3 (três) meses. 

                                            
124 SZKLAROWSKY, Leon Frejda – http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=169&p=2. 

125 SANTOS, Cristiano Jorge. Crimes de preconceito e de discriminação: Análise jurídico-
penal da Lei n.°.716/89 e aspectos correlatos. p. 119. 

126 SZKLAROWSKY, Leon Frejda – http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=169&p=2. 

 



 53 

Para tanto deve o juiz estipular esta condenação na 

própria sentença, como vejamos: 

Art. 18° - Os efeitos de que tratam os arts. 16 e 17 desta Lei 

não são automáticos, devendo ser motivadamente 

declarados na sentença. 

Finalmente capitula a lei a prática generalizada do 

preconceito, considerando ainda o induzimento ou a incitação desta 

prática tão repudiada em nossa sociedade. Desta forma trata a lei: 

 Art. 20° - Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou 

preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência 

nacional. 

Pena – reclusão de 1(um) a 3 (três) anos e multa. 

Notadamente este dispositivo foi criado para 

contemplar todos os tipos de preconceito e discriminação que não foram 

tipificados nos artigos anteriores, ampliando assim a eficácia desta Lei de 

Antidiscriminação. 

É o que considera Campos127: 

(...) no artigo vinte da mesma lei, o legislador cria um tipo 

penal aberto, dando oportunidade ao aplicador da lei 

analisar determinadas condutas que não foram abrangidas 

pelos artigos anteriores (...). 

Por ser tão abrangente, este dispositivo é muito usado 

para caracterizar as atitudes racistas e preconceituosas que não foram 

contempladas pelos outros artigos desta lei. 

Sobre isto pondera Santos128: 

                                            

127 CAMPOS, Lucas Seabra de – http://www.direitonet.com.br/artigos/x/20/31/2031/. 
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Atualmente, a grande maioria das condutas de 

preconceito e discriminação da lei em estudo acabam 

enquadradas nesse artigo, revelando bem ter agido o 

legislador ao aperfeiçoar o tipo penal. 

A prática desse delito é configurado por qualquer ato 

caracterizador de preconceito ou discriminação penalmente puníveis. 

Explica esta questão Santos129: 

Acresente-se ao conceito supra que praticar também vem 

a significar qualquer conduta capaz de exteriorizar o 

preconceito ou revelar a discriminação, englobando-se, por 

exemplo, os gestos, sinais, expressões, palavras faladas ou 

escritas ou atos físicos. 

O preconceito caracterizado por este artigo é em 

relação à raça ou grupo, e não apenas contra um indivíduo somente, 

desta forma é necessário uma ofensa não somente à vítima, e sim ao 

grupo a qual esta pertence. 

Aduz a isso Campos130: 

(...) dependendo da maneira que proferimos a mesma 

palavra, se utilizarmos com a intenção de menosprezo aos 

negros, denotando uma possível inferioridade deste grupo 

étnico de forma genérica, poderemos ser incursos no crime 

de racismo da Lei 7.716/89 de acordo com o artigo 20 (...). 

Quanto ao induzimento é entendido como influenciar 

a mentalidade de outra pessoa, revelando a este uma conceito que 

                                                                                                                                    

128 SANTOS, Cristiano Jorge. Crimes de preconceito e de discriminação: Análise jurídico-
penal da Lei n.°.716/89 e aspectos correlatos. p. 121. 

129 SANTOS, Cristiano Jorge. Crimes de preconceito e de discriminação: Análise jurídico-
penal da Lei n.°.716/89 e aspectos correlatos. p. 122. 

130 CAMPOS, Lucas Seabra de – http://www.direitonet.com.br/artigos/x/20/31/2031/. 
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ainda não conhecia, desta forma diz Santos131 “(...) induzir é fazer penetrar 

na mente de alguém idéia ainda não refletida, é incutir, mover, levar”. 

A instigação é entendida como um incentivo a uma 

imagem que já exista. 

Desta forma, ensina Santos132 “(...) incutir na mente 

alheia idéia que lá já existia. É o ato de acoroçoar, estimular”. 

Quanto à condenação baseada no artigo 20° desta 

lei, os Tribunais tem decidido desta forma: 

PENAL - PRECONCEITO DE RAÇA OU COR - LEI N. 7.716/89 - 

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO PELA DEFESA - 

CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO133. 

 
Santos134 destaca em sua obra o entendimento do 

Ministério Público do Estado de São Paulo: 

Ementa – “Preconceito racial. Agente que se dirige ao 

ofendido, chamando-o de ‘seu negro, seu burro, macaco 

fedido, não é a toa que não gosto de negros, eu detesto 

negros, Oh! Raça maldita135. 

Destaca-se que as formas que possibilitem a 

divulgação do nazismo são condutas condenáveis por nosso 

ordenamento. Desta maneira dispõe a lei: 
                                            

131 SANTOS, Cristiano Jorge. Crimes de preconceito e de discriminação: Análise jurídico-
penal da Lei n.°.716/89 e aspectos correlatos. p. 122. 

132 SANTOS, Cristiano Jorge. Crimes de preconceito e de discriminação: Análise jurídico-
penal da Lei n.°.716/89 e aspectos correlatos. p. 122. 

133 TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Apelação Criminal n. 2004.031024-0. Tribunal de Justiça de 
Santa Catarina. Relator: Des. Amaral e Silva. 

134 SANTOS, Cristiano Jorge. Crimes de preconceito e de discriminação: Análise jurídico-
penal da Lei n.°.716/89 e aspectos correlatos. p. 122. 

135 DOE; Poder Executivo, Seção I, Ministério Público, 16.5.2000, p. 24. 
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Art. 20, § 1° - Fabricar, comercializar, distribuir ou veicular 

símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos ou propaganda 

que utilizem cruz suástica ou gamada, para fins de 

divulgação do nazismo. 

Pena - reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos e multa. 

O legislador, com este dispositivo procurou promover 

justa repressão a manifestações nazistas, em defesa da sociedade 

democrática. 

Nota-se a preocupação do legislador da propagação 

em massa de idéias preconceituosas criando o dispositivo a seguir: 

Art. 20, § 2° - Se qualquer dos crimes previstos no caput é 

cometido por intermédio dos meios de comunicação social 

ou publicação de qualquer natureza. 

Pena – reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos e multa. 

Deste modo, com este parágrafo se estabeleceu a 

majoração da pena do delito simples quando cometido através de meios 

de comunicação social ou publicação de qualquer natureza. 

Este dispositivo veio atender ao fato de que é provável 

que ato preconceituoso divulgado das formas citadas, acarretaria em um 

dano maior. 

Referente a isso, ensina Santos136: 

Decorre a hipótese de presunção de que por tais meios o 

dano social seria maior, face ao presumível aumento de 

                                            

136 SANTOS, Cristiano Jorge. Crimes de preconceito e de discriminação: Análise jurídico-
penal da Lei n.°.716/89 e aspectos correlatos. p. 129. 
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número de pessoas que por eles teriam conhecimento das 

condutas preconceituosas ou discriminatórias. 

Destaca-se o entendimento jurisprudencial acerca 

deste tema: 

RACISMO. EDICAO E VENDA DE LIVROS FAZENDO APOLOGIA 

DE IDEIAS PRECONCEITUOSAS E DISCRIMINATORIAS. ART-20 

DA LEI 7716/89 (REDACAO DADA PELA LEI 8081/90). LIMITES 

CONSTITUCIONAIS DA LIBERDADE DE EXPRESSAO. CRIME 

IMPRESCRITIVEL. SENTENCA ABSOLUTORIA REFORMADA137. 

O magistrado tem a faculdade de ordenar o 

recolhimento de material e a proibição de transmissões por rádio e 

televisão, até mesmo anteriormente ao inquérito policial, é o que segue: 

Art. 20, § 3° - No caso do parágrafo anterior, o juiz poderá 

determinar, ouvido o Ministério Público ou a pedido deste, 

ainda antes do inquérito policial, sob pena de 

desobediência: 

I – o recolhimento imediato ou a busca e apreensão dos 

exemplares do material respectivo; 

II – a cessação das respectivas transmissões radiofônicas ou 

televisivas. 

Deverá também ser requerida a destruição do material 

de cunho preconceituoso apreendido, é o que dispõe: 

Art. 20, § 4° - Na hipótese do §2°, constitui efeito de 

condenação, após o trânsito em julgado da decisão, a 

destruição do material apreendido”. 

                                            

137 TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Apelação Crime Nº. 695130484, Terceira Câmara Criminal, 
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Fernando Mottola, Julgado em 31/10/1996. 
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Atualmente existe grande controvérsia sobre a 

tipificação da conduta de uma pessoa que, normalmente de forma 

verbal, faz comentários ofensivos utilizando-se de elementos relativos a 

raça, cor, etnia, credo ou procedência nacional. 

Assim vem entendendo os Tribunais: 

O crime de preconceito racial não se confunde com o 
crime de injúria, na medida em que se este protege a 
honra subjetiva da pessoa, que é o sentimento próprio 
sobre os atributos físicos, morais e intelectuais de cada 
pessoa, e aquele é manifestação de um sentimento em 
relação a uma raça138. 
 

Uma ofensa ou ato discriminatório é comportamento 

punido pelo Ordenamento jurídico Brasileiro, podendo ser considerado um 

crime capitulado pela Lei 7.716/89 ou ainda crime de injúria contra a 

pessoa ofendida. 

3.2 INJÚRIA 

A injúria como figura típica penal significa ofensa à 

honra subjetiva da pessoa, ou como a própria norma diz, à sua dignidade 

ou decoro. 

Jesus139 conceitua a injúria com sabedoria: 

Injúria é a ofensa à dignidade ou ao decoro de outrem. O 

CP, por intermédio da incriminação (art.140), protege a 

honra subjetiva, que constitui o sentimento próprio a 

respeito dos atributos, morais e intelectuais de cada um. 

                                            
138 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS – Apelação 133.955-5 – Rel. Herculano 
Rodrigues – julgado em 17-12-1998. 

139 JESUS, Damásio E. de. Direito Penal, volume 2: parte especial: dos crimes contra a 
pessoa e dos crimes contra o patrimônio. p. 225. 



 59 

Para um melhor entendimento deste tipo penal, faz-se 

necessário uma análise do significado das palavras “dignidade” e 

“decoro”, na legislação existe uma tênue distinção entre essas expressões. 

A dignidade atinge a moralidade do indivíduo e o decoro diz respeito ao 

valor social de cada um. 

Noronha140 define dignidade e decoro em sua obra: 

Lexicologicamente, dignidade e decoro são sinônimos, mas, 

na lei, apresentam nuanças. A primeira é o juízo que a 

pessoa tem da própria honra ou honorabilidade, que é 

ofendida com expressões como “ladrão”, “estelionatário”, 

“pederasta” etc. Decoro é decência, respeitabilidade e 

consideração que merecemos e que é lesado, v.g., quando 

se chama alguém de “estúpido”, “ignorante”, “arara” etc.”. 

Já agora, não há ofensa à honra – ser apoucado de 

inteligência não é desonroso – mas lesão ao respeito 

pessoal. 

O entendimento jurisprudencial pátrio confirma o 

entendimento dos autores anteriormente citados, para tanto podemos 

citar: 

O crime de injúria caracteriza-se pela ofensa à honra 

subjetiva da pessoa, que constitui o sentimento próprio a 

respeito dos atributos físicos, morais e intelectuais de cada 

pessoa. Assim, a injúria é palavra insultuosa, o epíteto 

aviltante, o “xingamento”, o impropério, o gesto ultrajante, 

todo e qualquer ato, enfim, que exprima desprezo, escárnio 

ou ludíbrio. 141 

Outro aspecto relevante acerca da injúria é o meio 

pelo qual ela é empregada. A ofensa ao decoro e dignidade do indivíduo 

                                            

140 NORONHA, E. Magalhães. Direito Penal. Dos crimes contra a pessoa. Dos crimes conta 
o patrimônio. São Paulo: editora Saraiva. 1998, v. 2. p. 130. 

141 RJDTACRIM 7/78.  
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pode ser por escrito, oralmente, gestualmente, desenhos e muitas outras 

formas. 

Nessa linha de raciocínio, destacando ainda a injúria 

por omissão, comenta Noronha142:  

Todos meios hábeis à manifestação do pensamento podem 

servir à injúria: a palavra oral ou escrita, o desenho, a 

pintura, o gesto, o ato etc. Também por omissão se pode 

injuriar: se a pessoa chega a uma casa, onde várias outras 

se acham reunidas e cumprimenta-as, recusando, 

entretanto, a mão a uma que lhe estende a destra, injuria-a.  

O entendimento dos Tribunais vem se manifestando da 

seguinte maneira: 

Dolo perfeitamente caracterizado nas ofensas assacadas 

pelo escrito na carta143. 

Por vezes a injúria velada, como no caso em que além das 

expressões escritas ofensivas foram usados símbolos, enigma 

e caricatura, é pior que a explícita, máxime quando expõe 

a vítima ao escárnio público144. 

O crime de injúria é previsto em nosso Código Penal 

Brasileiro em seu artigo 140, §§ 2° e 3° de duas formas qualificadas, sendo 

então a injúria real e a injúria mediante utilização de referências a raça, 

cor, etnia, religião, origem, à condição de idoso ou de deficiente da 

vítima. 

                                            

142 NORONHA, E. Magalhães. Direito Penal. Dos crimes contra a pessoa. Dos crimes conta 
o patrimônio. p. 133 e 134. 

143TJSC - JCAT 60/273. 

144 TACRSP – RT 516/346. 
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Para o presente estudo será analisado o artigo 140, §3° 

do Código Penal Brasileiro, tratando da injúria preconceituosa. 

3.3  INJÚRIA PRECONCEITUOSA OU DISCRIMINATÓRIA 

A Lei n. 9.459 de 13 de maio de 1997, acrescentou o § 

3° ao artigo 140 do Código Penal Brasileiro, que assim dispõe: 

Art. 140. “Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o 

decoro: 

§ 3. ° Se a injúria consiste na utilização de elementos 

referentes a raça, cor, etnia, religião, origem ou condição 

de pessoa idosa ou portadora de deficiência: 

Pena – reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos e multa. 

O referido parágrafo definiu a injúria decorrente de 

racismo. O dispositivo legal alude à injúria consistente na utilização de 

elementos referentes à raça, cor, etnia, religião ou origem. 

Essa modalidade de injúria se caracteriza pela vontade 

do sujeito ativo de ofender a honra subjetiva do indivíduo através da raça, 

cor etnia, origem, religião, condição de idoso ou deficiente físico, fazendo 

alusão ao seu desprezo em relação às pessoas portadoras das condições 

anteriormente citadas. 

Nesse sentido, assim se manifesta Teles145: 

Configura-se quando o agente, com intenção de ofender a 

honra subjetiva, utiliza, em sua manifestação, expressões 

que revelam sua desconsideração para com características 

relativas à raça, à cor, à etnia, à religião, à origem, à 

condição de idosa ou de deficiência da vítima. 

                                            

145 TELES, Ney Moura. Direito Penal: parte especial: arts. 121 a 212. p. 280. 
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O entendimento jurisprudencial pátrio identifica a 

injúria preconceituosa da seguinte forma: 

(...) Configura o crime do artigo 140, § 3°, do Código Penal, 

o ultraje a outrem com emprego de palavras racistas e 

pejorativas, deixando patenteada a pretensão de, em 

razão da cor da pele, se sobrepor à pessoa de raça 

diferente146.  

INJÚRIA QUALIFICADA POR PRECONCEITO. PROVA 

INSUFICIENTE. ABSOLVIÇÃO. Não restando suficientemente 

comprovado que a querelada proferiu ofensas ao 

querelante, em razão da cor do mesmo, havendo dúvida, 

inclusive sobre quem iniciou as ofensas, recíprocas, absolve-

se com fundamento no art. 386, inciso VI, do CPP Apelo 

improvido147. 

E ainda: 

INJÚRIA POR PRECONCEITO RACIAL. PRECARIEDADE 

PROBATÓRIA. Existente nos autos versões antagônicas, que, 

embora concordem quanto à existência de atrito entre as 

partes, divergem quanto à prática de ofensas relativas à 

raça ou à cor negra da querelante, não há como concluir-

se pela condenação, sendo a dúvida resolvida em favor da 

querelada. Apelo improvido148. 

O motivo da criação deste dispositivo qualificador da 

injúria foi a intenção de evitar situações em que, os acusados dos delitos 

descritos na antiga Lei 7.716 de 5 de janeiro de 1989, que tratava de 

preconceito de raça e cor, alegassem somente ter praticado o crime de 

                                            

146 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO - JTJ 248/435. 

147 TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Apelação Crime Nº. 70003486222, Sexta Câmara Criminal, 
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em 29/05/2003. 

148 TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Apelação Crime Nº. 70001473115, Sétima Câmara Criminal, 
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luís Carlos Ávila de Carvalho Leite, Julgado em 
26/10/2000. 
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injúria, sendo este de menor gravidade, beneficiando-se então pela 

desclassificação. 

Confirmando a questão acima, comenta Jesus149: 

A alteração legislativa foi motivada pelo fato de que réus 

acusados da prática de crimes descritos na Lei n.°.716, de 5 

de janeiro de 1989 (preconceito de raça ou de cor), 

geralmente alegavam ter praticado somente delito de 

injúria, de menor gravidade, sendo beneficiados pela 

desclassificação. Por isso, o legislador resolveu criar uma 

forma típica qualificada envolvendo valores concernentes à 

raça, cor, etc., agravando a pena.  

Ressalta ainda Bitencourt150: 

O fundamento político da alteração legislativa reside no 

fato de que a prática de crime descritos na Lei n. 7.716/89 

(preconceito de raça ou cor) não raro era desclassificada 

para o crime de injúria. Acreditando na injustiça de muitas 

dessas desclassificações, o legislador, em sua política 

criminalizadora, resolveu dar nova fisionomia às condutas 

tidas como racistas e definiu-as como injuriosas, com 

exagerada elevação da sua conseqüência jurídico-penal. 

Observa-se, contudo que grande porte dos 

doutrinadores não concorda com essa alteração originada pela Lei 

9.459/97, pois a punição aplicada ao comportamento por ela descrito é 

muito severo, comparando-se as penas de outros delitos, considerados 

mais graves. 

É o que destaca Jesus151: 

                                            

149 JESUS, Damásio E. de. Direito Penal, volume 2: parte especial: dos crimes contra a 
pessoa e dos crimes contra o patrimônio. p. 229. 

150 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: parte especial. São Paulo: 
Saraiva.  2004, v. 2. p. 391. 
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De acordo com a intenção da lei nova, chamar alguém de 

“negro”, “preto”, “pretão” (...), desde que com vontade de 

ofender-lhe a honra subjetiva relacionada com a cor (...), 

sujeita o autor a uma pena mínima de um ano de reclusão, 

além de multa, maior do que a imposta no homicídio 

culposo (1 a 3 anos de detenção, art. 121, §3°) e a mesma 

do auto-aborto (art. 124) e do aborto consentido (art. 125). 

Assim, matar o feto e xingar alguém de “alemão batata” 

têm, para o legislador, idêntico significado jurídico, 

ensejando a mesma reposta penal e colocando as 

objetividades jurídicas, embora de valores diversos, em 

plano idêntico. 

Critica também Teles152: “A pena é extremamente 

severa, reclusão de um a três anos e multa. Mais severa que a cominada 

ao homicídio culposo, que é punido com detenção”. 

Afirma Bitencourt153 em sua obra: 

O maior desvalor da ação, nesta modalidade de injúria, 

justifica uma maior reprovação penal. No entanto, há uma 

grande desproporção na proteção do bem jurídico honra 

nessa modalidade e na proteção de outros bens jurídicos, 

dentre os quais o bem jurídico vida, que, no homicídio 

culposo, recebe menor punição: a pena, isoladamente 

aplicada, é de detenção de um a três anos, ao passo que, 

nesta modalidade de injúria, é de reclusão (a mesma 

quantidade) cumulada com multa. Na verdade, a própria 

proteção jurídica é preconceituosa. 

Esse entendimento de exagero na aplicação da 

penalidade ao crime de injúria qualificada por preconceito é 

considerado, pelos doutrinadores, uma violação ao princípio 

constitucional da proporcionalidade entre os delitos e suas penas. 

                                                                                                                                    

151 JESUS, Damásio E. de. Direito Penal: parte especial: dos crimes contra a pessoa e dos 
crimes contra o patrimônio. p. 229. 

152 TELES, Ney Moura. Direito Penal: parte especial: arts. 121 a 212,.p. 280. 

153 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: parte especial. p. 391. 
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Analisando esta questão, comenta Jesus154: “A 

cominação exagerada da ofende o princípio constitucional da 

proporcionalidade entre os delitos e suas respectivas penas”.  

Sobre o tema, dispõe Prado155: 

Verifica-se clara violação do princípio da 

proporcionalidade, já que não houve a observância do 

equilíbrio que deve existir entre a gravidade do fato e a 

sanção imposta. 

E ainda Teles156: “Um absurdo, com violação 

inominável ao princípio da proporcionalidade e quebra da harmonia do 

sistema cominatório do Código Penal”.  

É sabido que muitas críticas recebem as disposições 

anti-raciais, alegando-se que em nosso país não mais ocorrem atitudes e 

sentimentos preconceituosos, e que então seria um exagero punir de 

forma tão severa este delito que, para estes é insignificantemente raro.  

Porém, observa-se que, mesmo enrustido, o sentimento 

discriminatório ainda vigora em muitos cidadãos brasileiros, que usam as 

mais diferentes desculpas para disfarçar esta indiferença que sentem em 

relação à raça negra. 

Atualmente ser preconceituoso é motivo de vergonha, 

pois constitui um ato totalmente condenável pela sociedade moderna, 

neste enfoque aduz Bobbio157: 

                                            

154 JESUS, Damásio E. de. Direito Penal: parte especial: dos crimes contra a pessoa e dos 
crimes contra o patrimônio. p. 229. 

155 PRADO, Luiz Regis. Comentários ao Código penal: doutrina: jurisprudência: leitura 
indicada. São Paulo: editora Revista dos Tribunais. 2003, p. 594. 

156 TELES, Ney Moura. Direito Penal: parte especial: arts. 121 a 212. p. 280. 
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Depois da tragédia do racismo hitleriano e quase como 

uma desforra contra as abominações que ele praticou, a 

opinião pública mundial redespertou para o apelo daquele 

movimento rumo à igualdade que é a superação do ódio e 

da discriminação raciais. O racismo está se tornando cada 

vez mais, para quem o exerce ou apenas o tolera, uma 

marca de infâmia. 

Porém ainda estamos muito longe de ter totalmente 

abolido o preconceito em toda a sociedade brasileira. Ultimamente tem 

se falado muito em igualdade racial, e todos concordam e entendem ser 

muito belo este discurso, todavia percebe-se que quando se torna 

pessoal, do seu próprio convívio, não é tolerado, ou seja, muitos não 

admitem ser chefiados por pessoas negras, outros resistem ao aceitarem 

no seu seio familiar indivíduos desta raça e tantos outros exemplos. Resta 

então constatar que se trata mais de uma ideologia, um ideal a ser 

alcançado, do que a verdadeira realidade no qual estamos inseridos. 

Neste sentido comenta Bobbio158: 

Do pensamento utópico ao pensamento revolucionário, o 

igualitarismo percorreu um longo trecho do caminho: 

contudo, a distância entre a aspiração e a realidade 

sempre foi e continua a ser tão grande que, olhando para 

trás, qualquer pessoa sensata deve não só duvidar 

seriamente de que ela possa ser um dia inteiramente 

superada, mas também indagar se é razoável propor essa 

superação. 

Deve-se ainda salientar que, as leis anti-racias 

brasileiras são muito coerentes e condizem com as necessidades daqueles 
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 BOBBIO, Norberto. Igualdade e Liberdade. Rio de Janeiro: editora Ediouro. 2000. p. 43 e 
44. 
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 BOBBIO, Norberto. Igualdade e Liberdade. p. 43 e 44. 
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que, portadores desta condição racial, são diferenciados e 

frequentemente submetidos às ofensas de cunho racial. 

Portanto, observa-se que a aplicação das sanções 

previstas nestas leis são prejudicadas, pois é extremamente complexo a 

comprovação de ser uma pessoa vítima de crimes de preconceito, é 

difícil, por exemplo, um individuo atestar que não foi selecionado para 

uma determinada vaga de emprego em razão de sua cor. 

Contudo, confia-se em um dia podermos ter um 

tratamento igualitário a todos e que esta repugnante herança 

escravocrata que tivemos de nossos antepassados, será totalmente 

esquecida e que os que ainda ostentarem este tipo de atitude 

discriminatória sejam severamente punidos.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Verificou-se que no Brasil a solução para a extinção do 

preconceito racial não está nas Leis anti-racias que os punem, pois estas 

se demonstram plenamente eficazes. 

A verdadeira dificuldade está baseada na bagagem 

cultural que carregamos, ou seja, todo este pensamento discriminatório 

que vem sendo propagado em nossa nação desde o descobrimento. 

Desta forma, não basta serem as leis dinâmicas e 

atenderem os anseios de cada raça, seria preciso que cada pessoa 

entendesse que a cor da pele, ou o grupo ao qual o outro pertence, não 

podem ser considerados fatores que privilegiam e nem prejudiciais a estes 

indivíduos. 

Na atualidade muito se fala em igualdade das raças, 

sendo que este é o discurso de muitas pessoas, quem ainda divulgue e 

aceite o preconceito racial é considerado repugnante, porém sabemos 

que grande parte destas declarações é mera demagogia e que ainda 

estamos muito longe de um Brasil livre de discriminações. 

Como bem observa Bobbio159: 

Do pensamento utópico ao pensamento revolucionário, o 

igualitarismo percorreu um longo trecho do caminho: 

contudo, a distância entre a aspiração e a realidade 

sempre foi e continua a ser tão grande que, olhando para 

trás, qualquer pessoa sensata deve não só duvidar 

seriamente de que ela possa ser um dia inteiramente 

superada, mas também indagar se é razoável propor essa 

superação. 

                                            
159

 BOBBIO, Norberto. Igualdade e Liberdade. p. 43 e 44. 
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Vale ressaltar que, não devemos desistir de tentar 

conquistar a igualdade, não podemos abandonar esta luta que já vem 

sendo travada há séculos por nossos irmãos negros, desde a escravidão e 

mesmo após da abolição desta a busca pela dignidade e igualdade 

deste continua. 
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