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Felix Fischer 
é ministro do STJ 

/ / 
/ 

Dr. Felix Fische1· 

A pós ter integrado a lista 
tríplice do Superior Tr i

bunal de Justiça com a mai
or votação (23 dos 29 vo
tos), o procurador Felix 
Fischer C 49) foi indicado 
pelo presidente Fernando 
Henrique Cardoso, no início 
de novembro, para compor 
uma das vagas da segunda 
mais 0-lta Corte do país, pelo 
terço constitucional reserva
do a membros do Ministé -

Antes de sua nomeação, 
porém, o novo ministro foi 
submetido à arguição públi
ca do Senado Federal (arts . 
104, §único, 11, c / c o 52, III , 
"ª", da CF), no dia 27 últi
mo , sendo referendado por 
una nimidade . A cerimônia 
de posse deverá ocorrer em 
dezembro. Felix Fischer 
constitui, sem dúvida , um 
dos m a is brilhantes e ativos 
membros do Ministério Pú-

gressou em 197 4 e fez car
reira, escolhido sempre pelo 
critério de merecimento , 
tendo sido notneado procu
rador de justiça em 1990. 

Além se suas funções 
no "Parquet", à frente, prin
cipalmente, da Coordena
doria de Recursos da PGJ , 
como coordenador, Fischer 
se devotou também ao ma
gistério do Direito Penal, 
inicialmente na Faculdade 
de Direito da Universidade 
de Londrina e posteriormen
te na PUC de Curitiba. Atu
almente leciona a ciência 
penal na Faculdade de Di
reito de Curitiba e nas Es
colas Superiores tanto da 
Magistratura como do Minis
tério Público , além de ter 
contribuído com diversos 
trabalhos de doutrina e pa
receres que têm sido publi
cados na revista "Doutrina" 
e "MP " paranaense. 

A escolha de Felix 
Fischer certatnente honra o 
Ministério Público parana
ense e o próprio Estado, que 
h á anos vem reclamando 
uma participação mais efe
tiva nos quadros da m agis
tratura superior da nação, e , 
ninguém melhor que o es
colhido para revelar o po
tencial de inteligência e cul
tura jurídica que o Paraná 
tem a oferecer ao resto do 

rio Público e advogados . blico paranaense, onde in- p a ís. 



O le gado de violência 
C om um valioso patrimônio 

material e espiritual que her
damos dos antepassados, recebe
mos a contragosto um acervo de 
males. Há muito tempo a violên
cia vem sendo inventariada entre 
os pobres, excluídos que são da 
partilha de bens. 

Contraviolência repressiva 
que se impunha necessária na 
manhã dos tempos, solução prá
tica, viável e posslvel, um sistema 
penal foi instituído, o rganizado e 
aperfeiçoado. Enquanto perdura 
a filosofia que vê no uso da força 
física e de coação um bem ou um 
mal necessário, tal sistema buro
crático-repressivo vem sendo le
gado de geração a geração, com 
seus pavilhões e cárceres sinistros, 
suas câmaras de gás e torturas, 
suas cadeiras elétricas, suas esco
las de crimes p ara menores, e 
outros tantos males de que deve 
livrar-se a humanidade. 

A proposta de um sistema 
protecional pressupõe a existên
cia, em formação, de uma socie
dade solidária. Harmoniza-se com 
a declaração, no preâmbulo, dos 
princípios, direitos e garantias fun
damentais, da constituição mais 
avançada do mundo : a da Repú
blica Federativa do Brasil. Um 
novo sistema protecional será de 
não-violência. Não-violência não 
é passividade, mas sim atividade 
visando alteração e transformação 
do delinqüente, sem uso da força 
física ou coação que lhe atinjam 
a dignidade de pessoa, porém por 
um caminho de educação em to
dos os terrenos. 

Justiça é não-violência, pro
teção ativa e efetiva, uso de to
dos os recursos para a persuação 
e recuperação de transviados, a 
fim de repararem os danos come
tidos. Mas ao mesmo tempo em 
que se defende a idéia de que 
justiça é proteção e , assim não
violência, reclamando-se o fim do 
regime de cárceres, crescem em 
sentido contrário as campanhas 
em favor da exacerbação das pe
nas. Formam-se esquadrões da 
morte e pede-se a eliminação fí
sica dos delinqüentes. 

A idéia básica com a qual é 
confundida a opinião pública é a 
de que há geração espontânea de 
criminosos, sem causas. Faz abs
tração de outras formas de vio
lência muito mais nocivas, como 
se existisse apenas a agressão dos 

bandidos, dos assaltantes. O as
salto que deve mobilizar gover
nos, opiniões pública e Forças 
Armadas é o das nossas riquezas 
minerais e vegetais. Ou o dos cor
ruptos aos cofres púbiicos. 

A apologia da violência se 
baseia em que a transformação 
de um objeto ou de uma realida
de só se processa através da for
ça. Ela se manifesta onde o natu
ral ou o humano como matéria 
de objeto de sua ação - resiste ao 
homem, normal e necessária. Tais 
argumentos parecem, desde logo, 
justificá-la e constituem base ele 
apoio contra o pacifismo, a não
violência , o reformismo. 

" ... não será o 

contingente de 

marginais oriundos dos 

núcleos dos 

deserdados, dos q ue 

vêm sendo afastados da 

partilha de bens da 

h umanidade? " 

A violência tem sido cons
tatada como fato normal e per
siste ao longo da história. Não fez 
adeptos apenas entre os herdei
ros da miséria. Na visão cética e 
negativa do da1w inismo social, 
com o a firm a She rwoo cl L. 
Wasbrun, 11 a destrutibilida de e 
crueldade passaram a fazer parte 
do equipamento básico elo ho
mem, como resultado do proces
so de seleção evolucionária du
rante aproximadamente um mi
lhão de anos 11 . 11Todavia, Margaret 
Mead e Ruth Benedict mostraram 
que culturas caracterizadas pela 
paz, cooperação e falta de explo
ração, como a dos zunis, são tão 
naturais quanto às hostis, explo
rado ras e cruéis dos dobuans . 
Inúmeros religiosos consideram
na 11 expressão de uma natureza 
corrompida pelo pecado ou a 
viva presença do mal11 . Sartre vê 
como 11 estrutura que acompanha 
a ação humana enquanto o ho
mem viver no reino ela necessi
dade ou , mais exatamente, no da 
escassez11 . Impressionado, Freud 

reviu sua teoria, substituindo a po
laridade de duas paixões gover
n antes: a se x u a lida d e e a 
autopreservação p or uma nova 
oposição: o instinto da vida e o 
da morte , impulso para destruição 
de si mesmo e dos outros ... E 
Konrad Lorenz, estudioso do com
portamento animal, acha que a 
agressão é motivada por impulsos 
de fluxo espontâneo, programa
do filogenicamente e situados em 
áreas de seu cérebro. Erich Fromm 
vê na estrutura da sociedade in
dustrial a grande responsável pela 
agressividade do homem, porque 
11 COm suas características de alta 
densidade demográfica, impes
soalidade nas relações, perda das 
tradições e valores comuns, gran
de estímulo à competição, trans
forma o homem urbano numa 
pessoa agressiva, com pouca ca
pacidade de autodomínio 11 . Seria 
mesmo o home m-massa, d e 
Ortega y Gasset, mais agressivo 
que o canibal? Então a razão não 
seria, de igual modo, a predomi
nância do desamor nas relações 
humanas, falta de . cooperação e 
solidariedade? E quanto ao fator 
econômico, não será o contingente 
de marginais oriundo dos núcleos 
dos deserdados, dos que vêm sen
do afastados da partilha de bens 
da humanidade? 

11 0 mundo vem sendo gover
n a d o p e la v io lê n c ia 11 a firm a 
Maquiavel. É ela 11 a parteira da his
tória11 - diz Marx. São muitos os 
que vêem nela a força motriz do 
desenvolvimento histó rico, a 
exemplo de Duhring, Gumplo
wicz, e em geral os extremistas , 
partidários do racismo, ditaduras 
e tiranias . Não se pode confundir 
a atuação das forças da natureza 
com o uso da força pelo homem. 
Vio lê n cia · qu e te m sentido 
antiético . Ato movido por desejos 
e más-paixões, a ferir direitos e a 
dignidade da pessoa humana. O 
trabalho é um bem e, assim, uma 
antítese da violência. 

É possível acabar com o im
pério da violência e destroná-la do 
mundo. O caminho é o exercício 
efetivo da não-violência, a ação da 
boa-vontade, a educação, tudo 
isso concretizado num sistema 
baseado no direito de proteção ao 
ser humano . 

NOEL NASCIMENTO 
Promotor de Justiça aposentado 
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DAS COXIAS DO .MINISTÉRIO PÚBLICO 

O que é 
ser louco? 

N aqu ele tempo o jui z da Vara de Família 
e ra o h o je d ese m ba rgado r Accáci o 

Cambi. Eu acumulava as fun ções de curador 
de Família e promoto r da Vara Criminal. Na
qu e le d ia havia uma a udiê ncia de exame e 
inte rroga tó rio d e um inte rd itando, trazido 
com o doente me ntal pelos p róprios pais e à 
conta de um atestad o médico qu e escoltava 
o pedido. A certa altura da audiê ncia o ma
gis trado me chamou ao gabine te. Estava in
trigad o com o andame nto da inquiri ção, p o is 
o d ito alienado respo ndia a todas as pe rgun
tas reve l a n~lo segurança e ag ilidade me nta l. 

e edia, e ntão, nossa especial ajuda, acreditan
él o q u e, co m o pr o m o t or, p ud ésse m os 
"espichá-lo" melho r. O de cujus e ra um moço 
forte e ele boa apa rê ncia. Tinha os olhos a ten
tos a tu do e repu chava um certo so rriso no 
canto da boca, com je ito maro to. Na fa lta d e 
o rientação técnica me dispus a e nfre ntá-lo 
com as a rmas que tinha . Po r so rte, naque les 
dias a nda ra entre tido com um livro ru sso, d e 
matemáti ca rec rea tiva, e m qu e o auto r, cha 
mad o Ya kov , p ro punha uns tantos jogos e 
qu eb ra-cabeças ma te m át icos, que exig ia m 
algum esfo rço de conce ntração e abstração. 
E fo i o q ue fi z. Os proble mas que ia lem
b ra ndo fui propo ndo ao examinando. E fo i 
com esp anto qu e vi qu e e le os resolvia um a 
um, sem grande traba lho. A uma altura já não ee contive e exclame i d iretamente: 

- Ué! afinal, rapaz, você é ou não é !ou-
co? ... 

- Claro que sou , do utor ... muito louco, 
responde u alto, esbuga lhando os o lhos e sol
tando uma gargalhada sonora, acompa nhad a 
de es pasmos por to d o o corpo, qu e só os 
p ais fi zeram conte r. 

Fo i inte rditado. 

Advocacia 
nhemnhemnhem 

O gove rn o fede ra l es tá impo nd o aos 
graduandos de Dire ito (e de outros cursos 

também) a realização de um "provão", para ava
liação do aprove itamento pessoal e ela qualida
de de ensino ministrado durante o curso. Quem 
não fo r aprovado não recebe o diploma. Tudo 
isso por que são tantos os exemplos de profis
siona is mal preparados para a p rática do Dire i
to, sobretudo quanto aos cuidados com a lín-

gua e os recursos de expressão, instrumentos 
indispensáveis para quem queira advogar com 
alguma competência e senso de responsabili
dade. A propós ito , um colega nos enviou uma 
dessas "pérolas", capaz de dar vexame ao mais 
medíocre dos rábulas. O episódio ocorreu na 
capital e o motivo foi o advogado ter retido os 
autos em seu pode r por cerca de 7 anos. Inti
mado para devolvê-los o advogado dirigiu a 
seguinte petição ao juiz: por primeiro se quali
ficou, "nos conformes" , justificando que ao 
mesmo tempo em que o processo sumiu "mo
rava em pensão ou república, e com isso 
vivia sempre mudando" e aí "sumiu o pro
cesso" . Por segundo, alegou também que na 
época tinha um automóvel Opala, em cujo por
ta-mala guardava uma mala vermelha, e "ames
ma sumiu, com shorte (sic) de banho, book 
(sic), e outras coisas mais, e até hoje não o 
encontrei" . Por te rceiro, alegou que na repú
blica morava um japonês, "e o mesmo não fun
cionava bem da cabeça, e deu sumisso e (si c) 

objetos nosso" . Por fim , confessa: "Não sei 
onde foi tal processo sua excelência" (sic) e 
pro põe ao mag is trad o o seguinte e nigm a 
sherlockiano: "será que estava dentro da mala 
que sumiu do guarda mala (sic) ? Será que 
tal japonês (?) sumiu com ele?". E, acrescen
te ainda um último argumento: "além do mais 
era em causa própria (?). Enfim, se dá por 
inteiramente justificado e arremata, sem maio
res cerimônias: "Logo, tenho dado busca e 
não encontrei, por favor não sei". Depois, 
pede para "dar como extinto e acabado tal 
assunto" (!). Não é realmente uma graça? .. . 

Mais um Santo 
no calendário 

O b a rão d e Co teg ipe (João Ma uríc io 
Wanderley) fo i personagem de re levo na 

política do Império, durante ce rca de 50 anos, 
como parlamentar, ministro de diversas pas
tas, presidente do Conselho de Estado e d o 
Senado. Apesa r de orador de porte o límpico 
e ra temido por su as tiradas galhofeiras . Du
rante sua presidên cia o Senado iniciava su as 
sessões imp re te rive lme nte ao meio-dia . Um a 
vez, porém, se descuidou e foi imedia tame n
te adve rtido por um de seus pares: 

- Senhor p residente, já são meio-d ia! 
Ao ouvir a advertência , Cotegipe ime

dia tame nte anunciou a suspensão da sessão , 
como disse: "e m home nagem ao novo santo , 
le mbrado pe lo devoto senador". Apesar das 
g raves deliberações q ue o Senado havia pre
visto para aquele d ia. 

R UI CAVALLIN PINTO 

Perdam vocem 

guin tus Granius (120 a.C .?) , tantas vezes 
celebrado por Cícero, ganhou fama como 

o or de grande do te de espírito e tiradas 
causti cantes . Co nta-se que, n uma ocas1ao , 
durante um julgame nto e à presença de um 
mau patrono, qu e ficara rouco ao tentar fa 
zer a defesa do réu , Granius o aconselhou a 
beber uns goles de água fria com mel. Mas , 
assim perderei a voz, respondeu o orador. 
Melius est, inquit Granius, quam reum ... 
Melhor pe rder voz que a causa do réu. 

Libar ou 
prelibar? 

O procurador Felix Fischer (hoje ministro do 
STJ) passou a integrar a Assessoria ele Re

cursos da PGJ, desde sua instalação. Começou 
como assessor e acabou coordenador, tanto elos 
recursos cíveis como criminais, ganhando , por 
sua dedicação e rara competência, a admiração 
dos colegas e o reconhecimento até das mais 
altas Cortes de Justiça do país, onde conquis
tou vitórias memoráveis. Pode-se dizer também 
que até o estilo de trabalho que a Assessoria 
ostenta hoje foi ele que imprimiu , sobretudo 
na fo rma de questionamento dos temas em 
reexame, como nos cuidados com a própria lin
guagem, que ele sempre qu is sóbria, mas ele
gante e depurada de todo erro ou jaça. Como 
sempre, porém, ninguém está livre das cincadas 
que rondam esse tipo de trabalho. E foi assim 
que, certa vez, ele se sentiu seriamente contra
feito com uma dessas ratas, das mais graves , 
do serviço de datilografia . 

Bem, como se sabe, tanto o recurso ex
traordinário como o especial passam pelo exa
me prévio de viabilidade da presidência do Tri
bunal recorrido. É o que então o procurador 
Fischer denominava juízo de prelibação (de 
antegostar, e por extensão antever ou apreciar 
previamente). Só que a datilografia ao invés de 
pre libação escreveu juízo de libação (de be
ber, tragar). Uma verdadeira injúria à cúpula 
do Tribunal. E, o que agravava a situação, a 
manifestação já fora encaminhada ao Tribunal . 
Foi então que , com grande constrangimento , o 
então procurador Felix Fischer (e alguns cole
gas solidá rios) teve de faze r o caminho do ga
binete do presidente para as necessárias expli
cações. Tudo acabou bem, e ntretanto , pois o 
presidente , homem abstê mio , reco nheceu des
de logo o equívoco e todos acabaram rindo jun
tos do incidente . 
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Carta de Goiânia 
OS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO, 

reunidos durante o XI CONGRESSO NACIONAL 
DO MINISTÉRIO PÚBUCO, em Goiânia, Estado 
ele Goiás, após discutir a TRANSFORMAÇÃO DA 
SOCIEDADE NO ANO 2000, tornam públicas as 
seguintes conclusões: 

1. O Estado Contemporâneo pressupõe a 
supremacia elas Constituições Federal e Estadual, 
bem como as Leis, sobre os detentores elo poder 
público e econômico: ·Esta conquista é resultado 
ela caminhada histórica ela humaniclacle, onde a 
consolidação ela cidadania e elo Estado Democráti
co ele Direito impõem um exercício permanente 
ele preocupação sociaL 

2. Como garantia elo Estado Democrático, a 
Constituição estabelece princípios e regras bási
cas, que, intocáveis, não podem ser modificados, 
nem mesmo pelo legislador constituinte derivado. 

3. Neste final ele século, quando a sociedade 
projeta a sua visão para o terceiro milênio, eleve-se 
ter em perspectiva, para a convivência social, o 
respeito aos direitos individuais e coletivos. 

4. A pedra ele toque elo neoliberalismo, que 
festeja os resultados numéricos elo poder econô
mico, choca-se frontalmente com os princípios e 
garantias individuais e coletivas, resultando na cha
mada globalização ela economia, um verdadeiro 
apartheid sócio-econômico. Neste contexto, qual 

Pró Memória 
O flagrante registra momento histórico 

da instituição do Ministério Público Parana
ense , ocasião em que, a 24 de setembro de 
1968, o então governador Paulo Pimentel san
cionou o Estatuto do Ministério Público do 
Paraná, inic~ativa objeto de mensagem go
vernamental (nº 26/67), depois convertida 
no projeto de l,ei nº 420/67, aprovado pela 
Assembléia Legislativa. A foto colhe o mo
mento da sanção, na presença do procura
dor-gera l em exercício Guilherme de 
Albuquerque Maranhão, do secretário do in
terior e justiça João Mattos Leão e dos depu
tados estaduais Anibal Curi e Túlio Vargas, 
este último orador, na ocasião, falando em 
nome do Legislativo Estadual. Ao sancionar 
o novo estatuto, o governador expressou sua 
satisfação em fazê-lo, sobretudo por saber 
que, sobre seu objeto, era considerado o 
melhor que já se fizera no país . Como todos 
sabem, porém, nosso estatuto se acha hoje 
inteiramente mutilado pelo advento da Le i 
Orgânica Nacional do MP, de 1993, e pelas 
profundas transformações pelas quais vem 
passando a instituição nacional. Portanto, há 

o papel elos membros elo Ministério Público? O ele 
promotores ele uma justiça que iguale os desiguais, 
ou apenas o ele meros legitimadores deste status 
quo, cujo alvq são apenas os pobres e desassistidos? 

5. O crime orga ni zado, naci onal ou 
transnacional, praticado através ele sociedades cri
minosas e grandes conglomerados econômico~fi

nanceiros, em face ele seu extenso e extremo po
der clesagregaclor, está a exigir dotação legal, pro
cessual e instrumental, para que se possa fazer fren
te, não só à criminalidacle convencional, mas tam
bém à criminaliclacle difusa. 

6. O Ministério Público, como um elos agen
tes ela transformação social, REAFIRlv'lA perante a 
Nação Brasileira o compromisso ele continuar a luta 
em defesa ela ordem jurídica, elo regime democrá
tico, elos interesses e direitos sociais e individuais 
indisponíveis, através elos meios que lhe são con
feridos na Constituição 1988 e na legislação 
infraconstitucional. 

Neste passo, os Congressistas reconhecem 
que na atuação elo Ministério Público Brasileiro 
devem prevalecer os interesses diagnosticados no 
contato direto com a socieclacle, a qual eleve ele
fender, e assim, decidem: 

a) os direitos e as garantias individuais, con
solidados através elo texto constitucional em vigor, 
deverão, mais elo que nunca, ser efetivamente apli-

Assinatum do Estatuto de 1968 

muito tempo o Parquet local vem aguardan
do a adoção de sua lei própria, expectativa 
que, e ntretanto, já diminuiu diante da 
tramitação pela Assembléia Legislativa do seu 

caclos em favor elos cidadãos, destinatários maio
res ela norma legal; 

b) toda a violação aos direitos e garantias 
individuais por parte daqueles que eventualmente 
detêm o poder político e econômico, será sistemá
tica e efetivamente combatida, com o fim ele ser 
consolidada a plenitude elo Estado Democrático 
ele Direito; 

c) reafirmar, perante a sociedade, o compro
misso elo Ministério Público com a criação ele me
canismos legais que propiciem a efetividade elo 
acesso à justiça, bem como o combate às distorções 
sociais e às dificuldades que a prejudicam; 

d) intensificar o combate aos crimes contra 
a ordem econômica, tributária e financeira, como 
forma ele propiciar a aplicação igualitária elas leis, 
possibilitando ao Estado o cumprimento se sua 
função social; 

e) propor, deliberar, incentivar e execu~ 
ações que visem à uniformização elas leis que re
gem os Ministérios Públicos Estaduais, para que, 
desta forma, as ações elos membros ela Instituição 
sejam uniformes, coerentes e efetivas na execução 
elo princípio constitucional de que o Ministério 
Público é essencial à defesa elos interesses e direi
tos coletivos e individuais indisponíveis. 

Goiânia, 26 de setembro ele 1996. 

projeto de lei institucional, e que nos anima 
a prever que, ainda no p rimeiro semestre do 
próxin1o ano teremos, enfim nossa lei orgâ
nica estadual em pleno igor. 
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O crime de racismo na legislação penal 
brasileira: passado, presente e futuro 

1. Introdução 
O presente estudo objetiva anali

sar, sob a perspectiva histórica, as princi
pais leis penais brasileiras que trataram da 
punição aos atos de discriminação racial. 
Para tanto, esboçaremos um cotejo crítico 
das Leis 1039/ 51 (conhecida como "Lei 
Afonso Arinos") e sua modificação através 
das Leis 8081/90 e 8882/94. Apontaremos 
os principais problemas conceptuais e es
ttuturais das referidas leis, discutindo-as 
não apenas sob o enfoque técnico-jurídi
co, mas sobretudo à luz dos grandes te
mas que versam sobre a questão, na reali
dade contemporânea, como o equilibrio 
entre o princípio ela isonomia (corolário 
ela vedação à discriminação) e a liberdade 
de manifestação ele pensamento e de in
formação o "neo-racismo" o "racismo 

camente lett-a morta, em seus quase 38 anos 
ele existência, tendo sua aplicabilidade di
ficultada não pela inexistência de casos, 
mas sobretudo pelas imperfeições técni
cas da própria lei. Para facilitar o cotejo, 
convém reproduzirmos o texto da lei, se
guindo-se ela análise ele seus fundamen
tos conceptuais e esttuturais: 

Alt. 1 º· Contitui contt-avenção pe
nal, punida nos termos desta Lei, a recusa, 
por parte ele estabelecimento comercial, 
ou de ensino ele qualquer natureza, de 
hospedar, servir, atender ou receber clien
te, comprador ou aluno, por preconceito 
ele raça ou de cor. 

Parágr-afo único. Será considerado 
agente da contt·avenção o diretor, gerente 
ou responsável pelo estabelecimento. 

Art. 2º. Recu
sar alguém hospeda-

quer curso ou grau, por preconceito ele 
raça ou de cor. 

Pena: prisão simples de três meses 
a um ano, ou multa, de Cr$ 0,50 (cinqüen
ta centavos) a Cr$ 5,00 (cinco cruzeiros). 

Alt. 6º. Obstar o acesso de alguém 
a qualquer cargo elo funcionalismo públi
co ou ao serviço em qualquer ramo elas 
forças armadas, por preconceito ele raça 
ou de cor. 

Pena: perda do cargo, depois de 
apurada a responsabilidade em inquélito 
regular, para o funcionário dirigente de 
repartição de que dependa a inscrição no 
concurso ele habilitação dos candidatos. 

Art. 7º. Negar emprego ou tt·abalho 
a alguém em autarquia, sociedade ele eco
nomia mista, empresa concessionária de 

serviço público ou 
empresa privada, 

cam. A título de exemplo, lembramos a 
mais comum das manifestações racistas, 
que é difamar ou injuriar determinada pes
soa, expondo-a a desprezo público, por 
causa de sua raça, cor da pele ou ele sua 
origem ét11ica. Outr·o exemplo seria a re
cusa de acesso ele pessoa negr-a em "ele
vador social" de um prédio de apartamen
tos. Argumentar-se-ia, sob o regin1e da Lei 
Afonso Alinos, que tais condutas, embora 
discriminatórias, seriam atípicas, com a 
especial argumentação (em relação ao se
gundo exemplo) de que o prédio residen
cial não se ti-ata de "estabelecimento pú
blico", refelido no artigo 4º. 

-euclocie~tífico" , bem como ~s insttumen
tos juliclicos disponíveis para enfrentar tais 
questões, conclamando, ao final , para a 
necessidade de modificação ela legislação 
penal anticliscriminatória. 

gem em hotel, pen
são, estalagem o u 
estabelecimento ela 
mesma finalidade, 
por preconceito de 
r-aça ou de cor. 

" 
por preconceito de 
raça ou de cor. a tipificação do 

De acordo com o anigo 2º, estava 
assegurada a admissão ele qualquer pes
soal em hotel, embora a lei não pudesse 
ser invocada para punir outra espécie de 
clisclirninação ao hóspede, que não a pró
plia entt-ada no estabelecimento hotelei
ro. Imaginemos, por exemplo, que o re
gulamento interno do hotel dispusesse que 
11negros e asiáticos" somente poderiam ser 
servidos após os 11br-ancos'1. Essa ignomi
niosa disposição hipotética seria penalmen
te atípica. 

crime de racismo Pena: prisão 
simples de três me
ses a um ano, e mul
ta, de Cr$ 0,50 (cin
qüenta centavos), no 
caso de empresa pri
vada; perda elo car
go para o responsá
vel pela recusa, no 
caso de autarquia, 
sociedade de econo
mia mista e empresa 

2. A Lei "Afonso Arinos" em sua 
concepção original 

jamais poderá ser 

A lei nº 1390, ele 3 ele julho ele 
1951 foi a primeira lei penal brasileira a 
prever expressamente a incriminação de 
condutas relacionadas à discrinlinação ba
seada na etnia ou cor da pele. Amplamen
te conhecida como "Lei Afonso Arinos", 
em homenagem ao jlllista Afonso Arinos 
de Melo Franco, que, na qualidade ele 
Deputado Federal pelo Estado de Minas 
Gerais, apresentou o projeto ele lei, 1 o 
referido diploma legal, hoje revogado, é 

Pena: prisão 
simples de tt·ês me
ses a um ano, e mul
ta, ele Cr$ 5,00 (cin
co cruzeiros) a Cr$ 
20,00 (vinte cruzei
ros). 

enumerativa, até por 

força das restrições ao Já o art. 5º, que trata da recusa de 
insclição de aluno em estabelecin1ento de 
ensino de qualquer curso ou grau, por 
preconceito de raça ou ele cor, não pode
lia ser invocado em caso de discliminação 
eventualmente existente em relação ao 
estudante admitido no estabelecimento de 
ensino. Por exemplo, o professor que ri
dicularizasse o aluno, por preconceito em 
relação a sua origem étnica. 

emprego da analogia, 

em tema de 

D . ... aJ. " ue1 .. o pen ... 

~nsicleraclo um marco na história da le
.lação antidiscriminatória brasileira. Te

ria surgido a partir ele uma motivação de 
ordem pessoal ele Afonso Alinos, após um 
episódio em que seu motolista particular 
teria sido baiTado numa confeitaria do Rio 
de Janeiro, por ser negro. 2 Todavia, os 
estudiosos realçam como fato preponde
rante 3 na elaboração do projeto um inci
dente oconiclo no mesmo ano, de reper
cussão internacional, em que a bailarina 
norte-americana Katherine Dunham fora 
barrada num hotel ele luxo de São Paulo.4 

ou elo Rio de Janeiro ', por ser negra. 
_ Nascida, portanto, em ambiente 

emocional e quiçá como salvaguarda da 
imagem cunhada ao brasileiro (pela elite 
intelectual e política brasileira), relaciona
da ao mito ela democracia racial brasileira, 
6 a verdade é que a Lei 1390/ 51 foi prati-

Alt. 3º. Recu-
sar a venda ele mer
cadorias em lojas ele 
qualquer gênero, ou atender clientes ern 
restaurantes, bares, confeitarias e locais 
semelhantes, abertos ao público, onde se 
sirvam alimentos, bebidas, refrigerantes e 
guloseimas, por preconceito de raça ou 
de cor. 

Pena: prisão sin1ples de quinze dias 
a três meses, ou multa, ele Cr$ 0,50 (cin
qüenta centavos) a Cr$ 5,00 (cinco cruzei
ros) . 

Alt. 4º. Recusar entr-ada em estabe
lecimento público, de diversões ou espor
te, bem como em salões de barbearias ou 
cabeleireiros, por preconceito ele r-aça ou 
de cor. 

Pena: prisão simples de quinze dias 
a tt·ês meses, ou multa , de Cr$ 0,50 (cin
qüenta centavos) a Cr$ 5,00 (cinco cruzei
ros). 

Alt. 5º. Recusar inscrição ele aluno 
em estabelecimentos ele ensino ele qual-

1 Maria Luiza Tucci Carneiro refere-se à participação de Afonso Arinos e de Gilbeno Freire no 
encaminhamento do projeto de lei. (0 racismo na História elo Brasil - Mito e Realidade. 23 edição, São 
Paulo, Ática, 1995, p. 51). 

2 Prudente, Eunice Aparecida ele Jesus. Preconceito Racial e Igualdade Jurídica no Brasil. 
Campinas, julex, 1989, p. 200. 

3 Eunice Prudente, valendo-se de um trecho ela obra ele Afonso Arinos (A Escalada - Memórias. 
Rio ele janeiro, José Olympio, 1965, p. 177) demonstra a contradição entre a iniciativa legislativa ele 
Arinos e o discurso velaclamente preconceituoso elo ilustre jurista, a demonstrar um "relacionamento 
vertical branco-negro, onde o negro não é um amigo, mas um subalterno": 

"Criado entre negros e negras como todos os meninos brasileiros ele velhas famílias, eu guar
dava recordações enternecidas ele alguns daqueles mestres submissos (grifas ele Eunice Prudente) ele 

concessionária de 
serviço público. 

Alt. 8º. Nos casos de reincidência, 
havidos em estabelecimentos particulares, 
poderá o juiz detemlinar a pena adicional 
de suspensão elo funcionamento, por pra
zo não supelior a três meses. 

Alt. 9º. Esta lei entrará em vigor 
quinze dias após a sua pub licação, 
revogadas as disposições em contrário. 

Se, ele um lado, a lei contempla uma 
tautológica tipificação de atos de recusa, 
oposição ou negação de acesso (material 
ou formal - este na hipótese de matticula, 
insclição ou admissão em escola), com a 
sisífica tentativa de abarcar todos os luga
res em que o delito podelia ocorrer, aca
ba, por outro ·lado, excluindo uma sélie 
de outros atos disCiiminatólios, já que o 
legislador jamais será capaz de emunem·, 
de forma exaustiva, a miríade de condutas 
racistas, multiplicadas pela rica in1agina
ção e criatividade daqueles que as prati-

Em verdade, uma irtfinidade de 
outros exemplos de atipicidade pode1iam 
ser expostos, pam se comprovar, à sacie
dade, que a tipificação do crime de ra
cismo jamais poderá ser enume-rativa, 
até por força das restrições ao emprego 
da analogia, em tema ele Direito Penal. 

Nas hipóteses do artigo sexto 7 e 
sétimo, tínhamos aqui mais um dispositi
vo inócuo, eis que centi-ado na esperança 
ele que o empregador, ostensivamente, 
recusasse o ingresso de cleternlinado can
didato, explicitando seu preconceito. Or-a , 
é evidente que a recusa discliminatória ao 
emprego selia sub-reptícia, eventualmen
te empregando as escusas da 11inapticlão11 

de determinado candidato. 
A menos que se estabelecesse a 

imposição legal de cotas percentuais de 
empregados de determinada et11ia , por 

minha infância , na casa paterna e avoenga'. "Muito aprendi com estes primeiros guias ela minha 
infância" (apud Prudente, Eunice, obra citada, p. 238). 

4 Segundo Carneiro (obra citada, p. 51). 
; Segundo Prudente (obra citada, p. 238). 
6 Conforme Lilia Moritz Schwarcz: (O Espetáculo elas Raças - Cientistas, in tituições e questão 

racial no Brasil- 1870-1930. São Paulo, Companhia bs Letras, 1993, p. 248-249). 
7 À época da edição ela lei, particularmente '• ronuno, ante a possibilidade constitucional de 

admissão no se1viço público sem prestação ele com·111 .;o, conforme artigo 188, 11 ela Constituição de 
1946. Com obrigatoriedade do concurso público (ao nenos os que restringem a prova escrita e de 
títulos), diminuíram-se as possibilidades ele possibilicl ('S ele discriminação aos candidatos, com ba e, 
por exemplo, em sua etnia. 



exemplo (política da discriminação positi
va, tão largamente aplicada nos Estados 
Unidos), a prova da recusa ao emprego 
seria praticamente impossível. 

3. A modificação da lei Afonso 
Arinos pela lei 7437/85 

Mesmo deconidos cerca de 34 anos 
de ineficácia da lei nº 1390/51, foi editada, 
em 20 de dezembro de 1985 a Lei nº 7437, 
que alterou a redação da lei "Afonso 
Arinos'' , incluindo sob sua tutela os atos 
discriminatórios centrados em preconcei
tos de "sexo ou de estado civil". Afora esse 
acréscimo, as condutas típicas praticamente 
não sofreram alteração, ao passo que, com 
relação às penas pecuniárias houve a subs
tituição dos valores nominais, que passa
ram a variar de 1 a 3 MVR (Maior Valor de 
Referência), à exceção do artigo 3º, que 
comina pena pecuniária de 3 a 10 MRV). 
Vejamos o subseqüente texto legal: 8 

Alt. 1º. Constitui contravenção, pu
nida nos termos desta Lei, a prática de atos 
resultantes de preconceitos de raça, de càr, 
ele sexo ou de estado civil. 

Art. 2º. Será considerado agente de 
contravenção o diretor, gerente ou empre
gado do estabelecimento que incidir na 
prática referida no artigo 1 º desta Lei. 

Art. 3º. Recusar hospedagem em 
hotel, pensão, estalagem ou estabelecimen
to da mesma finalidade, por preconceito 
de raça, de cor, ele sexo ou de estado civil. 

Art. 4º. Recusar a venda de merca
doria em lojas de qualquer gênero ou o 
atendimento de clientes em restaurantes, 
bares, confeitarias ou locais semelhantes, 
abertos ao público, [...] por preconceito de 
raça, ele cor, de sexo ou de estado civil: 

Alt. 5º. Recusar a entrada de alguém 
em estabelecimento público, de diversões 
ou de esporte, [ ... ] por preconceito de raça, 
de cor, de sexo ou de estado civil: 

Art. 6º. Recusar a entrada de alguém 
em qualquer tipo de estabelecimento co
mercial ou de prestação de serviço, por 
preconceito ele raça, de cor, ele sexo ou 
ele estado civil. 

Alt. 7º. Recusar a inscrição ele alu
no em estabelecimento de qualquer curso 
ou grau, por preconceito de raça, de cor, 
de sexo ou de estado civil. 

Art. 8º. Obstar o acesso ele alguém 
a qualquer cargo público civil ou militar, 
por preconceito de raça, de cor, de sexo 
ou de estado civil. 

Alt. 9º. Negar emprego ou trabalho 
a alguém em autarquia, sociedade de eco
nomia mista, empresa concessionária de 
serviço público ou empresa privada, por 
preconceito ele raça, de cor, de sexo ou 
de estado civil. 

Alt. 10º. Nos casos de reincidência 
havidos em estabelecimentos particulares, 
poderá o Juiz determinar a pena adicional 
de suspensão elo funcionamento, por pra-

zo não superior a 3 (três) meses. 
Art. 11º. Esta Lei entra em vigor na 

data de sua publicação. 
Art. 12º. Revogam-se as disposições 

em contrário. 
Denota-se, portanto, a superficiali

dade elas alterações, repisando antigos 
equívocos da legislação original. Obser
ve-se, por exemplo, que embora o artigo 
6º tenha feito referência a "qualquer esta
belecimento comercial ou de representa
ção comercial ou de prestação de serviço" 
(fórmula que tornou dispensável os arti
gos 3º e 5º), não fez expressa referência à 
"recusa de prestação ele serviços" por pre
conceito ele cor, raça, sexo ou de estado 
civil, em relação a quem fosse franqueada 
a entrada. Por outro lado, ao referir-se a 
"estabelecimento comercial", continuou a 
excluir os edifícios residenciais. Suscitava, 
por outro lado, dúvida quanto à possibili
dade de extensão do 
conceito de "estabe
lecimento comercial 

anos. 
Art. 6º. Recusar, negar ou impedir a 

inscrição ou ingresso de aluno em estabe
lecimento ele ensino público ou privado 
de qualquer grau. 

Pena: reclusão de 3 (três) a 5 (cin
co) anos. 

Parágrafo único: Se o crime for pra
ticado contra menor de 18 (dezoito) anos 
a pena é agravada de.l/3 (um terço). 

Art. 7º. Impedir ou recusar hospe
dagem em hotel, pensão, estalagem ou 
qualquer estabelecimento similar. 

Pena: reclusão de 3 (três) a 5 (cin
co) anos. 

Art. 8º. Impedir o acesso ou recu
sar atendimento em restaurantes, bares, 
confeitarias, ou locais semelhantes aber
tos ao público. 

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

Art. 9º. Impe
dir o acesso ou re
cusar atendimento 

ou ele prestação de 
serviços sem caráter 
fixo (vendedores 
ambulantes e moto
ristas de táxi , por 
exemplo). 

''Faltou inclusive em estabelecimentos 
esportivos, casa de 
diversões, ou clubes 
sociais abertos ao 
público: 

técnica legislativa, 

já que em 

4. A lei "Caó" 
Seguindo o 

comando inserto no 
artigo 5º, XLII da 
Constituição Federal 
de 1988, foi editada 
a Lei nº 7716, ele 05/ 
01/89, de autoria do 
Deputado Carlos 
Alberto de Oliveira 

alguns casos foram Pena: reclu
são de 1 (um) a 3 
(três) anos. ignorados soluções 

que a própria 
Alt. 10º. Im

pedir o acesso ou re
cusar atendimento 
em salões de cabe
leireiros, barbearias, 
termas ou casas ele 
massagens ou esta-

legislação anterior 

já tinha 

alcançado. " 

("Caó") - projeto de 
lei nº 668/88 -, que 
passou a considerar como crimes (e não 
mais "contravenções") os atos resultantes 
ele preconceitos de raça ou ele cor. Eis o 
texto da lei: 

Art. 1º. Serão punidos, na forma 
desta Lei, os crimes resultantes ele precon
ceitos de raça ou de cor. 

Art. 2º. (vetado) 
Art. 3º. Impedir ou obstar o acesso 

de alguém, devidamente habilitado, a qual
quer cargo da Administração Direta ou 
Indireta, bem como das concessionárias 
de serviços públicos. 

Pena: reclusão de 2 (dois) a 5 (cin
co) anos. 

Art. 4º. Negar ou obstar emprego 
em empresa privada. 

Pena: reclusão de 2 (dois) a 5 (cin
co) anos. 

Alt. 5º. Recusar ou impedir acesso 
a estabelecimento comercial, negando-se 
a servir, atender ou receber cliente ou com
prador. 

Pena: reclusão de 1 (um) a 3 (três) 

belecimentos com as 
mesmas fmalidacles. 

Pena: reclu
são de 1 (um) a 3 (três) anos. 

A.tt. 11º. Impedir o acesso às entra
das sociais em edifícios públicos ou resi
denciais e elevadores ou escadas de aces-
so aos mesmos: 

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

Art. 12º. Impedir o acesso ou uso 
de transpo1tes públicos, como aviões, na
vios, barcas, barcos, ônibus, trens, metrô 
ou qualquer outro meio de transp01te con
cedido. 

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

Art. 13º. Impedir ou obstar o aces
so de alguém ao serviço em qualquer ramo 
das Forças Armadas: 

Pena: reclusão de 2 (dois) a 4 (qua
tro) anos. 

Alt. 14º. Impedir ou obstar, por 
qualquer meio ou forma, o casamento ou 
convivência familiar e social. 

Pena: reclusão de 2 (dois) a 4 (qua
tro) anos. 
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Alt . 15º. (vetado) 
Art. 16º. Constitui efeito da conde

nação a perda do cargo ou função públi
ca, para o se1vidor, e a suspensão do fun
cionamento do estabelecimento particular, 
por prazo não superior a 3 (três) meses. 

Art. 17º. (vetado) 
Art. 18º. Os efeitos de que tratam 

os arts. 16 e 17 desta Lei não são automá
ticos, devendo ser motivadamente decla
rados na sentença. 

Art. 19º. (vetado) 
Art. 20º. Esta lei entra em vigor na 

data de sua publicação. 
A Lei 7716, de 5 de janeiro de 1989, 

que, assim como a Lei Afonso Arinos, tam
bém representa um marco na história da 
legislação penal antidiscriminatória brasi
leira, incidiu no principal defeito da Lei 
1390/51: sua casuística exacerbada. É 
ce1to que algumas práticas discriminatóri
as foram incluídas na nova legislação. En
tretanto, prefeliu tipificar as condutas em 
basicamente três núncles verbais (recusar, 
impedir e obstar), incapazes por si sós de 
açambarcar uma grande variedade de foa 
mas ele discriminação 9 , insistindo ain~ 
na explicitação de tais condutas discrimi
natórias, embora a expeliência secular já 
tivesse sido suficiente para demonstrar que 
a forma velada, dissimulada de racismo é 
talvez a mais corriqueira e devesse ser tam
bém coibida pela lei penal. Aliás, o texto 
oiigináiio da lei 7716/89 pouco acrescen
tou à anterior legislação (Lei 1390/51 com 
as modificações da Lei 7437/85). Aumen
tou o rol de condutas, sem que houvesse, 
na essência maior inovação. Faltou inclu
sive técnica legislativa, já que em alguns 
casos foram ignoradas soluções que a pró
ptia legislação anterior já tinha alcançado. 
Assim, por exemplo, se já entendêramos 
que o a.Jtigo 6º da Lei 1390/ 51 (com a re
dação dada pela Lei 7437/85), ao utilizar a 
fórmula genéiica "qualquer tipo de esa , 
belecimento comercial ou de prestação ~ 
se1viço" já tornalia dispensáveis os a.Jtigos 
3º e 5º da refe1ida lei a manutenção da
quela expressão, na Lei 7716/89 poclelia 
englobar, simultaneamente (já que se per
sistiu na inconveniente enumeração 
exaustiva), pelo menos 6 artigos (artigos 
5º, 6º, 7º, 8º, 9º e 10º). Da mesma forma, 
olvidou-se que a prestação de se1viço em 
qualquer mno das forças armadas consti
tui o exercício de cargo da administração 
direta (funcionalismo militai), o que oca
sionou a dispensável inserção de diferen
tes artigos (3º e 13º) que, embora tutelan
do o mesmo bem jurídico, comina.Jn pe
nas distintas (2 a 5 aJ10S, no caso do artigo 
3º, e 2 a 4 anos, na hipótese do a.Jtigo 4º), 
sinalizando o legislador uma menor 
reprovabilidade da prática disoiminatória 
obstativa do ingresso nas Forças Alma das, 
o que evidentemente não faz sentido. 

8 Com destaques nos trechos modificados e colchetes [ .. . ] quando houve supressão de parte do 
texto anterior. 

para arinos Também se propaga a idéia ele uma Dinamarca para os dinamarqueses, uma Suécia para os 
suecos, uma França só de franceses. No Sul do Brasil , defende-se a exclusividade da região para seus 
habitantes. Retoma-se, de ce1ta forma, o antigo conceito romano de bárbaro: aquele que não pertence 
ao Império e por isso não tem dire ito de usufruir de seu convívio e de seus benefício . 

9 A historiadora Maria Luiz Tucci Carneiro chega a denominar de "neo-racismo cultural" as 
novas formas ele discriminação verificadas no mundo contemporâneo: 

"No liminar elo ano 2000, novos fantasmas voltam a rondar a Europa e o Brasil. Desta vez, o 
racismo volta-se contra o estrangeiro, símbolo elo intruso ou invasor. A intolerância retoma sob nova 
forma, diversa daquela sustentada pelos nazistas nos anos 30 e 40 e que propunha o extermínio das 
raças imputas. Hoje fala-se numa Alemanha para os alemães e não mais, como antes, numa Alemanha 

Este é um racismo diferente daquele que norteou a escravidão colonial e o nazismo. O argu
mento agora utilizado não é a preservação de uma raça pura ou superior. Defender-se o direito que 
cada um tem de ser diferente, mas com um sentido discriminatório: cada um no seu lugar, cada povo 
em seu país. (Carneiro, obra citada, p. 51) 
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Espelhando-se, sob a sina narcísica, 
na Lei nº 1390/51, que cominava pena 
maior quando se tratasse de impedir o 
acesso a hotel ou estabelecimento 
congênere 10, a Lei 7716/89 previu penas 
muito diferentes para situações não tão 
díspares. Ora, embora possa ser justifica
da a maior gravidade da situação prevista 
no a1tigo 7º pelos efeitos práticos danosos 
que uma recusa a hospedagem acarreta 
(já que, abstraindo-se o efeito igualmente 
danoso do ato discriininatório, a vítima 
teria, em princípio, maibres transtornos na 
recusa à hospedagem que na recusa ao 
acesso a um restaurante ou a um bar), não 
nos pareceu aceitado o grande distancia
mento das penas cominadas: na hipótese 
dos hotéis, pena de reclusão de 3 a 5 anos 
e nos demais estabelecimentos comerci
ais, pena de reclusão de 1 a 3 anos, ou 
seja, a pena mínima de um tipo penal pas-
sa a ser a máxima de outro. · 

Como inovação, no rol de condu
tas tipificadas, a Lei 7716/89 incluiu o ato 
de "impedir o acesso às entradas sociais 

.am edifícios públicos ou residenciais e ele-
Wadores ou escada de acesso aos mesmos". 

Tentou, desta forma, abarcar uma forma 
co1Tiqueira de discrilninaçào. Entretanto, 
o equívoco da concepção casuística de 
uma lei dessa natureza acabou possibili
tando um efeito diverso do planejado, ou 
seja, quase que estimula a c1iatividade do 
agente discriminador à prática de ações 
análogas (não tipificadas), como forma de 
fugir à incriininação legal. Assim, por exem
plo, ao especificar "entradas sociais em 
edifícios públicos ou residenciais ou ele
vadores ou escadas de acesso aos mes
mos" (artigo 11), debcou sem proteção 
penal outras práticas discriminatórias pas
síveis de ocorrer nos mesmos "edifícios 
públicos ou residenciais". Aprofun-demos 
o exemplo: não haveria tipicidade penal 

- ra a conduta de um tresloucado síndico 
~1e determinasse que o uso do salão de 

festas do condomínio só seria permitido 
ao condôrnino de cor branca. Trata-se de 
uma ilustração eloqüente, a demonstrar 
que o caminho da enumeração exaus
tiva (por mais brilhante que seja o le
gislador) é completamente:inadequa
do em tema de discriminação racial.11 

Lamenta-se apenas que décadas ele 
ina plicação da Lei Afonso Alinos, por ques
tões afetas a sua estrutura e concepção, 
não tenham se1vido de lição na formula
ção de uma legislação complementar a 
uma Constituição que, pela p1in1eira vez 
em nossa história, reconheceu, de forma 
insofismável, a necessidade social de uma 
contundente e factível repressão às mais 
diversas práticas discriminatórias. 

5. Racismo e Liberdade de Mani
festação de Pensamento e de húonnação 

As alterações à lei 7716/89 
A Lei nº 8081, de 21 ele setembro 

de 1990, acrescentou à Lei nº 7716/89 o 
a1tigo 20, contendo este dois parágrafos. 
Posteriormente, a Lei nº 882, de 3 ele ju
nho ele 1994, acrescentou outro parágrafo 
(que passou a ser o 1º), cletenninando que 
os· prin1itivos parágrafos 1 º e 2º (introduzi
elos pela lei 8081/90) passassem a corres
ponder aos parágrafos 2º e 3º. Tais modi
ficações legislativas ocasionaram a seguinte 
redação ao a1tigo 20 ela Lei 7716/89: 

Art. 20º. Praticar, induzir ou incitar, 
pelos meios de comunicação social ou por 
publicação de qualquer natureza, a discri
Ininação ou o preconceito ele raça, cor, 
religião, etnia ou procedência nacional. 

Pena: reclusão ele 2 (dois) a 5 (em
co) anos. 

Parágrafo 1 º. Incorre na mesma 
pena quem fabricar, comercializar, distri
buir ou veicular sín1bolos, emblemas, or
namentos, distintivos ou propaganda que 
utilizem a cru;z: suástica ou gamada, para 
fins de divulgação 
elo nazismo . 

produção e a programação das emissoras 
ele rádio e televisão atenderão aos segum
tes princípios: IV - respeito dos valores 
éticos e sociais da pessoa e da família". 
Por outro lado, o artigo 3º da Constituição 
Federal elenca, entre os objetivos funda
mentais da República Federativa do Bra
sil: "IV -promover o bem de todos, sem 
preconceitos de origem, raça, sexo, 
idade e quaisquer formas de discrimi
nações." E, pa1ticularmente, em tema de 
discrüninação racial, não olvidemos do 
disposto no artigo 215 e parágrafo 1º da 
Constituição Federal: 

O Estado garantirá a todos o pleno 
exercício dos direitos culturais e acesso às 
fontes da cultura nacional, e apoiará e in
centivará a valorização e a difusão das ma
nifestações culturais. 

Parágrafo 1º. O Estado protegerá 
as manifestações das culturas popula
res, indígenas e afro-brasileiras, e das 
de outros grupos participantes do pro
cesso civilizatório nacional 

Não bastasse 
isso, o Brasil é signa

Parágrafo 2º. 
Poderá o juiz deter
minar, ouvido o Mi
nistério Público ou a 
pedido deste, ainda 
antes do inquérito 
policial, sob pena de 
desobediência: 

" ... em média, asiáticos e 
tário da Convenção 
para a eliminação de 
todas as formas ele 
Discriminação Racial 
(1965) 12 e fez incluir 
no artigo 4º, inciso 
VIII de sua Constitui
ção de 1988 o "repú
dio ao teiTOrismo e 
ao racismo" como 
um elos princípios 

brancos têm QI 

superior ao dos negros 

e que isso se deve a 

I- o recolhi
mento imediato ou a 
busca e apreensão 
dos exemplares elo 
material respectivo; 

fatores genéticos, pois 

as diferenças se 

mantêm mesmo em 
que regerão suas re

condições de igualdade !ações mternacionais, 
II- a cessação 

das respectivas trans
missões radiofônicas 

socioeconômicas, " 
o que legitima, sob o 
prisma constitucio-

ou televisivas. 
Parágrafo 3º. 

Constitui efeito ela condenação, após o 
trânsito em julgado ela decisão, a destrui
ção elo material apreendido. 

Art. 21 º. Esta Lei entra em vigor na 
data ele sua publicação. 

Alt . 22º. Revogam-se as disposições 
em contrário. 

Não temos dúvidas quanto à cons
titucionalidade elo a1tigo 20º ela Lei 7716/ 
89. Se é verdade que a Constituição Fede
ral, em seu a1tigo 5º, mciso IX, garante a 
"livre expressão da atividade intelectual, 
a1tística, científica e de comunicação, m
dependentemente ele censura ou licença11

, 

e o a1tigo 220 dispõe, por sua vez, que "a 
manifestação do pensamento, a c1iação, a 
expressão e a mformação, sob qualquer 
forma, processo ou veículo não sofrerão 

· qualquer restrição, obse1vaclo o disposto 
nesta Constituição", é também a Constitui
ção que assevera, no a1tigo 221, que "a 

nal, e até mesmo di
ante do Direito Inter
nacional Público, dis

posições penais como as insertas no aiti
go 20 da Lei 7716/89. 

Feitas tais considerações, chegamos 
aqui a um dos temas mais mtrmcados, 
palpitantes e atuais da realidade social e 
jurídica, profundamente relacionado ao 
objeto de presente trabalho. Ante a exis
tência de um tipo penal (a1tigo 20 da Lei 
7716/89), absolutamente compatível com 
o regime constitucional, é de se perguntar 
até que ponto, em que circunstâncias e a 
partir de quais parâmetros pode-se con
cluir que este ou aquele programa ou pu
blicação "praticaram, induziram ou incita
ram a discriminação ou preconceito de 
raça, cor, religião, etnia ou procedência 
nacional". A discussão foi travada nas pá
ginas do jornal Folha de São Paulo, entre 
novembro e dezembro ele 1994, a propó
sito ele dois episódios: O prin1eiro, relaci
onado a determmadas cenas da novela 

"Pát.Iia Mmha" (exibidas nos dias 02 e 03/ 
11), em que o personagem Raul Pelegri11i 
C vivido pelo ator Tarcísio Meira) profere 
os mais contundentes in1propérios cont.I-a 
outro personagem, Kennedy C vivido pelo 
ator Alexandre Moreno), demonstrando ele 
forma mais explícita possível (ou seja, por 
palavras) seu desprezo pela "raça negra", 
que tinha como mferior à "branca". O se
gundo, relacionado ao lançamento, nos Es
tados Unidos, em outubro ele 1994, do li
vro Tbe Bel! Curve 13, elo sociólogo Charles 
Murray e do psicólogo Richard Hernstem, 
cuja conclusão seria, ele acordo com o 
mesmo jornal, de que, "em média, asiáti
cos e brancos têm QI superior ao elos ne
gros e que isso se deve a fatores genéti
cos, pois as diferenças se mantêm mesmo 
em condições ele igualdade socioeco
nômicas", o que teria provocado a acusa
ção aos autores do livro de neonazistas. 14 

Com relação à polêmica travada em 
torno de nosso universo televisivo, diver
sos telespectaclores manifestaram seu re
púdio, mdividualmente e sobretudo atra
vés de representantes do chamado "movi
mento negro", como o lnstituto de Pes
quisas da Cultura Ne_g~-a , no Rio, o Geleclés/ 
SOS Racismo, de São Paulo, o Núcleo ele 
Consciência Ne_g~-a (que funciona na Uni
versidade de São Paulo) e a Pastoral do 
Negro (que atua em Santa Bárbar-a d'Oeste, 
no interior de São Paulo) 15, entendendo 
que as cenas da novela aguçavam o pre
conceito racial, não tanto pelos termos 
ásperos usados pelo personagem vilão da 
histó!ia, mas sobretudo pela passividade 
elo personagem negro humilhado 
(Kennedy), que não esboçou qualquer 
reação, o que se!ia um acinte à dignidade 
e à auto-estima ela comunidade negra e 
falia reforçar os este!iótipos e práticas dis
ciin1inatóiias. Foi notificado amda que o 
Grupo Geledés/SOS Racismo te1ia notifi
cado a emissão ele São Paulo, objetivando 
uma reabilitação moral elo personagem, 
sugelindo mclusive que o personagem 
humilhado "sofresse um processo ele cons
cientização11 por parte de outros persona
gens negros, que o fizessem perceber que 
fo1-a vítima ele preconceito e que cleve!ia 
brigar· por seus direitos, caso contrá.Iio ofe
receiiarn representação pa1-a que fossem 
oilninalmente processados. 16 Ademais, foi 
notificado que o ProcUI-ador Regional da 
República, Ricar·do Santos Po1tugal, te1ia 
determinado à Polícia Federal a abertUia 
ele mqué1ito contra os responsáveis pela 
novela, com base no artigo 20 da Lei 7716/ 
89. 17 

Por parte elos autores da novela, 
estes se posicionaram como vítimas ele um 
"atentado explícito à liberdade ele expres
são" 18

, realçando que o texto fora propo
sitalmente áspero, a fim ele provocar o 

10 Distinção que poderia ser entendida à luz elo conteJ>.1:o histórico em que a Lei Afonso Arinos 
surgiu , conforme já abordamos. 

11 ituação completamente diversa, por exemplo, da tipificação enumerativa na lei ele Tóxicos 
(6368/76). 

pública" . ("A Legislação Brasileira face às convenções e aos pactos internacionais. Questõe especiais: 
tortura , prostituição e racismo", in Revista elo Con elho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. 
Vol. 1, n2 5, jan/jul de 1995, p. 17-22). 

11 Luiza Nagib Eluf nos relata que o artigo I ele tal Convenção define "discriminação racial" 
como "qualquer distinção, exclusão, restrição ou preferência, baseados em raça, cor, descendência ou 
origem naciona l ou étnica que têm por objetivo ou efeito anular ou restringir o reconhecimento, gozo 
ou exercício, em um mesmo plano (em igualdade ele condição) ele direitos humanos e liberdades 
fu ndamentais no domín io político, econômico, social, cultural ou em qualquer outro domínio ela vida 

13 Editora Free Press. 
14 Folha de São Paulo, Caderno "Mais", edição ele 20/11/94, página 6-3. 
1
; Segundo o jornal FoU1a de São Paulo, Caderno "Nacional", edição de 07/ 1 9 , páginas 1-3. 

16 Jornal Folha de São Paulo ele 07/11/94 (Caderno "Folha Ilustrada", página 5-1). 
17 Jornal Folha de São Paulo de 17/11/94 (Caderno "Cotidiano", página 3-2). 



debate brasileiro sobre a questão do racis
mo e mobilizar os brasileiros contra a dis
criminação e que teria havido uma preci
pitação elas organizações ele preservação 
e valorização ela cultura afro-brasileira, na 
medida em que a novela ainda não teria 
acabado e que haveria uma espécie ele 
11justiça poética11 ao final. Tal opinião foi 
ainda compa~tilhacla por alguns aiticulis
tas elo jornal 19, por um representante elo 
chamado 11 movimento negro 11 ele São 
Bernardo elo Campo 20 e mesmo pelo sam
bista Ma1tinho ela Vila, que escreveu um 
a1tigo especial para o jornal paulista. 21 

Após muita polêmica, os autores 
acabaram por ceder aos protestos elas or
ganizações elo chamado 11movimento ne
gro11, resolvendo incluir na novela um diá
logo em que outra personagem negra (re
presentada pela atriz Zezé Motta) conver
sa~ia com 11Kennecly11 , conclamanclo-o a não 
calar-se diante elo preconceito racial. 22 

: 
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editadas novas leis e emendadas as já exis
tentes podem ter um efeito devastador, 
quase tão grave quanto a inexistência ele 
uma lei a respeito: a ünpunidade. A pro
pósito, o a1tigo 20 ela Lei 7716/89, embora 
pudesse ser legiilinamente invocado, em 
tese, para fundamentar uma denúncia con
tra os responsáveis pela criação e trans
missão do programa televisivo, sob a acu
sação ele indução ou incitamento ela d is
criminação racial, a verdade é que, uma 
vez formado o contraditório, todo o pro
cesso seria centrado na infindável discus
são sobre os reais objetivos elo autor: esta
ria realmente incitando a cliscrüninação 
racial ou (como já antecipado em sua de
fesa extraprocessual) estaria contribuindo, 
através do discurso exageradamente ríspi
do (quiçá caricatura!) elo vilão ela história 
para exatamente ridicularizar os racistas, 
chamando a atenção ela sociedade brasi
leira para a estupidez ela cliscrüninação 
racial? É óbvio que, na mais tênue dúvida 
ele seus verdadeiros propósitos, o autor 
ou os responsáveis pela transmissão da 
novela seriam absol-
vidos. 

Destarte, pen-

deriam ocupar o mesmo tempo e espaço 
da novela em que as cenas consideradas 
ele apologia à discriminação e ao precon
ceito foram veiculadas, a fim de fazer as 
colocações que entendesse convenientes, 
em relação à matéria ünpugnada. 

Por outro lado, não apenas na fic
ção que a invocação ele uma atitude 11poli
ticamente correta 11 às avessas pode ser 
empregada, como salvaguarda da liberda
de ele criação e como garantia da ünpuni
dacle em relação à acusação de qualquer 
tipo ele discriminação. O mundo evoluiu e 
como ele as argumentações e justificativas 
tornaram-se mais sofisticadas e sutis. 24 Se 
no final elo século passado e nas prin1eiras 
décadas deste século, cientistas expunham 
ela forma mais ostensiva suas teorias de 
cunho racista, centradas na antropologia 
física e num 11daiWinismo social11 25, assisti
mos hoje, sob o crepúsculo elo segundo 
milênio, o ressurgünento ele teorias fun
damentalmente semelhantes, porém 
revestidas por metodologias mais sofisti
cadas e justificadas com prudência e re-

seiva. É o caso, por 
exemplo , do livro 
lhe Bell Curve, cu-
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emprego do disposto no a1tigo 20, pará
grafo 2º da Lei 7716/89, que se refere à 
possibilidade de o juiz, ouvido o Ministé
rio Público ou a pedido deste, detem1inar 
a busca e apreensão do material ou cessa
ção das respec ti vas tran smissões 
radiofônicas ou televisivas até que (após o 
trânsito em julgado da decisão) seja o 
mateiial destruído. Existiria, a propósito, 
uma adequada motivação não apenas ju
rídica (à qual já nos reportamos) mas mes
mo científica. Vejamos: 

A UNESCO realizou em Atenas, a 
convite da Fundação Ateniense para os 
Dü·eitos do Homem, entre 30 de março e 
3 de abril de 1981, um colóquio dedicado 
ao estudo crítico de diferentes teorias 
pseudocientíficas que procuraram justifi
car o racismo e a disciimillação racial na 
era contemporânea. Ao final do evento, 

Consideramos o episódio positivo, 
para todas as pa1tes envolvidas, na medi
ela em que foi legitimamente reivindicado 
(por aqueles que se sentiram menospre
zados, em sua auto-estima étnica) o com
promisso constitucional de respeito, pelos 
meios ele comunicação, elos valores éticos 
e sociais ela pessoa e ela família. Além clis
so, restaurou a dignidade do próprio es
pectador, que não deve assistir impassível 
a quaisquer programas que entenda ofen
sivo a sua dignidade pessoal ou grupal ou 
que süva para incutir relações de violên
cia interpessoal. O espectador exige res
peito e deve ser respeitado, senão por 
valores de índole existencial, filosófica ou 
jurídica, ao menos por questões de ordem 
econômica, na medida em que o veículo 
(que necessita de índices crescentes ele 
aucUência desse mesmo espectador, para 
obter lucros) eleve, até por isso, respeitá
lo. Prova disso é que os autores (e a emis
sora) acabaram reahnente não apenas aten
dendo à reivindicação de líderes ele orga
nizações ela sociedade civil, como também 
foi antecipado, por um escritor da emisso
ra , seu compromisso ele, na novela seguin
te, criar um núcleo ele personagens ne
gros pe1tencentes à classe média. 23 

samos que, sem em
bargo do disposto no 
a1tigo 20 da Lei 7716/ 
90, devesse, de lege 
ferenda, ser alargado 
o exercício do dü·ei
to ele resposta, na Lei 
que regula a liberda
de de manifestação 
de pensamento (Lei 
5250/67), ele modo a 

"O mundo evoluiu e jos autores se utili
zam de uma argu
mentação pretensa
mente lógica, 11Cien
tífica11 e isenta na 
defesa de suas idéi
as racistas. Eventual 
exercício do 11direi
to de resposta11 , na 
hipótese do livro, 

os cientistas pa1ticipantes lançaram um 
manifesto ü1titulado de 110 Apelo de Ate
nas - A voz da ciência contra o racismo11, 
cujos 21 pontos merecem ser aqui inte
grahnente transcritos, sobretudo diante da 
perplexidade do jurista para lidar com -
justificativas pretensamente científicas, c• / 
mumente utilizadas para legiilinar o racis
mo travestido em manifestação da liber
dade de manifestação do pensamento: 

como ele as Os cientistas reunidos pela UNESCO 
lançain este apelo aos povos do mundo e 
a cada ser humano para que, em suas ati
tudes, em seu compo1tamento e em seus 
conceitos, se mspü·em nas conclusões se
gumtes, alcançadas pela ciência a respeito 
da questão racial: 

argumentações e 

justificativas 

tornaram-se mais 

sofisticadas e sutis. " 
1. As descobertas antropológicas 

mais recentes confirmam a unidade da 
espécie humana. 

O caso relatado se1ve como elo
qüente exemplo ele como a legislaçãó pe
nal que versa sobre a discrüninação racial 

- eleve ser fruto ele refletida, serena e 
nl. ultidisciplinar indagaçã o . O 
passionalismo e ü11provisação com que são 

garanili· às pessoas fí-
sicas, às sociedades 
civis e ao Ministéiio Público, vislumbran
do a apologia (direta ou indü·eta) da dis
Ciiminação ou do preconceito, através das 
mais variadas formas ele comunicação so
cial (e não apenas pelos jornais, peiiódi
cos ou empresas ele radiodifusão, a fun de 
adequar-se ao a1tigo 20 da Lei 7716/89), 
fosse assegurado o clü·eito de ocupar, às 
expensas elo responsável pela produção 
ou divulgação elo material, através do 
mesmo veículo, no mesmo espaço em que 
a matéria foi publicada ou transmitida, a 
fun de mostrar seu inconformismo, inclu
sive contestando seus fundamentos de 
modo pormenorizado. Na hipótese da 
novela, os órgãos da sociedade civil po-

18 Folha ele São Paulo ele 08/ 11/94 (Caderno "Folha Ilustrada", página 5-3) 
19 Conf. Hélio Guimarães, em anigo publicado na Folha ele São Paulo em 07/11/94 (Caderno 

"Folha Ilustrada", página 5-3) e Carlos Heitor Cony, em anigo publicado na Foll1a ele São Paulo, em 19/ 
11/94 (Caderno "Opinião", página 1-2). 

20 Aclomair Ogumbiyi, segundo a Folha ele São Paulo ele 07/ 11/94 (Caderno "Folha Ilustrada", 
página 5-3) 

21 Attigo publicado na Folha ele São Paulo ele 15/ 11/94 (Caderno "Folha Ilustrada", p. 5-3). 
22 Folha ele São Paulo ele 17/ 11/94 (Caderno "Folha Ilustrada", página 5-3) 
23 Conforme entrevista ele Silvio ele Abreu, concedida à Folha ele São Paulo em 10/ 11/94 (Cader

no "Folha Ilustrada", página 5-3). 
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·
1 Escreve Wieviorka , sociólogo francês, professor ela Universidade ele Paris-Dauphine e Diretor

Adjunto elo Centro ele At1álises e Inteivenção Sociológicas: 
"O racismo não assume necessariamente a forma ele violência direta , brutal - não é apenas 

homicida. A discriminação racial , a expressão ele preconceitos, a publicação ele textos doutrinários ele 
inspiração racista podem estar carregadas ele autêntica violência, mas não convém assimilá-las à violên
cia física dos jJogrons, linchamentos, ataques a imigrantes, assassinatos e atentados, que ora tencionamos 
analisar. [ ... ] A violência racista também depende ela· existência, ou não, ele forças polícias capazes ele lhe 

acarretaria, por 
exemplo, na utiliza
ção, pelas pessoas 

ou grupos que vislumbrassem, com justo 
motivo, a difusão de idéias discriminatóii
as, e às expensas da editora, dos mesmos 
espaços publicitários empregados na di
vulgação da obra para que fosse realizada 
a contra-propaganda. É até ele se refleili· 
sobre a viab ilidade de o comando 
legislativo (de lege ferenda) obrigar a edi
tora, em tais casos, a patrocinar a publica
ção ele outro texto (até mesmo novo livro) 
para que as teses ou argumentos expostos 
na obra impugnada fossem rebatidos e 
contrapostos. Mas isso talvez não fosse su
ficiente ou eficaz , pois , como afirma 
Felinto, aí 110 estrago já está feito. 11 26 Nesse 
ponto, adquire importância especial o 

2. A dispersão geográfica da espé
cie humana facilitou sua diferença racial 
sem no entanto afetar sua w1iclacle bioló
gica fundament:.:1l . 

3. Foi a partü· de características fíA 
cas aparentes que se fizeram tentativas P 
classificação da espécie humana com a 
preocupação de dar conteúdo objetivo ao 
conceito de raça. Mas esse conceito só 
pode se basear em características transmis
síveis, ou seja, não em paiticulaiiclades fí
sicas aparentes, mas nos fatores genéticos 
que as determinam. 

4. As técnicas da biologia permi
tem hoje o estudo desse fatores; elas evi
denciam uma diversidade genética maior 
do que se ünagma. 

conferir formas concretas ele organização e estruturação ideológica. Enquanto tais forças não existem ou 
se mantêm na clanclestiniclacle, também é possível haver violência - às vezes até bem real , mas, acima ele 
tudo, uma violência demonstrativa, que surge em manifestações repentinas e fugazes, em atos eventual
mente numerosos mas sem aparente princípio de unidade" . (Wieviorka, Michel. "As artimanhas do rads
mon CoiTeio ela UNESCO, Abril de 1993, ano 21, n2 4, edição em po1tuguês, p. 11-13). 

25 Lembrem-se não apenas aos estrangeiros Gobineau e Lombroso, mas elos bras ileiros Nina 
Rodrigues, Oliveira Viana, Cfmdiclo Mora, que expunham suas convicções sobre a hierarquização das 
raças humanas, tendo no patamar ela pirfunicle ele negros, e até formulavam políticas eugênicas, visando 
à salvação da humanidade. Veja-se, a propósito, Lilia Sd1warcz (obra citada, particularmente os capítulos 
5 e 6) sobre o pensamento "racista" de intelectuais elas Faculdades de Direito ele Recife e ele São Paulo, 
bem como elas Faculdades ele Medicina ela Bahia e elo Rio de janeiro, e Ma1ia Tucci Carneiro (obra citada, 
especialmente o capítulo que u-ata elo I<Icismo na Era Vargas). 

26 Mgumenta Marilene Feli..nto: 
"Todas essas manifestações ele ordem I-acista são tipica investida ela ideologia nazi-fascista que 

põe a biologia, a genética, a se1viço elo I<Icismo clouuinário. ào são novas, mas sabem acre centar uma 
pesada carga negativa ao estima ele inferioridade ela I<IÇa negra . O estrago está feito. E parece que era isso 
que se pretendia. Qornal Folha ele São Paulo, Caderno "Mais", edição ele 13/11/94, p. 6-3). 
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5. Essa diversidade se manifesta 
em geral por diferenças muito maio
res entre as estruturas genéticas de 
dois indivíduos de uma mesma popu
lação do que entre as estruturas gené
ticas medianas de duas populações. 
Essa verificação torna possível qual
quer defmição objetiva e estável das 
raças humanas e por conseguinte reti
ra dessa palavra grande parte do seu 
sentido biológico. 

6. Quaisquer que sejam as diversi
dades verificadas, a biologia não permite 
absolutamente o estabelecimento de uma 
hierarquia entre os indivíduos e as popu
lações, uma vez que nenhum gmpo hu
mano possui um patrimônio genético cons
tante. Em nenhuma situação causal se pode 
passar, sem cometer arbitrariedade, da ve
rificação de uma diferença para a afirma
ção de uma relação superioridade-inferio
ridade. 

7. A cada ser humano corresponcle 
uma combinação genética única entre as 
inumeráveis combinações possíveis. 

A 8. O homem desenvolveu a cultu
W , o que permitiu à espécie humana adap

tar-se aos diferentes meios ecológicos e 
transformá-los em função de suas necessi
dades. 

9. A preponderância ela cultura cria 
a especificidade da espécie humana e reti
ra qualquer sentido às explicações elo com
pottamento humano baseadas unicamen
te no estudo elo compottamento elos ani
mais. Nada permite atribuir às diferen
ças genéticas as variações dos compor
tamentos coletivos. 

1 O. Entre as características essen
ciais do homem a atividade intelectu
al ocupa lugar privilegiado. Para carac
terizar essa atividade, algumas discipli
nas criaram técnicas de mensuração. 

11. Criadas para comparar indi
anos dentro de uma mesma popula
~o, essas técnicas não podem por de
finição ser utilizadas para comparar 
populações entre si. 

12. Com maior razão ainda, todo 
julgamento de valor sobre as capaci
dades intelectuais desse ou daquele 
grupo baseado nessas medidas é des
tituído de qualquer fundamento. 

13. A complexidade da inte~ção 
entre os fatores biológicos e os fato

- res culturais retira qualquer sentido à 
questão das partes respectivas do ina
to e do adquirido. 

14. É inadmissível, e sem ne
nhum fundamento do ponto de vista 
científico, utilizar resultados de testes 
psicológicos e principalmente o quo
ciente de inteligência para fins de os
tracismo e de discriminação racial 

15. Nada nas ciências sociais 
permite afirmar que o racismo é um 
comportamento coletivo que fatalmen
te surge quando dominam certos tipos 
de relações sociais entre os grupos ét
nicos diferentes. A pluralidade e a co
existência de culturas e de raças em 
muitas sociedades são a forma mais 
feliz de enriquecimento recíproco dos 
povos. 

16. O racismo, que tem muitas 
feições, é um fenômeno complexo no 
qual intervêm muitos fatores - econô
micos, políticos, históricos, culturais, 
sociais e psicológicos. Somente uma 
ação sobre esses fatores pode permi
tir um combate eficaz ao racismo. 

17. O racismo é freqüentemente um 
instmmento em mãos ele certos gmpos 
para afirmar seu poder político e econô
mico, sendo os casos mais graves o 
apartbeid e o genocídio. 

18. O racismo consiste também em 
negar que certos povos têm uma história 
e em desconhecer suas contlibuições ao 
progresso da humanidade. 

19. Se a análi
se quantitativa dos fe
nômenos sociais per-

certezas, mas espírito crítico e perma
nente correção de rumo. A luta contra 
o racismo em todas as suas formas re
quer ampla participação dos cientis
tas nessa difusão, graças principalmen
te ao conjunto dos sistemas educacio
nais e dos meios de informação. 

22. Convém portanto que os ci
entistas, independentemente das dife
renças e das divergências que os sepa
ram, se esforcem por conservar em 
seus trabalhos e em suas conclusões a 
objetividade necessária para que esses 
trabalhos e essas conclusões não sir
vam de pretexto para falsificações e 
interpretações que prejudiquem os 
homens. 27 [gtifamos] 

A maior divulgação de tais princí
pios, balizadores permitirão o pronto re
púdio, até mesmo pelo leigo (mas de bom 
senso) dos argumentos dúbios de parcela 
da comunidade científica que, sob a cou
raça de uma hermética e impenetJ·ável ar
gumentação científica, acaba, indiretamen
te, legitimando, por fás ou por nefas, a 
11seriedade11 ou 11cientificidade" de uma pes-

quisa nitidamente ra
cista , como a relaci
onada ao livro Tbe 

mite esclarecer a re
flexão sociológica e 
econômica, pode 
também servir a fms 
ele exclusividade e de 
segregação. A aplica
ção de quotas, de li
mites ele tolerância, 
ele numents clausu:S 
sobre base étnica ou 
racial eleve ser de
nunciada quando vi
ole os princípios fun
damentais elos direi
tos humanos. Há me
didas legítimas que 

" ... as deficiências Best Cu.1ve. Daí a ne
cessidade imperiosa 
ele os operadores do 
Direito alarga rem 
seus horizontes de 
estudos, não se res
tringindo apenas à 
matéria intrinseca
mente jutídica, pois 
a aptiorística rejeição 
do instrumental 
interdisciplinar im
possibilita uma me
lhor fundamentação 
das causas jurídicas 

técnicas de todas elas 

têm representado, 

históricamente, um 

entrave para a efetiva 

tutela penal dos atos 

atentatórios ao . 
princípio da isonomia 

constitucional. " 

podem ser aplicadas 
para compensar da-
nos infligidos a gmpos desfavorecidos. 

20. Participar da ciência é assumir 
grande patte das responsabilidades quan
to ao futu ro social dos contemporâneos. 
Face ao racismo, essa responsabilidade 
implica opções políticas e étnicas. Toda 
pesquisa científica, sobretudo em ci
ências humanas e sociais, deve se ba
sear no respeito à dignidade humana 

21. O reconhecimento dos ris
cos que certas aplicações da ciência 
acarretam para a humanidade deve 
conduzir não a uma oposição à ciên
cia, mas ao contrário - a difundir na 
opinião pública uma atividade verda
deiramente científica; isto é, uma ati
vidade que não é de acumulação de 

(na espécie, a exis
tência de justa causa 
para a aplicação da 

medida cautelar prevista no artigo 20 da 
Lei 77716/89, diante da publicação de um 
livro, nas de Tbe Bell CU17Je no Brasil). 

6. Conclusão 
Da análise da principal legislação 

penal relativa aos atos de racismo edita
das no Brasil desde 1951 28

, percebe-se 
que as deficiências técnicas de todas elas 
têm representado, históricamente, um en
tJ-ave para a efetiva tutela penal dos atos 
atentatórios ao princípio da isonomia cons
titucional. Realçamos a necessidade de 
uma nova legislação, com tipo penal 
aberto 29, ante a impossibilidade de 
uma enumeração exaustiva das condu
tas a serem incriminadas, mormente 
considerando-se o surgimento 

diuturno das mais diversas e sofistica
das formas de discriminação. A propó
sito, apenas como provocação ao debate 
dos possíveis caminhos rumos à edição 
de uma legislação penal que viabilize, efi
cazmente, a punição dos atos de racismo 
30, terminaríamos essa exposição com a 
apresentação da seguinte proposição le
gislativa (evidentemente sujeita a aper
feiçoamentos, até porque estamos convic
tos de que a codificação de temas desta 
natureza exigem a assistência, ao legisla
dor, de uma assessoria interdisciplinar): 

Art. 1º. Considera-se crime de ra
cismo quaisquer ações ou omissões, in
clusive as perpeti-adas atJ-avés dos meios 
de comunicação de massa e de tele
infonnática, que possam ocasionar a dis
tinção, discriminação, exclusão, restlição, 
rejeição, seleção ou preferência, de pes
soa ou grupo de pessoas, com base em 
sua etnia, cor da pele, descendência, sexo, 
orientação sexual, estado civil, idade, situ
ação, origem social ou econômica, religião 
ou em qualquer outros fatores congêneres, 
que possam impedir, restringir ou dificul
tar o reconhecimento, gozo ou exercício 
(em um mesmo plano material de igual
dade) de quaisquer direitos ou que pos
sam causar danos de ordem material ou 
moral. 

Pena: Reclusão de 3 a 10 anos e 
multa. 

Parágrafo único: Se o crime for pra
ticado mediante grave ameaça, aumenta
se a pena em 1/4. Se praticado com o 
emprego de violência, aplica-se cumulati
vamente a pena a esta corninada. 

Att . 2º. Poderá o juiz determinar, 
ouvido o Ministério Público ou a pedido 
deste, e à vista de quaisquer elementos 
idôneos , de orde m documental ou 
argumentativa, apresentados pelo reque
rente em apoio a seu pedido: 

I- a busca e apreensão dos exem
plares do material utilizado na prática do 
racismo; 

li- a cessação elas tt-ansmissões ele
tJ·ônicas, a suspensão ou proibição elo ato 
público. 

Art. 3º. Aplicam-se, no que for com
patível com esta lei, as disposições da lei 
que regula a liberdade de manifestação do 
pensamento e de infonnação. 

Att. 4º. Não contitui crime de racismo, 
nos termos desta lei, quaisquer condutas re
lacionadas a eventuais políticas compensató
rias (discriminação positiva), desde que am
paradas em legislação espeáfica, que objeti
va a garantir a isonomia material a cettas pes
soas ou grupos de pessoas. 

ELIEZER GOMES DA SILVA e 
NONEI SFOGGIA 

Promotores de justiça do Estado do Paraná 

27 Assinaram o "apelo" ele 03/04/81, 20 cientistas ele todo o mundo, nas mais diversas áreas, 
entre elas M. G. WALD, elos Estados Unidos, Prêmio Nobel ele Medicina. 

28 Excluímos da análise, por absoluta falta ele espaço, no presente trabalho, a análise das Leis 
8313/91 e 9029/95 e o próprio parágrafo 1º elo artigo 20 ela Lei 7716/89. 

29 Nesse sentido também se pronunciam Luiz Vicente Cernicchiaro e Paulo José da Costa j r. 
(Direito Penal na Constituição. 3a edição, São Paulo, Saraiva, 1995, p. 248. 

30 Segundo seu conceito amplo, como o esboçado por Albe1t jacquarcl: 

po. Esse grupo pode ser definido em função de critérios bastante diverso : cor da pele, idioma, 
religião, patrimônio genético ou patrimônio cultural. Daí ser mais exato falar de racismos elo que ele 
racismo. Mas para fundamentar esses racismos seria necessário precisar, por um lado, como os ho
mens podem ser classificados em categorias relativamente homogêneas e distintas entre i e, por outro 
lado, como uma escala ele valores pode ser e tabelecida entre essas categoria . Em outras palavras, 
seria preciso defini r primeiro as 'raças' para depois hierarquizá-las". ("Ciência, pseudociência e racis
mo" in Correio ela UNESCO, ed ição em português, julho ele 1981, ano 9, n2 7, p.24). 

"Ser 'racista' significa menosprezar alguém pelo simples fa to ele pertencer a determinado gru-



Reus Sacra 
Res Est 

H á advogados que clamam contra a pa
lavra réu, como há o caso daquele 

defensor que faz queixa contra o promo
tor pelo uso do adjetivo indigitado, nas 
suas razões: ... "o indigitado autor do de
lito" ... Porém, a palavra é de pura cepa 
latina , embora no Direito Romano tenha 
duplo sentido, para designar tanto o au
tor como o acusado na ação. Por outro 
lado, não é verdade que o promotor seja 
inimigo do réu. Só para quem vê de fora, 
a luta que o promotor trava é dirigida 
contra o réu. Mas não é, não! O réu é 
apenas seu infeliz agente, 9 crime na sua 
concretude. Mas é o crime como social 
disease que o MP se propõe a dar com
bate incessante. Já dizia o humaníssimo 
Roberto Lyra que o promotor é que é o 
verdadeiro amigo do réu, pois se a sua 
missão é combater o crime, ele o faz vi
sando também alcançar a redenção do ho
mem criminoso e reconquistá-lo para a 
vida social. E é com este preâmbulo que 
queremos homenagear a pessoa do réu, 
transcrevendo o belo soneto do nosso 
inesquecível Serafim França: 

RÉU 

Ei-lo, curvado assim sobre o banco 
infamante. 
Da patuléia exposto ao rancor e ao 
tripúdio. 
Analiso-o inteiro - o olhar duro, o 
semblante . 
ríspido, e, ao derredor, esse tom de 
repúdio. 

Não lhe move o processo em seu 
rigor. Estuda-o embora o acusador 
com o verbo empolgante. 

. E eu penso: quantas vezes a existência 
é um prelúdio 
de ventura e, depois, torna-se o abis
mo hiante. 

Os juízes ali estão , atentos ao libelo. 
A lógica retalha a prova - é um 
escalpelo , 
E eis a dúvida, alfim - a culpa ou a 
inocê ncia? 

Mas ao réu infeliz, que importa o 
veredicto? 
Deus raivou no seu ser, o destino está~ 
escrito . 
J á um inflexível juiz o julgou: a cons
ciê ncia. 

M ·U Vf·lf?iNitti'·'·'·' m Ut,)W.ip>Y:?@,I 
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AVULSAS 

A Associação Cearense do Ministério Público e CONAMP promovem em Fortaleza-CE, de 8 a 13 
de dezembro, no Imperial Othon Palace Hotel, o II Congresso do Ministério Público da Região 
Nordeste, adotando como tema central a avaliação da atuação <;lo MP e de sua identidade social e 
perspectivas para o futuro. Os interessados em participar do evento deverão fazer contato com Êxito 
Ltda, fone/ fax (085) 262-1433 e 234-7752. 

Dos dias 2 a 4 de dezembro o Congresso Internacional de Direito Público, promovido pela 
Universidade de Miami e entidades nacionais de estudos e ensino jurídico, na Flórida - EUA, cujo 
tema central versa sobre o estudo comparado entre a ordenação jurídica brasileira e anglo-americana, 
a cargo de conferencistas brasileims e noite-americanos, estes mediante tradução simultânea. O 
programa inclui um pacote turístico com saída do Brasil em 30 de novembro e que se estende até o 
dia 8 de dezembro, incluindo passeios a Orlando e a Disney World (Magic Kingdom). Informações e 
inscrições com qualquer representante da Meltour Tour Operator ou pelo fone (081) 465-6262. 

Os interessados fiquem atentos à realização do Congresso Mundial de Direito Processual, pre
visto para o primeiro semestre de 1997, em Recife-PE. O evento é programação do Instituto Pan
Americano de Direito Comparado e da Universidade Federal de Pernambuco, além de outras entida 
des congêneres. 

A Corporate Services American Express oferece a oportunidade da aquisição do cartão American 
Express em condições exclusivas, devido a parceria que passou a manter com a APMP, corresponden
te à isenção da taxa de inscrição e o pagamento deUS$ 9,00 de anuidade, em duas parcelas conver
tidas em real. Basta fazer sua solicitação ao Sr. Frederico Maliotto, na secretaria da sede social €la. 
APMP. 

Teve início dia 24 último, nas dependências da PUC, nesta capital, o concurso de ingresso na 
carreira do MP paranaense, com a realização da prova preambular, versando sobre temas jurídicos, 
em geral, e 'questões da língua portuguesa. As inscrições somaram 2.141, mas compareceram real
mente 1.796 candidatos, que concorrem a apenas 9 vagas iniciais, embora durante o transcurso das 
provas esse número seja bem mais atraente, devido a previsão de que, nesse período, sempre ocorre 
uma movimentação maior nos quadros da instituição. Vencida essa primeira etapa os concorrentes 
passam a se submeter às provas escritas, já aprazadas para 16 a 20 de dezembro, incluindo o pró 
feriado do dia 19 (data da emancipação política do Estado). A banca de exame está constituída 
Procurador-Geral Olympio de Sá Sotto Maior Neto, nas disciplinas de Direito Constitucional, Adminis
trativo e Legislação do Ministério Público; pelo Corregedor-Geral Aguinaldo Santa Tereza Borges 
Vieira, em Direito Penal; pela procuradora Sâmia Saad Gallotti Bonavides, em Direito Processual Civil; 
pelo promotor Marco Antonio Teixeira, Processo Penal; e, pelo advogado Luis Edison Fachin, em 
Direito Civil e Comercial. 

Torneio Sul-Brasileiro do MP 
A APMP .~romove entre os dias 13 a 15 de dezembro o torneio sul-brasileiro de futebol suíço, 

com a participação, já confirmada, dos colegas dos estados do Paraná, São Paulo, Santa Catarina e Rio 
Grande do Sul. As disputas abrangem duas modalidades esportivas: força livre, com atletas de idade 
inferior a 40 anos, e Master, correspondendo os jogadores de mais idade. Já foi constituída a comissão 
técnica encarregada da programação das atividades e seleção dos atletas paranaenses, constituída dos 
colegas João Francisco de Assis e Valdecir Guidini (Maringá), Leonildo Grota e Antonio Winkert 
(Londrina), Acir Bueno de Camargo (Foz do Iguaçu), Danilo de Lima e Hélio Airton Lewin (Curitiba). 
As partidas serão disputadas na chácara da APMP, em Curitiba, ocasião em que oconerá a inaugura
ção do novo campo de futebol. O sucesso da iniciativa e o intento de contribuir para uma política de 
maior aproximação da classe, através de suas associações congêneres, irá certamente levar à progra
mação de um futuro torneio nacional de futebol suíço, reunindo o maior número possível ,de repre
sentantes de todo o Brasil. É o que se pretende fazer. Finalmente, a comissão técnica informa que em 
face desse torneio, a última rodada do campeonato paranaense, para a definição final dos campeões 
será disputada apenas no início do próximo semestre, provavelmente em fevereiro em Curitiba. 
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Crime e Pecado 
~ 

E fascinante observar como os conceitos 
de crime e pecado estão ligados, 

ombreados, através dos tempos. Tão próxi
mos estão entre si, que fica difícil estabelecer 
a existência de um separado do outro. O gran
de problema surge quando, ou pelo teólogo, 
ou pelo legislador, esses dois conceitos se con
fundem num só, de modo que já não se esta
beleça a natureza _distinta de cada um. 

Segundo a Teologia, a primeira trans
gressão (=pecado) ocorrida na terra foi a de
sobediência ao ordenamento divino, uma vez 
que o Criador havia estabelecido normas de 
conduta aos primitivos moradores do Éden. 
A desobediência do homem à norma divina 
acarretou-lhe como pena a expulsão do para
íso. Até aqui, e estamos, cronologicamente, 
nos tempos mais remotos da 

tiJela humana sobre o plane-

reprovabilidade social ou punibilidade pelo 
Estado. 

A título de exemplificação, examinemos, 
panoramicamente, o crime de adultério. É evi
dente que ná muito tempo deveria ter sido su
primido do rol dos ilícitos penais, uma vez que 
a sua tipificação, no atual C.P.B., foi muito ques
tionada, sendo tal conduta uma das que mais 
reclamam pela discriminação. Com o advento 
da recente Lei nº 9.278, de 10/ 05/ 96, ficou mais 
acentuado o abismo existente entre a norma 
penal incriminadora e os valores morais e soci
ais vigentes. Vejamos: logo no att. 1 º da Lei nº 
9.278/96, para reconhecimento da entidade fa
miliar, de uma convivência duradoura, pública 
e contínua entre uma relação adulterina (por 
exemplo, homem separado de fato que convi-

ve com mulher solteira, 
tecnicamente há o adultério, 

fa, não se cogita de crime, 
mas, unicamente, de pecado. 
Nessa linha de pensamento, 
o primeiro crime conhecido 
foi um homicídio. Caim ma
tou Abel. A partir desse mo
mento, o homem passou a 
ver que há condutas que vão 
muito além da censurabili
dade divina, atingindo a sua 
própria espécie, necessitan
do, portanto, de um trata
mento diferenciado de seu 

" ... só se justifica na lei 

penal a tipificação de 

mas a recente lei abriga e pro
teje essa realidade tão comum 
no Brasil de hoje). Obsetve, ain
da, que a nova Lei nº 9.278/ 
96 não estabeleceu como di
reitos e deveres dos conviven
tes a fidelidade recíproca (exis
tente apenas no inciso I, do 
art. 231 , do Código Civil, no 
tocante ao casamento), que é 
um dos substratos jurídicos, 
para a tutela do casamento, 
através ela tipificação do adul-

adultério por razões 

eminentemente 

religiosas, ligadas à 

idéia de pecado, mas, 

inexoravelmente 

dissociadas da prática 

social vigente ... " 
grupo, a fim de evitar o ani
~ilamento de sua raça. Nes
• estágio, a sanção pelo de-

lito está estritamente ligada à concepção de 
vingança que, com o passar dos tempos, irá 
desembocar na tão conhecida Lei de Talião. 
Sem pretender esgotar o tema com minúcias 
(pois esse não é o escopo deste artigo) , nota
se que o homem tentou, ao longo dos sécu
los, aprimorar o seu Código de conduta, numa 
constante modificação dos prece itos 
definidores da vida em sociedade. Ocorre que 
as mudanças sociais são mais dinâmicas que 
a lei, criando-se, assim, grandes dificuldades 
aos intérpretes e aplicadores da norma, na 
tentativa de dirimir o distanciamento entre a 
realidade social cricundante e a abstração nor
mativa positivada. Seja como for, a verdade é 
que se convive, hodiernamente, com fatos tí
picos e antijuridicos que, no nosso alcance, 
estão mais afetos à Religião que ao Direito. 
Não há razão de existir na Lei Penal Substan
tiva crime como adultério e outros que, por 
sua origem, trazem uma acentuada carga d_e 
religiosidade (atrelada à idéia de pecado), mas 
pouco, para n ã o dize r n a da, de 

tétio. Em resumo, só se justi
fica na lei penal a tipificação 
elo adultério por razões emi-

nentemente religiosas, ligadas à idéia ele peca
do, mas, inexoravelmente dissociadas da práti
ca social vigente, sendo assim, imerecida tal con
duta de regulamentação pelo Direito Penal, ele
vendo estar exclusivamente voltada à sanção 
civil, não penal. 

No mundo de hoje, as leis penais têm que 
ser as mais avançadas possíveis. Há determina
elas condutas que imprescinclem da 
descriminação, enquanto que outras precisam 
de ser tipificadas. Estamos à porta do ano 2000, 
mas o nosso Código Penal é o mesmo de meio 
século atrás, com pequenas modificações. Al
guns pontos da Patte Geral (que aliás já foi re
formada em 1984) já merecem ser revistos. No 
que pertine à Parte Especial, temos que ter co
ragem para descriminar algumas condutas e 
tipificar outras mais complexas e atuais, para 
que o nosso ordenamento jUiidico não perma
neça ultrapassado e em descompasso com a 
vida dinâmica de nossos cidadãos. 

IVANILSON PAULO 
Promotor de Justiça 

Aniversariantes 
do Mês 

01 
J o ube rt Gon zaga Viei ra 

Wilson Francisco F. dos San tos 
02 

Ma ria Esp e ri a Costa Moura 
03 

Adrian a Grega de O livei ra Car neiro 
04 

Ma rcela M a rinho Ro drigu es 
Eduardo Me llo Chaga Lima 

05 
Ma reio Sa rraceno Loyola P into 

06 
Danilo d e Lima 

07 
Olga Maria Brue l M arques 

os 
Paulo Ce sar Mila ni de Moura 

09 
Luiz Antônio Machado da Cos ta 

Josapha t Porto Lona Cle to 
Marle n e J. d a Motta Armilia to 

10 
Celita Alva re ng a Be rto tti 

Luiz Fe rna ndo Ca rta Pre ta 
José Américo P e nteado d e Ca rvalho 

11 
Viviane Cristina Fernandes Fe rre ira 

Nelsino Mo UI·a de Olive ira 
12 

Fra ncisco Soare s Dias F ilho 
1.3 

Alta ir Domingue s d e O live u·a 
Ma uro Tode schini 

Bortolo Const ante Escorsim 
Elieze r Gomes d a Silva 

14 
Edwi Va z d e Ca mpos 

Leon e l C unha 
Pe dro W a lte r To rrezan 

15 
Clóvis Teixeira 

16 
Arlete Ehlke C aldas 

17 
Oly mpio d e Sá So tto M a io r Neto 

18 
Jorge Guilhe rrne Monte n egr o eto 

19 
Neme sio Fa u s to P e niche 
Murilo José Dig ia c o rno 

G a brie l Lus tosa N ogu e ira 
20 

Otton Luis Raffo So u za 
22 

Ca rla M o r e tto Maccarini 
23 

Irineu Moreira Batista F ilho 
Cibe!Je Cristina Fr e itas d e Re se n de 

Sandra Regin a Koch 
Ro b e rto Moelltn .a nn G o n çalves Barros 

Auré lio José Aggio 
24 

L o nidas Silva N e to 
Valdir N a talino da ilva 

25 
Maria Nata lina N . Magalh ães Sa n taro a 

26 
Lúc ia Inez G iacomitti An d rich 

27 
A ntônio de Jesu 

28 
Fábio Andr G u a ragni 

Luiz Rob r to ele V. Pedroso 
Cassio Roberto Chastalo 

Arion Rolim Pereira 
3 0 

Lú ia Helena agbani Teixeira 
31 

Altair Pissaia 
H ' lio Airton Lewin 
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Com o Banestado Visa você tem o máximo de vantagens 
e multiplicidade de funções. Tudo o que o seu cartão bancário 

faz (saques, transferências, consultas, pagamentos, etc) 
mais os benefícios do sistema de crédito Visa. 

Uma exclusividade dos Clientes Banestado. 

Você conta com a qualidade dos serviços Banestado 
e o reconhecimento Visa- a marca mais aceita no Brasil 

e no mundo. São mais de 11 milhões de estabelecimentos, 
em 247 países ~ sendo 280 mil só no Brasil, lugares onde o símbolo 

·visa garante o seu bom atendimento. 

No lançamento, o Banestado Visa lhe dá mais uma grande VanG\gem: carência 
de 60 dias para o início do pagamento da anuidade e parcelamento em 3 vezes. 

Procure sua agência Banestado. 
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t\últiplos funçõ~s, __ múltiplos r~olizoçõ~s. 
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