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NOTAS INTRODUÇÃO

Todas as ações e decisões tomadas pelo ser humano são diretamente influenciadas
por fatores que estão fora do radar da consciência. Portanto, acreditamos que a igualdade
de todos os seres humanos talvez não seja suficiente para impedir de agir,
inconscientemente, de forma discriminatória. Hoje, temos a consciência da existência do
preconceito e esperamos apresentá-los de que, infelizmente, o problema não é só nosso, é
uma problemática em conjunto.

Existe uma probabilidade é muito provável que você, caro leitor, também tenha
preferências raciais em favor dos brancos, ainda que não tenha consciência disso. Esse tipo
de discriminação está presente em cerca de 80% de pessoas brancas e até mesmo em
cerca de 50% de pessoas negras (ARONSON & OUTROS, 2015; MYERS, 2014). É
exatamente isso, na nossa sociedade, o preconceito é a regra e atinge até mesmo as
vítimas do próprio preconceito.

Nosso intuito é, ao longo dessas linhas, explicar um pouco sobre o racismo, injúria
racial, e o entendimento sobre o crime de injúria racial que era prescritivo e passa ser
imprescritível. Tencionamos também ensaiar algumas ideias sobre como o Direito pode ser
mobilizado para combater a discriminação por qualquer tipo de preconceito, indicando
algumas fontes de pesquisa que podem ser úteis à compreensão do problema. A ideia é
tentar desenvolver um sistema de responsabilidade civil fazendo com que pessoas que
cometam esse tipo de crime sejam punidas adequadamente, e que a injúria racial seja algo
tão grave quanto o racismo.

A QUESTÃO RACIAL SOBRE O OLHAR DA HISTÓRIA DO DIREITO NO BRASIL

Falando um pouco sobre história do Brasil, especificamente a escravidão,
imaginamos um início logo quando o Brasil foi descoberto, portugueses em solo brasileiro
adentram com uma moeda de troca, os negros. Os negros, que já haviam de ser
comercializados e vendidos em solo Africano como spoiler de guerra, agora, trazidos para
um no ciclo de comercio, ciclo esse que, portugueses haviam descoberto (BIBLIOTECA
NACIONAL, 1999).

Nessa nova rota de comercio, imagina-se que, milhões foram trazidos, sendo a
moeda de troca na época, imagina-se também, a quantidade de corpos negros afundados
em águas na rota de moeda de troca. Caso você adentre um pouco mais, a escravidão está
além, não conseguimos mensurar realmente uma data especifica que nos revele o começo
da escravidão.

Assim surgiu o Racismo Antinegro, que condenava além da cor negra a inferioridade
cultural. Em 1856 Joseph Arthur de Globineau na publicação do seu livro “Moral and
intellectual diversity of races”, passa a dar validade “científica” a ideologia racista e a
superioridade da raça branca, porque os brancos eram destinados a governar sobre os
demais povos.

Foram as teorias de Globineau que tiveram grande influência no desenvolvimento e
nas políticas racistas da Europa, especialmente adaptadas aos interesses nazistas. A África
passou a sofrer durante séculos uma espoliação de traficantes de escravos, pelos governos
europeus. Essa moeda troca foi evoluindo com o tempo, e essa evolução trouxe algo



chamado, racismo, discriminação racial. E a ideia de raça vai sendo produzida e
reproduzida ao longo da história e por meio de um processo político. O fato é que
naturalizamos o racismo de um modo que ele não aparece diante de nós como problema, e
quando aparece ele é notado como algo externo daquilo que já estamos fazendo há muito
tempo. Nisso, a educação é o papel essencial na reprodução do racismo. Racismo e raça é
algo que não podemos imaginar como algo alheio em nossas vidas, na nossa profissão.
Não podemos descartar a educação, trazendo o papel do racismo na educação. O Direito
faz parte dessa educação. Não existe racismo e raça sem Direito.

A ideia de raça não tem o mesmo significado ao longo da história, não tendo o
mesmo sentido há depender dos locais e culturas, contexto que esse termo é utilizado
levando em consideração o conceito de raça, como explica Hall (2003).
“Raça” é uma construção política e social. É a categoria discursiva em torno da qual se
organiza um sistema de poder socioeconômico, de exploração e exclusão – ou seja, o
racismo. (HALL, 2003, p. 69).

Quando falamos de raça não mencionamos apenas o negro, o indígena, o branco
também tem raça, mas o branco é uma raça cuja principal característica é não ter raça, o
branco nunca será racializado, é algo universal. Raça é uma questão absolutamente
vinculada ao contexto histórico, podendo ser superado, nenhuma luta é em vão. Ser
racializado é responder pelo seu grupo, trazendo consequências absurdas na vida das
pessoas que são descriminadas, no ponto de vista social, econômica e também de saúde,
fazendo com que o negro acerte há todo instante para permanecer naquele determinado
lugar.

Raça não é algo que deve buscar explicação, raça não explica nada, foi criada para
gerar confusões, separação. Sentido de raça que inicia-se no século XVI na modernidade,
é uma classificação de seres, seja de animais, seja seres humanos. No iluminismo ganha
um outro sentido e no século XIX ganha um sentido científico. Raça como conhecemos é
um fenômeno da modernidade.

Modernidade caracteriza várias coisas, é capitalismo, é iluminismo, é racionalidades
e também coisas que pertencem dentro dessas características, incluindo escravidão.
Modernidade é um pacote de desgraças. Dentro desse pacote vem junto escravidão,
colonialismo, raça, vem o Estado, o Direito, a educação. A peculiaridade desse tipo de
organização social que então se instaurava no período colonial – uma sociedade “agrária na
estrutura, escravocrata na técnica de exploração econômica, e híbrida na sua composição”
(Freyre, 2000, p. 79), que viria a imprimir sua marca na conduta, ideais, atitudes e moral
sexual dos brasileiros mesmo findas a escravidão e a monocultura. Por meio da raça
podemos estabelecer e justificar meios de intervenção, de controle.

Uma das primeiras medidas tomadas por Estados racistas, África do Sul, Estados
Unidos, eles impedem casamento inter-racial, se permitir casamento inter-racial você
quebra a narrativa da raça, começa uma mistura de raça e não havendo possibilidade de
estabelecer formas de controles. A questão racial não é uma questão só moral, é questão
política, econômica, tornando raça uma tecnologia de poder, raça é história e poder.
Falando de política e poder, é falar de conflito. Não existe maneira de entrar no assunto de
raça sem ser crítico.

O racismo é um processo onde as condições da desigualdade racial vão sendo
reproduzidas, social e historicamente, política e economicamente. Continuando a partilhar
com o pensamento de Rosemberg (1998), os negros, pretos e pobres ganham menos que
os brancos. A maneira que as pessoas pagam tributos no Brasil o racismo continua,
violentamente, as pessoas que mais pagam tributos no Brasil são os pobres, e essas



pessoas continuam sendo pobres porque pagam esses tributos de formas desproporcional,
o rico possui meios para o não pagamento de tributos, possuem a sua disposição uma série
de tecnologias para fugirem dos tributos, fazendo com que exista um sistema na reprodução
do racismo. O racismo é um mecanismo que utiliza do sistema de reprodução de condições
subjetivas e objetivas.

Quando falamos de subjetivas, falamos de educação, necessita de um sistema
educacional racista para reproduzir as condições subjetivas do racismo, na história do Brasil
demonstra isso de maneira convincente. A escola foi o meio possível para se introduzir de
maneira absolutamente eficaz um mito da identidade nacional, capaz de transformar mentes
e ações, pensamos que será também, por meio dela, que se obterá a desconstrução do
referido mito, conforme descrito num documento lançado em 2004, as Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico Raciais e para o Ensino de
História e Cultura Afro-Brasileira e Africana no intuito de corroborar com a aplicabilidade Lei
Nº 10.639/2003.

A educação constitui-se um dos principais ativos e mecanismos de transformação de
um povo e é papel da escola, de forma democrática e comprometida com a promoção do
ser humano na sua integralidade, estimular a formação de valores, hábitos e
comportamentos que respeitem as diferenças e as características próprias de grupos e
minorias. Assim, a educação é essencial no processo de formação de qualquer sociedade e
abre caminhos para a ampliação da cidadania de um povo. (BRASIL, 2004, p. 7).

A atuação de uma escola sobre o desenvolvimento de um indivíduo deveria ser, de
maneira tal, que ele pudesse atuar em uma sociedade buscando agir em busca de objetivos
coletivos concretizando dessa forma, o sentido mais amplo da Educação. A questão racial,
esteve em pauta nas ideias dos grandes pensadores do Brasil, explicita ou implicitamente.

O Estado é uma instituição necessária para reprodução das condições estruturais da
sociedade, existe uma luta pela hegemonia, tornando o racismo antes de tudo uma
estrutura social, assim como a desigualdade, algo não criado pela instituição, a instituição
reproduz as práticas que levam para a desigualdade. Essa diferença é importante para não
deduzir que o fim do racismo está na reforma das instituições, um exemplo que o racismo
acaba no momento da política de cota, isso não acaba com o racismo, dependendo de
como seja feito o racismo continua tranquilamente.

Na perspectiva de Geledés (2013) o racismo é também, uma ideologia presente no
desenvolvimento e aplicação de políticas públicas, nas estruturas de governo e nas formas
de organização dos Estados, alcançando pessoas e grupos. Sua complexidade é tal que
atua nos campos culturais, políticos e éticos. Se começarmos a pensar que racismo é algo
separado da educação, não iremos conseguir superar o racismo, não vamos conseguir
fazer política, a transformação que não se dá aos métodos educacionais, as grandes
transformações são políticas, é pensar e viver em um horizonte, na qual, poderemos aplicar
nossos métodos educacionais. É importante inclusive para demonstrar, desde que a gente
entenda que fazemos parte do problema.

RACISMO E INJÚRIA RACIAL NAS PELA ÓTICA DAS NORMAS BRASILEIRA

Racismo, diferentemente da injúria racial, é algo que uma raça comete contra outra
raça, e impeça que a pessoa exerça seus direitos, impede que seus direitos sejam
resguardados. Para saber a diferença de racismo ou de injúria racial, utiliza-se um exemplo
no futebol, na qual torcedores lançaram para dentro do campo diversas bananas no sentido
do jogador brasileiro Daniel Alves, na sua passagem pelo Barcelona. Quando uma pessoa



chama a outra de macaco a intuição dela é ofender a dignidade ou o decoro desta pessoa,
usando elementos de raça e de cor, como se raça tivesse mais do que uma, que não seja a
humana. Perante a lei, todos somos iguais.

No crime de racismo existe um elemento muito forte que é quando se percebe que
algum direito daquela pessoa está sendo impedido de ser exercido em decorrência das
características: raça, cor, religião, etnia etc. Por exemplo, a pessoa é impedida de adentrar
em um restaurante, impedida de entrar em um elevador, impedida de prestar um concurso,
impedida de acessar algum serviço público, pelo fato de ser negra, branca, ruiva, por ser
muçulmana etc. Desse modo, é possível identificar e fazer essa separação. É importante
ressaltar que no crime de injúria aquela determinada pessoa é ofendida diretamente. No
racismo, a ofensa não é contra aquela determinada pessoa, mas é contra a uma
coletividade inteira, um grupo. Tornando um crime mais grave.

No crime de injúria racial, o artigo 140 do Código Penal retrata o crime de injúria
racial como sendo aquele onde há ofensa diretamente na dignidade ou decoro de alguém,
explicando que o ofensor nesse caso utiliza de alguns elementos para que se caracteriza a
injúria racial em si, dentre eles a raça, cor, etnia, religião, origem, condição de pessoa com
deficiência ou pessoa idosa (BRASIL, 2020). A pena para esse tipo de crime varia em torno
de três anos de reclusão e multa. No crime de racismo com uma amplitude maior.

Na Constituição Federal de 1988, especificamente no artigo 4º inciso VIII,
caracteriza o repúdio ao racismo como um princípio norteador das relações internacionais
do Brasil, além disso, no artigo 5º inciso XLII da Constituição Federal, cita que o crime de
racismo é um crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão. No crime de
racismo essa conduta torna-se tão grave, tão horrível, que foi criada uma lei especial, com o
intuito de regular diversas condutas que o caracterizam como racismo (BRASIL, 2020). É a
lei 7.716 de 1989. Essa lei traz praticamente em todos os seus artigos, diversos crimes que
são caracterizados como crimes de racismo. O artigo 20 dessa lei é o mais emblemático.
Nesse artigo constitui crime de racismo praticar, induzir ou incitar a discriminação ou
preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Dificilmente uma pessoa é
presa por racismo, pelo fato da lei possuir “brechas”.

Uma das razões para a concentração excessiva de casos de injúria racial sobre
aqueles envolvendo o tipo penal de racismo é a dificuldade da identificação na delegacia do
destinatário final da ofensa ou do ato discriminatório como uma coletividade. Assim, cabe
um questionamento na criminalização do racismo, mesmo que prevista em lei, esteja de fato
cumprindo com sua proposta na prática. Diante dessas práticas serem frequentes na
sociedade, ainda não foi possível solucioná-las e puni-las devidamente, mesmo existindo e
com as disposições constitucionais do inciso XLII. Consequentemente, a criminalização do
racismo prevista na Constituição Federal Brasileira significa que é uma obrigação do Poder
Legislativo disponibilizar mecanismos que concretizem a criminalização desse tipo de
conduta, por meio de leis infraconstitucionais.

Desse modo, é importante o entendimento das diferenças entre racismo e injúria
racial, e da inclusão de discriminações em relação à gênero, orientação sexual, religião,
raça ou etnia como sendo crimes racistas.

CRIME DE INJÚRIA RACIAL PRESCRITIVO PARA IMPRESCRITÍVEL

Recentemente houve uma modificação de entendimento dos tribunais superiores
brasileiro, que transformou a injúria racial em um crime imprescritível. O Plenário do



Supremo Tribunal Federal decidiu que o crime de injúria racial configura um dos tipos
penais de racismo e é imprescritível.

Nos crimes imprescritíveis, existe uma impossibilidade de perseguição eternamente,
não cabe ao Ministério Público escolher quando irá denunciar alguém, pelo fato da
legislação impõe a prescrição, e a prescrição ocorre por esse decurso do tempo, evitando
que o acusador tenha a possibilidade ou evitando que alguém seja condenado e tenha
executado uma pena a qualquer tempo. Esse é o fundamento da prescritibilidade, previsão
de que os crimes como regras são prescritíveis.

Nos crimes imprescritíveis, a denúncia pode acontecer a qualquer tempo, não existe
limitação. Se uma pessoa com 18 anos praticou um crime imprescritível ele pode ser
denunciado em qualquer momento da vida. A Constituição Brasileira no artigo 5º retrata os
diversos direitos e garantias fundamentais. Especialmente tomando cuidado em seus
incisos XLII, XLIII e XLIV, ao caracterizar certos crimes, considerando diferenciados, no
âmbito de serem mais danosos dentro da sociedade (BRASIL, 2020).

Os nomeados crimes inafiançáveis indicam que não haverá possibilidade ao
pagamento da fiança para que a pessoa acusada de cometer um dos crimes do rol
correspondente responda em liberdade. O racismo está incluso.
Entretanto, nos crimes imprescritíveis são todos aqueles sobre os quais não cai a chamada
prescrição como citado acima, prazo esse, que não haverá possibilidade de acionar a
justiça para julgar o crime. Extingue-se a pretensão de direito, devido à inércia da outra
parte. Nos crimes imprescritíveis, não há esse prazo, independentemente do tempo após o
cometimento do crime ocorra o ajuizamento da ação penal, ainda será válida. Dentre eles o
racismo.

NOTAS CONCLUSÃO

Em meio ao tema ora aventado, andou bem a Suprema Corte Brasileira quando
equiparou o crime de injúria racial ao de racismo no tocante à prescritibilidade e à
inafiançabilidade. Os ministros do STF caracterizaram que a injúria é uma forma de
discriminação que se materializa de forma sistemática, deixando claro a configuração do
racismo. Essa decisão é acertada em diversos aspectos. A Constituição estabelece como
um dos objetivos fundamentais da República a promoção do bem-estar de todos, sem
preconceitos origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.

No artigo 4º, a norma constitucional rechaça que qualquer ato de racismo possa
ocorrer, dando-lhe a conduta como imprescritível e inafiançável. Decisão que possui o poder
de contribuir para reprimir esse tipo de conduta e é um importante avanço para combater
quaisquer tipos de preconceitos. A prática de injúria preconceituosa traz em sua
composição uma conduta do indivíduo que pressupõe a alusão a determinadas diferenças,
prestando ao ataque à honra, à imagem alheia e à violação de direitos constitucionais,
ferindo diretamente a dignidade da pessoa humana.

Na injúria racial e no crime de racismo existe o emprego de elementos
discriminatórios baseados na raça para a violação, o ataque e a supressão de direitos
fundamentais do ofendido. O tratamento com prescrição até então cedidos ao crime era
algo usado como argumento para não punir os autores de injúria racial.
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