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Dos Crimes Tipificados no Brasil:
Racismo
Constituição Federal de 1988
A Constituição da República de 1988 definiu, em dois
artigos, questões relativas ao Racismo.
No Título I “Princípios Fundamentais”, artigo 4º,
esclarece que a República Federativa do Brasil rege-se
em suas relações internacionais por uma série de
princípios, sendo uma delas o repúdio ao racismo.

Art. 4º A República Federativa do Brasil rege-se nas
suas relações internacionais pelos seguintes princípios:
VIII - repúdio ao terrorismo e ao racismo;
Em continuidade, no Título II “Dos Direitos e Garantias
Fundamentais”, Capítulo I “Dos Direitos e Deveres
Individuais e Coletivos”, artigo 5º, elucida que todos são
iguais perante a lei e, por isso, torna a prática do
racismo crime inafiançável e imprescritível.

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do
direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:
XLII - a prática do racismo constitui crime inafiançável e
imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da
lei;
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Dos Crimes Tipificados no Brasil:
Racismo
Lei de Crimes Raciais
Mas o que tipifica o delito de racismo? Quais são as
ações que um agente criminoso realiza para se
enquadrar neste crime?
Como a própria Constituição estabeleceu, estes
esclarecimentos são feitos por lei específica. E esta
legislação não demorou muito para ser sancionada e
entrar em vigor. Em janeiro de 1989 a Lei nº 7.716 foi
publicada, entrando em vigor no mesmo dia.
Logo no artigo 1º da Legislação já se verifica que “serão

punidos os crimes resultantes de discriminação ou
preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência
nacional”.
Em outras palavras, qualquer manifestação, com o
intuito ofensivo ou discriminatório, em desfavor de raça,
cor, etnia, religião ou procedência nacional, será
considerado crime de racismo.
Existe uma confusão, por parte da sociedade, quanto à
compreensão desta legislação, por ser conhecida com
Lei de Crime Racial. Há quem não compreenda a sua
abrangência além da questão racial, como também ao
âmbito da religião, etnia ou procedência nacional.
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Dos Crimes Tipificados no Brasil:
Racismo
Inicialmente, a redação deste artigo reconhecia como
delitos raciais apenas as ações resultantes de preconceitos
de raça ou cor.
Alteração Legislativa – Ampliação do Delito

E em 1997, através da Lei nº 9.459, ocorreu uma alteração
legislativa que determinou a inclusão das questões de
etnia, religião ou procedência racial.
O motivo de tal alteração se dá pelo fato da legislação ter
como bem jurídico a ser protegido a Dignidade da
Pessoa Humana e não apenas as questões relacionadas à
cor da pele ou a raça, a despeito da Legislação ser
conhecida como Lei de Crime de Racismo.
Entende-se que a tipicidade desta lei é ampla, assim como
o bem jurídico que se busca proteger, por isso a inclusão de
ações delituosas de preconceitos e discriminações
cometidas também contra etnias, religiões ou procedências
nacionais, se tornou necessária após a publicação da Lei.
Inclusive, é importante ressaltar que recentemente, em
2019, ocorreu um importante julgamento no Supremo
Tribunal Federal (STF) no qual foram enquadrados nesta
Lei, através do julgamento da Ação Direta de
Inconstitucionalidade por Omissão (ADO) nº 26 e do
Mandado de Injunção (MI) nº 4733, os crimes de
homofobia e transfobia.
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Dos Crimes Tipificados no Brasil:
Racismo
A maioria do STF, neste julgamento, reconheceu que o
Congresso Nacional encontrava-se em mora com a
sociedade adiando análises de Projetos de Lei que
definiriam o enquadramento da homofobia e da
transfobia como crimes no Brasil.
Ressalta-se que estes delitos, à época do julgamento,
encontravam-se em alta, sendo que em maio de 2019,
foi apresentado pelo Grupo Gay da Bahia (GGB), no site
da instituição (grupogaydabahia.com.br) informando
que o Brasil registra uma morte por homofobia a cada
23 horas, conforme consta em reportagem do G1.
(Fonte:
g1.globo.combrasil-registra-uma-morte-porhomofobia-a-cada-23-horas).
Exemplos de Crimes de Racismo
Por isso, hoje, o crime de racismo é considerado uma
ação de discriminação em desfavor de um grupo social,
devido à sua raça, cor, etnia, religião, origem ou
orientação sexual.
Como método de facilitação do entendimento seguem
exemplos de delitos de racismo:

1) Proibir pessoas de entrarem em um estabelecimento
devido à cor de sua pele;
2) Negar vagas de empregos a candidatos devido à sua
orientação sexual;
7

Dos Crimes Tipificados no Brasil:
Racismo
3) Recusar-se a atender clientes em estabelecimento por
causa de sua crença religiosa, etc.
É importante elucidar que o delito de Racismo,
diferentemente do crime de Injúria Racial (próximo
capítulo) não é cometido contra um número determinado
de pessoas, mas sim contra um grupo social
específico.
Ou seja, para que o delito de racismo seja cometido o
ofensor não se dirige a uma pessoa em específico e lhe
profere ofensas relacionadas à sua raça, cor, etnia,
religião, origem ou orientação sexual; mas sim a de um
grupo em questão.
O ofensor pode até cometer o delito de racismo quando
estiver em conversa com uma pessoa específica, porém a
ofensa que ele proferir é o que definirá se será um crime
de racismo ou de injúria racial.

Como por exemplo:
1) Se um ofensor se dirigir a outra pessoa proibindo-a de
entrar em um estabelecimento com as palavras: “em
meu restaurante não entra ‘pessoa de cor’”, ele estará
cometendo o crime de racismo, porque o seu ato
ofendeu um grupo social específico.
2) Se o ofensor se dirigir a outra pessoa chamando-o de
um animal específico com o intuito ofensivo à sua
raça, essa pessoa cometeu o delito de injúria racial.
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Dos Crimes Tipificados no Brasil:
Racismo
Este delito possui duas características extremamente
importantes e relevantes: ser inafiançável ou
imprescritível.
Crime Inafiançável
A primeira questão diz respeito à Fiança que pode ser
paga, em alguns casos, quando o agente criminoso é
preso em flagrante, ou seja, cometendo o delito ou logo
após cometê-lo.
No caso do delito de racismo a Constituição de 1988
(artigo 5º, inciso XLII) definiu que este crime é
inafiançável. Isso significa que o agente que for preso
por ter cometido o delito, logo após este ter ocorrido,
sem ter passado, ainda, pelo processo legal de uma
Ação Penal, não poderá realizar o pagamento de uma
fiança para ser solto e responder Processo Penal em
liberdade.
Crime Imprescritível

Já a segunda questão diz respeito à Prescrição
relacionada a um crime. O Código Penal prevê, no
artigo 109, que ocorrerá a prescrição de um delito se
antes da ocorrência do trânsito em julgado da Ação
Penal o tempo do processo, em sua forma ativa, atingir
o previsto em lei.
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Dos Crimes Tipificados no Brasil:
Racismo
Em outras palavras, ocorrendo a prescrição, conforme
previsto na legislação, o Estado deve proferir uma
sentença de absolvição do Acusado do delito, mesmo se
houver provas cabais de que este foi o agente
criminoso.

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a
sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110
deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa
de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a
doze;
II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior
a oito anos e não excede a doze;
III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a
quatro anos e não excede a oito;
IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a
dois anos e não excede a quatro;
V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um
ano ou, sendo superior, não excede a dois;
VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a
1 (um) ano.
Essa previsão legal existe para forçar o Estado, através
do Órgão Julgador, a não manter uma Ação Penal
contra um indivíduo ativa para sempre. Esse tipo de
definição legal busca a efetividade e celeridade do
Julgador em suas ações contra um indivíduo que possa
ter cometido algum delito.
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Dos Crimes Tipificados no Brasil:
Racismo
No caso do delito de Racismo, sendo este imprescritível,
significa que ocorrendo um caso de racismo, a Ação
Penal relacionada a este não terá o seu tempo contado
nos termos do artigo 109 do Código Penal (CP).
Em verdade, o processo penal de um caso de racismo
poderá durar mais de quarenta anos para ser finalizado
e, sendo o agente criminoso condenado, este deverá
cumprir a sua pena, independentemente do tempo em
que o processo levou para ser finalizado.
Penas dos Crimes de Racismo
A pena para delitos de racismo previstas na Lei nº
7.716/1989 podem variar de um a cinco anos de
reclusão, a depender da gravidade do delito cometido.
Todos os crimes de racismo que podem ser cometidos
estão elencados nos artigos 3º ao 14 da referida lei.
Exemplo de crime previsto:

Art. 3º Impedir ou obstar o acesso de alguém,
devidamente habilitado, a qualquer cargo da
Administração Direta ou Indireta, bem como das
concessionárias de serviços públicos.
Pena: reclusão de dois a cinco anos.
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Dos Crimes Tipificados no Brasil
Injúria Racial
O CP prevê em seu artigo 140, parágrafo 3º, o crime de
Injúria Racial, que consiste na ofensa à honra
decorrente de atos relacionados à raça, cor, etnia ou
religião.
Como dito anteriormente, para que o ato de um ofensor
se configure como crime de injúria racial este deve ser
cometido contra um número determinado de
pessoas.

A Lei nº 12.033/2009 alterou a classificação do crime de
Injúria Racial, ao incluir à redação do artigo 145 do CP o
parágrafo único, determinando que o referido crime
deverá ser processado mediante o oferecimento de
representação da vítima, isso porque este crime é de
Ação Penal Condicionada à Representação da
Vítima.
Diferentemente do crime de racismo, em crimes em que
a Ação Penal encontra-se condicionada a uma
manifestação da vítima, é imprescindível que o
oferecimento da denúncia venha acompanhado da
representação do ofendido, de maneira que fique
expressa a vontade deste em prosseguir com
uma Ação Penal em desfavor do autor do delito.
Este é um delito que atualmente vem sendo muito
recorrente em nossa sociedade. Corriqueiramente ouvese falar ou lê-se uma matéria de jornal reportando um
ocorrido deste tipo.
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Dos Crimes Tipificados no Brasil
Injúria Racial
Nos últimos tempos escuta-se mais sobre ocorrências
de ações violentas ou insultuosas, principalmente no
meio esportivo.

Inclusive, vê-se também um aumento de ações na
justiça criminal neste sentido, a despeito de ainda haver
uma falta de conhecimento da própria vítima sobre a
necessidade de representação do ofendido, por escrito,
contra o ofensor.
Penas dos Crimes de Injúria Racial
A pena deste delito é de um ano de reclusão, no
mínimo, podendo chegar até a três anos, mais o
pagamento de uma multa.
Da Prescrição e da Fiança

Diferentemente das previsões legais quanto ao crime de
racismo, no caso da injúria racial, não há previsão legal
que defina que não cabe fiança para quem cometeu o
delito, bem como que este será imprescritível.
Logo, as previsões da legislação penal se aplicam aos
casos deste tipo de delito.
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Dos Crimes Tipificados no Brasil
Injúria Racial
Contudo, vale ressaltar que existe julgado do Superior
Tribunal de Justiça (STJ), AREsp nº 686.965/DF,
decidindo por considerar o delito de injúria racial como
imprescritível, por entender “que esse crime, por

também traduzir preconceito de cor, atitude que
conspira no sentido da segregação, veio a somar-se
àqueles outros, definidos na Lei 7.716/89, cujo rol não é
taxativo”.
Dosimetria de Pena
Com relação a qualquer delito sempre existem dúvidas
relacionadas a circunstâncias que possam agravar ou
atenuar a pena; bem como causas de aumento e
diminuição de pena.
Se tratando de crimes raciais, as definições de
dosimetria serão as mesmas de qualquer outro delito.
Quando acontece uma Condenação Criminal, ou seja, o
indivíduo que foi acusado de ter cometido um crime é
de fato condenado por esse, é proferida por um
Magistrado uma Sentença Penal Condenatória que
deverá apresentar o que é chamado de Dosimetria da
Pena.
Neste momento, o Juiz deverá seguir uma linha de
raciocínio que é dividida em três etapas: a 1ª é a da
fixação da pena-base, que significa que o Juiz deve
14

Dosimetria de Pena
1ª Fase – Circunstâncias Judiciais
definir a qual crime a pessoa será condenada e se há
alguma qualificadora ou circunstâncias judiciais a serem
consideradas.
Essas Circunstâncias Judiciais estão elencadas no
artigo 59 do Código Penal, que são: à culpabilidade, aos

antecedentes, à conduta social, à personalidade do
agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências
do crime, bem como ao comportamento da vítima,
estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para
reprovação e prevenção do crime.
Logo, para que o Magistrado defina a pena-base
daquele caso concreto ele deverá verificar o crime
cometido e se estas circunstâncias acima são favoráveis
ou não ao indivíduo que será condenado.
Por exemplo:
O Crime de Injúria Racial (artigo 140, §3º do CP) é uma
qualificadora do delito de Injúria simples, ou seja, a
pena do primeiro será menor que a do segundo, já que
o primeiro delito é menos grave.
Em uma sentença de condenação por Injúria Racial o
Juiz já considerará que a pena tem que ser de reclusão
de um a três anos e multa.
Com isso em mente, ele analisará as circunstâncias
judiciais, se forem todas favoráveis ao réu, a pena
provavelmente será definida no mínimo legal (um ano
de reclusão); se forem desfavoráveis, a pena será
definida mais próxima do máximo legal (três anos de
reclusão).
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Dosimetria de Pena
2ª Fase – Agravantes e Atenuantes de Pena
Definida a pena-base, o Magistrado
fase da dosimetria, onde serão
existências de circunstâncias
agravantes de pena (artigos 61, 62

parte para a 2ª
consideradas as

atenuantes

e 65 do CP).

e

As circunstâncias atenuantes (que diminuem a
pena) devem ser consideradas antes das agravantes. O
artigo 65 do CP possui um rol taxativo do que pode ser
considerado:

I - ser o agente menor de 21 anos, na data do fato, ou
maior de 70 anos, na data da sentença;
II - o desconhecimento da lei;
III - ter o agente:
a) cometido o crime por motivo de relevante valor social
ou moral;
b) procurado, por sua espontânea vontade e com
eficiência, logo após o crime, evitar-lhe ou minorar-lhe
as consequências, ou ter, antes do julgamento,
reparado o dano;
c) cometido o crime sob coação a que podia resistir, ou
em cumprimento de ordem de autoridade superior, ou
sob a influência de violenta emoção, provocada por ato
injusto da vítima;
d) confessado espontaneamente, perante a autoridade,
a autoria do crime;
e) cometido o crime sob a influência de multidão em
tumulto, se não o provocou.
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Dosimetria de Pena
2ª Fase – Agravantes e Atenuantes de Pena
Por determinação da súmula 231 do Superior Tribunal
de Justiça (STJ) se no momento de aplicação das
atenuantes de pena, esta já estiver abaixo do mínimo
legal, não caberá conduzi-la para uma redução abaixo
do mínimo.
As situações que podem agravar a pena, previstas
nos artigo 61 e 62 do CP são diversas, como: ser o
agente criminoso reincidente no crime; ter o crime sido
cometido por motivo fútil, para facilitar ou assegurar a
execução de outro delito; se tiver sido cometido contra
ascendente, descendente, irmão ou cônjuge; com abuso
de poder; entre outros que estão dispostos no rol
taxativo dos artigos acima descritos.
Vale ressaltar que assim como no caso das
Circunstâncias Judiciais, a legislação não fixou
parâmetro de aumento ou redução da pena, restando
essa fixação baseada e influenciada por entendimentos
doutrinários e jurisprudenciais, sendo completamente
subjetivo ao caso que estiver sendo julgado.
Definida a pena nesta segunda fase, deve o Magistrado
finalizar a dosimetria da pena em sua 3ª e última fase,
com a aplicação de eventuais causas de diminuição ou
aumento de pena.
Para crimes da Lei nº 7.716/1989 só há uma previsão
de agravante específica, a do artigo 6º, parágrafo único.
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Dosimetria de Pena
3ª Fase – Causas de Diminuição e Aumento
de Pena
Diferentemente as circunstâncias judiciais, atenuantes
ou agravantes de pena, a análise e aplicação das causas
de diminuição e aumento de pena estão previstas pela
legislação penal.
Continuando com o exemplo do Delito de Injúria Racial,
supondo que a pena-base se manteve no mínimo legal,
já que as circunstâncias judiciais foram todas favoráveis
ao acusado; bem como não existiram causas atenuantes
ou agravantes de pena; quando da 3ª e última fase da
dosimetria, a pena se encontra em reclusão de um ano.
Pois bem, uma causa que pode aumentar a pena de um
delito como este é a prevista no artigo 141, inciso III do
CP: a pena será aumentada de um terço se cometida

“na presença de várias pessoas, ou por meio que facilite
a divulgação da calúnia, da difamação ou da injúria.”

Ou seja, supondo que o crime foi cometido através de
uma rede social, onde há fácil meio de acesso de outras
pessoas ao conteúdo exposto, essa pena terá que ser
aumentada em um terço, passando a ser de um ano e
quatro meses de reclusão.
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Dosimetria de Pena
3ª Fase – Causas de Diminuição e Aumento
de Pena

Um exemplo de causa de diminuição de pena é o crime
que foi tentado, ou seja, o agente não conseguiu
finalizar o seu ato criminoso por algum impedimento
alheias à vontade dele (artigo 14, inciso II do CP).

No caso de crimes tentados a pena deverá ser
diminuída de um a dois terços, que será definida pelo
Juiz que estiver aplicando a pena.
Importante apontar nesta fase que, diferentemente da
2ª fase, o Magistrado não precisará se manter dentro
dos limites mínimos legais de pena para a definição da
pena final, não havendo aqui imposição da súmula 231
do STJ.
Isso porque a súmula só se refere a circunstâncias
atenuantes e não a causas de diminuição de pena.
Sendo assim, se houver causas de diminuição de pena
que definam essa abaixo do mínimo legal, o Magistrado
deverá defini-la dessa forma.
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Dia da Consciência Negra - 20 de Novembro
No Brasil é celebrado o dia da Consciência Negra no dia
20 de novembro. Essa data foi estabelecida em 2003
como meio para instigar a reflexão sobre a inserção do
negro na sociedade brasileira.
A data foi escolhida por ser o dia atribuído à morte do
Zumbi dos Palmares, reconhecido como um dos maiores
líderes negros que existiram no Brasil, responsável pela
luta pela libertação do povo negro contra o sistema
escravista existente no país à época.
Essa data é um marco importante para o Brasil, porque
apesar de não vivermos mais um sistema de escravidão,
temos em nossa sociedade reflexos enormes sobre este
período que retratam a desigualdade social, divisões de
classe, ausência de igualdade social e, infelizmente,
ainda muito preconceito racial entre os brasileiros.
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