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RESUMO 

O presente trabalho trata do tema acerca do combate ao racismo com ênfase na Lei 

7.716 do ano de 1989, que defende o certame do desprezo negro no Brasil. Sendo 

assim o objetivo central do trabalho é analisar a lei citada anteriormente que garante a 

defesa dos negros da sociedade e averiguar a eficiência e ineficiência da mesma. 

Sendo assim, foram lidos e estudados grandes autores, que auxiliaram na escrita desse 

artigo, utilizando a metodologia da pesquisa bibliográfica de caráter qualitativo e 

descritivo. Por isso conclui-se que o resultado alcançado é que a lei citada no trabalho 

tem grande valia, pois defende e auxilia no combate ao racismo no Brasil, na qual 

passa por diversas transformações, porém o legislador constituinte garantiu igualdade 

para todos os indivíduos, independentemente da sua cor ou raça.   
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ABSTRACT 

 

The present work deals with the theme about the fight against racism with emphasis on 

Law 7,716 of the year 1989, which defends the black scorn contest in Brazil. Thus, the 

central objective of the work is to analyze the law cited above that guarantees the 

defense of the blacks of society and to verify its efficiency and inefficiency. Thus, great 

authors were read and studied, who assisted in the writing of this article, using the 

qualitative and descriptive bibliographical research methodology. Therefore, it is 

concluded that the result is that the law cited in the work has great value, since it 

defends and assists in the fight against racism in Brazil, in which it undergoes several 

transformations, but the constituent legislator guaranteed equality for all individuals, 

independently. of their color or race. 
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INTRODUÇÃO 

Podemos compreender que racismo é qualquer atitude ou maneira de pensar que 

separam as raças humanas por considerarem algumas superiores a outras. Quando o 

presente tema é abordado, logo vem à mente pessoas negras, portanto o racismo é um 

preconceito relacionado à diferença de raça das pessoas. 

O mesmo pode ser contra asiáticos, índios, mulatos, negros, e até mesmo com 

brancos, partindo de outras raças. Por terem um histórico mais sofrido com o 

preconceito, os negros são a principal referência quando o assunto discutido é o 

racismo. 

O que leva a pessoa a ser racista pode ter origem em vários aspectos, 

dependendo da história de cada um. Algumas, pode ser por crescerem ouvindo as 

diferenças e superioridade de determinadas raças em relação a outras, alguma atitude 

que moldou seu pensamento. Não importa como o racismo cresceu na mente de cada 

pessoa, o que vale lembrar que se ele for provado, é um crime inafiançável, com pena 

de até 3 anos de prisão. 

Ainda cabe ressaltar, que algumas pessoas além de racistas, acreditam numa 

superioridade de raças e na purificação delas. Esse tipo de justificativa vem desde a 

escravidão, em que os negros trabalhavam em condições desumanas e precárias e 

ainda eram vendidos ou trocados por mercadorias. 

Assim como os judeus e os homossexuais, os negros também eram perseguidos 

no nazismo, para serem executados nos campos de concentração. Com isso, percebe-

se como o racismo fez parte da história, e como alguns grupos sofreram muito com isso. 

Apesar de no Brasil existir uma grande mistura de raças, o crime de racismo pode 

não ser tão evidente ara algumas pessoas, mas ele nunca deixou de existir. Em alguns 

casos, ele se apresenta de forma mais suave, em que nem é percebido pelas pessoas. 

Pode ocorrer em forma de xingamentos, piadas, ou até mesmo quando se evita o 

contato com a pessoa. 

Não se pode deixar de ressaltar a forma clichê da mídia em relação as pessoas 

afrodescendentes, que estão, na maioria das vezes, atuando em papéis de criminosos, 

favelados, dentro outros de menor relevância.  

No entanto, os avanços nas políticas voltadas contra o racismo e na igualdade 
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entre as pessoas, tem se apresentado de forma positiva. Fica evidente, ainda, a 

necessidade de ampliação no combate à desigualdade. Além das campanhas que já 

vigoram, o governo deve investir mais em um ensino público de qualidade, no qual os 

negros são a maioria. Devemos todos nos conscientizar sobre a igualdade entre as 

raças com intuito de promover a integração das minorias à sociedade. 

O objetivo deste trabalho monográfico é analisar alguns precedentes  históricos 

que contribuíram para a formação da atual mentalidade brasileira no que diz respeito ao 

preconceito e a discriminação, bem como analisar o conteúdo da Lei 7.716/89 que trata 

dos crimes resultantes de preconceito ou discriminação por motivos de raça, de cor, 

etnia, religião ou procedência nacional. Abordaremos os dispositivos da Lei não só sob 

a ótica do Direito Penal e Processual, mas também sob a ótica sociológica e crítica, 

destacando os problemas que a lei apresenta. 



10 
 

1. O RACISMO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

Constitui poder-dever de o Judiciário fazer valer os comandos constitucionais 

vigentes, em particular os que se referem aos direitos e garantias humanas 

fundamentais. Uma das preocupações do legislador-constituinte baseou-se no combate 

ao racismo, em busca de uma sociedade igualitária, pluralista e, realmente, 

democrática. 

 

1.1. EVOLUÇÃO HISTÓRICA 

Na época de colonização do Brasil, foram trazidos em grandes navios os negros, 

que vinham para o país em condição de escravos, que eram comercializados como 

objetos, sendo estes assim considerados propriedades dos senhores donos de 

fazendas e posses (NOBREGA; DAFLON, 2009). 

Esses negros eram colocados em situações precárias, aonde a alimentação era 

bastante restritiva, ficando com as sobras de seus senhores, as condições das senzalas 

eram subumanas, além de que sua cultura trazida da África não era respeitada 

(NUNES, 2006).  

Sobre esses escravos eram empregados castigos bastante rigorosos e violentos, 

como chibatadas e torturas, sendo esta uma figura clara de racismo e preconceitos, 

pois somente os negros eram escravizados, por meio de uma violência que feria 

qualquer forma de dignidade (NUNES, 2006). 

Neste período escravocrata do Brasil, o quesito sobrevivência era uma tarefa 

bastante complexa, isso porque já era bastante dificultoso cruzar o oceano do 

continente africano para o Brasil, visto que os negros vinham amontoados dentro de 

navios sem qualquer tipo de cuidado, estando expostos a doenças que muitas vezes 

levaria a morte (SANTOS, 2005). 

Esses navios eram conhecidos como navios negreiros, aonde os negros recebiam 

uma alimentação pobre em vitaminas, sendo basicamente feita com azeite e milho, o 

que facilitava a incidência de doenças, que no final resultava em várias mortes durante 

o trajeto (OLIVEIRA, 2011). 

Geralmente esses navios chegavam por Recife, Salvador, Belém, Fortaleza, Rio 

de Janeiro e São Luiz, aonde os cativos eram vendidos ou leiloados em lotes, para 
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serem escravos nas grandes fazendas (PIOSEVAN, 2006). 

Os escravos eram comercializados de forma livre em praças, portos e até mesmo 

anunciado em jornais, aonde existia-se uma maior preferência com escravos que 

fossem do sexo masculino e jovens, estes também tinham um maior valor de mercado. 

Destaca-se que nessa época ainda existia um acordo entre o comprador e o vendedor, 

que o mesmo poderia ser devolvido caso apresentasse algum tipo de doença ou 

debilidade dentro do prazo de 15 dias (PIOSEVAN, 2006). 

Dentre as atividades que os escravos estavam destinados estavam o plantio de 

café e cana-de-açúcar, além das escavações de ouro e diamantes, sendo estes 

destinados aos escravos homens, já as mulheres eram destinadas para trabalhos 

domésticos (SCHWARCZ; STARLING, 2015). 

Neste ambiente era possível identificar inúmeros maltratados aonde geralmente 

sofriam castigos físicos como açoites por chicote, a não disponibilização de alimentos e 

algumas mulheres escravas ainda eram estupradas pelos senhores donos das terras 

(SCHWARCZ; STARLING, 2015). 

O trabalho escravo era bastante lucrativo para os senhores donos das fazendas, 

mas tinham um custo muito alto para a dignidade dos negros, aonde o valor estava 

relacionado a liberdade e as condições de vida desses escravos (NUNES, 2006). 

Esse trabalho escravo perpetuou por vários anos no Brasil, somente em 1888 a 

Lei Áurea foi assinada, abolindo assim a escravidão, sendo esta assinada pela Princesa 

Izabel no dia 13 de maio, aonde vários escravos se viram beneficiados e os senhores 

donos das fazendas se viram prejudicados (NUNES, 2006). 

Vale destacar que a escravidão não foi abolida, de forma rápida e eficiente após 

essa assinatura da lei, para antes disso em 1850 já existiam pensadores que defendiam 

o fim da escravidão, aonde foi assinada a Lei Euzébio de Queiroz que proibia a 

importação de escravos, mas isso fez com que o valor do escravo aumentasse 

(OLIVEIRA, 2011). 

Posteriormente em 1871, surge a Lei do Ventre Livre que determinava que todos 

os filhos de escravos nascidos a partir dessa data seriam considerados livres, sendo 

essa medida aplicada somente quando os filhos atingissem 21 anos, ou seja, parte de 

sua infância e juventude ainda estariam condicionados ao trabalho escravo 
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(SCHWARCZ; STARLING, 2015). 

No ano de 1885, surge a Lei dos Sexagenários, que libertava os escravos com 

mais de 60 anos, isso era algo fora da realidade visto que devido aos maus tratos era 

bastante improvável que atingissem tal idade, além de que um escravo idoso não 

representava lucro (SCHWARCZ; STARLING, 2015). 

Diante disso é possível identificar que o caminho foi longo e árduo até chegar a 

abolição da escravidão no Brasil, mas vale destacar que os negros foram 

marginalizados, sendo que lhes foram oferecido a liberdade sem qualquer forma de 

políticas públicas que promovessem qualquer tipo de amparo (NUNES, 2006). 

 

1.2. DOS DIREITOS HUMANOS 

A condição de negro no Brasil sofre reflexos do período de escravidão e também 

do processo de abolição da escravatura, alguns índios também foram utilizados como 

mão de obra escrava, mas a maioria dos escravos era composta por negros trazidos 

em navios, direto do continente africano (MOTTA, 2005). 

Sendo assim é possível identificar a existência do dano causada aos negros que 

promovem reflexos na atualidade, havendo assim, uma distorção da imagem do negro 

dentro da sociedade brasileira (PENA JUNIOR, 2008). 

Quando se trata dos direitos humanos é necessário primeiramente conceituar o 

mesmo, conforme a Declaração Universal de Direitos Humanos (1948): 

“Trata-se como ideal comum a atingir por todos os povos e todas as 
nações, a fim de que todos os indivíduos e todos os órgãos da 
sociedade, tendo-a constantemente no espírito, se esforcem, pelo 
ensino e pela educação, por desenvolver o respeito desses direitos e 
liberdades e por promover, por medidas progressivas de ordem nacional 
e internacional, o seu reconhecimento e a sua aplicação universais e 
efetivos tanto entre as populações dos próprios Estados Membros como 
entre as dos territórios colocados sob a sua jurisdição”. 
 

Neste sentido, os direitos humanos estão ligados a dignidade da pessoa humana, 

sendo este instituído por meio de acordos e convenções, com fundamental busca pelo 

bem-estar social, que são positivados em leis e demais formas jurídicas  (SCHWARCZ; 

STARLING, 2015). 
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De forma, bem sucinta se defini direitos humanos: 

“Assim sendo, os direitos humanos são um conjunto mínimo de direitos 
que possibilitam ao ser  humano viver em sociedade com dignidade. Os 
Direitos Humanos equivalem às necessidades fundamentais da pessoa 
humana, resguardados pelo princípio de que todos são iguais perante a 
lei, não podendo haver distinção de nenhuma modalidade entre os 
brasileiros. A todos os seres humanos é de ser garantido o respeito 
devido, em igualdade de condições, sem preferência, com exceção aos 
casos de pessoas em condições de vulnerabilidade que, por si, 
necessitam de condições especiais” (LIMA, 2011). 
 

Ante o exposto evidencia-se que os Direitos Humanos não valoriza nenhum tipo 

de diferença entre os seres humanos sejam elas, de caráter racial, econômico, opção 

sexual ou sexo, aonde qualquer cidadão é detentor de tal direito (PENA JUNIOR, 

2008). 

A Dignidade humana é algo irrenunciável e intransferível, sendo esta uma 

característica existente no próprio homem que é cabível pelo simples fato de existir, 

nesse sentido Pena Júnior (2008, p.10): “a dignidade da pessoa humana é tão 

importante que, mesmo aquele que a desconhece, merece tê-la preservada”.  

Dentro da Constituição Federal de 1988, traz em seu Art. 1º, os Direitos Humanos: 

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união  indissolúvel 
dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 
Democrático de Direito e tem como fundamentos:       
I - a soberania; 
II- a cidadania; 
III - a dignidade da pessoa humana; 
IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; 
V - o pluralismo político 

 

Diante disso é evidente que o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana é 

norteador dos direitos humanos, estando estes elementos presentes dentro da 

Constituição Brasileira, sendo este direcionado de outros direitos sociais dos brasilei ros 

(LIMA, 2011). 

Vale ressaltar a seguinte definição de Direitos Humanos: 

“São aqueles direitos comuns a todos os seres humanos, sem distinção 
de raça, sexo, classe social, religião, etnia, cidadania política ou 
julgamento moral. São aqueles que decorrem do reconhecimento da 
dignidade intrínseca a todo ser humano. Independem do 
reconhecimento formal dos poderes públicos – por isso são 
considerados naturais ou acima e antes da lei –, embora devam ser 
garantidos por esses mesmos poderes” (Direitos Humanos, 2006, P.16). 
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Por fim, salienta-se que os direitos humanos são influenciadores na definição de 

direitos fundamentais das constituições, aonde o Princípio da Dignidade da Pessoa 

Humana é essencial para a proteção da personalidade do homem (HERKENHOFF, 

1998). 

 

1.3. DO RACISMO 

O racismo pode ser definido como uma preferência, atitude e doutrina, a UNESCO 

(1978) definem de seguinte modo: 

“O racismo engloba as ideologias racistas, as atitudes fundadas nos 
preconceitos raciais, os comportamentos discriminatórios, as 
disposições estruturais e as práticas institucionalizadas que provocam a 
desigualdade racial, assim como a falsa ideia de que as relações 
discriminatórias entre grupos são moral e cientificamente justificáveis; 
manifesta-se por meio de disposições legislativas ou regulamentárias e 
práticas discriminatórias, assim como por meio de crenças e atos 
antissociais; cria obstáculos ao desenvolvimento de suas vítimas, 
perverte a quem o põe em prática, divide as nações em seu próprio seio, 
constitui um obstáculo para a cooperação internacional e cria tensões 
políticas entre os povos; é contrário aos princípios fundamentais ao 
direito internacional e, por conseguinte, perturba gravemente a paz e a 
segurança internacionais”. 

 

Berger (2004) traz a seguinte definição para a palavra racismo: 

“O conjunto de crenças de que diferenças (reais ou imaginárias), 
orgânicas, geneticamente transmitidas, entre grupos humanos, são 
intrinsecamente associadas à presença ou ausência de algumas 
características ou capacidades socialmente significativas, de forma que 
tais diferenças constituem a base legítima de distinções injustas entre 

grupos definidos como raças” (Berger, 2004). 
 

Sobre o racismo, Bobbio (2002), coloca o racismo como algo negativo, aonde as 

pessoas são rejeitadas ou não devido as suas características biológicas, sociais e 

psicológicas, colocando em situação superior ou inferior determinada pessoa. 

Insta assim salientar: 

“Se as raças não existem num sentido estritamente realista da ciência, 
ou seja, se não são um fato do mundo físico, são, contudo, plenamente 
existentes no mundo social, produtos de formas de classificar e de 
identificar que orientam as ações humanas” (GUIMARÃES, 1999). 

 
Deste ponto em diante, surge a necessidade de se compreender a ideia de raça 
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como construto social, ou formas de identidade socialmente estabelecidas, que mantêm 

ou reproduzem determinados privilégios, persistindo assim num plano do social, mesmo 

não se afirmando no campo biológico (PENA JUNIOR, 2008). 

Em concordância a isso, Santos (1984) cita: “O racismo é um fenômeno universal, 

aonde o homem esta defendendo o seu espaço contra a invasão dos outros, os quais 

frequentemente pertence a outra raça.” 

“O racismo no Brasil é uma ideologia, um conjunto articulado de cultura, 
valores, posturas e comportamentos de um grupo (um grupo pequeno), 
que amplamente disseminado – embora de forma subliminar – torna-se 
um pensamento social, uma forma de ver e explicar a vida e a realidade. 
O racismo nesse sentido é a crença na existência das raças (branca, 
negra, indígena e oriental) e na possibilidade da superioridade de uma 
sobre as outras. A ideologia do racismo não se centra na ciência ou em 
uma necessidade imperativa de verdade: ela em si é uma verdade, uma 
verdade de um pequeno grupo, pela força ou pelo convencimento (da 
repetição ou compilação) se torna imposta ou aceita como verdade 
legítima de um grupo social”. (PAULA, 2005 p.89) 
 

A abolição oficial da escravatura dos negros não foi capaz de abolir o racismo 

silencioso e não declarado. No Brasil, diferentemente da história de outros países, 

como os Estados Unidos e África do Sul, sempre se negou o racismo e a discriminação 

contra negros e se propagandeou a convivência pacífica e harmônica entre os 

desiguais, o mito da democracia racial, ou o racismo cordial (LIMA, 2011). 

 

1.4. A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 E O RACISMO 

Na Constituição Federal de 1988, traz em seu Art. 4º, inciso VIII, estabelece um 

repudio ao racismo, como um direito e garantia fundamental, e em seu art. 5º, inciso 

XLII, trata como crime inafiançável: 

Art. 4º A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações 
internacionais pelos seguintes princípios: [...] 
VIII - repúdio ao terrorismo e ao racismo; 
[...] 
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; 
 

O debate acerca do racismo na elaboração da Constituição esteve relacionado de 
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forma direta com objetivo de atingir a igualdade, estabelecendo assim uma forma de 

cidadania (RIBEIRO, 2012). 

“Na Constituição Federal, denominada Constituição Cidadã, ficou 
assegurado que “a prática do racismo constitui crime inafiançável e 
imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei” (Artigo 5º). A 
cidadania e a dignidade da pessoa humana tornaram-se princípios 
estruturantes do Estado Democrático e de Direitos. Do ponto de vista 
formal garantiu-se avanços no que se refere à questão racial e foram, 
também, assegurados os direitos humanos, com a consideração da 
pluralidade racial, étnica e cultural do povo brasileiro”. (RIBEIRO, 2012, 
p. 72). 

Tal forma de proteção aos direitos humanos, em relação a raça, no Código Penal 

Brasileiro, o racismo é considerada uma conduta criminosa, sendo esta conceitualizada 

por qualquer forma de discriminação que venha ferir a dignidade da pessoa humana, 

sendo assim, tal ato está em concordância com art. 5º, inciso XXXIX, da CF/88, que 

prevê que a conduta só pode ser considerada criminosa caso tenha uma lei que venha 

a definir (OLIVEIRA, 2011). 

Em esfera internacional é possível ainda identificar o repudio do Brasil em relação 

aos atos racistas, sendo um dos países que adota e respeita a Declaração das Nações 

Unidas, que prevê a eliminação da discriminação racial, para mostra a sua 

concordância com tal ato o Brasil estabeleceu o decreto 65.810/69 que traz a definição 

de condutas típicas do racismo (LIMA, 2011). 

Vale destacar que tal declaração traz os seguintes argumentos principais que 

foram norteadores para o decreto: 

Artigo IV - Os Estados [...] se comprometem principalmente: a) a 
declarar delitos puníveis por lei, qualquer difusão de ideias baseadas na 
superioridade ou ódio racial, qualquer incitamento à discriminação racial, 
assim como quaisquer atos de violência ou provocação a tais atos, 
dirigidos contra qualquer raça ou qualquer grupo de pessoas de outra 
cor ou de outra origem étnica, como também qualquer assistência 
prestada a atividades racistas, inclusive seu financiamento.  
Artigo V – [...] os Estados Partes comprometem-se a proibir e a eliminar 
a discriminação racial em todas as suas formas e a garantir o direito de 
cada um à igualdade perante a lei sem distinção de raça, de cor ou de 
origem nacional ou étnica, principalmente no gozo dos seguintes 
direitos: [...] b) direito à segurança da pessoa ou à proteção do Estado 
contra violência ou lesão corporal cometida quer por funcionários do 
Governo, quer por qualquer indivíduo, grupo ou instituição. 

Por isso a existência na Constituição do repudio da discriminação racial, sendo 

extremamente taxativa em relação ao repudio a tal conduta, sendo este ainda previsto 
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como uma conduta criminosa penalizada com rigor, aonde condutas associadas ao 

racismo também são penalizadas (RIBEIRO, 2012). 

“Art. 140 - Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro: 
§ 3° Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes a raça, 
cor, etnia, religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora 
de deficiência: (Redação dada pela Lei nº 10.741, de 2003) 
Pena - reclusão de um a três anos e multa”. (Código Penal Brasileiro, 
1940). 

A Lei 7.716/89, sem dúvida, tipifica alguns dos delitos de racismo, tal como faz 

crer o seu art. 1º: “Serão punidos, na forma desta Lei, os crimes resultantes de 

discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional”. 

Por fim, observe-se que, sem uma definição específica do que seria considerado 

prática do crime de racismo, não só inúmeros atos associados aos crimes de ódio racial 

deixaram de sofrer punição específica, como também a determinação constitucional 

para que estes passassem a ser considerados imprescritíveis e inafiançáveis findou por 

ficar fortemente prejudicada, quando não a tornou uma regra sem qualquer utilidade 

prática (SANTOS, 2005). 

Há, no entanto, por trás dessa disposição, um símbolo político-social, 

configurando uma das metas do Estado Democrático de Direito, qual seja a luta pela 

igualdade entre todos os brasileiros e a eliminação da discriminação e do preconceito, 

fatores de corrosão da estabilidade em qualquer sociedade civilizada. 

Independentemente, portanto, da eficiência e da utilidade dos requisitos idealizados, é 

fato ser o racismo um crime considerado grave, cuja punição precisa ser imposta pelo 

Judiciário, quando comprovado (OLIVEIRA, 2011).  

Em suma, o racismo importa em exercício de mentalidade segregacionista, 

visando à superioridade de alguns seres humanos sobre outros, com nítido fator de 

desagregação social. Deve-se combatê-lo, com vistas à garantia dos princípios 

norteadores do Estado Democrático de Direito. 
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2. A TIPOLOGIA CRIMINAL DA LEI 7716/89 

 Cada ser humano é único, em termos de vivência e, principalmente, em 

composição genética. Por isso, para que a vida em sociedade seja viável, em termos 

de segurança e justiça, é essencial o respeito a essa individualidade considerada não 

só em cada pessoa, mas também em todo um grupo de pessoas, especialmente 

naqueles que contam com características estigmatizadas na sociedade, como 

determinada raça, religião ou procedência. Aqui analisaremos criticamente os crimes 

relacionados à intolerância com relação a essas peculiaridades, especialmente aqueles 

previstos na Lei 7.716/1989. 

 

2.1. PERSPECTIVAS DA LEI 7716/89 

Após a concepção constitucional, da criminalização do racismo fez-se necessário 

que fosse elaborada uma legislação especifica que trata a temática de forma mais 

aprofundada e que promovesse a aplicação da norma, sendo assim em 1989 surge a 

Lei 7.716, que trata sobre o preconceito racial (SANTOS, 2001, P.201). 

Nesta perspectiva preconceito racial pode ser definido como: “Uma das 

características do preconceito é a de se fazer acompanhar por sentimentos de temor e 

de angústias em face dos grupos que são vítimas dele” (ROSE, 1972, P.179). 

Destaca-se ainda que a lei 7.716/89 foi alterada pela lei 9.459/97 que altera os 

artigos 1º e 20º da lei de racismo, que definem os crimes resultantes de discriminação 

ou preconceito de raça, de cor, de etnia, de religião ou de procedência 

nacional  (MIRANDA, 2012, P.119). 

Vale enaltecer o fato de que tal preceito é assegurado na Declaração Universal 

dos Direitos Humanos: 

“Art. 2º - Toda pessoa tem capacidade para gozar os direitos e as 
liberdades estabelecidos nesta Declaração, sem distinção de qualquer 
espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de 
outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento, ou 
qualquer outra condição” (Código Penal Brasileiro, 1948). 

 

Destaca-se assim que tal lei veio com sentido de efetivar as garantias e direitos 

dentro da sociedade, aonde qualquer pessoa sem distinção, deve ser respeitado, 

visando a valorização da dignidade, liberdade e sobre tudo a igualdade (SOUZA, 2009, 

P.50). 

https://jus.com.br/tudo/religiao
https://jus.com.br/tudo/religiao
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2.2. TIPOS CRIMINALIZADOS NA LEI 7716/89 

Os crimes elencados na lei 7.716/89, traz uma abordagem específica acerca da 

descriminação, relacionada a cor e a raça, trazendo no texto da lei condutas atípicas, 

relacionadas ao racismo e a discriminação, tem uma imputação de penalidade sobre 

quem a prática (NUCCI, 2008, P.75). 

Podendo ser assim identificados nos Artigos 3º, 4º e 13º relacionados a limitação 

de trabalho, 5º, 7º e 10º relacionados aos bens e serviços; artigos 11 e 12 inerentes a 

livre locomoção; artigos 6 e 14 a educação, familiar e social (ALVES, 2007, p.35), neste 

sentido destaca-se: 

“Crimes de discriminação são aquelas condutas que obstam o acesso a 
certos lugares ou situação. A lei foi extremamente prolixa, incluindo 
termos como cargo, emprego, estabelecimento de ensino, convivência 
familiar, etc. Andou mal o legislador ao conferir tal riqueza de detalhes a 
esses crimes, pois, de acordo com o Princípio da Taxatividade, a 
conduta só é considerada típica quando o fato se adequar perfeitamente 
à hipótese legal. Assim, qualquer incongruência torna o fato indiferente 
ao Direito Penal, o que retira dessa tutela diversas condutas 
discriminatórias. É despicienda a análise de cada tipo de discriminação 
devido ao casuísmo dos mesmos” (AGUIAR, 2006, p.10). 

 

Essa lei veio com a finalidade de inibir e coibir práticas racistas, tendo como 

inspiração a lei das Filipinas de 1630, que tinha uma previsão de sentença de morte 

para as pessoas que se relacionassem de forma infiel, sendo estas ainda excluídas da 

religião católica (SANTOS, 2001, P.208). 

Já no ano de 1931, no Código Imperial Criminal, a figura do escravo era colocada 

sempre no polo ativo, nem prevendo qualquer probabilidade de pertencerem ao polo 

passivo da conduta, sendo justificado pelo fato de ser consideradas propriedades e não 

pessoas, ou seja, eram subordinados a seus donos (SILVA, 2009, P.54). 

A diante no ano de 1951, da Lei 1.390, conhecida como Lei Afonso Arinos, foi a 

primeira forma legal de colocação do racismo como uma conduta tipificada como crime 

em situação bastante específica, mas somente no ano de 1989 houvesse uma 

abrangência e uma consciência em relação a condutas racistas (ALVES, 2007, P.35). 

Ao observar o contexto histórico da criminalização da conduta racista, foi-se 

observando com o passar dos tempos a necessidade de que fossem implantadas 

aplicações de penalidades cada vez mais rigorosa para quem as praticava, havendo 
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assim a tipificação em diversas condutas, aonde injúria e a difamação tem uma 

aplicação de pena mais brandas, pois não se aplicam a casos específicos descritos e 

abordados na lei (SILVA, 2009, P.57). 

Primordialmente é necessário que seja avaliado o artigo 1º da Lei 7.716/89, que 

traz o seguinte texto: “Serão punidos, na forma desta Lei , os crimes resultantes de 

discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional”. 

Sendo assim é possível identificar no trecho condutas de crime (cor, sexo e religião); 

racismo (raça, cor ou religião) e preconceito (junção do crime e do racismo) (NUCCI, 

2008, P.80). 

Sendo assim a discriminação, são praticados por agentes públicos ou por 

particulares, ou seja, podem ser definidas discriminação pública e discriminação privada 

(SANTOS, 2001, P.210). 

A diante artigos 3º, 6º, 12 e 13 da lei 7.716/89, traz uma abordagem classificatória 

de discriminação pública: 

“As condutas de discriminação pública consistem em vedar o acesso: a 
cargo na Administração Pública (art. 3°), de aluno em estabelecimento 
de ensino (art. 6°), ao transporte público (art. 12) e ao serviço nas 
Forças Armadas (art. 13). É absolutamente razoável que o ordenamento 
jurídico estabeleça rigorosas sanções a essas condutas, que violam 
gravemente o Princípio da Impessoalidade da Administração Pública 
(CF, art. 37, caput)” (AGUIAR, 2006, p. 2). 

 
Dentro da legislação nos casos de conduta de discriminação pública praticada 

pelo agente público em exercício de suas funções, a lei prevê que o mesmo poderá 

perder o cargo, ou ainda a suspensão pelo período de 3 meses, como enaltece o Lei 

7.716/89 (SILVA, 2009, P.61). 

Sobre a discriminação em rede privada, compreende-se que não devem ser 

tratadas como matéria do Direito Penal, pois o mesmo não pode interferir no processo 

humano, sendo esse um dos motivos norteadores da Lei 7.716/89, pois a mesma leva 

em consideração o contexto histórico (MIRANDA, 2012, P.121). 

Deste modo: 

“No intuito de facilitar o estudo do caso em comento, é importante 
ressaltar que, em 13 de maio de 1997, a Lei nº 9.459 acrescentou o art. 
20 à Lei nº 7.716/89, bem como o parágrafo 3º ao art. 140 do Código 
Penal brasileiro (injúria qualificada por discriminação ou preconceito 
racial). A redação do art. 20 da Lei nº 7.716/89 é a seguinte: “Art. 20. 
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Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, 
etnia, religião ou procedência nacional. Pena: reclusão de um a três 
anos e multa”. O tipo subjetivo consiste no dolo (vontade direcionada a 
um fim) e o tipo objetivo consubstancia-se em praticar (levar a efeito, 
realizar), induzir (persuadir, convencer) ou incitar (estimular, incentivar, 
instigar) a discriminação ou o preconceito de raça, cor, etnia, religião ou 
procedência nacional. Por ser de mera conduta (o tipo penal não exige, 
nem prevê resultado naturalístico), o crime se consuma com a simples 
prática das elementares do tipo e, por isso, não admite a forma tentada. 
A ação penal será pública incondicionada à representação ou à 
requisição. Apesar de ser crime imprescritível e inafiançável admite-se 
liberdade provisória, conforme a redação do art. 310, parágrafo único, do 
Código de Processo Penal brasileiro, dada pela Lei nº 6.416 de 24 de 
maio de 1977” (ALVES; SAHADE FILHO, 2010). 

 
A abordagem criminal é trazida é trazida no artigo 20 da lei 7.716, tratando às 

questões inerentes a incitação da discriminação e preconceito, sendo qualquer coisa 

voltada a prática discriminatória, podendo a mesma ocorrer por meios de comunicação, 

caso haja algum tipo de propaganda ofensiva a mesma pode ser tirada de circulação 

(NUCCI, 2008, P.81). 

O Instituto Mulher Negra vem com o intuito de proteção as vítimas de 

discriminação: 

“O Estado brasileiro entende que a repreensão aos crimes previstos na 
Lei 7716/89 interessa não só à vítima, mas a toda a sociedade. Nesse 
sentido a ação penal que visa à punição daquele que cometeu um ato 
discriminatório é pública, ou seja, cabe ao Ministério Público oferecer a 
denúncia ao Poder Judiciário, mas nada impede que a vítima uma vez 
representada por advogado/a, atue como assistente de acusação, 
iniciando assim a ação penal pública subsidiaria. E certo que a vítima 
pode simultaneamente ajuizar ação civil buscando a reparação moral e 
material, atribuindo a responsabilidade civil a quem deu ensejo ao fato”. 
(JERICO, 2010, P.1) 

 
A legislação brasileira prevê apoio e proteção as instituições que combatem 

qualquer forma de combate à discriminação, além de toda denúncia relacionadas a atos 

discriminatórios devem ser comunicados ao Ministério Público, para que o mesmo 

apresente a denúncia ao Poder Judiciário que é competente para tal conduta (SANTOS, 

2001, P.215). 

 

2.3. DIFERENÇA ENTRE RACISMO E INJÚRIA RACIAL 

Para melhor compreensão do que venha ser o crime de racismo conforme a 
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previsão exposta na Lei 7.716/89, que prevê que haja o atingimento de determinadas 

raças, o que se difere do crime de Injúria Racial, haja visto que a pessoa que promove 

a agressão, ofende a uma pessoa diante de aspectos raciais (MIRANDA, 2012, P.121). 

Ao observar o Artigo 14º do Código Penal Brasileiro, que prevê a Injúria 

Qualificada, aonde está relacionada a honra de quem sofre a agressão, diante de sua 

raça, mas vale ressaltar que as questões inerentes a honra é algo bem subjetivo, visto 

que a mesma vai de acordo com a autoconcepção (SILVA, 2009, P.73). 

Em forma divergente, existe a concepção de que quando existe uma ofensa em 

relação a honra, não pode inferiorizar questões de etnia ou raça, pois caso se não é 

caracterizado como racismo, sendo assim o objetivo da Lei 7.716/89, vem com a 

finalidade de divergir de forma eficaz a diferença entre o racismo e a injúria racial, 

colocando o racismo como conduta inafiançável e imprescritível (NUCCI, 2008, P.91). 

Mas vale ressaltar que ambas as condutas exteriorizam o preconceito, sendo 

assim a racismo se resume a uma ofensa a honra que é subjetiva relacionados a moral, 

na Lei 7.716/89, prevê multa para quem pratica atos racistas, sendo sua ação pública 

incondicionada e inafiançável, já a injúria, prevê a fiança, sendo a ação penal 

promovida de forma pessoal (SOUZA, 2009, P.71). 

Sendo assim, vale elucidar:  

“Para melhor ilustrar a situação, merece referência o caso concreto. 
Publicou o autor do delito matéria contra uma professora negra, 
sindicalista local, por ter aforado ação trabalhista em face de uma escola 
superior daquele município. Terminou seu artigo d izendo: “A história da 
Faculdade nos ensina que o teor da melanina na pele não indica o bom 
ou o mau caráter das pessoas, mas ai que saudades do açoite e do 
pelourinho”. Dentre outros argumentos, bateu-se sua defesa pela 
desclassificação para crime contra a honra, injúria, destacando, até, o 
fato de ter o réu exaltado um outro negro, na mesma publicação, 
chamando-o de “sábio” (para tentar demonstrar que não era 
preconceituoso, tendo também levado testemunhas no curso da 
instrução processual para dizer que mantinha bom convívio com a 
comunidade negra) (...) Decidiu por unanimidade a 2ª Câmara Criminal, 
contudo, em seu desfavor: “Em bom português, o réu exprimiu que as 
pessoas, não importando a cor, podem ter bom e mau caráter - até aí 
tudo bem. Em seguida, expôs seu saudosismo aos antigos e deploráveis 
métodos de castigo aos negros do Brasil Colonial e Monárquico. Ora, 
em assim fazendo, expressou que algumas pessoas de raça negra, que 
tenham, ao seu entendimento, mau caráter, merecem dito tratamento, 
entre elas a Sra. E.M. (...)”. Consta da ementa: “O crime de preconceito 
racial não se confunde com o crime de injúria, na medida em que este 
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protege a honra subjetiva da pessoa, que é o sentimento próprio sobre 
os atributos físicos, morais e intelectuais de cada pessoa, e aquele é 
manifestação de um sentimento em relação a uma raça”. (SANTOS, 
2001, P.23). 

 

Existem ainda na atualidade divergências de pensamentos para conceptualização 

do crime de preconceito racial e de injúria racial, podendo inclusive ser evidenciado 

dentro dos tribunais brasileiros, havendo casos os quais a injúria racial foi proposta 

dentro da perspectiva privada sendo que a mesma deveria ser proposta pelo Ministério 

Público, aonde o mesmo que por ventura a vítima manifesta-se real interesse em propor 

ação contra a figura do agressor, deveria ser observados os prazos relacionados a 

prescrição, fazendo assim que fosse necessário uma compreensão dentro do código 

penal que se prevê tal situação (SILVA, 2009, P.80). 

Sendo assim se evidencia: 

“Consta das decisões, abordando a atual redação do artigo 20 da Lei 
n.7.716/89: “(...) a modalidade básica é de ação livre, sendo 
absolutamente irrelevante a circunstância de se tratar, como na espécie, 
de ofensa proferida no limitado âmbito de comunicação direta e imediata 
entre agressor e vítima. A interpretação da norma em apreço evidencia 
que o legislador deu concreção a um dos objetivos fundamentais da 
República, que traçou para si, na ordem constitucional inaugurada em 
1988, o ideal de construção de uma sociedade livre, justa e solidária, da 
qual seja erradicada a marginalização e na qual seja possível promover 
o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 
quaisquer outras formas de discriminação (art.3º, incisos I, III e IV, da 
CF). É a esse comando que se curvou o legislador, ao estender o âmbito 
típico do crime especial com o qual pretende inibir a sobrevivência em 
nossas relações sociais dos ominosos preconceitos hauridos do direito 
antigo, sob o qual a pessoa humana, por conta de dominação 
econômica e imperial, podia ser objeto e não sujeito de direitos. Esse 
propósito, que é a "ratio essendi" da incriminação, está confiado à tutela 
do Ministério Público, que não pode desconsiderá-lo no exame dos 
casos que chegam ao seu conhecimento (...)” (SANTOS, 2005). 

 

A diante na Lei 9.459, criada no ano de 1997, traz a previsão de 1 à 3 anos de 

reclusão, mais multa, como imputações do crime de injúria, ou seja, crimes 

relacionados raça, de cor, religião ou etnia, sendo tal lei necessária aonde existiam 

diversas divergências dentro dos tribunais, visto que quem cometia a conduta, alegava 

que o crime não era racismo e sim injúria se beneficiando pela falta de tipificação 

(MIRANDA, 2012, P.127). 
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Ante o exposto destaca-se o dispositivo legal: 

“Art. 140 - Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro:  
(...) § 3º Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes a 
raça, cor, etnia, religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou 
portadora de deficiência: (Redação dada pela Lei nº 10.741, de 2003) 
Pena - reclusão de um a três anos e multa”. (Incluído pela Lei nº 9.459, 
de 1997) (Código Penal Brasileiro, 1940). 

 

Sendo assim, em conformidade com a legislação vigente e com a doutrina 

majoritária, o racismo ofende exclusivamente ao grupo étnico, religioso e raça; já a 

injúria, ofende exclusivamente a vítima, e a primeira permite a ação movida pelo 

Ministério Público e a outra apenas pelo ofendido (NUCCI, 2008, P.97). 

Insta salientar que: 

“A injúria qualificada, assim como os demais crimes contra a honra, 
reclama seja a ofensa dirigida a pessoa ou pessoas determinadas. 
Destarte, a atribuição de qualidade negativa à vítima individualizada, 
calcada em elementos referentes à raça, cor, etnia, religião ou origem, 
constitui crime de injúria qualificada (CP, art. 140, § 3º). Esse crime 
obedece às regras prescricionais previstas no Código Penal”. 
(MASSON, 2011, P.184). 
 

Em outro ponto: 

“O crime exige no elemento subjetivo a atuação dolosa do agente, haja 
vista que o sujeito ativo deve ter consciência do seu ato, bem como a 
clara e evidente intenção de ofender. Integra ainda o elemento subjetivo 
a finalidade de discriminação em razão de raça, cor, etnia, religião, 
origem, condição do ofendido como idoso ou deficiente. Não há forma 
culposa”. (SILVA; SILVA, 2012, P.108). 

 

Tem-se que o crime de injúria racial, definido na Lei 7.716/89, vem sendo objeto 

de apontamentos constantes da doutrina e jurisprudência, notadamente com a recente 

decisão do Superior Tribunal de Justiça de considerar tal conduta imprescritível, 

comparando-a ao crime de racismo (MIRANDA, 2012, P.137). 

Em primeiro momento é de suma importância diferenciar injúria qualificada do 

crime de racismo. O primeiro está capitulado no art. 140 do Código Penal e, o segundo 

está disciplinado, conforme dito alhures, na Lei 7.716/89 (NUCCI, 2014, P.213). 

Ao analisar as leis antirracismo do ordenamento jurídico brasileiro, verifica-se que, 

do ponto de vista técnico-jurídico, elas são eficazes, ou seja, são capazes de produzir o 

efeito desejado; mas a problemática em questão encontra-se na herança cultural que a 
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sociedade brasileira carrega, ou seja, a de que, para exterminar e solucionar a 

problemática das práticas discriminatórias baseadas em preconceito racial, faz-se 

necessária uma ressignificação cultural, de modo que cada cidadão entenda que a cor 

da pele ou o grupo étnico no qual o outro está inserido não deve ser fonte de privilégios 

ou de prejuízos no acesso aos bens jurídicos e sociais (MASSON, 2010, P.112). 

Parece-nos que se deve ter em mente que a esfera do Direito Penal, por si só, não 

é capaz de promover total transformação de práticas sociais tão arraigadas, nem 

poderia ser elevada a panaceia para as ações discriminatórias no Brasil, muito menos 

com relação a preconceitos secularmente reproduzidos. Não tem a norma penal a 

função de melhorar o ser humano, mas apenas a de impedir que uns agridam o direito 

dos outros (ALVES, 2007, P.12).  

Cada pessoa acumula no decorrer da sua vida várias experiências, positivas e 

negativas, que determinam o modo de acordo com o qual se vive o presente. O mesmo 

acontece com as sociedades. Assim, a formação histórica brasileira determina, em 

maior ou menor grau, o modo como nossa nação na atualidade. Para compreendermos 

as várias formas de preconceito existentes em nossa sociedade, devemos voltar os 

olhos para duas instituições que marcaram de modo indelével a identidade nacional: a 

escravidão e a Inquisição. 
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3. CONSEQUÊNCIAS PROCESSUAIS 

O mundo ainda assiste a casos de racismo, mas hoje esses atos são punidos com 

rigor pela lei. O racismo traz diversas consequências para a sociedade, como a 

intolerância, a violência e até a guerra. Atualmente, as políticas públicas e a atuação do 

poder público tentam acabar com as diferenças de oportunidades para os negros. 

 

3.1.  INAFIANÇABILIDADE DO CRIME DE RACISMO 

De acordo com o previamente estabelecido pela Constituição Federal, para o 

crime de racismo não é possível a aplicação de fiança. Dessa forma o réu que 

responder por este crime não poderá solicitar liberdade provisória mediante fiança, no 

entanto não o impede responder o processo em liberdade, sem fiança (BOSI, 2002, 

P.22). 

A fiança é uma garantia que o réu ou outra pessoa em nome deste, mediante um 

valor previamente estabelecido pelas autoridades judiciárias ou pela polícia judiciária, 

paga para garantir o direito de responder o processo em liberdade. Mediante o 

pagamento da fiança entende-se que o acusado estará comprometido com o processo 

e que comparecerá em juízo sempre que for intimado (SAVARESE, 2010, P.104). 

No entanto nem todos os crimes são passíveis de fiança, dentre os crimes 

inafiançáveis, de acordo com a Constituição Federal, está o racismo. Assim, o agente 

que cometer qualquer dos crimes raciais estabelecidos pela Lei 7.716/89 não poderá 

responder em liberdade mediante fiança.  

Destaca-se que essa prerrogativa não quer dizer que o acusado não possa 

responder em liberdade, se não existirem os pressupostos exigidos para a decretação 

da prisão preventiva, que segundo o artigo 312 do Código de Processo Penal são: 

“garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução 

criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência 

do crime e indício suficiente de autoria”, não poderá ser preso. No caso dos crimes 

inafiançáveis não estando presentes os requisitos acima citados o réu responderá em 

liberdade, sem pagamento de fiança (LIMA, 2011, P.12). 

A inafiançabilidade produz no pensamento de todos, ou pelo menos da grande 

maioria, de ser uma penalidade mais rigorosa em relação aos crimes passÍveis dessa 
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prerrogativa, no entanto na prática o que ocorre é exatamente o contrário, visto que não 

poderá o acusado ser mantido preso na falta dos pressupostos da prisão preventiva 

(SAVARESE, 2010, P.104). 

Para tanto, se o crime for inafiançável, além do acusado não pagar fiança poderá 

responder o processo em liberdade, em suas palavras:  

“Em uma interpretação feita a contrário senso, a doutrina e 
jurisprudência entendem que, caso não se faça presente algum desses 
motivos, não será possível o encarceramento do acusado antes do 
trânsito em julgado da sentença condenatória; assim, pouco adianta 
rotular-se um crime como inafiançável pois, desde que inexistam os 
pressupostos que autorizem a prisão preventiva, merece o réu 
responder ao processo em liberdade. O pseudônimo “inafiançável” 
possui um certo charme e exerce um fascínio em todos, especialmente 
nos leigos, produzindo uma pseudossensação de que o delinquente 
pagará pelo mal causado; porém, é apenas um adjetivo ilusório que não 
gera muitos efeitos práticos, pois, em regra, não estando presentes os 
requisitos da prisão preventiva, o acusado ficará livre sem o pagamento 
da fiança” (SILVA, 2007, P.22).  

 
Ainda o artigo 5º, inciso LXVI, da Constituição de 1988, diz que: “ninguém será 

levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou 

sem fiança”. Dessa forma entende-se que mesmo os acusados de crimes inafiançáveis, 

de acordo tanto com a Carta Magna e com o Código de Processo Penal, poderão se 

beneficiar da liberdade provisória, sem o pagamento de fiança (BOSI, 2002, P.22). 

“A doutrina e a jurisprudência têm admitido a concessão da liberdade 
provisória, mesmo em se tratando de crimes hediondos. A despeito da 
vedação expressa existente na Constituição Federal à concessão de 
fiança, tem-se concedido a liberdade provisória na ausência dos 
pressupostos do art. 312, Código de Processo Penal” (VIEIRA, 2010, 
P.22). 

 

É inegável a distorção em torno dos crimes descritos como inafiançáveis e os 

afiançáveis, visto que, nos entendimentos atuais em vez de a inafiançabilidade ser uma 

penalidade mais severa se tornou na verdade uma facilidade a mais para os agentes de 

tais delitos.  

Ocorre que, quem comete crimes inafiançáveis tem as mesmas possibilidades de 

recorrer em liberdade daqueles que cometeram outros crimes, tendo como vantagem 

de não precisar pagar fiança, pois todos réus que não se enquadrarem nas assertivas 

do artigo 312 do Código de Processo Penal com ou sem fiança podem responder em 
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liberdade (BITENCOURT, 2013, P.122).  

“Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da 
ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução 
criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver 
prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.  
Parágrafo único. A prisão preventiva também poderá ser decretada em 
caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força 
de outras medidas cautelares” (BRASIL, 1940 apud BITENCOURT, 
2013).  

 

Dessa forma assim prevê o professor citado:  

“Afora os casos em que presentes os fundamentos da Prisão Preventiva, 
a legislação ordinária, sob pena de inconstitucionalidade, deve dispor ao 
investigado ou acusado a liberdade provisória com ou sem fiança. Isso 
implica em que quando o legislador veda a fiança, resta sempre ao 
investigado ou acusado a possibilidade da liberdade provisória sem 
fiança, desde que não satisfeitos os requisitos para a custódia 
preventiva. Decorre desse fato que quando o legislador, com ares de 
rigor, afirma a inafiançabilidade de uma infração penal, está, na verdade, 
conferindo ao imputado a possibilidade de obter a mesma liberdade 
provisória sem a necessidade de prestar qualquer espécie de caução. 
Portanto, o instituto da inafiançabilidade estabelecida para o crime de 
racismo, com base nos posicionamentos acima citados, na prática não é 
aplicada como uma rigorosidade a mais, pelo contrário, na realidade 
facilita a liberdade provisória, visto que o agente não precisará arcar 
com qualquer ônus para garantir a liberdade provisória” (CABETTE, 
2007, P.14). 

 
Ainda importante ressaltar que diz que a inafiançabilidade, a imprescritibilidade e a 

pena de reclusão, estabelecidos aos crimes raciais pela Constitucional Federal do Brasil, 

diante do não posicionamento expresso na lei 7.716/89, ficam restritos apenas à 

discriminação por raça ou cor, não se estendendo a religião, etnia ou procedência 

nacional (POUSA JUNIOR, 2010, P.23). 

 

3.2. DA PENA DE RECLUSÃO 

A pena de reclusão é imposta por uma sentença, a reclusão inicialmente é 

colocada em regime fechado, o que não ocorre essa prerrogativa, não podendo ser 

aplicado (BITENCOURT, 2013, P.122). 

Em geral a aplicação da reclusão podem estar associados tanto a crimes dolosos 

quanto culposos, quando se fala em crime de racismo é importante considerar a 

seguinte perspectivas: 
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“Assim, os crimes oriundos de discriminação ou preconceito de raça, cor, 
religião, etnia ou procedência nacional são dolosos. A pena é de 
reclusão ou de reclusão e multa. As penas privativas de liberdade 
podem ser de reclusão e de detenção. A reclusão difere da detenção, 
entre outros motivos, pelo regime de cumprimento da pena, sendo que a 
pena de reclusão é bem mais rigorosa” (SZKLAROWSKY, 1997, p.3). 

 

Nos crimes de reclusão em que a pena mínima atribuída for superior a 2 anos não 

poderá ser concedida fiança, conforme artigo 323, inciso I, do Código de Processo 

Penal: “Não será concedida fiança [...] nos crimes punidos com reclusão em que a pena 

mínima cominada for superior a 2 (dois) anos”.  

Ainda, a fiança nos casos de pena de reclusão só poderá ser concedida pelo juíz, 

enquanto que na detenção podem ser determinadas pelo delegado de polícia, conforme 

artigo 322 do Código de Processo Penal:  

“Art. 322 - A autoridade policial somente poderá conceder fiança nos 
casos de infração punida com detenção ou prisão simples. Parágrafo 
único - Nos demais casos do Art. 323, a fiança será requerida ao juiz, 
que decidirá em 48 (quarenta e oito) horas” (Código Penal Brasileiro, 
1940).  

 
Nesse sentido, o legislador ao atribuir ao crime de racismo a pena de reclusão 

procurou tornar mais rigorosa à penalidade prevista para este crime. Dessa forma, só 

poderá ser concedida fiança para as tipificações da Lei 7.716/89 em que a pena mínima 

prevista não ultrapasse 2 (dois) anos. Ocorre que a grande maioria das penas mínimas 

estabelecidas na referida lei são menores ou iguais a dois anos, podendo assim o 

agente solicitar fiança (BOSI, 2002, P.31). 

Não serão passíveis de fiança os artigos: 6º e 7º da Lei 7.716/1989 que se refere a 

discriminação na admissão de aluno em estabelecimento de ensino; e referente a 

discriminação atribuída a hospedagem em hotéis, pensão, estalagem ou similares, 

respectivamente, pois para essas práticas a pena mínima é de três anos 

(BITENCOURT, 2013, P.133). 

“Art. 6º Recusar, negar ou impedir a inscrição ou ingresso de aluno em 
estabelecimento de ensino público ou privado de qualquer grau. 
Pena: reclusão de três a cinco anos. 
Parágrafo único. Se o crime for praticado contra menor de dezoito anos 
a pena é agravada de 1/3 (um terço). 
Art. 7º Impedir o acesso ou recusar hospedagem em hotel, pensão, 
estalagem, ou qualquer estabelecimento similar. 
Pena: reclusão de três a cinco anos” (Código Penal Brasileiro, 1989). 
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O crime de racismo por ser declaro na Constituição Federal imprescritível, 

inafiançável e previsão para pena de reclusão é fonte para várias divergências. 

Mediante tais imposições declaradas pela Carta Magna, muitos doutrinadores 

entendem de maneira diferente, para alguns os crimes raciais não são tão relevantes 

que mereçam tamanha rigorosidade de tratamento e para outros essa foi a maneira 

mais acertada pelo legislador para se dar reconhecimento da gravidade desses crimes 

se comparados com o propósito de igualdade existente atualmente (LIMA, 2011, P.10). 

 

3.3. IMPRESCRITIBILIDADE DO CRIME DE RACISMO 

A dignidade da pessoa humana é um dos princípios mais importantes sobre os 

quais se baseia nosso ordenamento jurídico, considerado “princípio fonte”. Sua tutela 

implica proteger a pessoa contra todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano, 

advindo de autoridade pública ou de particular. Devem ser garantidas plenas condições 

para uma vida saudável, de modo que cada pessoa possa participar ativamente do seu 

próprio destino e do de sua comunidade (BOSI, 2002, P.37). 

Em suma, poder-se-ia dizer que o princípio da dignidade da pessoa humana 

refere-se ao respeito que é devido a cada cidadão na preservação de sua integridade 

física e moral. Práticas discriminatórias, sobre as quais refletimos alhures, contrariam 

diretamente tal direito fundamental, afrontando, dentre outros dispositivos, o artigo 3º da 

Constituição Federal de 1988, que elenca entre os objetivos fundamentais da República 

Brasileira “promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, 

idade e quaisquer outras formas de discriminação”.  

Um outro princípio que, ao lado do da proteção à dignidade humana, forma a base 

constitucional que justifica a ilicitude do racismo é o princípio da igualdade ou isonomia. 

Segundo esse princípio, consagrado no art. 5º, caput da CF/88, “todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza”.  

A vedação ao direito à fiança está prevista na Constituição Federal e no Direito 

Processual Penal em relação a dezenas de crimes. Pela Carta Magna, são 

inafiançáveis a tortura, o tráfico de entorpecentes, o terrorismo, os crimes hediondos, o 

racismo e a ação de grupos armados contra a ordem constitucional. No CPP, a previsão 
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quanto a tal matéria está no artigo 323, no qual há dispositivos que limitam a concessão 

de fianças em diversas hipóteses (BITENCOURT, 2013, P.147). 

“Art. 323. Não será concedida fiança:  
I - nos crimes de racismo;  
II - nos crimes de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, 
terrorismo e nos definidos como crimes hediondos; 
 III - nos crimes cometidos por grupos armados, civis ou militares, contra 
a ordem constitucional e o Estado Democrático” (Código Penal 
Brasileiro, 1940). 

 
Nesse sentido, o que chama atenção no texto do art. 5º, XLII da CF/88 é a 

previsão da imprescritibilidade dos crimes de racismo, já que no direito brasileiro a 

prescrição das infrações penais é hoje regra geral, de que são exceções apenas os 

referidos crimes e a ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado 

Democrático (SAVARESE, 2010, P.104). 

“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” (Código Penal Brasileiro; 
1988). 

 

Conforme dito em linhas volvidas, o instituto da prescrição, no Direito Penal, 

refere-se à perda do jus puniendi estatal pelo não-exercício de tal direito, sendo que o 

prazo de sua ocorrência só sofre interrupções e suspensões nas estritas hipóteses 

legais.  

A rigor, seria possível dizer que é um direito do acusado ou condenado não se ver 

indefinidamente sob o jugo do aparelho repressivo do Estado. Assim, a inaplicabilidade 

da prescrição em relação a determinado crime significa grande insegurança jurídica, 

submetendo o infrator a eterna ameaça de punição.  

Resta claro que a Constituição Federal de 1988 impôs-se como um marco 

histórico no tratamento político e jurídico da temática racial. Para além do compromisso 

do Estado brasileiro de combater quaisquer formas de discriminação, conforme refletido 

quando da análise da amplitude da expressão “racismo”, denota -se que através do 

inciso XLII do art. 5º o constituinte procurou dar resposta a uma dívida secular do 

Estado Brasileiro em relação à comunidade negra, supliciada pela escravidão e pela 
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exclusão social desde o período colonial (BOSI, 2002, P.41). 

É notório que o combate à discriminação racial insere-se no sistema especial de 

proteção dos direitos humanos. A tutela do direito à igualdade e à dignidade é aqui 

endereçada a um sujeito de direito concreto, historicamente situado, visto em sua 

especificidade e na concentricidade de suas diversas relações, distinto pela cor, sexo, 

classe social, dentre outros fatores (SAVARESE, 2010, P.104).  

Assim, pode-se dizer que o caráter “especial” dessa proteção contra o racismo 

embasou a consagração da imprescritibilidade. No entanto, não deixa de ser paradoxal 

a decisão do constituinte de desconsiderar o papel garantidor do instituto da prescrição, 

enquanto direito individual à segurança jurídica, em detrimento da tentativa de uma 

proteção absoluta do direito fundamental à não discriminação (LIMA, 2011, P.12). 

A instituição da prescrição penal ou da imprescritibilidade de determinado delito 

refere-se a escolha política, decisão de política criminal, datada, influenciada pelos 

anseios da sociedade, pelo estado da arte da doutrina penalista, das tendências 

democráticas ou autoritárias do governo em questão, dentre outros inúmeros fatores 

culturais e criminológicos (BOSI, 2002, P.42). 

A chamada “Constituição Cidadã” busca a construção de uma sociedade livre e 

justa, conferindo amparo a um vasto rol de direitos e garantias fundamentais dos 

indivíduos. Em um Estado de Direito, deve ser equilibrada pela lei a relação entre o 

Estado e os cidadãos, como forma de garantir que estes não serão vítimas do arbítrio 

do poder coercitivo estatal.  

Nesse sentido, a imprescritibilidade ameaça as garantias fundamentais de 

segurança jurídica e até mesmo da ampla defesa, pois submete o cidadão à eterna 

ameaça da repressão estatal, sem preocupar-se com os efeitos do tempo sobre os 

elementos probatórios que envolvem os fatos criminosos, sobre o acusado e sobre a 

repercussão social do crime. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O legislador constituinte ofereceu proteção à igualdade entre todos os seres 

humanos ao definir que “a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e 

liberdades fundamentais” (art. 5º, inciso XLI, CF). Esse trato igualitário entre todos, 

base das democracias modernas, proíbe a prática de discriminações e preconceitos 

decorrentes de raça, cor, origem étnica, preferência religiosa e procedência nacional, o 

que constitui odiosa e histórica afronta ao princípio isonômico. 

Mais enfática é, nossa Constituição Federal, ao estabelecer em seu artigo 5o, XLII, 

que: “a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de 

reclusão nos termos da Lei”. 

Constata-se, contudo, que mesmo após mais de cem anos da abolição da 

escravatura encontramos preconceitos constrangedores de um indivíduo em relação a 

seu semelhante, resultado de um triste legado da colonização e do imperialismo 

opressor, dominador e explorador. 

O presente estudo teve por finalidade abordar o Combate aos Crimes de Racismo 

e a Eficácia da Lei 7.716/89. Espera-se contribuir, ainda que de forma modesta, com a 

realização do trabalho, para que se abra o leque para discussões acerca da temática 

trazida, controvertida e necessita de debates para esclarecimentos, vindo a levar à 

sociedade em geral e em especial aos seguimentos mais interessados no tema a 

suprimirem preconceitos e dialogarem na forma da civilidade e mais tolerância. 

 É comum, que no Brasil muitas leis surjam a partir de um direito emergencial que 

seria criado as presas para sanar as necessidades momentâneas ou para amenizar o 

caos do momento. Esse direito nem sempre acaba tendo efetividade prática ou quando 

tem, acaba sendo em muitas das vezes uma verdadeira irregularidade jurídica. 

No Brasil, há uma grande frequência de leis que são criadas por reclamações 

públicas, manifestações populares ou acontecimentos com grande violência que 

chocam a população tendo uma grande repercussão nacional. 

Portanto, a lei 7.716/89 não foi criada por conta de uma tragédia nacional ou um 

clamor público específico. Na verdade, a “tragédia” ou o fato determinante da criação  

da lei já ocorria há muito tempo, desde a colonização os negros já eram abusivamente 

explorados, discriminados, vendidos e infelizmente a situação nos anos 80 não se 
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encontrava totalmente resolvida e nem muito diferente de anos atrás. 

O dispositivo legal da Constituição Federal trata o crime de racismo como um dos 

únicos dois crimes que não prescrevem no Brasil. Sendo assim serviu para ressaltar a 

preocupação que a legislação tem em repelir e evitar tais condutas ressaltando que o 

Estado poderá e deverá punir o agente responsável em qualquer tempo. 

Levando em consideração o receio que o legislador teve ao redigir no texto 

constitucional, os crimes de cunho racial jamais serão impuníveis e imprescritíveis por 

motivo de utilidade social.  

Atualmente, as políticas públicas e a atuação do poder público tentam acabar com 

as diferenças de oportunidades para brancos e negros. O problema do racismo só traz 

consequências negativas e atraso para a nação. 

O Brasil não pode mais aceitar a violência contra a juventude negra, pois essa 

realidade gera prejuízos para o futuro e o desenvolvimento do país. Na opinião dos 

brasileiros, as principais ações para combater o racismo devem ser a melhoria do 

ensino nas escolas e a mudança das leis. As campanhas de conscientização e as  

ações afirmativas também devem ser usadas para combater o racismo. 
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