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[...] a igualdade, portanto, longe de ser relacionada 
com a justiça, como nos tempos modernos, era a 
própria essência da liberdade; ser livre significava 
ser isento da desigualdade presente no ato de 
comandar, e mover-se numa esfera onde não 
existam governos nem governados. (ARENDT, 
Hannah. A condição humana. Rio de Janeiro: 
Forense Universitária. 2003. p. 42). 
 
 



  

RESUMO  
 
 

 
 
 

MIRANDA, Andréa Tourinho Pacheco de. Crimes contra a cidadania: instrumental para a 
proteção dos direitos das minorias. 2006. 98 f. Dissertação (Mestrado em Direito) – Programa 
de Pós-Graduação em Direito, Centro de Ciências Jurídicas / FDR, Universidade Federal de 
Pernambuco, Recife, 2007.      
  
 
 
Este trabalho demonstra o perfil atual do Direito Penal, trazendo à idéia de que, os danos 
perpetrados contra as minorias necessitam de tipificação penal. Com efeito, através de um 
estudo voltado para a necessidade de tutela penal para garantir os interesses das minorias, 
através da tipificação penal para os crimes contra a cidadania, o Direito Penal assegura o seu 
verdadeiro papel no ordenamento jurídico, embora não tenha o caráter substitutivo no combate 
às desigualdades sociais, tarefa designada para os órgãos destinados a implementação de 
políticas públicas. A atuação do Direito Penal como prevenção geral subsidiária deve ser o 
modelo adequado de política criminal no Estado Democrático de Direito, sobretudo no 
ordenamento jurídico brasileiro. Destarte, uma maior participação de políticas públicas no 
combate as desigualdades sociais, além de promover o exercício da cidadania, afasta a atuação 
do Direito Penal como “prima ratio”, desmistificando-o como o único instrumento legal para 
amparar e proteger as  ações promovidas contra a segurança, bem estar e qualidade de vida das 
minorias. Por outro lado, com a tipificação dos Crimes contra a cidadania, do ponto de vista 
legal, estariam asseguradas as condutas que atentam contra as minorias, respeitando-se os 
limites constitucionais e os princípios da subsidiariedade e proporcionalidade no Direito Penal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palavras-chave: Direito Penal. Normas Jurídicas. Condutas Humanas. Crimes. Cidadania. 

Políticas Públicas. Princípios da Subsidiariedade e Proporcionalidade.  



  

ABSTRACT 
 
 
 
 
 
 
MIRANDA, Andréa Tourinho Pacheco de. Crimes against citizenship: tools for the protection 
of minorities’ rights. 2006. 98 p. Dissertation (Master Degree of Law) – Programa de Pós-
Graduação em Direito, Centro de Ciências Jurídicas / FDR, Universidade Federal de 
Pernambuco, Recife, 2007. 
 
 
 
 
 
This essay outlines the present silhouette of Penal Law, bringing us to the Idea that the damage 
perpetrated against minorities must be framed within criminal law. In fact, through studies focused 
on the need for penal protection in order to grant the minorities’ interests, the framing of crimes 
against citizenship in the Penal Law assures the true role of in the judicial sphere, even though it 
does not replace the fighting of social inequalities, which is a responsibility that upon agencies 
focused on the implementation of public policies. Penal Law must not and it cannot drift away 
from its fundamental characteristics, such as subsidiarity and fragmentariness, and it should not be 
used but in “ultima ratio”. In this sense, the penal intervention in the Democratic State of Law is 
only accountable when all other instruments are ineffective. The general subsidiary prevention 
must be adequate model of the Democratic State of Law’s criminal policy, specially in the 
Brazilian law set, where the conscience for a higher number of public policies focusing on the 
extinguishment of social discrepancies and the exercise of citizenship are rising. With such 
knowledge, the State will provide a certain welfare based on an effective plan of public policies, 
exercising, thus, citizenship and, on the order hand, pushing away the role of the Penal Law as 
“prima ratio”, demystifying it as the only legal instrument to aid and protect the actions 
perpetrated in function of the wellbeing and life quality of the minorities. Conversely, with the 
qualification of the Crimes against the citizenship, from the legal point of view, would be assured 
the conducts that could harm the minorities, respecting constitutional limits and the principles of 
subsidiarity and proportionality in the Penal Law.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Key words: Penal Law. Juridical Policies. Human Behavior. Crimes. Citizenship. Public Policies. 

Principles of Subsidiarity and Proportionality.  
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INTRODUÇÃO 
 

Este trabalho reflete uma das questões mais discutidas na atualidade, qual seja a 

importância da função da norma penal no tocante a proteção dos direitos e garantias das minorias. 

A presente pesquisa se justifica pela contemporaneidade do tema, pois  em  uma 

sociedade pluralista, onde vige a diversidade, as manifestações das minorias representativas - 

apesar de todos os avanços tecnológicos, da mundialização dos mercados acelerados no último 

século - ainda se fazem presente no cotidiano das relações sociais, exigindo cada vez mais uma 

postura coercitiva do Direito Penal, para assegurar regras de convivência entre os indivíduos.  

A segunda questão é de relevância científica para o estudo do Direito Penal, sempre 

acompanhando as mutações sociais e a evolução antropológica, frente a conceitos susceptíveis a 

mudanças e ajustamentos para, ao final traduzir o anseio da sociedade mediante a tipificação 

penal.  

O Direito Penal, de cunho eminentemente pessoal, enfatiza a importância do homem 

como indivíduo capaz de possuir direitos e garantias fundamentais, que merecem proteção frente 

ao ordenamento jurídico vigente.  

Sendo o ser humano  um animal político,  o Direito Penal não pode se afastar das  suas 

perspectivas de sociabilidade e de poder. Neste diapasão, nasce a consciência humana de viver na 

sociedade como ser participativo e  de pensar o homem não só como um  ser de existência visível, 

mas pensá-lo muito mais além, como cidadão.  

Atualmente, pode-se  quase dizer que já se demonstra, até mesmo cientificamente, que, 

embora se viva agora, e talvez se tente viver sempre, sob condições terrenas, não somos meras 

criaturas terrenas1. 

                                                   
1 Cf. ARENDT, Hannah. A condição humana. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2003. p. 19. 
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Este pensar cognitivo de que o homem não é uma mera criatura terrena,  reflete a 

importância da participação do homem no grupo social e de sua contribuição para a formação de 

uma sociedade digna, livre, justa e soberana. 

Neste passo, o homem constrói a sua própria razão de ser na sociedade, que se exprime 

mediante a garantia dos seus direitos como cidadão.  

Estes direitos de cidadão, consubstanciado nas conquistas dos direitos civis e políticos, 

se encaixam na própria formação da sociedade moderna. Afinal, o conceito de cidadania, na 

modernidade, se confunde com o próprio conceito de justiça social. 

O Estado Absoluto de outrora, passou então, a ser visualizado como um “contrato 

social”, caracterizado pela existência de homens livres e iguais, que não possuem freios ‘as suas 

ações, dando assim forma a um conflito generalizado,  “uma guerra de todos os homens contra 

todos os homens”2. 

Neste entendimento, pode-se  verificar que  de um lado está o Estado Democrático de 

Direito, com princípios constitucionais fortemente inseridos na atual Carta Política, como o 

princípio da dignidade da pessoa humana, o princípio da igualdade, o princípio da legalidade, 

norteador das garantias fundamentais do homem, e do outro, estão os excluídos, clamando por 

uma proteção penal dos seus direitos e garantias fundamentais. 

Nos movimentos sociais, oriundos da sociedade pluralista, nota-se  a sede da construção 

de um Direito Penal com a função protetora dos direitos fundamentais, ratificando, dessa forma, as 

garantias dos excluídos. Contudo, o Direito Penal moderno não vem cumprindo plenamente esta 

função. Não aterroriza nem modifica, obtendo uma finalidade distanciada do verdadeiro ideal de 

justiça. 

                                                   
2 MONDAINI, Marco. O respeito ao direito dos indivíduos. In: PINSKY, Jayme; PINSKY, Carla Bassanezi (Org.). 
História da cidadania. São Paulo: Contexto, 2003. p. 129. 
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No contexto isonômico da atual Constituição da República , inserido no art. 5º, IV, 

notamos o desejo do Estado em promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, 

sexo, cor, idade, e quaisquer outras formas de discriminação. Fala-se  em desejo, apenas, pois o 

verdadeiro ideal de igualdade ainda não foi cumprido na prática.  

Da perspectiva da aplicação imediata da lei fundamental, é de se esperar do ponto de 

vista sócio-jurídico, reforçado pelo caráter axiológico da norma constitucional, que sejam 

repelidos os atos discriminatórios, além de proteger o cidadão das discriminações  de crença 

religiosa, ou de convicção filosófica ou política, dentre outras condutas discriminatórias. O 

enunciado de que “todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos”, 

que serve de emblema ao princípio da dignidade, destina-se a espécie humana, ou seja, a todos os 

homens, trazendo implicitamente a idéia de universalidade3. 

Em uma sociedade pluralista, pautada na diversidade, da qual a brasileira é exemplo, o 

princípio da igualdade, substrato da cidadania  necessita de tutela penal. Há uma forte pressão para 

que o legislador infraconstitucional tipifique condutas discriminatórias com o intuito de 

salvaguardar os interesses das minorias. 

O legislador infraconstitucional brasileiro, de fato, tipificou o crime de racismo, 

inafiançável, imprescritível, e sujeito a pena de reclusão, mediante  lei extravagante (Lei 

9.459/97). No entanto, quanto às demais formas de discriminação, não houve nenhuma tipificação 

geral ou especial desta natureza.  

Na verdade, o legislador infraconstitucional selecionou, dentro do ordenamento jurídico, 

algumas condutas discriminatórias, dentro de um quadro vasto de ações que podem ser 

consideradas atentatórias á dignidade da pessoa humana. 

                                                   
3 GUIMARÃES, Isaac Sabbá. Habeas Corpus: crítica e perspectivas. Curitiba: Juruá, 2005. p. 99. 
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Esta seleção de condutas discriminatórias, no entanto, desvirtuou o princípio da 

igualdade fortemente inserido na atual Constituição da República, vez que o controle da igualdade 

não pesa para alguns ou outros, mas sim para todos os cidadãos. 

Esta ambigüidade se amplia na proporção em que o legislador infraconstitucional 

estabelece diferenças entre as diferenças.  

Um sistema de garantias fundamentais embasados no princípio da dignidade da pessoa 

humana, não pode estabelecer graus distintos para sua proteção e efetivação4. 

Estando diretamente ligada aos princípios da universalidade e da igualdade, a dignidade 

da pessoa humana torna-se um suposto do homem - de toda espécie humana - sem que haja razões 

para distinções de grau ou quantidade de dignidade.   

Neste entendimento, significa afirmar, que toda e qualquer discriminação afeta a 

dignidade da pessoa humana, merecendo repúdio. Numa palavra: não existem discriminações mais 

graves que outras. O princípio da igualdade não permite, pois a categorização de proteção 

constitucional, parecendo-nos mais correta a fórmula genérica que proíbe discriminação de 

qualquer natureza5. 

O princípio da igualdade, de caráter universal, deve alcançar a todos indistintamente, 

destarte, para ser pressuposto da verdadeira democracia não devemos limitar a igualdade abstrata 

de direitos, mas sim combater os conflitos motivados pela diversidade. Nisto consiste a verdadeira 

democracia de uma sociedade pluralista.  

Neste contexto, as minorias devem ser reconhecidas numa sociedade democrática, desde 

que aceitem a maioria e não se deixem absorver pela aceitação da perda total da sua identidade.   

                                                   
4 GUIMARÃES, Isaac Sabbá. Habeas Corpus: crítica e perspectivas. Curitiba: Juruá, 2005. p. 102. 
5 GUIMARÃES, loc. cit. 
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A solução para estas desigualdades não se perfaz com o tratamento legal diferenciado, 

mas sim nas realizações de políticas de assimilação, respeitando-se, desta forma, as suas 

peculiaridades. 

Seja qual for a diferença social ou grupal entre cidadãos, desigualdades em riqueza, 

status, poder, origem, raça, sexo, dentre outros aspectos da diversidade, a cidadania faculta a todos 

o mesmo status na esfera pública, especialmente no tocante ao tratamento jurídico. 

No entanto, entre o legal e o real, as discriminações e atrocidades continuam acontecendo 

contra as minorias e tem se tornado um  grande problema, que afeta a humanidade e por vezes 

compromete a estabilidade social da vida entre os homens em todo o planeta, atravessando fronteiras 

e tornando-se mundiais com o processo de globalização acelerado ao final do século XX.  

E como outras questões como produção, comércio, capital financeiro, migrações, pobreza, 

danos ambientais, desemprego, informatização, telecomunicações, enfim, as grandes questões 

econômicas, sociais, ecológicas e políticas deixaram de ser apenas nacionais, originando os conflitos 

violentos entre minorias que se tornaram transnacionais.  

Estas questões universais, logo naturais, não têm tratamento jurídico semelhante, pois 

cada povo, cada lugar possui razões e necessidades diversas.  

Por outro lado, elas são de interesse global, especialmente  nos últimos anos têm servido 

de especulação para a guerra entre povos de cultura diferentes.  

Na sociedade pluralista brasileira, onde prevalece a mistura de raças com suas 

respectivas culturas e tradições, esta necessidade de proteção legal dos direitos fundamentais se 

agrava. 

Porém, é mister ter em mente que os excluídos, do ponto de vista legal, devem ser 

tratados de maneira uniforme, como, por exemplo, firmando-se a proteção penal legal  num único 
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título, dentro do Código Penal, com as devidas  tipificações penais  inseridas  num só Capítulo, 

qual seja: Dos crimes contra a cidadania. 

O princípio da igualdade serve como pedra de toque para justificar este entendimento. E 

o Direito Penal, que é um direito material, substantivo, axiológico, pautado na tutela bens 

jurídicos relevantes, deve seguir esse entendimento.  

Dentre os interesses que devem ser tutelados nos grupos minoritários, o bem jurídico 

comum: a  cidadania.  

Neste diapasão o valor preponderante que necessita de tipificação penal seria o respeito 

às diferenças, e o tratamento igualitário, que, do ponto de vista legal, se expressaria nos Direitos 

de cidadania. Na órbita penal, em contrapartida, haveria a legitimação dos crimes que atentassem 

contra os direitos das minorias, tutelando o bem jurídico cidadania. 

Este entendimento já foi traduzido pelo Ministro Vicente Cernichiaro, quando da 

elaboração do Novo Projeto de Lei do Código Penal, que disciplina as normas relativas aos crimes  

contra a cidadania e que tramita no Congresso Nacional. 
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CAPÍTULO 1 – O PRINCÍPIO DA IGUALDADE E O ESTADO DEMOCRÁTICO DE 

DIREITO 

 
 

Sumário: 1.1 O Princípio da Igualdade 
no Estado Democrático de Direito: 
Conceito e Alcance. 1.2 Conseqüência 
do Princípio da Igualdade: a Noção de 
Democracia. 1.3 O Surgimento da 
Cidadania: Conceito e Histórico. 
Relação com o Princípio da Igualdade. 

 
 
1.1 O PRINCÍPIO DA IGUALDADE NO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO:    

CONCEITO E ALCANCE 

 

Dentre os direitos fundamentais que alicerçam o Estado democrático de Direito, 

esculpidos no art. 3º da atual Constituição da República , destacam-se  a cidadania, a  dignidade da 

pessoa humana, bem como o princípio da igualdade, definido no art. 5º, caput da atual Carta 

Política, que se estabelece que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza.  

Neste sentido, tem-se  o conceito formal do princípio da igualdade. 

O alcance deste princípio não se restringe apenas em nivelar os cidadãos diante da norma 

legal posta, mas exige que a lei não seja editada em desconformidade com a isonomia6. 

No sentido político-ideológico, depreende-se que o princípio da igualdade é absorvido 

pelo conceito de isonomia que assinala que a lei não deve ser fonte de privilégios ou perseguições, 

mas instrumento regulador da vida social que necessita tratar eqüitativamente todos os cidadãos. 

                                                   
6 MELLO, Celso Antonio Bandeira de. O conteúdo jurídico do princípio da igualdade. São Paulo: Malheiros, 
1995. p. 10.  
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Hans Kelsen considera o princípio da igualdade quando indivíduos iguais são tratados 

igualmente; por outro lado, quando os indivíduos e as circunstâncias externas são desiguais, 

devem ser tratados desigualmente7. 

Neste diapasão, o princípio da igualdade, como princípio norteador do Estado 

Democrático de Direito, é elemento indispensável para a realização do ideal de justiça. Este ideal 

de justiça, por sua vez se confunde com o conceito de igualdade material.  

Aristóteles, ao definir o princípio da igualdade, assevera que a primeira espécie de 

democracia é aquela que tem a igualdade por fundamento. Nos termos da lei que regula essa 

democracia, a igualdade estabelece que os ricos e os pobres não devem ter privilégios políticos, e, 

que tanto uns como outros não são soberanos de um modo exclusivo e que todos o devem atuar na 

mesma proporção8. 

Neste passo, Aristóteles, concebeu diferentes significados para o princípio da igualdade. 

Primeiramente, define a igualdade numérica ou absoluta, baseada na seguinte afirmação: tudo 

igual para todos. Esta concepção importaria na distribuição de benefícios e ônus em partes 

idênticas a todos indistintamente9. 

Este conceito foge da idéia real que traduz o princípio aludido, pois não existe sociedade 

perfeita, sem que haja desigualdades ou diferenças, vale dizer, não existe sociedade sem que haja 

alguma espécie de discriminação.  

O conceito “irreal” aristotélico tem íntima relação com o princípio entendido como 

direito fundamental, quando estabelece o princípio da isonomia, onde todos devem ser tratados de 

maneira equânime. 
                                                   
7 KELSEN, Hans. O problema da justiça. São Paulo: Martins Fonte, 2003. p. 63.  
8 ARISTÓTELES.  Política. São Paulo: Martin Claret, 2005. Livro I, cap. IV, p. 180. 
9 Idem. Política. São Paulo: Martin Claret, 2005. Livro VII, cap. I, p. 213. 
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No sentido de igualdade proporcional ou proporcional-quantitativa, Aristóteles, define a 

igualdade como a seguinte linha de pensamento: a cada qual e de cada qual segundo certas 

características de grau variável10.  

Este tipo de conceito direciona a atribuição de benefícios maiores aos mais necessitados 

e ônus progressivos aos mais aquinhoados. A aplicação deste princípio depende da existência de 

uma regra de distribuição, cujo critério de materialização mais ou menos intensa a determine. 

Neste caso, toda norma geral seria igualitária, por conter na hipótese elemento descritivo 

que serve de pauta à intensidade da distribuição.  

Mediante a definição de igualdade proporcional pelo mérito, Aristóteles conceitua cada 

qual segundo seu merecimento, variando o conceito anterior, porém tomando como característica 

decisiva, o mérito individual relativo. O problema da aceitação deste conceito reside na 

subjetividade da avaliação do mérito pessoal, pois é mais fácil determinar o valor relativo de 

coisas do que de pessoas11. 

Por derradeiro, Aristóteles define a igualdade pelas partes iguais ou proporcional-

qualitativa,  da seguinte maneira: Tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais. Esta 

concepção importaria, de igual maneira, em definir que toda norma seria igualitária12. 

Felix Oppenheim alude, por sua vez, a igualdade de nivelamento, a qual seria inviável, 

pois aceita a existência de diferenças em uma sociedade. Propõe o autor que se chame igualitária 

uma regra de distribuição quando ela nivele, ou pelo menos reduza as diferenças entre as 

quantidades ou bens.  

                                                   
10  ARISTÓTELES. Política. São Paulo: Martin Claret, 2005. LivroVII , cap. I, p. 213-214. 
11 Ibidem, p. 214. 
12 ARISTÓTELES, loc. cit. 
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Uma vez considerando-se que a distribuição inicial é desigual, procurar-se-ia uma regra 

de redistribuição a qual, em relação ao estado anterior de coisas, encontrasse um resultado 

igualitário. Assim seria, por exemplo, a regra que garantisse um nível mínimo de renda ou acesso 

a certos cargos ou posições13. 

Paralela a esta definição, o princípio da igualdade repousaria na regra que reconhecesse 

um mínimo de necessidades, embasado na doutrina de Marx e Engels, a qual define a igualdade 

como o substrato das necessidades14. 

 Esta concepção errônea implicaria uma radicalização, por não reconhecer um mínimo 

comum em uma sociedade, mas tão-só necessidades individuais.  

Por outro lado, conceituando a igualdade segundo o entendimento a cada qual segundo 

sua capacidade, haveria o nivelamento mínimo, e, desta forma, estabelecer-se-ia a livre 

competição entre indivíduos. 

Chaim Perelman conceitua o princípio da igualdade, como um princípio de ação segundo 

o qual os seres de uma mesma categoria essencial devem ser tratados da mesma forma, sem levar 

nenhuma das particularidades que os distinguem15. 

Desse modo, e, seguindo esta linha de pensamento, tem-se  a real definição das fórmulas 

de justiça concreta, que representa modos de vida e comportamento de um determinado grupo, e, 

em outras palavras, traduz um conceito oriundo do direito “injusto”, diferente da concepção 

kelseniana, fundamentado no Direito Positivo,  que defende a harmonia dos princípios no 

ordenamento,  como aqueles que não podem entrar em conflito com a justiça formal. 

                                                   
13 OPPENHEIM, Felix. Igualdade. In: BOBBIO, Norberto et al. Dicionário de política.  Brasília: UnB, 2000. v. I, p. 
601. 
14 OPPENHEIM, loc. cit. 
15 PERELMAN, Chaim. A justiça. In: ____. Ética e direito. São Paulo: Martins Fontes, 2002. p. 9. 
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Pode-se, ainda, conceituar a igualdade relativa, como aquela desprovida de uniformidade 

perfeita, ressaltando-se que, esta  não deve ser o que verdadeiramente  se entende por ideal de 

justiça. Na verdade, a exigência de igualdade há de ser compreendida, em sentido relativo,  e não 

absoluto, considerado como exigência de que os iguais não devem ser tratados da mesma maneira, 

devendo haver algum critério relevante para determinar o que se há de considerar como igual, em 

relação aos membros de uma  mesma classe. 

A igualdade como direito fundamental, como já salientado anteriormente, confunde-se 

com o conceito de isonomia, onde todos são iguais do ponto de vista normativo. 

Mister se faz, preliminarmente, diferenciar as garantias dos direitos fundamentais. 

Embora muitas vezes, as garantias possam ser apontadas como instrumentos na proteção dos 

direitos fundamentais, como assinala Canotilho, estes conceitos são distintos16. 

É certo que, as garantias se consubstanciam  no direito dos cidadãos em exigir dos 

poderes públicos a proteção de seus direitos e no reconhecimento de meios processuais adequados 

a atingir essa finalidade. 

Como direito fundamental, a igualdade se traduz em um princípio inerente a pessoa 

humana, vale dizer, atributo distintivo do ser humano, de cada homem e de todos os homens e, 

portanto, diretamente referenciado ao princípio da universalidade, como bem assinala  Isaac Sabbá 

Guimarães17. 

Depreende-se dessa concepção, que, o que se veda na Constituição são as diferenciações 

arbitrárias, as discriminações absurdas, pois o tratamento desigual dispensado aos casos desiguais, 

na medida que se desigualam, é exigência tradicional do próprio conceito de Justiça, como já 

acentuado. 

                                                   
16 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 2. ed. Coimbra: Almedina, 1998. p. 
370. 
17 GUIMARAES, Isaac Sabbá.  Habeas Corpus: crítica e perspectivas. Curitiba: Juruá, 2005. p. 102. 
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Neste entendimento, como princípio fundamental, o princípio da igualdade é elemento 

básico para a realização da democracia, tendo em vista exercer uma função reguladora do 

tratamento isonômico entre os indivíduos18. 

Neste diapasão,  construir uma sociedade livre, justa e solidária, erradicar a pobreza e 

marginalização, reduzir as desigualdades social, além de promover o bem de todos sem 

preconceitos de origem, raça, sexo, cor idade e quaisquer outras formas de discriminação, 

constituem os objetivos fundamentais do Estado Democrático de Direito19. 

No que tange ao Direito Penal, não há que se falar em se dispensar tratamento especial 

para cada tipo de conduta discriminatória, valendo-se de uma norma penal especial, pois assim, 

haveria uma enorme edição de leis especiais destinadas a tutelar um único bem jurídico, qual seja: 

a cidadania. 

O ordenamento jurídico é um sistema no qual, ao lado das normas legais, existem 

princípios que incorporam as exigências de justiça e dos valores éticos.  

Esses princípios constituem o suporte axiológico que confere coerência interna e 

estrutura harmônica a todo sistema jurídico, pois, como uma ordem axiológica de princípios 

jurídicos, o direito apresenta uma verdadeira função ordenadora, na medida em que salvaguarda 

valores fundamentais. 

O princípio da igualdade, como princípio fundamental, assim compreendido, repousa na 

exigência de tratamento igualitário compatível com a norma constitucional, daí se conclui que, no 

caso da norma penal, esta não pode proteger determinados seguimentos ou grupos sociais que se 

encontram em condições idênticas. 

 

                                                   
18 PIOVESAN, Flavia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. São Paulo: Max Limonad, 2002. 
p. 54. 
19 Ibidem, p. 54-55. 
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1.2 CONSEQÜÊNCIA DO PRINCÍPIO DA IGUALDADE: A NOÇÃO DE DEMOCRACIA 

 

A democracia, como conceito, repousa na idéia da realização de valores essenciais de 

convivência humana, que do ponto de vista legal e constitucional são protegidos pelos direitos e 

garantias fundamentais do homem. 

O sistema democrático tem como princípio básico, um regime político que se expressa 

por meio  do poder que emana da vontade do povo. Na fórmula de Lincoln, a democracia é o 

governo do povo, pelo povo e para o povo. 

Contudo, a democracia não é um mero conceito político abstrato e estático, mas sim um 

processo de afirmação do povo e de garantias dos direitos fundamentais que vão se modificando e 

se aperfeiçoando em um determinado contexto histórico20. 

Aristóteles, como já assinalado, afirmava que a alma da democracia consistia na 

liberdade, considerando-se que todos os indivíduos eram iguais. Numa palavra: a igualdade era o 

fundamento e fim da democracia21. 

É certo que na prática, na antiguidade a democracia era classista, já que a sociedade da 

época era composta por uma minoria de homens livres e a igualdade só entre eles se aferia, sendo 

a democracia na verdade um governo de classes, deixando do lado de fora as mulheres, crianças e 

escravos. 

Apesar do elemento maioria ser amplamente empregado nos regimes democráticos 

contemporâneos, uma análise mais profunda adverte a idéia equivocada deste conceito, haja vista 

que a maioria representativa atuante nos órgãos governamentais não corresponde verdadeiramente 

                                                   
20 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 13. ed. rev. e atual. nos termos da reforma 
constitucional. São Paulo: Malheiros, 1997. p. 130. 
21 Cf. ARISTÓTELES.  Política. São Paulo: Martin Claret, 2005. Livro I, cap. IV, p. 180. 
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a maioria do povo, sobretudo quando da edição de leis e nas estruturas sociais divididas, onde há 

dificuldades em se definir o que seja realmente o interesse geral22. 

Apesar do conceito sobre democracia não corresponder com a verdade dos fatos, dentro 

da ótica aristotélica, esta idéia só poderá ser genuína se puder se fundamentar no princípio da 

igualdade geral. 

Destarte, concluí-se  que toda democracia deve se fundar no direito de igualdade, ou 

melhor, a conseqüência do princípio da igualdade é a própria noção de democracia, pois tanto 

mais pronunciada será a democracia quanto mais se avança na igualdade23. 

 

1.3 O SURGIMENTO DA CIDADANIA. CONCEITO E HISTÓRICO.  RELAÇÃO COM O 

PRINCÍPIO DA IGUALDADE 

 

As questões que envolvem maioria e minoria sociais já existem há tempos, desde quando 

emergiu a idéia de cidadania.  

Na antiguidade, com a consciência de um governo democrático, o princípio da igualdade 

tornou-se a própria essência da democracia.  A cidadania, por sua vez, nessa época está 

relacionada com o surgimento da vida nas cidades. 

Com o nascimento do Estado popular, a relação igualdade e regime democrático 

fundamentou a ligação do sentido de cidadania com a idéia de justiça, pois aquilo que se achava 

fixado como direito ou justo por excelência, estava, da mesma forma, vinculado a idéia de igualdade24. 

                                                   
 22 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 13. ed. rev. e atual. nos termos da reforma 
constitucional. São Paulo: Malheiros, 1997. p.131. 
23 SILVA, loc.cit. 
24 Cf. ARISTÓTELES. Política. São Paulo: Martin Claret, 2005. Livro VII, cap. I,  p. 212-213.  
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Numa palavra: não existia governo democrático sem que houvesse a igualdade de todos 

perante a lei. Mais além, o indivíduo só poderia  ser considerado cidadão à partir da idéia de que 

seus semelhantes possuíssem iguais direitos, e estes, por sua vez, mereciam  proteção  pelo 

ordenamento jurídico. O conceito de cidadania, por ser um conceito histórico, variou no tempo; 

enquanto definição de direito a ter  direitos, a concepção de cidadania vem adquirindo uma 

diversidade de interpretações. 

Na antiguidade, para ser cidadão, não era suficiente  habitar no território da cidade, nem 

gozar do direito de empreender uma ação judiciária e, de igual forma, não bastava  a descendência 

de cidadãos. Na visão Aristotélica, para ser cidadão era imprescindível a participação nos tribunais 

e magistraturas, ou seja, tomar parte na administração da justiça e fazer parte da assembléia que 

legisla e governa a cidade25.  

 Marshall definiu cidadania, examinando seus elementos constitutivos. Para o autor, a 

cidadania seria composta dos direito civis e políticos, os quais seriam classificados em direitos de 

primeira geração, e de direitos sociais, por sua vez, classificados de direitos de segunda geração26. 

Os direitos civis, correspondentes aos direitos de primeira geração, seriam os direitos de 

liberdade, igualdade, propriedade, direito de ir e vir, direito à vida, segurança etc., exigindo uma 

atuação negativa por parte do Estado. Já os direitos políticos, também de primeira geração, seriam 

a liberdade de associação e reunião, de organização política e sindical, à participação política e 

eleitoral, ao sufrágio universal etc., considerados direitos individuais exercidos coletivamente. 

Os direitos de segunda geração seriam os direitos sociais e econômicos originados por 

uma  luta intensa  de movimentos operários e sindicais, bem como de outros movimentos ativistas 

e de grupos minoritários.  

                                                   
25  REALE, Giovanni. História da filosofia antiga. São Paulo: Loyola, 1994. v. II, p. 438. 
26 MARSHALL, T. H. Cidadania, classe social e status. Rio de Janeiro: Zahar, 1967. p. 3. 
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Como direitos de segunda geração, tem-se os direitos ao trabalho, saúde, educação, 

previdência, os quais exigem uma atuação mais positiva do Estado.  

Pode-se  dizer que em relação aos direitos de cidadania e a atuação do Estado, existe 

uma íntima relação entre os diversos direitos que a compõem, como, por exemplo, direitos de 

liberdade e direitos de igualdade, classificados como direitos de primeira e segunda geração.  

Na perspectiva dos “novos movimentos sociais”, os direitos de terceira geração seriam 

os relativos ao interesses difusos, como direito ao meio ambiente e direito do consumidor, além 

dos direitos das mulheres, das crianças, das minorias étnicas, dos jovens, idosos, os quais 

poderiam também ser incluídos como direitos de cidadania “ stricto  sensu”.  

Hodiernamente, também são encontradas algumas referências aos denominados “direitos 

de quarta geração” relativos à bioética, destinado a impedir a destruição da vida humana, com a 

finalidade de regular a criação de novas formas de vida em laboratórios pela engenharia genética. 

Os autores mais modernos comentam existir ainda um direito de “quinta geração”, que 

incluiria os animais como sujeitos de direitos. 

A concepção de cidadania de Marshall excluiria os direitos sociais do conceito de 

cidadania, por não serem direitos naturais, mas um direito histórico. 

Atualmente, há necessidade de se repensar o conceito de cidadania, principalmente nas 

sociedades pluralistas, comparando a concepção  aristotélica com a de teóricos da modernidade. 

“Quando Aristóteles definiu o ser humano como zoon politikon, estava articulando uma idéia 

central na cultura política da época, de que pessoas são constituídas pela esfera pública.” 27  

Outra definição para o termo cidadania está relacionada com o conceito de civismo, 

composto de três principais aspectos: a inteligibilidade do mundo político pelo cidadão, a empatia 

enquanto capacidade de colocar-se no lugar de outros cidadãos para defender  seus interesses e 
                                                   
27 Cf. ARENDT, Hannah. A condição humana. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2003. p. 32. 
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justificá-los, e a civilidade que se refere ao reconhecimento interindividual, possuindo um caráter 

mais “civil”, enquanto a empatia, por referir-se à escolha coletiva, apresenta um caráter mais 

“cívico”. 

O conceito histórico de cidadania, portanto, é variável, diferente do conceito moderno de 

cidadania que vincula seu significado a necessidade de proteção de direitos e garantias individuais 

dos cidadãos.  

Na antiguidade, em Esparta, o civismo chegava a negar os direitos individuais. Na 

modernidade, o que parece prevalecer é a busca de uma estratégia para combinar o civil - direitos 

individuais - e o cívico - deveres para com o Estado, responsável pelo bem público. Há uma 

tentativa de combinar a “liberdade dos antigos” (participação política do homem público) com a 

liberdade dos modernos.  

A identidade coletiva que seria, para os antigos, o fato de pertencer a uma cidade já  

definia o sentimento de civilidade. Para os modernos, o alcance do conceito vai mais além. O 

conceito de cidadão parte da idéia geral daquele indivíduo pertencer a uma nação, bem como a 

conscientização de que, para alcançar uma cidadania plena se exige equilíbrio entre os espaços 

público e o privado, pois o predomínio excessivo de um pólo poderia inviabilizar o outro. 

O conceito de cidadania nos permite avançar no pressuposto dialético marxista: os 

homens fazem história, segundo determinadas circunstâncias estruturais, o que significa não 

pender nem para sujeitos, nem para as estruturas28. 

 

 

                                                   
28 COVRE, Maria de Lourdes Manzini. O que é cidadania. São Paulo: Brasiliense, 2006. p. 63. 
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Concluímos, neste diapasão, que a cidadania é o principal elo de ligação entre o desejo e 

as necessidades dos homens (subjetividades), e, enquanto sujeitos grupais nos bairros, fábricas, 

instituições, sindicatos, associações, grupos até chegar no âmbito global da sociedade29. 

 Ao delinear um conceito de civilidade, entende-se  a cidadania como a atitude individual 

de preocupação com o bem público; como conduta individual parcialmente determinada por uma 

autoconsciência coletiva; como um bem jurídico reconhecido como necessário à própria existência 

da sociedade. 

Como os direitos humanos não são  produto da natureza, mas da civilização humana  

enquanto direitos históricos, são considerados mutantes, ou seja, são susceptíveis de 

transformação, para enfim, significar o anseio do povo, assim  entendido como direito do cidadão.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
29 COVRE, Maria de Lourdes Manzini. O que é cidadania. São Paulo: Brasiliense, 2006. p. 63-64. 
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CAPÍTULO 2 – DIREITO PENAL TOTALITÁRIO. O DISTANCIAMENTO DO 

PRINCÍPIO DA IGUALDADE E DA TUTELA DAS MINORIAS 

 
                                                                                                                        Sumário: 2.1 Introdução.  2.2 O Direito 

                                                                                                               Penal Nazista. 2.2.1 O Direito Penal do 
Autor.  2.2.2 Tratamento Penal dos                                                    
“Estranhos à Comunidade”.    2.2.3 
Projeto de Lei para os “Estranhos à 
Comunidade”.  2.2.4 Direito Penal Nazista 
Versus Proteção Penal das Minorias. 

                                                                      
 

2.1 INTRODUÇÃO 

 

Um Estado democrático é aquele que considera o conflito legítimo. Não só trabalha 

politicamente os diversos interesses e necessidades particulares existentes na sociedade, como 

procura instituí-los em direitos universais reconhecidos formalmente.  

É isso que alicerça uma verdadeira sociedade pluralista, formada pela variedade e 

multiplicidade de diferentes comunidades, grupos e instituições, voltados para a legitimação de 

seus reais interesses.   

Os indivíduos e grupos organizam-se em associações, movimentos sociais, sindicatos e 

partidos constituindo um contra-poder social que limita o poder do Estado.  

Uma sociedade democrática não cessa de trabalhar suas divisões e diferenças internas, e 

está sempre aberta à ampliação dos direitos existentes e à criação de novos direitos. 

Num Estado democrático, cabe ao direito o papel normativo de regular as relações 

interindividuais, as relações entre o indivíduo e o Estado, entre os direitos civis e os deveres 

cívicos, entre os direitos e deveres da cidadania, definindo as regras do jogo da vida democrática.   
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A cidadania poderá, dessa forma, cumprir um papel libertador e contribuir para a 

emancipação humana, abrindo “novos espaços de liberdade” por onde ecoarão as vozes de todos 

aqueles que, em nome da liberdade e da igualdade, sempre foram silenciados. 

As questões que envolvem maioria e minoria sociais já existem desde a antiguidade, 

quando a idéia de cidadania, decorrente da concepção do princípio da igualdade, tomou parte da 

consciência de grupo, como já salientado. 

O conceito de cidadão ficou inicialmente não foi abordado pelos  idealistas e pensadores 

do século XVIII, em sociedades consideradas homogêneas, tanto racial quanto religiosa e étnica. 

Pode-se assinalar que o conceito de cidadão só surgiu com a formação do Estado Democrático de 

Direito30. 

Porém, como sabido, nem toda sociedade é democrática. A história constata que, quando 

o arbítrio toma o lugar da democracia, o Direito Penal se volta contra as minorias, com vista a 

garantir a hegemonia do grupo que detém o poder. 

Com efeito, é o Direito Penal o instrumento mais eficaz para controlar a sociedade e 

garantir a prevalência do arbítrio estatal em face do pluralismo, da igualdade e cidadania.  

Como exemplo deste Direito Penal que aniquila as minorias recorremos ao Direito Penal 

Nazista. 

 

 

 

                                                   
30 DEMANT, Peter. Direito para os excluídos. In: PINSKY, Jaime; PINSKY, Carla Bassanezi (Org.). História da 
Cidadania. São Paulo: Contexto, 2003. p. 343. 
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2.2 O DIREITO PENAL NAZISTA 

 

Como dito, o maior exemplo do uso do Direito Penal contra as minorias é o nazismo. 

O anti-semitismo se secularizou e o nazismo se consolidou, com o programa de 

supremacia racial "ariana", afastando definitivamente os judeus e outros grupos sociais que 

integravam a sociedade  alemã. 

Uma política anti-semita foi refletida no estatuto de corporação minoritária, de tipo 

quase medieval, isolando e discriminando comunidades judaicas em termos de casamento, 

emprego, acesso ao serviço público e a residência.  

A fuga para a formação de guetos e outras concentrações territoriais foi o último estágio 

para o Holocausto e o genocídio, definindo a política racista nazista, renacionalizando uma 

comunidade que já tinha abandonado essa identidade31. 

A ausência total do princípio da legalidade “nullum crimen, nulla poena sine lege”, 

demonstra o caráter ideológico de terror do Direito Penal da época. 

Podemos assinalar, neste período, uma acentuada quantidade de “juristas terríveis”, que 

contribuíram, de alguma forma para a aplicação das leis anti-democráticas, e que, desde suas 

cátedras universitárias a participação ativa da realidade da época, comentaram e interpretaram em 

seus tratados, estudos e publicações a ideologia  do nazismo32. 

Estes juristas interferiram diretamente na  formação da consciência nacional-socialista, e, 

com peso da autoridade acadêmica, legitimaram a ideologia autoritária, como foi o caso do 

                                                   
31  DEMANT, Peter. Direito para os excluídos. In: PINSKY, Jaime; PINSKY, Carla Bassanezi (Org.). História da 
Cidadania. São Paulo: Contexto, 2003. p. 361. 
32 A expressão “juristas terríveis” (furchtbare juristen) é utilizada no livro de Ingo Muller, com o mesmo título, 
Furchbare juristen, 1987, no qual faz uma análise de juristas famosos que ocuparam postos destacados na 
administração da justiça ou ensino de Direito daquela época. Cf. CONDE, Francisco Muñoz. Edmund Mezger e o 
direito penal do seu tempo: estudos sobre o direito penal no nacional-socialismo. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2005. 
p. 3. 
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constitucionalista Theodor Maunz, do civilista Karl Larenz e dos penalistas Edmund Mezger, 

Gerg Dahm, Roland Freisler, dentre outros33. 

No tocante ao Direito Penal acadêmico na época nacional-socialista, pode-se  destacar 

Monika Frommel, em seu artigo “as origens ideológicas da teoria final da ação” e, em outro 

artigo, “a luta contra a delinqüência no nacional-socialismo”, muito apreciada por Edmund 

Mezger.  

Duas teses doutorais também foram submetidas a um estudo exaustivo das concepções 

político-criminais e dogmáticas dos penalistas importantes na época nacional-socialista. Podemos 

assinalar a tese de Jan Telp, intitulada “A eliminação ou liquidação dos elementos da população 

prejudiciais ao povo e a raça” (Ausmerzung), com o fim da pena; e “Verrat”, isto é, a traição ou 

quebra do dever de fidelidade do indivíduo para com a comunidade alemã, como fundamento do 

conceito material de delito34. 

A Segunda tese consagrada na época nacional-socialista foi a de Gerit Thulfaut, dedicada 

ao estudo de política criminal e da teoria do Direito Penal de Edmung Mezger, que influenciou os 

penalistas alemães da época35.  

No Congresso de penalistas Alemães, celebrado em maio de 2003, em Bayreuth, 

finalmente após cinqüenta anos de tabu sobre a verdade do direito penal na época nacional-

socialista, um dos temas de melhor apresentação foi “a influência do nacional-socialismo no 

Direito Penal”. 

Esta realidade “abafada”, se preocupou, até então, em apenas mencionar como expoente 

da época nacional-socialista os penalistas da chamada “Escola de Kiel”, como Gerg Dham, que 

                                                   
33 Cf. CONDE, Francisco Muñoz. Edmund Mezger e o direito penal do seu tempo: estudos sobre o direito penal no 
nacional-socialismo. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2005. p. 32-33. 
34 Ibidem, p. 34. 
35 Ibidem, p. 34-35. 
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depois da guerra, após o exílio em Teerã, tornou-se catedrático em Direito Internacional Público e, 

Shaffstein, que dedicou-se ao direito penal juvenil, destacando as suas idéias antiliberais e sua 

concepção a favor do “direito penal do autor”36. 

 

2.2.1 O Direito Penal do Autor 

 

O Direito Penal do autor é o fundamento para o direito penal totalitário, como foi a época 

nacional-socialista que vigorou na Alemanha Nazista de Hitler. 

No Direito Penal do autor, a pena se vincula diretamente à periculosidade do autor, 

independentemente da prática de qualquer ação, o que difere do direito penal alemão vigente, que 

leva em consideração a personalidade do autor dentro da construção de tipos delitivos 

configurados sempre como tipos de ação37. 

Uma forma de manifestação do Direito Penal do Autor é a “Biologia Criminal”, que 

embora não tenha sido descoberta pelos criminólogos nazistas, no período nacional-socialista 

(entre 1933-1945), foi bastante utilizada por eles, tanto na prática como na teoria penal, pela 

chamada Escola de Kiel. 

Segundo Cláudio Brandão, para a Escola de Kiel o Direito Penal é um direito de luta, 

que deve servir aos ideais superiores da raça ariana, sendo o crime originado por bacilos que se 

encontram no ser humano,  devendo ser combatido antes que o sujeito pratique a ação, pois a 

função do Direito Penal é evitar que os delitos aconteçam38. 

                                                   
36 Cf. CONDE, Francisco Muñoz. Edmund Mezger e o direito penal do seu tempo: estudos sobre o direito penal no 
nacional-socialismo. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2005. p. 34-35. 
37 JESCHECK, Hans Heinrich. Tratado de  derecho penal: parte general. Granada: Comares, 1988. p. 47.  
38 BRANDÃO, Cláudio. Teoria jurídica do crime. Rio de Janeiro: Forense, 2001. p. 216. 
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Neste entendimento, concluí-se que o Direito penal do Autor se firma como um direito 

de periculosidade, vale dizer, o direito penal deve punir o agente antes mesmo dele começar  a 

delinqüir. Pune-se pela simples cogitação de periculosidade do agente, sendo, desta forma, 

considerado um direito penal de exceção. 

A política criminal eugenésica e racista, era usada para legitimar o extermínio de 

pessoas, segundo a ideologia nazista, de “menor valor” (“minderwertige”), ou seja, aquelas que 

pertenciam a grupos raciais distintos da raça ariana, dentre eles o povo judeu e os ciganos. Havia 

ainda dentro da raça ariana o extermínio de doentes mentais ou de pessoas que se encontrassem 

em estado terminal, consideradas pessoas desprovidas de “valor vital”39. 

A Biologia Criminal surgiu como fundamento científico e sustentáculo ideológico, cuja 

finalidade específica era eliminar os “estranhos a comunidade”, defendendo, assim, uma ideologia 

racista, cujo objetivo era obter uma raça ariana pura e sem mescla de elementos que pudessem 

corrompê-la40. 

Na verdade, a Biologia Criminal aproveitou os fundamentos da tese Lombrosiana do 

“criminoso nato”, adaptando-a a ideologia nazista, que apontava a criminalidade e a associalidade 

como espécie de enfermidade hereditária, que poderiam ser transmitidas de geração em geração, 

motivo pelo  qual, ambas eram consideradas uma ameaça para as famílias de existência normal41. 

A solução para esta ameaça era o extermínio desses “estranhos”, por meio de  aplicação 

de medidas esterilizadoras com o intuito de evitar a procriação e reprodução de pessoas. 

 

                                                   
39 Cf. CONDE, Francisco Muñoz.  Edmund Mezger e o direito penal do seu tempo: estudos sobre o direito penal 
no nacional-socialismo. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2005. p. 169. 
40 Ibidem, p. 170. 
41 Cf. CONDE, loc. cit. 
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Essas “pesquisas” genéticas eram feitas de diferentes maneiras, realizadas em casas de 

trabalho ou em campos de concentração, para que fosse, de igual maneira, aproveitada a força 

destas pessoas para o trabalho, para finalmente provocar o extermínio. 

Em 1 de janeiro e 1934, entrou em vigor a lei que prevenia enfermidades hereditárias. 

No art.1 desta lei, havia uma norma permissiva para esterilizar aqueles que padecessem de alguma 

enfermidade hereditária, e que pudesse transmiti-la a seus descendentes42. 

Eram considerados como doenças hereditárias o atraso mental congênito, a 

esquizofrenia, a loucura circular (p.m.d), a epilepsia grave, a surdez grave, a cegueira grave ou 

alguma deformidade corporal. Poderiam também ser esterilizados os alcoólatras. 

Vale salientar que a solicitação para a esterilização poderia ser feita pelo próprio doente 

ou por seu representante legal, ou ainda, por um funcionário médico ou por um Diretor de um 

centro hospitalar, asilo ou estabelecimento penitenciário. 

A referida Lei de Prevenção a Enfermidades Hereditárias, deveria ainda dispor sobre a 

criação de um órgão competente para decidir sobre a esterilização, o qual seria o Tribunal de 

Saúde Hereditária (Erbgesundheitsgericht), adstrito ao Juízo de primeira instância de cada 

circunscrição judicial43. 

Cumpre ressaltar que a aludida Lei não permitia, em tese, diretamente a aplicação da 

esterilização dos associais, embora, na prática, isso não ocorresse realmente no período nazista. 

Para  fundamentar as atrocidades nazistas se fazia uma aplicação analógica da referida lei, 

adequando a expressão “conforme ao são sentimento do povo alemão” . 

 

 

                                                   
42 Cf CONDE, Francisco Muñoz.  Edmund Mezger e o direito penal do seu tempo: estudos sobre o direito penal no 
nacional-socialismo. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2005. p. 170.  
43 Ibidem, p. 101. 
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2.2.2 Tratamento Penal dos “Estranhos à Comunidade” 

 

Por sua singular importância, o conceito de “estranhos à comunidade” merece especial 

atenção. 

A preocupação pelo criminoso incorrigível especialmente pelos penalistas da época, 

influenciados pelo positivismo criminológico de Franz Von Liszt, era uma constante44. 

Eram, portanto, alvo de estudo os vagabundos, os meliantes, os perigosos sociais, os 

associais em geral, que se diferenciavam da sociedade disciplinada alemã daquela época, 

considerados como “estranhos à comunidade”. 

Se de um lado o crescimento desordenado da população urbana alemã da época gerava a 

marginalidade, do outro os penalistas da época se preocupavam com medidas repressivas para 

combater o crime. 

As teorias científicas do “criminoso nato”, das “pessoas deficientes desprovidas de valor 

vital”, de “raças inferiores”, de “segunda categoria”, sem nenhum exame de cunho social, serviam 

como fundamento para as medidas preventivas da época. 

Vale salientar que o associal e o delinqüente habitual eram os “diferentes”, os incômodos 

socialmente, que não poderiam se regenerar, haja vista que esta associabilidade era decorrente de 

defeitos congênitos, que deveriam ser eliminados por meio da  esterilização. 

Diante da incapacidade de regeneração, a única saída para proteger a sociedade para a 

ideologia nazista era a “inocuização”, (Unschaadlichemachung), a “incapacitação”. Por toda 

                                                   
44 Cf CONDE, Francisco Muñoz.  Edmund Mezger e o direito penal do seu tempo: estudos sobre o direito penal no 
nacional-socialismo. Rio de Janeiro: Lumen Júris,  2005. p. 101. 
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Alemanha nazista se falava em eugenesia, de esterilização dos deficientes mentais e de portadores 

de enfermidades hereditárias45. 

Do ponto de vista da aplicação da  teoria da pena, adotava-se a internação de segurança,  

que possuía  duração indeterminada para os delinqüentes habituais, os marginais, os desocupados, 

que eram taxados de “perigosos” pela sociedade nazista. 

Na época nacional-socialista, em 1934, com a lei do delinqüente habitual perigoso, já 

havia os chamados “campo de concentração”, que instituía o trabalho forçado por tempo 

indeterminado para aqueles considerados “excluídos” ou “estranhos a comunidade”.      

 

2.2.3 O Projeto de Lei para os “Estranhos à Comunidade” 

 

Cumpre ressaltar que até os anos 80, não existiam referências nas bibliografias alemãs  

acerca deste Projeto, que foi reconhecido apenas por um escasso número de pessoas e utilizado 

apenas como documento acusatório junto ao Tribunal de Nuremberg46. 

No parágrafo 1 do art. I do famigerado Projeto, o legislador  preocupou-se  em definir o 

conceito de “estranhos a comunidade”. Este compreendia os incapazes de cumprir as exigências 

mínimas da comunidade do povo, com tendências a desordem, vagabundagem, trabalhos 

ocasionais, que se encontrassem em estado de embriaguez habitual, os perturbadores da paz, os 

delinqüentes habituais, os sem moradia, dentre outros que não se enquadrassem no modelo ideal 

exigido pela sociedade da época47.  

                                                   
45 Cf. CONDE, Francisco Muñoz.  Edmund Mezger e o direito penal do seu tempo: estudos sobre o direito penal 
no nacional-socialismo. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2005. p. 102-104.  
46 Ibidem, p. 113.  
47 CONDE, loc. cit. 
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O art. II continha as medidas policias contra os estranhos à comunidade, que deveriam 

ser vigiados pela polícia, ou conforme a periculosidade, poderiam ser encaminhados a centros 

assistenciais ou internados em acampamentos. Note-se o papel fundamental da polícia e o 

ajustamento da atividade jurisdicional ante a poderosa polícia nazista. 

O art. III estabelecia as medidas jurídico-penais contra os estranhos à comunidade, as 

quais variavam da reclusão por tempo indeterminado, que não poderia ser inferior a cinco anos. 

Havia também a possibilidade para a aplicação da pena de morte, se houvesse necessidade. 

Estas medidas contra os estranhos à comunidade, as quais variavam da reclusão por 

tempo indeterminado à pena de morte, poderiam ser constatadas, durante a execução da pena, pelo 

funcionário judicial, que apontava ser o delinqüente incorrigível, ficando este à disposição da 

polícia. 

Caso fosse constatado que o indivíduo era  desprovido de moral, e praticasse estes “fatos 

amorais” repetidas vezes, como os delinqüentes sexuais e pessoas com “desonestidade 

homossexual”, seria submetido a castração, como acontecia com os homossexuais. Vale salientar 

que a castração não era aplicável se o autor ainda não tivesse completado  os vinte e um anos de 

idade. 

O art. IV do referido Projeto tratava da esterilização, destinada àqueles que possuíssem 

alguma doença hereditária. Vale ressaltar que a esterilização deveria ser realizada conforme a Lei 

de 14 de julho de 1933, destinada a prevenir doenças hereditárias. Assim, verifica-se que o Projeto 

possibilitava a esterilização dos associais quando fosse provada uma descendência indesejável. 
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O art. V do projeto estabelecia as medidas relativas aos menores estranhos a 

comunidade, que deveriam ser internados em campo de trabalho da polícia e condenados a uma 

pena indeterminada, conforme os preceitos da Justiça Juvenil da época48. 

O Projeto de Lei dos excluídos da comunidade apesar de ser sucinto, só contendo cinco 

artigos, foi considerado um verdadeiro atentado aos direitos humanos, sobretudo pelo rigor do 

conceito dos “estranhos a comunidade” e suas medidas truculentas. 

Muñoz Conde assinala, discordando dos que intelectualmente contribuíram para as 

atrocidades da época: “ [...] quem poderiam ser os autores de tal engendro: é dizer, quem foram os 

pais espirituais, e não simplesmente putativos, deste aborto de Projeto Jurídico. Dizer que foram 

os nazistas, o Governo nacional-socialista ou as Instituições” daquele regime, não basta. É preciso 

dizer algo mais e mencionar também os nomes dos que com sua autoridade e prestígio, sobretudo 

acadêmico, com seus informes científicos e com suas recomendações e sugestões, cooperaram, 

inspiraram e dirigiram os trabalhos que deram lugar a seu nascimento.49

 

2.2.4 Direito Penal Nazista versus Proteção Penal das Minorias 

 

O Direito Penal nazista serviu como instrumento de atrocidades para legitimar um 

Estado totalitário, onde se verificou uma gama de ações que desrespeitavam a dignidade da pessoa 

humana. 

O princípio da isonomia, que norteia outro princípio fundamental, o princípio da 

dignidade da pessoa humana, foi atingido frontalmente na época nacional-socialista, encontrando 

                                                   
48 CONDE, Francisco Muñoz.  Edmund  Mezger e o direito penal de seu tempo: estudos sobre o direito penal no 
nacional-socialismo. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2005. p. 121. 
49 Ibidem, p. 118-126. 
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respaldo científico em teses desumanas como foi a da “Biologia Criminal”, consubstanciada na 

Escola de Kiel, a qual pregava a impossibilidade de recuperação do criminoso, por considerar sua 

“patologia” hereditária e congênita. 

As minorias excluídas, taxadas de “estranhas à comunidade” eram consideradas à parte 

do gênero humano, sendo-lhes imputadas tratamento penal rigoroso, sem nenhum respaldo 

humanitário, como já salientado. 

Por outro lado nenhum estudo da realidade social da época foi realizado mediante o 

estudo  da criminologia. Ao contrário, a marginalidade e criminalidade não foram submetidas a 

estudos sócio-econômicos na época, limitando-se as teses penais a estudos realizados apenas pela 

Biologia Criminal e Eugenia. 

A esterilização,  como medida para o irrecuperável, significou um brutal atentado aos 

valores ético-sociais pautados no Estado Democrático de Direito, distanciando-se do verdadeiro 

sentido do Direito Penal daquele estado. 

 A forma como os criminólogos e penalistas nazistas trataram os criminosos habituais, 

considerando-os associais e irrecuperáveis, distancia-se totalmente do verdadeiro significado do 

Direito Penal humanista, trazido pelos iluministas e sistematizado por Cesar Beccaria em seu livro 

“Dos Delitos e das Penas”, que instituiu o ideal legitimador da ciência criminal humanista50. 

Não se  pode acreditar que um Direito Penal, sobretudo respaldado nos fundamentos 

ideológicos de penalistas de renome, como foi o caso de Edmund Mezger, pudesse afastar-se da 

proteção penal das minorias desprivilegiadas. Ao contrário, um Direito Penal que não pode 

sustentar o discurso de proteção dos mais fracos não pode ter utilidade. O Direito Penal em um 

Estado Democrático de Direito  prescinde do princípio da igualdade, direito fundamental da 

pessoa humana, essencial, necessário, vital. 
                                                   
50 BECCARIA, Cesare. Dos delitos e das penas. Trad. Florio De Angelis. São Paulo: EDIPRO, 1993. p. 8. 
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Se o Direito Penal não é capaz de proteger àqueles considerados “diferentes” ou no 

próprio dizer nazista “estranhos à comunidade”, fugirá do seu real papel de proteção da dignidade 

da pessoa humana, à partir das minorias. Em outras palavras, se distanciará do princípio da 

igualdade e da função legitimadora de promover tratamento penal igualitário entre os indivíduos. 
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CAPÍTULO 3 - PROTEÇÃO PENAL DAS MINORIAS NO ORDENAMENTO JURÍDICO 

BRASILEIRO. CONCRETIZAÇÃO PENAL DO PRINCÍPIO DA IGUALDADE 

 

Sumário: 3.1 Introdução. 3.2 Conceito de Bem 
Jurídico. 3.2.1 Considerações Iniciais. 3.2.2 
Evolução Histórica do Conceito de Bem Jurídico. 
3.2.3 Natureza Material e Imaterial dos Bens 
Jurídicos. 3.2.4 Bens Jurídicos Supra-individuais.  
3.3 Proteção Penal das Minorias como Bem 
Jurídico. 3.4 Ordenamento Jurídico-Penal 
Brasileiro e a Tutela da Proteção Penal das 
Minorias. 3.4.1 A Lei 7.716/89. 3.4.2 O Tipo de 
Genocídio. 3.5 A Tipificação Penal dos Crimes 
Contra a Cidadania no Direito Comparado. 3.6 A 
"Pancriminalização" como Justificativa Social. 
 
 

3.1 INTRODUÇÃO 

 

O princípio da igualdade é tutelado no direito penal mediante a proteção das minorias.  

A proteção das minorias é um bem jurídico, e sendo assim considerado, representa um 

conjunto de valores importantes para determinado grupo ou sociedade, merecedores de tutela 

penal. 

Significa dizer que, uma vez violada a norma que disciplina o bem jurídico proteção das 

minorias, vale dizer, a igualdade de tratamento, o Direito Penal deve aparecer para cumprir sua 

função sancionadora. 

Como já apontado anteriormente, o princípio da igualdade compreende a noção de que 

todos são iguais perante a lei e de que todas as pessoas possuem o mesmo valor na esfera legal, 

assinalando, destarte, a importante tarefa da lei como instrumento regulador da vida social, com a 

função de tratar equitativamente todos os cidadãos. 

Neste passo, com o conteúdo isonômico, o princípio da igualdade estabelece que a lei 

não deve ser fonte de privilégios ou perseguições para alguns e sim limite para proibição de ações 



    41
 

arbitrárias. Destarte, o princípio da igualdade se firma como o princípio norteador do Estado 

Democrático de Direito, sendo elemento indispensável para a realização do ideal de justiça. 

É certo que, para alguns doutrinadores, o conceito material de igualdade se confunde 

com a noção de justiça, enquanto a igualdade formal seria adequação do princípio aludido à norma 

legal, que, na atual Carta Política estaria presente através do princípio da isonomia, estabelecido 

no art. 5o caput.  Na verdade, o que a lei deve punir é qualquer conduta discriminatória que possa 

originar uma violação ao princípio da igualdade.   

Como conseqüência do princípio da igualdade, temos a noção de democracia. No dizer 

de Aristóteles, a alma da democracia consistia na liberdade, considerando que todos eram iguais. 

Numa palavra: a igualdade era o fundamento da democracia51. Á partir do princípio da igualdade 

encontraremos o significado real da democracia.          

Outrossim, se a verdadeira democracia deve se fundar no princípio da igualdade, sendo 

este a sua própria essência, o ordenamento jurídico e demais princípios constitucionais dentro do 

Estado Democrático não podem fugir dessa diretriz para atingir  o bem de todos e promover a 

justiça.  

É óbvio que não existe a possibilidade de se  alcançar a igualdade absoluta, por meio da 

justiça em uma sociedade heterogênea, como é a brasileira. Neste tipo de sociedade há  uma gama 

de fatores que desequilibram a igualdade real, quer no campo social, econômico ou político. 

Porém, enquanto igualdade relativa, a qual estabelece que os iguais não devem ser tratados da 

mesma maneira, pode-se alcançar a igualdade relativa satisfatória, desde que adotados critérios 

justos.   

Pode-se  concluir desta forma, que o conteúdo do bem jurídico - proteção das minorias - 

inclui não só o princípio da igualdade, como também estabelece um elo de ligação entre os demais 
                                                   
51 ARISTÓTELES. Política. São Paulo: Martin Claret, 2005. Livro I, cap. IV, p. 180. 
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princípios constitucionais  não menos importantes  e que necessitam da tutela penal. 

No Estado Democrático, a relação com o princípio da igualdade e a idéia de justiça faz 

nascer o conceito de cidadania. Vale dizer, não existe governo democrático sem o exercício da 

cidadania, respaldado na idéia de que para o indivíduo ser considerado cidadão, mister se faz ser 

possuidor de direitos iguais a seus semelhantes, protegidos pelo ordenamento jurídico, além de ter 

participação na vida política de seu País. Enquanto conceito, a cidadania está intimamente 

relacionada com o exercício dos direitos civis e políticos.   

Alguns cientistas sociais, preferem relacionar o conceito de cidadania com o de 

“civismo”. Este novo conceito de cidadania garantiria, não só a concepção do cidadão, de ser 

tratado de maneira igualitária, mas também de se colocar no lugar de outros cidadãos para 

apreender interesses e justificações, participando ativamente, desta forma, na luta pela defesa dos 

interesses do grupo, instituição, classe ou sociedade globalizada. Á partir do conceito de 

cidadania, se extrai a necessidade de proteção dos direitos e garantias individuais do cidadão como 

um todo e das minorias, com fundamento no princípio da igualdade, expressão maior na luta para 

que nenhuma forma de discriminação seja tolerada pela sociedade.  

Assim, quando falamos em discriminação e na proteção das minorias como bem jurídico 

necessário de tutela penal, estamos falando, de igual maneira, na violação de outros importantes 

princípios constitucionais que englobam o princípio da igualdade, como o princípio da dignidade 

da pessoa humana e o princípio da proporcionalidade, também inerentes à pessoa humana.  

Como bem assinala Chaves de Camargo, toda pessoa humana, pelo simples fato de 

existir, independente da sua situação social, traz na sua superioridade racional a dignidade de todo 

ser. Não admite discriminação, quer em razão do nascimento, da raça, inteligência, saúde mental 
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ou crença religiosa52.  

Dessa maneira, com o conteúdo do bem jurídico – proteção das minorias – o princípio da 

igualdade e demais princípios que  a ele se entrelaçam, devem vedar a introdução na própria lei, 

de privilégios a determinadas pessoas e de tratamento desigual que possam ser classificados como 

condutas discriminatórias. 

Neste passo, a igualdade enquanto valor, deve ser entendida da maneira mais coerente 

possível e interpretada como tentativa de alcançar o ideal de justiça, embora esta interpretação não 

deva ser feita de maneira absoluta, haja vista a dificuldade em alcançar a sua  total  perfeição 

como já salientado.  

Á partir desta conclusão, verifica-se  que, uma das funções da norma penal é oferecer a 

proteção esperada do princípio da igualdade pelas minorias desprivilegiadas, devendo sua 

efetivação ser realizada através do tipo penal adequado.   

A legitimação do princípio da igualdade e da dignidade da pessoa humana, por outro 

lado, servem de limites ao legislador ao combate das situações indesejáveis de desigualdades, mas 

devem ser completadas com o poder coercitivo da norma penal.  

Analisando o conteúdo da atual Constituição da República, pode-se  verificar que esta se 

direciona para a implementação da dignidade humana no meio social, que por sua vez se 

concretiza com a proteção das garantias dos direitos fundamentais e sociais do cidadão, 

fortalecido mediante o princípio da igualdade. 

Destarte, sem respeitar o princípio da igualdade, as garantias e os direitos fundamentais 

dos cidadãos e os direitos humanos, o Estado se torna tirânico e arbitrário, como nos regimes 

                                                   
52 CAMARGO, A. L. Chaves. Culpabilidade e reprovação penal. São Paulo: Sugestões Literárias, 1994. p. 27. 
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ditatoriais. 

O Estado, neste aspecto, tem portanto a obrigação positiva de manutenção da ordem e 

sobretudo de criar as condições favoráveis ao respeito à pessoa por parte de todos que dependem 

de sua soberania. 

No dizer de Rizzato Nunes, “em nome do bem maior, pessoas de várias classes e 

estamentos, cientistas, etc, foram queimados em fogueiras. Em prol da existência de uma única 

religião, torturas e mais mortes foram praticadas.”53 À partir desta conclusão, verifica-se  que, a 

norma penal, construída através dos tipos penais, é um instrumento que pode oferecer a proteção 

ao princípio da igualdade e da dignidade da pessoa humana esperada pelas minorias 

desprivilegiadas, consolidando, destarte, o Estado Democrático de Direito.  

Como já assinalado, o Direito Penal tem a missão de proteger bens jurídicos, que são 

aqueles valores vitais para a convivência humana, merecedores de proteção mediante a função 

coercitiva do Estado. Este conceito de bem jurídico se confunde com a própria conceituação 

material de crime, que se define como uma violação ou exposição a perigo do bem jurídico. 

Em toda norma jurídico-penal existem valores que representam bens vitais 

indispensáveis para a convivência humana, que são,  merecedores de proteção coercitiva  do 

Estado e que se expressam  por meio  da aplicação da pena. 

Numa palavra, o conjunto de carências e necessidades vitais do ser humano, constituem 

o primeiro princípio da sociedade civil, como bem assinala Hegel54. 

Por conseguinte, a realização deste princípio, determinada pela universalidade, o fim 

egoístico é a base de um sistema de dependências recíprocas, no qual a subsistência, o bem estar e 

a própria existência jurídica do indivíduo estão ligados à subsistência e bem estar de todos, 

                                                   
53 NUNES, Luis Antonio Rizzato. O princípio constitucional da dignidade da pessoa humana: doutrina e 
jurisprudência. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 47.  
54 Cf. HEGEL. Princípios da filosofia do direito. Lisboa: Guimarães Editores, 1990. p. 178. 
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necessitando, destarte de uma proteção extrínseca para assegurar a paz social.  

Outrossim,  o bem jurídico constitui-se como ponto de partida à idéia que precede a 

formação do próprio tipo penal, que garantirá a proteção dos valores vitais da sociedade 

necessários de tutela penal e a proteção penal das minorias, fundamentada no princípio da 

igualdade é um bem jurídico que merece, de igual maneira, proteção normativa penal. 

 

3.2. CONCEITO DE BEM JURÍDICO  

 

3.2.1 Considerações Iniciais  

 

 O conceito de bem jurídico está  intimamente ligado à idéia de valor, pois em todas as 

condutas tuteladas pelo Direito Penal há um valor necessário a  proteção penal.  

Embora na  doutrina exista diferentes conceitos de bens jurídicos, prevalece, a idéia  

uniforme de que  bens jurídicos são  valores vitais para a sociedade que merecem, 

portanto,  tutela penal. Neste sentido, depreende-se que  a   missão  do Direito Penal  é a proteção 

de bens jurídicos.   

 Seguindo o pensamento jurídico-penal hodierno, nas sociedades democráticas, plurais 

e abertas, marcadas pela construção de um Estado Democrático de Direito, o Direito Penal é 

visto como instrumento de proteção dos bens jurídicos fundamentais da comunidade.  

Para Figueiredo Dias, no Estado Democrático de Direito, o Direito Penal tem   a função 

exclusiva de proteção de bens jurídicos da comunidade, das condições sociais básicas necessárias 
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à livre realização da personalidade de cada homem. A violação destas condições essenciais, 

constituiria o crime55.    

 Santiago Mir Puig, por sua vez, prefere conceituar bem jurídico de duas maneiras: em  

sentido político-criminal e  em  sentido   dogmático. Através da primeira, considera o   bem 

jurídico como  o único valor  que merece   proteção penal para a  sociedade (em contraposição 

aos valores  morais, isentos de tutela penal). Em sentido dogmático, Mir Puig define bem 

jurídico como aquele  objeto protegido efetivamente  pela norma penal, que por ser essencial, 

merece  tutela penal, exemplificando:  a vida, a integridade física, a honra, a propriedade, entre 

outros56.   

Os dois conceitos de bem jurídico assinalados por Mir Puig (político-criminal e 

dogmático), podem ser considerados mais ou menos próximos, segundo o grau de realização por 

parte do Direito positivo, vez que todo código penal supõe a realização de um determinado 

programa de política criminal que conta entre seus pontos básicos com a determinação daqueles 

bens jurídicos que devem ser protegidos por  uma sanção penal.  

Na verdade, quando se define bem jurídico como aquele objeto de real importância para 

a sociedade, se está, ao mesmo tempo, definindo a importância da participação do indivíduo 

dentro do sistema social, pois  somente o indivíduo pode selecionar o que é ou não importante 

ou  essencial  para sí e para a sociedade.  Neste sentido, verifica-se a dimensão social exercida 

pelo  indivíduo para a construção de tipos penais no ordenamento jurídico.  

Por outro lado,   verifica-se que o Direito Penal também exerce uma   função política 

liberal   dentro do ordenamento jurídico. Esta função político-liberal é alcançada quando ocorre 

                                                   
55 DIAS, Jorge de Figueiredo. Direito penal e estado-de-direito material: sobre o método, a construção e o sentido da 
doutrina geral do crime. Revista de Direito Penal, n. 31, p. 38-53, jan./jun., 1981. 
56 PUIG, Santiago Mir. Derecho penal: parte general. Barcelona: Editorial Reppertor, 2002. p. 162-163.  
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uma concretização material, e não apenas formal de bem jurídico. Neste diapasão, podemos 

definir o próprio conceito material de crime, como a violação ou exposição a perigo de bem 

jurídico.  

Quando o indivíduo seleciona aqueles valores vitais para a sociedade, como aqueles 

merecedores de tutela penal,   alcança  a função ético-social do Direito Penal, pois, como já 

salientado, quando os cidadãos exercem   sua participação na estrutura positiva da vida 

comunitária, exigindo a atuação do Direito Penal para a construção de tipos penais, garantem,  

primeiramente, a segurança, pautando-se em uma visão ético-social do mundo,  e, 

secundariamente,  aplicando a pena quando houver a contrariedade da norma penal57.  

Com efeito, o Direito Penal exerce a função de  proteção de bens jurídicos quando 

determina uma proibição consubstanciada em uma  norma incriminadora, que restringe, de  

maneira eficaz, alguma forma de agressão reprovável do ponto de vista  ético-social.  

              Nesta linha de pensamento, mister se faz definir bem jurídico e objeto material do 

crime, embora, muitas vezes, estes conceitos signifiquem a mesma coisa. Tomando-se como  

exemplo, a vida como valor, se tem,  ao mesmo tempo, atingido  o significado de  bem jurídico e  

de objeto material do delito. Porém, só é viável falar em objeto material do delito quando o bem 

jurídico da ação em exame, vida, for atacado. Neste sentido podemos  definir bem jurídico como 

o bem ideal que se incorpora no objeto atacado de maneira concreta.  

Como assinala Cláudio Brandão, quando se analisa a estrutura do Direito Penal, 

constata-se  que a ele não interessa tanto esse “algo concreto”, isto é, o objeto da ação, mas o 

valor abstrato que se  materializa neste algo: o bem jurídico58.  

Cumpre assinalar,  o caráter polêmico do conceito de bem jurídico, sobretudo quando 
                                                   
57 WELZEL, Hans. Derecho penal aleman. Chile: Editorial Juridica do Chile, 1997. p. 5.  
58 BRANDÃO, Cláudio. Teoria jurídica do crime. Rio de Janeiro: Forense, 2001. p. 8. 
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este  apresenta diversas  fundamentações. O conceito de bem jurídico representa uma evolução 

que não obedeceu a uma linha de continuidade, mas a um processo sinuoso e cíclico. No dizer de 

Costa Andrade, um processo em espiral ao longo do qual se sucederam fenômenos de revolução 

no sentido etimológico (revolutio), de retorno ao que se julgava já irrepetivelmente abandonado59. 

 

3.2.2 Evolução Histórica do Conceito de Bem Jurídico 

 

No período em que se formou o Direito Penal Iluminista, encontra-se registros da  

concepção de bem jurídico ligado ao próprio conceito material de crime, visto que, nesta época, 

foi afastado o arbítrio criminal anterior (período pré-liberal), fazendo  nascer uma  necessidade de 

definição prévia de crimes.  

 Desta forma, identifica-se, neste  momento histórico, o crime como a lesão a um direito 

subjetivo do indivíduo ou da comunidade. vale ressaltar que nesta época afastou-se  a tipificação 

penal de condutas moralmente reprováveis.  César Beccaria, importante precursor da Escola 

Clássica, defendeu o conceito liberal de bem jurídico, fundamentando seu entendimento na 

necessidade de tipificação de condutas que infligissem contra a defesa da saúde pública, das 

usurpações particulares, além da necessidade de proteção de condutas que atentassem contra a 

inviolabilidade da segurança60. 

Neste mesmo período, Feuerbach, que diferenciou o ilícito criminal do policial, 

distinguindo a moral do Direito. Definiu o autor alemão, o bem jurídico como uma violação de um 

direito subjetivo do cidadão ou do próprio Estado, entendendo os direitos subjetivos num sentido 

positivo, “crime é (...) uma ação que contraria o direito de outrem”61. 

No mesmo diapasão, Mello Freire, procura definir o delito, seguindo o modelo 

iluminista, relacionando-o com a criação de um dano para a sociedade ou para os indivíduos, pelo 

qual se incorre na obrigação de reparar este dano e de ter a pena como conseqüência desta 

                                                   
59 ANDRADE, Manuel da Costa. A nova lei dos crimes contra a economia popular à luz do conceito de bem jurídico. 
In: Ciclo de estudos de direito penal econômico: direito penal econômico e europeu: textos doutrinários, problemas 
gerais. Coimbra: Instituto de Direito Penal Econômico e Europeu, Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra,  
Coimbra Editora, 1984. v. I,  p. 76. 
60 Cf. CUNHA, Maria Conceição Ferreira da. Constituição e crime: uma perspectiva da criminalização e da 
descriminalização: estudos e monografias. Porto: Editora Universidade Católica Portuguesa, 1995. p. 30. 
61 CUNHA, loc. cit. 
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violação. Relaciona, assim, o ilustre  jurista português, o mal do crime com o mal da pena, citando 

Groccio, relaciona que o mal do sofrimento só é infligido por causa do mal das ações62.  

Vale ressaltar que, para os Iluministas, é no contrato social que se fundamentam os 

limites ao poder criminalizador do Estado, posição esta defendia por Mello Freire, e Feurbach, 

dentre outros penalistas. Estes juristas afirmaram peremptoriamente que, ligada à idéia do 

contratualismo, está de um lado a de individualismo e racionalismo, e do outro, paradoxalmente, a 

de utilitarismo. Nestes aspectos, direito subjetivo, danosidade social, necessidade de pena, além da 

fundamentação do conceito de bem jurídico propriamente dito ligado à idéia do contratualismo, 

seriam pressupostos do conceito de crime63.  

Conclui-se a fase iluminista,  com a  introdução da noção de bem jurídico  em relação à 

idéia do contrato social como fundamento,  ressaltando o distanciamento da concepção de bem 

jurídico de cunho individualista, pois  os indivíduos abdicavam  da sua vontade individual em 

favor da vontade geral.   

Assinala Taipa de Carvalho que aquilo que os iluministas queriam fazer entrar pela base, 

acabou por deixar fugir, em grande parte, pela cúpula. Esta contradição se refere à prevalência da 

vontade geral em relação a particular. Recorde-se a frase de Rousseau: “se o Estado republicano 

ordenar, em nome do bem público, que morram inocentes, estes deveriam deixar-se matar.”64   

É oportuno ressaltar que, a teoria Iluminista do crime não  criminalizou condutas que 

ofendessem à religião e a moral. Este aspecto é bem demonstrado quando da posição de alguns 

clássicos, como Feuerbach, na medida em que este afirma que o Estado não deve formular juízos 

sobre a religião e a moral, resguardando estes assuntos para a ordem privada65.  

Em resumo, pode-se  destacar que a teoria iluminista contribuiu para a formulação do 

conceito material de crime, como já salientado, trazendo as idéias de alguns conceitos inerentes à 

                                                   
62 Cf. CUNHA, Maria Conceição Ferreira da. Constituição e crime: uma perspectiva da criminalização e da 
descriminalização: estudos e monografias. Porto: Editora Universidade Católica Portuguesa, 1995. p. 30. 
63 Para os iluministas o contrato social dá fundamento aos limites do poder de punir do Estado. De individualismo e 
racionalismo pretende-se elevar a posição do Homem, da dignidade humana e de sua autonomia. “Do conceito 
iluminista abstrai-se a máxima: “O Homem é a medida de todas as coisas”; “o indivíduo é o ponto de partida 
autônomo da ordem social e política”. Destarte, o indivíduo é visto como portador de direitos inatos e invioláveis, 
pré-jurídicos, de reconhecimento necessário pelo Direito, direitos que surgem para dar fundamento ao exercício de 
punir do Estado. Se houver alguma lesão a estes direitos está o Estado legitimado a intervir e assegurar os direitos 
subjetivos que foram lesados. Ibidem, p. 33. 
64 CARVALHO, Américo A. Taipa de, apud CUNHA, Maria Conceição Ferreira da. Constituição e crime: uma 
perspectiva da criminalização e da descriminalização: estudos e monografias. Porto: Editora Universidade Católica 
Portuguesa, 1995. p. 51, nota 81.  
65 Ibidem, p. 39. 
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formação de próprio conceito de bem jurídico como: a necessidade de proteção de direitos 

subjetivos do indivíduo e da comunidade, proveniente do contrato social de Rousseau (“ O homem 

é sujeito de direitos e estes merecem ser protegidos”), além do conceito de lesividade social, de 

danosidade social e necessidade de tutela penal.  

Não é pacífica a existência de uma continuidade entre o conceito material de crime do 

período do iluminismo criminal e a concepção de bem jurídico de autoria de Birnbaum (1843), 

considerado pai da teoria do bem jurídico. Autores como Amelung, assinala que a mudança do 

conceito de bem jurídico , que passou de direito subjetivo para o de bem jurídico, corresponderia a 

uma mudança de sentido no entendimento do conceito de crime, reagindo, desta forma, contra o 

pensamento iluminista, o qual estabelecia a distinção entre moral e direito66.      

Como conseqüência da multiplicidade de definições do conceito de bem jurídico, 

apareceram diferentes teorias que procuraram explicar o seu significado, seguindo uma diretriz 

idealista, dentre as quais destaca-se a teoria sociológica (funcionalista sistêmica e interacionista 

simbólica), sustentada por K. Amelung, G. Jakobs, H. Otto, J. Habermas, W. Hassemer, entre 

outros. Estes autores formulam uma doutrina realista do bem jurídico, exemplificando que a 

valoração de bem jurídico está intimamente ligada as variantes dos contextos social e cultural67. 

Enquanto Amelung limita o conceito de bem jurídico ao  critério de nocividade social, 

Jakobs, por sua vez, seguindo a teoria sistêmica de Luhmann, exprime que a missão do Direito 

Penal é assegurar a existência e validade da norma jurídica frente ao ordenamento jurídico, no 

sentido de garantir o funcionamento do sistema social, fazendo-o mediante  imputação de 

condutas. Otto faz uma relação entre sujeito e objeto do direito, entendendo-se por bem jurídico 

algo que sirva para o desenvolvimento de sua personalidade.  

Mais adiante, seguindo esta visão sociológica, J. Habermas relaciona bem jurídico com a 

própria identidade social, enquanto Hassemer defende a idéia de que o que realmente importa para 

a definição de bem jurídico não é a posição objetiva do bem e da conduta lesiva, mas a 

valorização subjetiva deste com as variantes do contexto social e cultural.   

                                                   
66 Com a teoria do bem jurídico de Birnbaum, há a ruptura com as posições iluministas e jusnaturalistas, além de 
concepções filosóficas, sociológicas e subjacentes entre o indivíduo e o sistema social. Por sua vez Amelung entende 
ser a noção de bem jurídico válida como teoria sistêmica, fazendo uma relação com o critério de nocividade social. 
Referindo-se em sentindo convergente está Honing acentuando uma visão mais metodológica do conceito de bem 
jurídico. Cf. CUNHA, Maria Conceição Ferreira da. Constituição e crime: uma perspectiva da criminalização e da 
descriminalização: estudos e monografias. Porto: Editora Universidade Católica Portuguesa, 1995, p. 39-40. 
67 PRADO, Luis Regis.  Bem jurídico-penal e constituição. 3. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos 
Tribunais,  2003. p. 39. 
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A teoria sociológica funcionalista originou-se com Durkheim e desenvolveu-se 

posteriormente com Parson, Merton e Luhmann, defendendo o entendimento de que a sociedade 

deve ser compreendida como um sistema global, de interação, ao qual se vinculam todos os 

fatores sociais, sendo a funcionalidade o aspecto  principal abordar o exame de qualquer conduta. 

Seguindo o modelo  Hegeliano, traduzido na idéia de que  todo funcional é real e todo real é 

funcional,  o funcionalismo não reconheceu funções negativas no sistema. Significa dizer que o 

funcionalismo  conhece apenas funções, como por exemplo, deve reconhecer defeitos que podem 

ser corrigidos pelo sistema68. 

Neste sentido, o Direito tem uma função positiva, servindo como um instrumento de 

integração do sistema, e ao mesmo tempo, é tido como um subsistema do sistema geral. Como o 

delito vem a ser um comportamento disfuncional, que causa um obstáculo para o funcionamento 

harmônico do sistema, cabe ao Direito Penal a missão de proteger o funcionamento deste sistema 

face à realização de uma conduta danosa.  

Embora apresente uma base filosófica convincente, do ponto de vista jurídico, esta teoria 

carece de fundamentação, já que, não formula um conceito material de bem jurídico, tampouco 

demonstra de maneira racional como uma determinada sociedade criminaliza certos  

comportamentos, deixando de lado a tarefa de tipificar outras.        

Franz Von Listz, por sua vez, apresenta a construção do conceito de bem jurídico de 

forma mais sistemática e crítica, como função fundamentadora e limitadora da intervenção penal. 

O autor voltou-se para a realidade social, introduzindo o conceito de necessidade penal ao lado de 

dignidade penal, estando o Estado pronto para intervir onde houvesse interesse digno de tutela 

penal. 

Em contrapartida, Binding apresenta o conceito de bem jurídico como criação do 

legislador, não tendo este existência pré-jurídica.  Destarte, para o autor há uma congruência 

absoluta entre norma e bem jurídico; para ele é a norma que vai reconhecer a existência de 

interesses sociais que devem ser tutelados.  

A tese de Binding da autolegitimação do Direito e do Estado, como visto, contraria a tese 

de Listz, cuja fundamentação do poder estatal penal deriva da necessidade da pena para a 

manutenção da ordem jurídica e defesa social. Assim não seria legítimo que o Estado impusesse 

                                                   
68 Cf. LUHMANN, Niklas. Sociologia do direito. Trad. Gustavo Bayer. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1983. v. I, 
p. 22-34. 
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restrições à liberdade por quaisquer fins de política estadual ou de poder que lhe pudessem ser 

sugeridos em detrimento ao Estado69. 

Honig, por sua vez, deu ao conceito de bem jurídico uma visão metodológica, como 

critério de interpretação. Esta concepção evoluiu com Schwinger e Gruhnt, no sentido do 

esvaziamento deste conceito, de tal forma que ele vai perdendo a sua autonomia frente à norma. 

Com isso, o conceito de bem jurídico passa a ser identificado como “ratio legis”, desempenhando 

uma função unicamente interpretativa. 

O conceito de bem jurídico como “ratio legis” pode ser entendido como o fim central e 

suficiente do tipo legal ou, como a soma de motivos e fins que presidiram direta e indiretamente à 

sua elaboração. Destarte, pode-se deduzir que este conceito contribuiu, para a maioria dos autores, 

para a construção da teoria da interpretação e para o método teleológico70.  

Com a construção do Estado Democrático de Direito, o conceito material de crime 

absorvido pelo iluminismo criminal, foi considerado anacrônico, pois as novas realidades sociais 

proclamaram por novas definições de bens jurídicos a serem tutelados pelo Direito Penal.   

 

 

3.2.3 Natureza Material e Imaterial dos Bens Jurídicos 

 

Questão controversa se refere à natureza material e imaterial dos bens jurídicos. Jager 

assinala o caráter necessariamente material dos bens jurídicos, quando afirma que poderiam ser 

considerados bens jurídicos os objetos naturalísticos do mundo exterior; aqueles que fossem 

apreensíveis pelos sentidos, palpáveis, susceptíveis de ser agarrados ou lesionados por meio de um 

comportamento externo71. 

É certo que o que se deve levar em conta em relação aos bens jurídicos é sua 

fundamentação para a realização humana na sociedade. Dessa forma, os bens jurídicos devem ser 

                                                   
69 O conceito de bem jurídico de Liszt tem idoneidade para limitar o legislador penal, comparando com o conceito 
material de delito dos iluministas. A diferença, no entanto, reside não na coincidência do fundamento, mas porque 
Listz voltou-se para a realidade social. Cf. CUNHA, Maria Conceição Ferreira da. Constituição e crime: uma 
perspectiva da criminalização e da descriminalização: estudos e monografias. Porto: Editora Universidade Católica 
Portuguesa, 1995. p. 56-63. 
70 A evolução do conceito de “ratio legis” e de bem jurídico, teve uma razão política quando da necessidade de se 
defender a todo custo um conceito de bem jurídico face aos ataques dos juristas nacional-socialistas. Foi uma tentativa 
de salvaguardar a idéia de tutela objetiva face a tendência subjetivista do nacional-socialismo. Ibidem, p. 67. 
71 Ibidem, p. 85. 
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selecionados na sociedade concreta, de forma realista e global, vale dizer, atentando-se aos 

pressupostos vitais para sua realização, pois nem sempre os valores materiais são essenciais para a 

vida em sociedade. 

Existem bens jurídicos sem substrato material ou corporal, susceptíveis de uma 

percepção psíquica, mas que constituem pressupostos essenciais para a vida em sociedade, como a 

intimidade, o sentimento religioso, a imparcialidade judicial, dentre outros. Dessa maneira, 

compreende-se a posição de Roxin, quando contesta a exclusão da criminalização, por exemplo, 

da moral e  dos sentimentos populares, que nada têm haver com o seu caráter de valores 

imateriais,  não apreensível pelos sentidos, mas  sim com o seu caráter não essencial e com o valor 

reinante da tolerância. 

A consideração acerca da essencialidade daqueles bens considerados relevantes para a 

sociedade e que, merecem ser tutelada pelo Direito Penal deve prevalecer em relação da 

necessidade de perceptividade intelectual já enfocada, para que possa ensejar a conseqüente tutela 

penal. 

Por outro lado, o valor da dignidade da pessoa humana, que é considerado um bem 

essencial para o convívio social, merece tutela penal, assim como outros princípios que 

fundamentam o Estado Democrático de Direito, como é o caso do princípio da igualdade. Neste 

sentido,  salienta-se  que estes princípios não devem ser tratados como bens jurídicos comuns, mas 

sim, como valores ou princípios que vão constituir bens jurídicos72. 

O importante aspecto que se deve ter em conta acerca da essencialidade dos bens 

jurídicos em uma sociedade complexa, é sem dúvida, a possibilidade de lesão, pois não só os bens 

materiais podem ser lesionados, como já assinalado.  

Seguindo o critério de Figueiredo Dias, devem-se observar aspectos ônticos e 

axiológicos por meio do qual  se exprime o interesse da pessoa ou da comunidade na manutenção 

                                                   
72 No mesmo sentido, Roxin, quando afirma que a moral, o bem comum, os sentimentos populares, a ordem ética e a 
dignidade não constituem bens jurídicos por lhes faltar a possibilidade de serem apreendidos pelos sentidos e não 
poderem ser lesionados por meio de uma conduta exterior. Atualmente dada à complexidade da vida em sociedade, 
surgem novos bens, até imprecisos que os tradicionais, tais como a ordenação econômica, a confiança na 
autenticidade dos bens alimentícios, etc. No mesmo sentido, cf. CUNHA, Maria Conceição Ferreira da. Constituição 
e crime: uma perspectiva da criminalização e da descriminalização: estudos e monografias. Porto: Editora 
Universidade Católica Portuguesa, 1995, p. 89 e  ANDRADE, Manuel da Costa. A nova lei dos crimes contra a 
economia popular à luz do conceito de bem jurídico. In: Ciclo de estudos de direito penal econômico: direito penal 
econômico e europeu: textos doutrinários, problemas gerais. Coimbra: Instituto de Direito Penal Econômico e 
Europeu; Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra;  Coimbra Editora, 1984. v. I,  p. 82, 83. 
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ou integridade de certo estado, objeto ou bem em si mesmo, socialmente relevante, e, por isso, 

valioso, para que possam ser passíveis de tutela penal73. 

 

3.2.4 Bens Jurídicos Supra-individuais 

 

A expressão “interesses metaindividuais” ou  “supra-individuais” vão originar duas 

espécies distintas de interesses: os interesses públicos e os interesses coletivos. A aludida 

denominação, no entanto, não apresenta dúvidas quanto a definição dos bens denominados bens 

jurídicos supra-individuais ou metaindividuais, ou seja, aqueles que transcendem à pessoa 

individualmente considerada e se referem a uma coletividade desprovida de personalidade 

jurídica, protegendo, assim, os interesses coletivos.  

Os interesses coletivos, por sua vez, dividem-se em interesses individuais homogêneos, 

interesses coletivos estrito senso (denominados de interesses coletivos) e interesses difusos.  

Os interesses individuais homogêneos são aqueles vinculados ao interesse de uma só 

pessoa, possuindo natureza divisível e de titularidade comum, decorrentes da mesma origem. 

Estes interesses são assim designados por sua homogeneidade, por serem iguais ou idênticos para 

todos os interessados e decorrerem de origem comum.   

Os interesses coletivos, por sua vez, são aqueles afetos a vários sujeitos, não 

considerados individualmente, mas sim por sua qualidade de membros de comunidades menores 

ou grupos comuns, situados entre os indivíduos e o Estado. Nesta hipótese, podemos notar a 

existência de um vínculo jurídico básico que une todos os indivíduos “interessados”. 

Para Hugo Mazzilli interesses difusos são aqueles indivisíveis de um determinado grupo 

de pessoas, entre as quais inexiste vínculo jurídico ou fático muito preciso. Podemos exemplificar 

os interesses difusos, os direitos dos consumidores sobre um mesmo tipo de produto, o habitar de 

pessoas sob determinadas condições sócio-econômicas, em um mesmo negócio, etc74. 

                                                   
73 Cf. CUNHA, Maria Conceição Ferreira da. Constituição e crime: uma perspectiva da criminalização e da 
descriminalização: estudos e monografias. Porto: Editora Universidade Católica Portuguesa, 1995, p. 90. 
74  MAZZILLI, Hugo Nigro. A defesa dos interesses difusos em juízo. São Paulo: Saraiva, 2004. p. 41. 
 



    55
 

Ainda, em uma terceira classificação, podemos diferenciar os interesses difusos dos 

interesses públicos. Os interesses públicos correspondem aos interesses gerais de uma 

coletividade; já os interesses difusos são sempre interesses que estão a satisfazer necessidades de 

cada um dos membros de uma classe ou de um grupo. 

O interesse público, sendo um interesse geral, se consubstancia como interesse próprio 

do Estado e apresenta uma conotação de conflito mínimo, por pressupor um consenso coletivo. 

Havendo conflito, este se expressa na perspectiva clássica da existência de conflito entre o 

indivíduo e o Estado. 

 Podemos exemplificar como interesses públicos ou gerais os seguintes: as garantias 

individuais e sociais fundamentais, a segurança pública, a moralidade administrativa, a qualidade 

de vida, a harmonia da família, a educação, saúde, etc. 

 A existência de bens jurídicos de dimensão coletiva na esfera penal é discutida pela 

doutrina por meio de  diferentes conceituações. Esta dificuldade  advém da característica mutante 

do Direito Penal, marcada pela necessidade de acompanhar as mudanças sociais em um 

determinado contexto histórico. 

 No campo ainda mais amplo do Direito Penal, podemos, ainda, distinguir, dentro da 

relação de bens jurídicos tutelados, aqueles que têm a finalidade de proteger a pessoa individual e 

aqueles que se fundam na proteção de valores supra-individuais, ou seja, pertencentes a uma 

determinada coletividade. 

Segundo Eduardo Correia, todos os bens jurídicos protegidos pelo Direito Penal são bens 

do direito ou para o direito, interesses do ou para o Estado e, portanto, supra-individuais. Esta 

definição está intimamente ligada da dupla maneira de realização do homem em sociedade, de um 

lado, determinando a atividade do Estado, com a tutela do “jus puniendi” e, do outro, a realização 

pessoal do indivíduo, que delega  para o Estado a obrigação de proteger diretamente a esfera de 

atuação própria da pessoa75. 

Numa palavra, os bens jurídicos supra-individuais são aqueles bens jurídicos protegidos 

pelo Direito Penal, os quais devem considerar concretizações dos valores constitucionais ligados 

aos direitos sociais e à organização econômica, enquanto os bens jurídicos individuais são 

responsáveis pela proteção de interesses individuais. Pode-se destacar, entre os bens jurídicos 
                                                   
75 DIREITO penal econômico e europeu textos doutrinários. Coimbra: Instituto de Direito Penal Econômico e 
Europeu; Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra; Coimbra Editora, 1998. v. I,  p. 56.  
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supra-individuais, os relativos aos delitos econômicos, ambientais, os que afetem as relações de 

consumo, ou aqueles que atentem contra os princípios fundamentais consagrados na atual 

constituição da República, dentre outros.  

Goldschimidt e Wolf situaram o Direito Penal administrativo no âmbito da proteção de 

bens jurídicos supra-individuais ou secundários. Neste entendimento deve-se levar em conta que, 

a atuação da personalidade do homem apenas é possível como fenômeno social, em comunidade e 

em dependência recíproca dela76.  

Na mesma linha de ilustração, os bens jurídicos supra-individuais marcam a relação de 

Direito Penal Econômico; ou seja, compõem aqueles bens jurídicos que violam a ordem 

econômica. Como bem assinala Tiedmann, em sentido amplo, pelas circunstâncias dos respectivos 

delitos violarem, para além dos bens jurídicos individuais, interesses gerais ou sociais, no sentido 

de bens jurídicos supra-individuais, é que merecem ser assim considerados77. 

Como já salientado, pode-se  diferenciar nitidamente o substrato dos bens jurídicos 

criminais, dos supra-individuais. Estes salvaguardam valores gerais ou supra-individuais, ou seja, 

interesses de afetam a ordem e tranqüilidade sociais. Aquele, se preocupa com a proteção de 

interesses individuais, como a vida, a saúde, a propriedade, a honra, a liberdade individual, etc. 

Vale ressaltar que em relação ao substrato dos bens jurídicos supra-individuais, merece 

singular consideração o estudo sobre o problema relativo ao princípio “nulum crimen, nulla poena 

sine lege”, ou seja, se dentro do ordenamento jurídico vigente existe a possibilidade da 

previsiblidade individual-subjetiva da punibilidade de uma conduta concreta, ao menos 

cognoscibilidade e dirigibilidade objetiva em relação estes tipos de bens jurídicos.  

Partindo deste entendimento, seriam numerosos os tipos incriminadores na órbita deste 

direito penal secundário, compostos de bens jurídicos supra-individuais, haja vista que, dentro de 

uma sociedade pluralista, estes seriam bastante numerosos, fato que, ocasionaria uma hiperinflação 

legislativa, ou, até mesmo, uma “pancriminalização”. 

 

 

 

                                                   
76 DIREITO penal econômico e europeu textos doutrinários. Coimbra: Instituto de Direito Penal Econômico e 
Europeu; Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra; Coimbra Editora, 1998. v.I,  57-59.  
77 Ibidem,  p. 310. 
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3.3 PROTEÇÃO PENAL DAS MINORIAS COMO BEM JURÍDICO 

 

A atual Constituição da República  sustenta proteger todas as manifestações culturais, 

fazendo respeitar as culturas populares, indígenas, afro-brasileiras, bem como as de outros grupos 

participantes do processo civilizatório nacional. 

Porém, se analisando  profundamente esta questão, nota-se  que, passados quase quinze 

anos de promulgação da Carta Política, e da ratificação dos Pactos de Direitos Civis, Políticos, 

Econômicos e Sociais, na órbita Estatal, estes textos não saíram do papel78. 

Se o Estado não tem uma política em favor das minorias, nem de elaboração de um 

programa para atuar sobre comunidades e grupos identificados, não deve, por outro lado, reclamar 

por uma atuação sancionadora para acionar o Direito Penal.  

Por outro lado, na prática, já existem uma grande conscientização da necessidade de 

políticas públicas, dentro dos grupos minoritários, voltados para a proteção de seus interesses.  

Convém assinalar que apenas uma conscientização a nível de comunidade não é 

suficiente É mister  uma proteção constitucional por parte do Estado, que na prática é demonstrada 

mediante  políticas públicas eficazes.    

Uma democracia pluralista é feita também de minorias, diferentes da sociedade 

envolvente, menores em número, mas não em direitos79.  

Com o advento da Emenda Constitucional nº 45, no campo da proteção das garantias 

fundamentais, podemos considerar um avanço importante na esfera dos direitos humanos, pois se 

formalizou uma perspectiva federalista no sentido de combater a impunidade contra condutas 

discriminatórias. 

                                                   
78 MAIA, Luciano Mariz. O Brasil e o pacto dos direitos econômicos e culturais. Brasília: Ed. Brasília, Centro de 
Documentação e Informação - CEDI, Câmara dos Deputados, 2000. v. I,  p. 37-44. 
79 MAIA, loc. cit. 
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Por outro lado, no ordenamento internacional, há muito tempo, vários instrumentos 

humanitários fazem referência a grupos nacionais, étnicos, raciais, religiosos e alguns incluem 

direitos especiais para as minorias. 

É certo que existem Tratados e Convenções Internacionais que têm como matéria a 

proteção das minorias, podemos destacar: as Convenções contra a discriminação, A Convenção 

para a Prevenção e a Sanção do Delito de Genocídio, a Convenção Internacional sobre a 

Eliminação de todas as formas de Discriminação Racial, O Pacto Internacional de Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais, o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, a 

Convenção sobre os Direitos das Crianças (art.30), a Declaração das Nações Unidas sobre os 

Direitos das Pessoas Pertencentes a Minorias Nacionais Étnicas, Religiosas e Lingüísticas, a 

Declaração sobre a Raça e os Prejuízos Raciais (UNESC0), dentre outras80. 

No nosso ordenamento jurídico interno, no entanto, o reconhecimento da proteção das 

minorias, no âmbito penal, como bem jurídico de caráter supraindividual ou coletivo ainda é 

muito restrito. 

Convém assinalar que  é notório a existência de bens jurídicos de natureza coletiva no 

âmbito penal, desde a formulação do conceito de bem jurídico, como já salientado anteriormente.  

A evolução da doutrina vem acompanhando o desenvolvimento da teoria do bem 

jurídico e a perspectiva social do crime, deixando de lado cada vez mais o exclusivo 

individualismo na concepção do Direito Penal, para reconhecer a importância do sistema social na 

caracterização do bem jurídico. 

A idéia de bens jurídicos penais que não afetem diretamente os indivíduos, mas a 

coletividade destes indivíduos é reconhecida plenamente na atual sociedade moderna. As 

                                                   
80 MAIA, Luciano Mariz. O Brasil e o pacto dos direitos econômicos e culturais. Brasília: Ed. Brasília, Centro de 
Documentação e Informação - CEDI, Câmara dos Deputados, 2000. v. I,  p. 37-44. 
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modificações da sociedade capitalista com suas conseqüentes alterações das relações sociais, vêm 

despertando a doutrina penal para a proteção de interesses que não são individuais, mas 

metaindividuais ou pluriindividuais, atingindo amplos setores da população, como o meio 

ambiente, a saúde, as relações de consumo, a ordem econômica, a saúde, a justiça social, ao 

direito do trabalho em condições de segurança social e material, etc. 

Figueiredo Dias demonstra a importância da proteção dos interesses metaindividuais 

para a modernidade e o futuro do Direito Penal: 

             Uma convicção que só se reforçará recusando – como se deve recusar – 
uma ilegítima restrição da noção de bens jurídico-penais a interesses 
puramente individuais e ao seu encabeçamento em pessoas singulares, e 
aceitando antes a plena legitimidade da existência de bens jurídicos 
transpessoais, coletivos, comunitários ou sociais. É, em meu juízo, no 
aprofundamento e esclarecimento do estatuto desta classe de bens 
jurídicos – cujo reconhecimento, de resto, não afetará a natureza em 
última instância "antropocêntrica" da tutela penal – que reside, no 
futuro próximo, a tarefa primária da doutrina que continue a fazer 
radicar a função exclusiva do direito penal na tutela subsidiária de bens 
jurídicos.81

 
 Miguel Reale Júnior aponta a existência de novas áreas no Direito Penal, como a defesa 

do meio ambiente, da justiça social e das divisas financeiras do País, voltados para a tutela de bens 

jurídicos supraindividuais82. 

Seguindo este entendimento, podemos situar a proteção penal das minorias (espécie) e o 

direito de cidadania (gênero), dentro da classificação dos bens jurídicos supraindividuais que 

merecem ser tutelados pelo Direito Penal. 

René Ariel Dotti reconhece a proteção penal dos interesses coletivos, adotando a 

expressão “interesses difusos”. Entretanto o autor faz distinção entre interesses difusos e coletivos, 

acompanhando o entendimento de Ada Pellegrini Grinover, no tocante a esfera Penal. 

                                                   
81 DIAS, Jorge de Figueiredo. Questões fundamentais do direito penal revisitadas. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1999. p. 74. 
82 REALE, Miguel. Novos rumos do sistema criminal. Rio de Janeiro: Forense, 1983. p. 214. 
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Não obstante, porém, a existência de uma "área de conflittualità" 
característica do âmbito dos interesses difusos, as concepções em torno 
dos fenômenos interesses coletivos e interesses difusos não são 
excludentes nem antagônicas. Com efeito, existem sempre no território 
de qualquer um dos interesses coletivos (preservação da vida, da 
integridade, da saúde, do ambiente, a tutela do consumidor, etc.) maiores 
ou menores núcleos de conflitos e divergências. Ao interesse geral da 
preservação da saúde pública, por exemplo, se manifestam também 
outros interesses coletivos como ocorre na limitação e expansão da 
propaganda e de fabricação de cigarros, de bebidas alcoólicas, etc.83

 
 A  cidadania, como expressão do princípio da igualdade deve ser considerada como bem 

jurídico supraindividual, porque representa um valor importante para a coletividade e para as 

relações sociais. 

De igual maneira, o princípio da igualdade, substrato do bem jurídico cidadania, torna 

imprescindível o reconhecimento do Estado da tutela penal deste bem jurídico supraindividual. 

Deste modo, não podemos falar em cidadania sem proteção penal das minorias e a conseqüente 

tutela dos crimes contra a cidadania não poderemos falar em um verdadeiro Estado de Direito, 

pois a cidadania é antes de tudo o exercício pleno da vida em comunidade. 

Ademais, o verdadeiro conceito de cidadania só pode ser entendido coletivamente, de 

forma supraindividual, tanto na defesa dos direitos de igualdade, quanto na própria atuação do 

indivíduo como ser social, capaz de reconhecer o que deve ou não ser considerado importante no 

convívio social, e o que, consequentemente deve ser passível de tutela penal. 

 

3.4 O ORDENAMENTO JURÍDICO-PENAL BRASILEIRO E A TUTELA DA PROTEÇÃO 

PENAL DAS  MINORIAS 

 

No tocante a tipificação de condutas que atentam contra os direitos das minorias em 

relação a condutas discriminatórias, o ordenamento jurídico-penal brasileiro, selecionou apenas a 

                                                   
83 DOTTI, René Ariel. In: GRINOVER, Ada Pellegrini (Coord.). A tutela dos interesses coletivos. São Paulo: Max 
Limonad, 1984. p. 70. 
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discriminação racial para tutelar, quando da edição da Lei 7.716/89, com as modificações da Lei 

8.081 e da Lei 9.459/97, deixando de lado outras condutas que também merecem tutela penal.  

Analisando o  princípio constitucional que recepciona a punição pela desigualdade, 

temos, no art. 5º, XLI, da CF: “A Lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e 

liberdades fundamentais”, verificamos que o Direito Penal possui o dever de proteção e garantia 

dos direitos dos cidadãos que se encontrem em situações de desigualdade.  

 

3.4.1 A Lei 7.716/89 

 

Estudando o preceito constitucional aludido, depreende-se  que o legislador penal apesar 

de ter instituído a Lei 7.716/89, a Lei 8.081 e finalmente a lei 9.459/97, definindo os crimes 

resultantes de preconceitos de raça e cor, etnia, religião ou procedência nacional, não tipificou 

outras condutas discriminatórias. 

Em razão da falta de tipificação penal de outras condutas também discriminatórias, as 

minorias atingidas, como reação a esta seleção, vem reclamando pela atuação do Direito Penal para 

garantir a igualdade de tratamento, fazendo valer, destarte, o que está assegurado na atual Carta 

Política. 

Com a proliferação dos movimentos de Direitos Humanos, a tendência do Direito Penal 

será o cumprimento dos preceitos fundamentais contidos na Constituição, servindo como 

instrumento de proteção dos direitos das minorias.  

Convém assinalar, no entanto, que todos esses tipos penais, oriundos de condutas 

discriminatórias poderiam ser enxugados em um só Título ou Capítulo do novo Código Penal, 

qual seja: Dos crimes contra a cidadania, evitando, destarte, o fenômeno da “pancriminalização”.  
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O fenômeno da "pancriminalização”, como já salientado, em nosso ordenamento jurídico 

se prolifera quando, o Estado, para justificar seu exercício de combate as desigualdades sociais, 

através do legislativo, edita grande quantidade de leis penais especiais, muitas vezes ineficazes. 

Vale ressaltar que, se de um lado as minorias clamam pela proteção penal para suas 

garantias, através da construção de leis penais especiais, do outro, as políticas sociais falham nas 

soluções de conflitos que combatam as desigualdades sociais, e, o objetivo principal, que é a 

proteção penal das minorias, não é alcançado. 

Solução correta seria, na própria lei ordinária penal, o legislador reservar um capítulo 

especial que tratasse dos crimes contra a cidadania, fazendo valer o que preceitua a atual Carta da 

República, quando estabelece o princípio da isonomia, substrato para o direito de cidadania. 

 

3.4.2 O Tipo de Genocídio 

 

Dentro da legislação interna, o tipo penal do genocídio está definido nos arts. 1º, 2º e 3º 

da Lei 2.889, de 1º -10-1956 e na Lei 8.072/90. 

A prática de genocídio é tão antiga como a humanidade, pois reflete a idéia de exterminar 

grupos, caracterizando o sentimento egoísta inerente a condição humana. 

O tipo penal de genocídio repudia a idéia de que possuir uma religião diferente, pertencer 

a uma etnia ou raça, ou defender idéias oriundas de culturas diversas merece uma punição a nível 

penal, como salienta Canedo: a história do genocídio é a história da intolerância contra a 

diversidade humana84. 

                                                   
84 CANEDO, Carlos. O genocídio como crime internacional. Belo Horizonte: Del Rey, 2000. p. 10. 
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Na antiguidade temos conhecimento de diversas tribos que foram exterminadas por outras 

na busca de poder. O extermínio de Cristãos e de Cartago por Roma, a história da escravidão 

narrada em textos bíblicos demonstram que o crime de genocídio existe desde tempos primitivos.   

Na Idade Média, as Cruzadas, a morte de nativos americanos com o intuito de civilizá-los 

pelos colonizadores europeus, bem como as constantes invasões bárbaras que destruíram 

civilizações, acentuam que a prática de genocídio é bastante antiga e merece repúdio. 

No século XX, houve o genocídio sistemático, apontado como o século dos grandes 

extermínios, como foi o do  povo  judeu, por Hitler, na Alemanha Nazista, os expurgos stalinistas 

na URSS, os conflitos étnicos em Ruanda e Iugoslávia, dentre outros. 

No Brasil, destaca-se  a Guerra de Canudos, na República Velha, liderada por Antonio 

Conselheiro, na Bahia. Alguns autores brasileiros ainda apontam a Guerra do Contestado (1912-

1916), em Santa Catarina, no sul do Brasil, como exemplo de genocídio. 

Na verdade, o maior acontecimento em que se  pode melhor caracterizar o crime de 

genocídio na história mundial, é, sem dúvida, o extermínio do povo judeu na Alemanha nazista de 

Hitler, por razões, inicialmente de ordem política- econômica, para assegurar o domínio do Estado 

Nacionalista, e posteriormente por razões particulares  de um chefe político insano  que via no 

povo judeu uma ameaça na formação da raça pura alemã. 

O despertar para a proteção dos direitos humanos, não demorou após a 2ª Guerra 

Mundial, que deixou um rastro de aproximadamente de cinco milhões de pessoas exterminadas em 

campos de concentração, e que, posteriormente, conclamou a necessidade de se firmar um Tribunal 

Militar internacional para julgar tais atrocidades instalado em Nuremberg, na Alemanha. 

A tipificação penal dos crimes contra a humanidade revelou o primeiro passo para atual 

definição do crime de genocídio, obtendo caráter internacional.  
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No primeiro momento, estes crimes de guerra não tinham “nomen juris” de genocídio, no 

tribunal de exceção. 

Em contrapartida ao impasse criado no Tribunal de Nuremberg, quanto a verdadeira 

tipificação penal do tipo de genocídio, e pela necessidade de assegurar o tipo de genocídio na 

órbita legal, como adequação da conduta a norma, dessa vez respeitando-se o princípio da 

anterioridade penal e legalidade, foi criada a Convenção sobre a prevenção e repressão do 

genocídio, em 1948, que expressamente definia o crime de genocídio, que consistia em um crime 

internacional que poderia ser praticado em tempo de guerra ou de paz, acentuado o caráter do 

Direito Internacional Humanitário.  

 

3.5 A TIPIFICAÇÃO PENAL DOS CRIMES CONTRA A CIDADANIA NO DIREITO 

COMPARADO 

 

No campo do Direito Comparado, há semelhanças de certos tipos penais que protegem o 

direito das minorias com o ordenamento jurídico interno, alguns adotando, inclusive uma postura 

minimalista, reservando-se ao controle das desigualdades com modelos alternativos de política 

social. 

No estudo de Tratados, Acordo e Convenções Internacionais, como já salientado, existe 

a proteção internacional. No Brasil, estes tratados e convenções internacionais foram ratificados. 

O Código Penal Espanhol optou pela simplificação da tipificação penal das condutas 

discriminatórias com a diminuição de edição de leis especiais. Desta maneira, o legislador 

espanhol  uniu as condutas discriminatórias, no seu Código Penal, em um só Título (XXI), 

referente aos "Delitos contra a Constituição", Capítulo V, (os delitos relativos ao exercício dos 
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direito fundamentais e liberdades públicas e ao dever de cumprimento da prestação social 

substitutiva).  

O modelo espanhol configura uma grande evolução penal, já que minimiza as condutas 

discriminatórias, em um só Título do Código Penal, seguindo, destarte, a tendência de um direito 

penal mínimo. 

Desta forma, o legislador espanhol conseguiu equacionar a proteção penal das liberdades 

fundamentais, protegendo as minorias, sem se guiar pela corrente da pancriminalização, que 

atualmente vem norteando o legislador brasileiro. 

 O Código Penal Português adotou posição semelhante. De tendência minimalista, O 

Código Penal português, no Título III, trata "Dos crimes contra a paz e a humanidade", e, dispõe, 

no Capítulo II, “Dos crimes contra a humanidade” (arts. 239 e 240), referindo-se, neste capítulo, 

ao genocídio, tipificando a conduta em que o sujeito pratica a ação com o fim de destruir, no todo 

ou em parte, grupos nacionais, étnicos, raciais ou religiosos, além de tratar, neste ponto, da 

discriminação racial. 

No Brasil, aguarda-se a tramitação do projeto de lei, coordenado pelo Ministro Vicente 

Cernicchiaro, que procura introduzir no nosso Código Penal, o Título relativo aos crimes contra o 

Estado Democrático de Direito, Capítulo V: “Dos crimes contra a cidadania".( disposto na 

íntegra no  anexo).  

Deseja esse jurista, punir a associação discriminatória e a discriminação racial ou 

atentatória a direitos fundamentais, com o fim de desestimular o preconceito e a intolerância. 

Dessa forma, nos resta aguardar essa modificação legislativa, para que seja possível  

garantir a cidadania sem inchações de leis especiais, muitas vezes fruto do radicalismo extremo de 

alguns setores sociais, que nada entendem de política criminal, achando que quantidade de leis, 
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chamadas "tapa-buracos", resolvem o problema da discriminação social e combatem as 

desigualdades.         

Como já salientado, não se  pode esquecer os princípios que norteiam o Direito Penal, 

como o princípio da fragmentaridade e subsidiariedade, para se traçar políticas corretas e 

eficazes no âmbito das liberdades fundamentais. 

O controle racional do crime corresponde ao Direito Penal um papel secundário, 

subsidiário, conforme o princípio da chamada intervenção mínima. Daí se entender que os poderes 

públicos devem abordar o problema criminal cientificamente.  

O modelo clássico de justiça penal encontra-se em crise. Castiga o culpado, ou procura, 

pelo menos fazê-lo, mas não resolve os conflitos. Faz cair o peso e as iras da lei, e impõe a força 

vitoriosa do direito, mas não é capaz de conciliar as partes conflitantes nem de pacificar as 

relações sociais, no dizer de Sebastian Scherer85. 

Ao contrário do que se pensa, o Direito Penal vai adquirindo uma feição simbólica, já que 

não é capaz de controlar a impunidade. Esta realidade deve mudar, para que o Direito Penal se 

torne mais eficaz e com credibilidade perante a sociedade. 

 

3.6  A "PANCRIMINALIZAÇÃO" COMO JUSTIFICATIVA SOCIAL 

           

Primeiramente deve-se  apresentar alguns conceitos divergentes dentro da política 

criminal, mas que são de suma importância para o estudo do fenômeno da "pancriminalização". 

Convém assinalar que o Comitê Europeu sobre Problemas de Criminalidade em seu 

respectivo informe, confirma a confusão existente quanto a estes conceitos86.    

                                                   
85 SCHERER, Sebastian.  Hacia el abolicionismo: abolicionismo penal. Buenos Aires: Ediar, 1989. p. 56. 
86 Cf. CERVINI, Raul. Os processos de descriminalização. Trad. da 2. ed. espanhola de Eliane Granja et al. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 1995. p. 72. 
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Descriminalizar significa retirar formalmente ou de fato do âmbito do Direito Penal 

certas condutas, em razão da sua menor gravidade ou por esta não ensejar a aplicação da “máquina 

estatal”, pois carecedora de lesividade.    

 Despenalizar é o ato de diminuir a pena de um delito sem discriminalizá-lo, ou seja, sem 

tirar do fato o caráter de ilícito penal. Como exemplo, se observa  os procedimentos dos Juizados 

Especiais Criminais, com seus respectivos benefícios despenalizadores, dentro da Lei 9.099/95, 

como são a suspensão do processo e a transação penal. 

Diversificar significa suspender os procedimentos criminais em casos em que o sistema 

de justiça penal mantém formalmente sua competência.  

Um exemplo clássico de diversificação é  a justiça alternativa dos bairros nas cidades, 

realizada por meio de  Balcões de Justiça e Cidadania ou Balcões de Direitos, a conciliação e a 

mediação penal, a Justiça Restaurativa, dentre outros.  

Por sua vez, a pancriminalização significa o excesso de edições de leis penais com o 

intuito de contornar problemas sociais relevantes. Neste passo criam-se leis para dar uma 

satisfação a sociedade, como foi o caso da Lei dos Crimes Hediondos, que trouxe confusas 

modificações para o ordenamento jurídico penal, apresentando defeitos técnicos e medidas 

inconstitucionais87.  

 

 

 

 

 

                                                   
87 Cf. CERVINI, Raul. Os processos de descriminalização. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1995. p. 72. 
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CAPÍTULO 4 - DIREITO PENAL, CIDADANIA E AÇÕES AFIRMATIVAS 

 
Sumário: 4.1. Direito Penal e 
Modernidade. 4.2 Políticas 
Públicas em Favor das Minorias. 
4.3 Soluções Eficazes na 
Construção de um Novo Modelo 
de Direito Penal.  

 

 

4.1 DIREITO PENAL E MODERNIDADE 

       

O modelo de Direito Penal constituído no Estado Democrático de Direito, estabelecido 

pela Constituição de 1988, impõe novas mudanças para que possa se adequar a modernidade, ou 

seja,  a  promoção da realização da proteção penal dos bens jurídicos supra-individuais,  como  por 

exemplo, a cidadania. 

Neste entendimento, o Direito Penal deve se adequar a realidade social, pautando-se na 

tendência minimalista, e, paralelamente, funcionando como um instrumento de defesa da proteção 

dos direitos do  cidadão contra a ingerência desnecessária do Estado. 

O Estado, por sua vez, deve estabelecer obrigações de realização de proteção dos direitos 

sociais e de preservação dos direitos humanos de segunda e terceira geração, já que reconhece os 

direitos de cidadania, quando da necessidade de proteção de bens jurídicos supraindividuais. 

No entanto, apesar de existir  um sistema de regras e princípios impondo a constituição 

de um estado mais participativo na esfera social e mínimo na esfera penal, este entendimento não 

acontece, na prática, e, o que se pode observar é que cada vez mais o Estado agiganta-se na esfera 

penal e encolhe-se na esfera social, havendo um flagrante aos princípios consagrados na atual 

Carta Política.  

Especificamente na esfera penal, os resultados dessa crise e desvirtuamento do Direito 

Penal, demonstram inequivocamente a idéia errônea de formação de um Direito Penal moderno 
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autoritário, com institutos atentatórios à esfera de direitos humanos, e com uma maximização de 

leis ineficazes.   

O Estado intervencionista no Brasil, no que diz respeito às políticas públicas aparece 

com uma simulação, apenas para as elites e o capital internacional. Destarte, os menos 

privilegiados que deveriam ser lembrados, reclamam pela tutela de seus direitos, pela via do 

Direito Penal, como se este fosse responsabilizado pela promoção da igualdade. Neste aspecto o 

Estado-interventor promoveu uma versão desvirtuada do papel do Direito Penal, notadamente no 

que se refere a  política penal pautada na lei e  na ordem, típica dos Estados onde há flagrantes 

desigualdades sociais. 

Um verdadeiro Estado Democrático de Direito, deve, antes de tudo, promover a efetiva 

realização de um Direito Penal do fato, democrático e respeitador da diversidade, e, paralelamente 

atuar contra a criminalidade na promoção de políticas públicas eficazes. 

 

4.2 POLÍTICAS PÚBLICAS EM FAVOR DAS MINORIAS  

 

Em relação às medidas alternativas destinadas ao combate a discriminação das minorias, 

pode-se  destacar as chamadas Ações Afirmativas.        

Neste passo, a ação afirmativa se apresenta como um instrumento de superação da 

simples noção de que o princípio da igualdade jurídica se exaure no conceito da igualdade formal.  

A expressão ação afirmativa foi utilizada pela primeira vez numa ordem executiva 

federal norte-americana do mesmo ano de 1965, onde se determinava que as empresas 

empreiteiras contratadas pelas entidades públicas ficavam obrigadas a uma “ação afirmativa” para 

aumentar a contratação dos grupos ditos minorias, desigualados social, e por extensão, 

juridicamente. 
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Desde então, ação afirmativa passou a significar a exigência de favorecimento de 

algumas minorias socialmente inferiorizadas, vale dizer, juridicamente desigualadas por 

preconceitos arraigados culturalmente e que precisavam ser superados para que se atingisse a 

eficácia da igualdade preconizada e assegurada constitucionalmente na principiologia dos direitos 

fundamentais.  

Com efeito, a partir da adoção da ação afirmativa, determinou-se  a implantação de 

planos e programas governamentais e particulares pelos quais as denominadas minorias sociais 

passavam a ter necessariamente, percentuais de oportunidades, de empregos, de cargos, de 

espaços sociais, políticos, econômicos, enfim nas entidades públicas e privadas. 

Assim, a ação afirmativa se apresenta como um instrumento de superação da simples 

noção de que o princípio da igualdade jurídica se exaure na dicção da igualdade formal.  

As ações afirmativas podem ser definidas como um conjunto de políticas públicas e 

privadas de caráter compulsório, facultativo ou voluntário, concebidas com vistas ao combate à 

discriminação racial, de gênero e de origem nacional, bem como para corrigir os efeitos presentes 

da discriminação praticada no passado, tendo por objetivo a concretização do ideal de efetiva 

igualdade de acesso a bens fundamentais como a educação e o emprego. 

Vale ressaltar que não só as pessoas físicas, exclusivamente, podem ser contempladas, 

mas inclusive pessoas jurídicas, pequenas empresas, empresas de propriedades de grupos 

minoritários étnicos ou raciais, discriminados de uma forma geral (como negros e mulheres) ou 

especial (orientais de alguns Estados), isto é, todo um universo de excluídos e marginalizados 

passa a ser sujeito da ação afirmativa. 

Com a adoção da ação afirmativa, não se pretende trocar os beneficiários de uma 

estrutura excludente, produzindo-se novas discriminações, agora em detrimento das maiorias.Na 

verdade, o que realmente se deseja é adotá-la como solução alternativa, do que simplesmente 
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rogar pela edição de novas leis protetoras contra as desigualdades que assolam as minorias. 

Busca-se, tão-só, com o manejo da ação afirmativa, mediante  um tratamento 

diferenciado, como por exemplo, mediante a implantação de quotas, que haja a introdução e 

absorção, na estrutura político-social, daqueles que de forma diversa restariam marginalizados. 

A ação afirmativa - como dizem seus defensores - é um remédio necessário para fazer 

curar injustiças passadas e violações, e, portanto, será temporário em sua prescrição. 

Por outro lado, é importante salientar que não se quer ver produzidas novas 

discriminações com a ação afirmativa. Para se evitar esse errôneo entendimento, é que há 

necessidade de uma fixação de percentuais mínimos garantidores da presença das minorias que 

por eles se buscavam igualar, com o objetivo de se romperem os preconceitos contra elas, ou pelo 

menos se propiciarem condições para a sua superação em face da convivência juridicamente 

obrigada.  

A maioria teria que se acostumar a trabalhar, a estudar, a se divertir, etc., com os negros, 

as mulheres, os judeus, os orientais, os velhos, etc., habituando-se a vê-los produzir, viver, sem 

inferioridade genética determinada pelas suas características pessoais resultantes do grupo a que 

pertencessem.   

Por derradeiro, deve-se  salientar que a definição jurídica objetiva e racional da 

desigualdade dos desiguais, histórica e culturalmente discriminados, é concebida como uma forma 

para  promover a igualdade daqueles que foram e são marginalizados por preconceitos encravados 

na cultura dominante da sociedade.  

Com esta desigualdade positiva promove-se a igualação jurídica efetiva; por ela afirma-

se uma fórmula jurídica para se provocar uma efetiva igualação social, política econômica 

segundo o Direito, tal como assegurado formal e materialmente no sistema constitucional 

democrático. A ação afirmativa é, então, uma medida para se superar o isolamento ou a 
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diminuição social a que se acham sujeitas as minorias. Uma opção para que ainda se preserve o 

minimalismo legislativo, particularmente, o minimalismo penal. 

 

4.3 SOLUÇÕES EFICAZES NA CONSTRUÇÃO DE UM NOVO MODELO DE  DIREITO 

PENAL 

 

Algumas soluções, de política criminal, merecem destaque no combate a criminalidade, 

apontam uma vertente positiva na aplicação Direito Penal. Destarte, estas soluções podem ser 

resumidas na seleção de algumas medidas sociais - educativas utilizadas em comunidades 

carentes. 

A melhor distribuição participativa nos debates públicos que envolvam diferentes 

seguimentos da sociedade, novas medidas utilizadas na conscientização da chamada ação 

participativa, têm demonstrado que a criminalidade pode ser combatida por meio  de uma maior 

conscientização popular.  

Concluí-se, nesse diapasão, que  algumas medidas no âmbito penal,  apresentam um 

aspecto positivo para a sociedade, como forma de alcançar uma igualdade de tratamento entre os 

indivíduos, que não seja exclusivamente por intermédio da edição de leis criminais, que implicaria 

na aplicação de uma sanção penal.   

Entre essas medidas, destacam-se:  a mediação penal, a justiça participativa, a justiça 

comunitária e a justiça restaurativa, que já estão sendo realizadas em alguns Estados do Brasil, 

demonstrando-se  que muito há de se fazer para o combate das condutas discriminatórias, sem, no 

entanto maximalizar o ordenamento jurídico penal.   
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Presidência da República 
Secretaria-Geral 
Secretaria de Assuntos Parlamentares

EM no 00109 – MJ 
Brasília, 16 de abril de 2002 
   
Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 
 Submeto à apreciação de Vossa Excelência o anexo Projeto de Lei que “Introduz, no Código 
Penal, Título relativo aos crimes contra o Estado Democrático de Direito e revoga e Lei de 
Segurança Nacional”. 
2. A proposta, fruto dos trabalhos da Comissão de Alto Nível coordenada pelo Ministro Luiz 
Vicente Cernicchiaro, e com participação do Dr. Luiz Roberto Barroso, Dr. Luiz Alberto Araújo e 
Dr. José Bonifácio Borges de Andrada, constituída pela Portaria no 413, de 30 de maio de 2000, 
com o intuito de efetuar estudos sobre a legislação de Segurança Nacional e sugerir princípios 
gerais para nortear a elaboração de Projeto de Lei de Defesa do Estado Democrático de Direito. 
3. Para melhor elucidar as razões pelas quais ofereço ao elevado descortino de Vossa Excelência a 
presente propositura, optei por reproduzir parte do Relatório circunstanciado da referida Comissão 
que procurou interpretar o sentimento da sociedade civil brasileira, ciosa da importância da 
liberdade duramente conquistada e da necessidade do respeito ao pluralismo político e às 
instituições democráticas. 
4. No que concerne à primeira parte dos trabalhos – exarar parecer sobre a vigência da Lei no 
7.170, de 14 de dezembro de 1983 (Lei de Segurança Nacional) – fez a Comissão um relato acerca 
da doutrina de segurança nacional e o regime constitucional anterior, bem como um histórico 
sobre a evolução, no Brasil, da legislação a respeito do tema até a promulgação da Constituição de 
1988. 
5. A segunda solicitação feita à Comissão era sugerir princípios norteadores de um Projeto de 
Lei de Defesa do Estado Democrático de Direito. O texto ora submetido à consideração de Vossa 
Excelência colheu valiosos subsídios em trabalhos análogos anteriores para que o projeto fosse 
esboçado. Dentre eles, merecem destaque: (i) o anteprojeto de Lei de Defesa do Estado 
Democrático, elaborado em 1985, pela Comissão presidida pelo Ministro Evandro Lins e Silva e 
integrada pelos Professores René Ariel Dotti, Nilo Batista e Antônio Evaristo de Moraes; e (ii) o 
anteprojeto da Comissão Revisora para elaboração do Código Penal (Portaria no 232, de 
24.03.98). Foram levados em conta, igualmente, projetos em tramitação no Congresso Nacional e 
sugestões encaminhadas pelo Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. 
6. “O projeto, ora apresentado, visa a tutelar valores e princípios fundamentais do Estado 
brasileiro, dentre os quais a soberania nacional, o regime democrático, os direitos de cidadania e 
o pluralismo político. Com tal propósito, acrescentou-se ao Código Penal um Título XII, 
denominado “Dos crimes contra o Estado Democrático de Direito”. Abandona-se, assim, em 
definitivo, a referência a segurança nacional, empregando-se a terminologia consagrada pelo 
próprio texto constitucional. O título introduzido, conforme descrito no relatório da Comissão, 
ficou dividido em cinco capítulos, a saber: 
“Capítulo I: Dos crimes contra a soberania nacional; 
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Capítulo II: Dos crimes contra as instituições democráticas; 
Capítulo III: Dos crimes contra o funcionamento das Instituições Democráticas e dos Serviços 
Essenciais; 
Capítulo IV: Dos crimes contra a autoridade estrangeira ou internacional; 
Capítulo V: Dos crimes contra a cidadania.” 
 7. Tem por conteúdo o Projeto em seu capítulo I – Dos crimes contra a soberania nacional – 
impor deveres de lealdade ao Estado brasileiro. Nele estão previstos tipos penais já conhecidos e 
definidos em quase todas as legislações, que incluem: atentado à soberania, traição, violação do 
território, atentado à integridade nacional e espionagem. Foi expressamente contemplada a 
violação do território nacional com o fim de explorar riquezas naturais e, no tocante à tentativa 
de desmembramento do território nacional, somente foi punida a hipótese de movimento armado. 
Embora a Constituição consagre a indissolubilidade da Federação, não se criminalizou a mera 
expressão de idéias ou sentimentos separatistas. 
 8. No capítulo II – Dos crimes contra as instituições democráticas – é abrigado alguns tipos 
igualmente tradicionais, como insurreição, conspiração e incitamento à guerra civil. Manteve-se 
a previsão do crime específico de atentado à autoridade, quando a vítima seja o Presidente ou o 
Vice-Presidente da República ou os Presidentes da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e 
do Supremo Tribunal Federal. Instituiu-se o crime de golpe de Estado, imputável a servidor 
público civil ou militar que tentar depor o governo constituído ou impedir o funcionamento das 
instituições constitucionais. Empregou-se a locução funcionário público, em lugar de servidor 
público, que seria tecnicamente mais precisa (Constituição Federal, Título III, Seção II: “Dos 
Servidores Públicos”), para não quebrar a unidade da terminologia adotada pelo Código Penal, 
ainda recentemente reiterada pelo legislador infraconstitucional, com a Lei no 9.983, de 
14.07.2000, que deu nova redação ao § 1o do seu art. 327 e manteve a referência a funcionário 
público.  
 9. Dentro do capítulo III – Dos crimes contra o funcionamento das instituições democráticas e 
dos serviços essenciais – estão contidas a previsão dos crimes de terrorismo e ação de grupos 
armados, ambos expressamente referidos no texto constitucional (art. 5o, XLIII e XLIV), bem 
como o de apoderamento ilícito de meios de transporte. Note-se que o projeto exige como 
motivação para este crime o facciocismo político ou religioso, ou a coação a autoridade. Pune-se, 
igualmente, a sabotagem, devendo-se notar que tanto aqui, como na hipótese de terrorismo, 
contemplou-se a possibilidade de utilização indevida de recursos de informática para obtenção 
dos resultados previstos nestes crimes. Institui-se, também, em substituição à previsão genérica 
da legislação em vigor, relativa à tentativa de impedir o livre exercício dos Poderes da União ou 
dos Estados, o crime de coação contra autoridade legítima, consistente em constranger, mediante 
violência ou grave ameaça, por motivo de facciosismo político, autoridade legítima a não fazer o 
que a lei permite ou a fazer o que ela não manda, no exercício das suas atribuições.  
 10. O capítulo IV – Dos crimes contra autoridade estrangeira ou internacional – tutela a 
integridade física de representante de Estado estrangeiro no país, ou dirigente de organização 
internacional, que se encontrem no território nacional. A Comissão optou por não incluir no 
projeto outros crimes com repercussão sobre as relações internacionais, considerados crimes 
contra a humanidade – como genocídio e tortura –, por já terem sido disciplinados em outros 
documentos legislativos em vigor. 
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 11. E, por fim, o capítulo V – Dos crimes contra a cidadania – constitui importante inovação. 
Nele se procura coibir o abuso de poder por parte do Estado e o abuso de direito por parte de 
particulares. Prevê-se, assim, o crime de atentado a direito de manifestação, que consiste em 
impedir ou tentar impedir, mediante violência ou grave ameaça, sem justa causa, o livre e 
pacífico exercício do direito de manifestação. Pode ser sujeito ativo do crime tanto o particular 
como o servidor público. O projeto também pune a associação discriminatória e a discriminação 
racial ou atentatória a direitos fundamentais, com o fim de desestimular o preconceito e a 
intolerância”. 
                 Estas, Senhor Presidente, as normas que integram a presente proposta, e que, se 
aceitas, hão de constituir importante passo para a tutela de valores elevados do Estado e da 
sociedade, a serem respeitados a todo tempo, por oposição e governo, independentemente de 
quem esteja em uma ou outra posição, um documento que quando convertido em lei irá celebrar a 
maturidade institucional brasileira. 

 Respeitosamente, 

  

MIGUEL REALE JÚNIOR 

Ministro de Estado da Justiça 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    84
 

O STF E O CONTEÚDO JURÍDICO DO CRIME DE RACISMO  
Valério de Oliveira Mazzuoli 
 

Em 17 de setembro de 2003 o Supremo Tribunal Federal brasileiro, por maioria de votos, 
indeferiu o Habeas Corpus impetrado por Siegfried Ellwanger, que havia sido condenado pela 
justiça gaúcha pela prática do crime de “racismo” praticado contra os judeus. 
O julgamento deste Habeas Corpus (nº 82424-RS) foi talvez um dos mais emblemáticos, dentre 
todos aqueles já julgados pelo STF, desde a promulgação da Constituição brasileira de 1988. 
Ellwanger é um editor e autor de Porto Alegre (RS), que publica livros de cunho claramente 
nazista e anti-semita. Pela sua conduta foi condenado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio 
Grande do Sul pela prática do crime de racismo que, nos termos da Constituição brasileira, é 
imprescritível e inafiançável. Um pedido de Habeas Corpus em seu benefício foi apresentado ao 
Superior Tribunal de Justiça, tendo sido o benefício negado por este tribunal. Eis que, então, novo 
pedido de Habeas Corpus é impetrado, mas dessa vez ao Supremo Tribunal Federal, sob o 
argumento de que o impetrante não poderia ser condenado por crime de racismo, uma vez que os 
judeus não são uma “raça”, a exemplo do que seriam os negros, etc. 
É evidente que o conceito de “raça” deve ser analisado de acordo com o seu conteúdo jurídico, 
sob pena de esvaziar-se o conteúdo constitucional da prática do racismo. O núcleo mínimo 
conceitual da prática do racismo encontra-se na Convenção Internacional sobre a Eliminação de 
Todas as Formas de Discriminação Racial, de 1965, elaborada sob os auspícios da Organização 
das Nações Unidas. Esta Convenção, no seu art. 1º, estabelece que discriminação racial significa 
qualquer distinção, exclusão, restrição ou preferência baseadas em raça, cor, descendência ou 
origem nacional ou étnica. No seu art. 4º, a Convenção considera que está no âmbito do direito 
penal e na estrutura da prática do racismo, a difusão de idéias baseadas na superioridade ou ódios 
raciais, que é exatamente o caso do crime praticado por Ellwanger. 
O direito constitucional brasileiro manda incorporar automaticamente ao ordenamento jurídico 
interno todos os preceitos contidos nos tratados internacionais de proteção dos direitos humanos 
ratificados pelo Brasil, atribuindo-lhes o status de normas constitucionais, como se depreende da 
interpretação do art. 5º, §§ 1º e 2º da Constituição brasileira de 1988.  
Portanto, andou bem o STF no que indeferiu o HC impetrado pelo patrono de Ellwanger. Se o 
sofisma relativo ao conceito de “raça” viesse a ser apoiado pelo STF, como se manifestou o Min. 
Maurício Corrêa, isso causaria um impacto bastante negativo, de alcance geral, contrário ao 
respeito aos direitos humanos previstos pela Constituição brasileira. De fato os judeus não são 
uma raça, assim como também não são uma raça os brancos, os negros, os mulatos, os índios, os 
ciganos, os árabes e quaisquer outros integrantes da espécie humana. Também não são raça os 
grupos religiosos, como os católicos, os protestantes, os muçulmanos e outros integrantes desta ou 
daquela crença. 
Por oito votos a três, os ministros do STF concluíram que quem propaga idéias discriminatórias 
contra judeus comete o crime de racismo. Segundo o presidente do STF, Min. Maurício Corrêa, 
desde a promulgação da Constituição de 1988, este foi “o caso mais emblemático, no contexto dos 
direitos civis”. 
O ex-presidente do STF, Min. Marco Aurélio Mello, votou pela concessão do Habeas Corpus, por 
entender que Ellwanger não praticou o crime de racismo. O Min. Sepúlveda Pertence votou a 
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favor da condenação. Como sete ministros já haviam se manifestado contra as pretensões do editor 
em sessões anteriores, foi mantida a condenação por racismo, que é um crime que não admite 
esquecimento. 
Apesar de o ponto central da discussão em plenário ter sido o alcance da expressão “racismo”, 
contida no inciso XLII do art. 5º, da Constituição (“a prática do racismo constitui crime 
inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei”), o julgamento pelo 
STF foi muito mais além – falando em termos de direitos humanos e liberdades fundamentais –, 
pois deixou uma lição para o direito brasileiro, no que tange à efetiva proteção dos direitos 
humanos no Brasil. O Tribunal, por maioria, acompanhou o voto proferido pelo Min. Maurício 
Corrêa no sentido do indeferimento do writ, sob o entendimento de que o racismo é antes de tudo 
“uma realidade social e política”, sem nenhuma referência à raça enquanto caracterização física ou 
biológica, refletindo, na verdade, em reprovável comportamento que decorre da convicção de que 
há entre os diversos grupos humanos uma hierarquia, suficiente para justificar atos de segregação 
racial, inferiorização e até mesmo de eliminação de pessoas, como ocorreu no Holocausto da 
Alemanha nazista. 
Louva-se o Supremo Tribunal Federal brasileiro pela decisão relativa ao HC 82424-RS, que foi 
inspirada nos valores da dignidade da pessoa humana e da prevalência dos direitos humanos, 
princípios estes que conferem à Carta Constitucional brasileira suporte axiológico para a 
interpretação de quaisquer conceitos jurídicos envolvendo violações de direitos humanos. 
Valério de Oliveira Mazzuoli é mestre em Direito Internacional pela Faculdade de Direito da 
UNESP, professor de Direito Internacional Público e Direitos Humanos no Instituto de Ensino 
Jurídico Professor Luiz Flávio Gomes (IELF), em São Paulo, e nas Faculdades Integradas 
Antônio Eufrásio de Toledo, em Presidente Prudente-SP. Membro da Sociedade Brasileira de 
Direito Internacional (SBDI) e da Associação Brasileira de Constitucionalistas Democratas 
(ABCD). Advogado no Estado de São Paulo. 
 
Este artigo é parte integrante do site http://www.dipnet.com.br/. Publicado em 15/01/04  
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RACISMO - PRECONCEITO DE RAÇA, COR, RELIGIÃO, ETNIA OU  
PROCEDÊNCIA NACIONAL 

www.soleis.adv.br

DEC.LEI Nº  
2.848/40 (CP)  

RESOL. Nº 93/70 (Pronunciamento 
Senador) 

LEI Nº 
7.716/89 
(Preconceitos)

 DEC. N° 1.171/94  (Ética Profissional 
do Serv. Púb. Federal)  

Nazismo(Cruz 
Suástica)

LEI AFONSO 
ARINOS - Nº 
1.390 /03.07.1951  

LEI CAO - Nº 7.437/20.12.1985  

                                                      
     

Constituição Federal de 1988 
Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos 

 
Art. 5.º 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; 

 

 
DECRETO-LEI N. 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940 

 
Código Penal 

Art. 140 -  Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro: 
Pena - detenção, de 1 ( um) a 6 (seis)  meses, ou multa. 
 
§ 1º O juiz pode deixar de aplicar a pena: 
 
I - quando o ofendido, de forma reprovável, provocou diretamente a injúria; 
II - no caso de retorsão imediata, que consista em outra injúria. 
 
§ 2º Se a injúria consiste em violência ou vias de fato, que, por sua natureza ou pelo meio 
empregado, se considerem aviltantes: 
Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa,  alem da pena correspondente à 
violência. 
§ 3º Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes a raça, cor, etnia, religião ou 
origem: 
Pena: reclusão de um a três anos e multa.”(inserido pela Lei nº 9.459, de 13 de maio de 1997) 

 

http://www.soleis.adv.br/
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RESOLUÇÃO Nº 93, DE 1970 
O Senado Federal resolve: 
 
Art. 1º O Regimento Interno do Senado Federal passa a vigorar com a seguinte redação: 
Art. 21. Ao Senador é vedado: 
 
a) fazer pronunciamentos que envolvam ofensas às instituições nacionais, propaganda de guerra, 
de subversão da ordem pública ou social, de   preconceito de raça,  de religião ou de classe, 
configurem crimes contra a honra ou contenham incitamento à prática de crimes de qualquer 
natureza (Const., art. 30, parágrafo único, c); 

 
LEI Nº 7.716, DE 5 DE JANEIRO DE 1989 

Define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor. 
(Alterada pelas Leis nº 8.081/90 e 9.459 / 97 já incluídas no texto) 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 
seguinte Lei: 
Art. 1º Serão punidos, na forma desta Lei os crimes resultantes de discriminação ou preconceito 
de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional.” (nova redação dada pela Lei nº 9.459, de 13 
de maio de 1997) 
(redação original) Art. 1º Serão punidos, na forma desta Lei, os crimes resultantes de 
preconceitos de raça ou de cor. 
Art. 2º (Vetado). 
 
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. 
 
Art. 4º Negar ou obstar emprego em empresa privada. 
Pena: reclusão de dois a cinco anos. 
 
Art. 5º Recusar ou impedir acesso a estabelecimento comercial, negando-se a servir, atender ou 
receber cliente ou comprador. 
Pena: reclusão de um a três anos. 
 
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. 
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Pena: reclusão de três a cinco anos. 
 
Art. 8º Impedir o acesso ou recusar atendimento em restaurantes, bares, confeitarias, ou locais 
semelhantes abertos ao público. 
Pena: reclusão de um a três anos. 
 
Art. 9º Impedir o acesso ou recusar atendimento em estabelecimentos esportivos, casas de 
diversões, ou clubes sociais abertos ao público. 
Pena: reclusão de um a três anos. 
 
Art. 10. Impedir o acesso ou recusar atendimento em salões de cabeleireiros, barbearias, termas 
ou casas de massagem ou estabelecimento com as mesmas finalidades. 
Pena: reclusão de um a três anos. 
 
Art. 11. Impedir o acesso às entradas sociais em edifícios públicos ou residenciais e elevadores ou 
escada de acesso aos mesmos: 
Pena: reclusão de um a três anos. 
 
Art. 12. Impedir o acesso ou uso de transportes públicos, como aviões,  navios barcas,  barcos,  
ônibus,  trens,  metrô ou qualquer outro meio de transporte concedido. 
Pena: reclusão de um a três anos. 
 
Art. 13. Impedir ou obstar o acesso de alguém ao serviço em qualquer ramo das Forças Armadas. 
Pena: reclusão de dois a quatro anos. 
 
Art. 14. Impedir ou obstar, por qualquer meio ou forma, o casamento ou convivência familiar e 
social. 
Pena: reclusão de dois a quatro anos. 
 
Art. 15. (Vetado). 
 
Art. 16. Constitui efeito da condenação a perda do cargo ou função pública, para o servidor 
público, e a suspensão do funcionamento do estabelecimento particular por prazo não superior a 
três meses. 
 
Art. 17. (Vetado) 
 
Art. 18. Os efeitos de que tratam os arts. 16 e 17 desta Lei não são automáticos, devendo ser 
motivadamente declarados   na sentença. 
 
Art. 19. (Vetado). 
 
Art. 20. 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. 
 
§ 1º Fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos ou 
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propaganda que utilizem a cruz suástica ou gamada, para fim de divulgação do nazismo. 
Pena: reclusão de dois a cinco anos e 
multa.                                                                                                          
§ 2º Se qualquer dos crimes previstos no caput é cometido por intermédio dos meios de 
comunicação social ou publicação de qualquer natureza: 
Pena reclusão de dois a cinco anos e multa: 
 
§ 3º No caso do parágrafo anterior, o juiz poderá determinar, ouvido o Ministério Público ou a 
pedido deste, ainda antes do inquérito policial sob pena de desobediência: 
 
I - o recolhimento imediato ou a busca e apreensão dos exemplares do material respectivo; 
II - a cessação das respectivas transmissões radiofônicas ou televisivas. 
 
§ 4º Na hipótese do § 2º, constitui efeito da condenação, após o trânsito em julgado da decisão, a 
destruição do material apreendido.” (art. 20 e seus §§ com a nova redação da Lei nº 9.459, de 13 
de maio de 1997) 
(redação original) Art. 20. Praticar, induzir ou incitar, pelos meios de comunicação social ou por 
publicação de qualquer natureza, a discriminação ou preconceito de raça, por religião, etnia ou 
procedência nacional. 
Pena: reclusão de dois a cinco anos. 
 
§ 1º Poderá o juiz determinar, ouvido o Ministério Público ou a pedido deste, ainda antes do 
inquérito policial, sob pena de desobediência: 
 
I - o recolhimento imediato ou a busca e apreensão dos exemplares do material respectivo; 
II - a cessação das respectivas transmissões radiofônicas ou televisivas. 
 
§ 2º Constitui efeito da condenação, após o trânsito em julgado da decisão, a destruição do 
material apreendido".( art. 20 e §§ inseridos pela Lei nº 8.081, de 21 de setembro de 1990) 
Art. 21. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 22. Revogam-se as disposições em contrário. 

Brasília, 5 de janeiro de 1989; 168º da Independência e 101º da República. 
JOSÉ SARNEY 
Paulo Brossard 

 
DECRETO N° 1.171, DE 22 DE JUNHO DE 1994 

Aprova o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo 
Federal. 

Dos Principais Deveres do Servidor Público 
 
XIV - São deveres fundamentais do servidor público: 
g) ser cortês, ter urbanidade, disponibilidade e atenção, respeitando a capacidade e as limitações 
individuais de todos os usuários do serviço público, sem qualquer espécie de preconceito ou 
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distinção de raça, sexo, nacionalidade, cor, idade, religião, cunho político e posição social, 
abstendo-se, dessa forma, de causar-lhes dano moral; 

 
LEI AFONSO ARINOS 

LEI Nº 1.390, DE 3 DE JULHO DE 1951  
Inclui entre as contravenções penais a prática de atos resultantes de preconceitos 

de raça ou de cor.  
(Revogada pela LEI Nº 7.437, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1985 abaixo) 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei: 
Art 1º Constitui contravenção penal, punida nos termos desta Lei, a recusa, por parte de 
estabelecimento comercial ou de ensino de qualquer natureza, de hospedar, servir, atender ou 
receber cliente, comprador ou aluno, por preconceito de raça ou de cor. 
Parágrafo único. Será considerado agente da contravenção o diretor, gerente ou responsável pelo 
estabelecimento. 
Art 2º Recusar alguém hospedagem em hotel, pensão, estalagem ou estabelecimento da mesma 
finalidade, por preconceito de raça ou de cor. Pena: prisão simples de três meses a um ano e multa 
de Cr$5.000,00 (cinco mil cruzeiros) a Cr$20.000,00 (vinte mil cruzeiros). 
Art 3º Recusar a venda de mercadorias e em lojas de qualquer gênero, ou atender clientes em 
restaurantes, bares, confeitarias e locais semelhantes, abertos ao público, onde se sirvam 
alimentos, bebidas, refrigerantes e guloseimas, por preconceito de raça ou de cor. Pena: prisão 
simples de quinze dias a três meses ou multa de Cr$500,00 (quinhentos cruzeiros) a Cr$5.000,00 
(cinco mil cruzeiros). 
Art 4º Recusar entrada em estabelecimento público, de diversões ou esporte, bem como em salões 
de barbearias ou cabeleireiros por preconceito de raça ou de cor. Pena: prisão simples de quinze 
dias três meses ou multa de Cr$500,00 (quinhentos cruzeiros) a Cr$5.000,00 (cinco mil cruzeiros). 
Art 5º Recusar inscrição de aluno em estabelecimentos de ensino de qualquer curso ou grau, por 
preconceito de raça ou de cor. Pena: prisão simples de três meses a um ano ou multa de Cr$500,00 
(quinhentos cruzeiros) a Cr$5.000,00 (cinco mil cruzeiros). 
Parágrafo único. Se se tratar de estabelecimento oficial de ensino, a pena será a perda do cargo 
para o agente, desde que apurada em inquérito regular. 
Art 6º Obstar o acesso de alguém a qualquer cargo do funcionalismo público ou ao serviço em 
qualquer ramo das forças armadas, por preconceito de raça ou de cor. Pena: perda do cargo, depois 
de apurada a responsabilidade em inquérito regular, para o funcionário dirigente de repartição de 
que dependa a inscrição no concurso de habilitação dos candidatos. 
Art 7º Negar emprego ou trabalho a alguém em autarquia, sociedade de economia mista, empresa 
concessionária de serviço público ou empresa privada, por preconceito de raça ou de cor. Pena: 
prisão simples de três meses a um ano e multa de Cr$500,00 (quinhentos cruzeiros) a Cr$5.000,00 
(cinco mil cruzeiros), no caso de empresa privada; perda do cargo para o responsável pela recusa, 
no caso de autarquia, sociedade de economia mista e empresa concessionária de serviço público. 
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Art 8º Nos casos de reincidência, havidos em estabelecimentos particulares, poderá o juiz 
determinar a pena adicional de suspensão do funcionamento por prazo não superior a três meses. 
Art 9º Esta Lei entrará em vigor quinze dias após a sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Rio de Janeiro, 3 de julho de 1951; 130º da Independência e 63º da República.  
GETÚLIO VARGAS 

Francisco Negrão de Lima  

 
LEI CAÓ 

LEI Nº 7.437, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1985 
Incluí, entre as contravenções penais, a prática de atos resultantes de preconceito de raça, de 
cor, de sexo ou de estado civil, dando nova redação à Lei nº 1.390, de 3 de julho de 1951 - Lei 

Afonso Arinos. 
  

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei: 
Art 1º - Constitui contravenção, punida nos termos desta Lei, a prática de atos resultantes de 
preconceito de raça, de cor, de sexo ou de estado civil. 
Art 2º - Será considerado agente de contravenção o diretor, gerente ou empregado do 
estabelecimento que incidir na prática referida no art. 1º desta Lei. 

DAS CONTRAVENÇÕES 
Art 3º - Recusar hospedagem em hotel, pensão, estalagem ou estabelecimento de mesma 
finalidade, por preconceito de raça, de cor, de sexo ou de estado civil. 
Pena - prisão simples, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa de 3 (três) a 10 (dez) vezes o maior 
valor de referência (MVR). 
Art 4º - Recusar a venda de mercadoria em lojas de qualquer gênero ou o atendimento de clientes 
em restaurantes, bares, confeitarias ou locais semelhantes, abertos ao público, por preconceito de 
raça, de cor, de sexo ou de estado civil. 
Pena - prisão simples, de 15 (quinze) dias a 3 (três) meses, e multa de 1 (uma) a 3 (três) vezes o 
maior valor de referência (MVR). 
Art 5º - Recusar a entrada de alguém em estabelecimento público, de diversões ou de esporte, por 
preconceito de raça, de cor, de sexo ou de estado civil. 
Pena - prisão simples, de 15 (quinze) dias a 3 (três) meses, e multa de 1 (uma) a 3 (três) vezes o 
maior valor de referência (MVR). 
Art 6º - Recusar a entrada de alguém em qualquer tipo de estabelecimento comercial ou de 
prestação de serviço, por preconceito de raça, de cor, de sexo ou de estado civil. 
Pena - prisão simples, de 15 (quinze) dias a 3 (três) meses, e multa de 1 (uma) a 3 (três) vezes o 
maior valor de referência (MVR). 
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Art 7º - Recusar a inscrição de aluno em estabelecimento de ensino de qualquer curso ou grau, por 
preconceito de raça, de cor, de sexo ou de estado civil. 
Pena - prisão simples, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa de 1 (uma) a 3 (três) vezes o maior 
valor de referência (MVR). 
Parágrafo único - Se se tratar de estabelecimento oficial de ensino, a pena será a perda do cargo 
para o agente, desde que apurada em inquérito regular. 
Art 8º - Obstar o acesso de alguém a qualquer cargo público civil ou militar, por preconceito de 
raça, de cor, de sexo ou de estado civil. 
Pena - perda do cargo, depois de apurada a responsabilidade em inquérito regular, para o 
funcionário dirigente da repartição de que dependa a inscrição no concurso de habilitação dos 
candidatos. 
Art 9º - Negar emprego ou trabalho a alguém em autarquia, sociedade de economia mista, 
empresa concessionária de serviço público ou empresa privada, por preconceito de raça, de cor, de 
sexo ou de estado civil. 
Pena - prisão simples, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa de 1 (uma) a 3 (três) vezes o maior 
valor de referência (MVR), no caso de empresa privada; perda do cargo para o responsável pela 
recusa, no caso de autarquia, sociedade de economia mista e empresa concessionária de serviço 
público. 
Art 10 - Nos casos de reincidência havidos em estabelecimentos particulares, poderá o juiz 
determinar a pena adicional de suspensão do funcionamento, por prazo não superior a 3 (três) 
meses. 
Art 11 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art 12 - Revogam-se as disposições em contrário. 
Brasília, em 20 de dezembro de 1985; 164º da Independência e 97º da República. 

JOSÉ SARNEY  
Fernando Lyra 
 

Preconceito de raça e cor e crime contra a honra. Distinção. 

Protocolado n° 27.001/98 - Art. 28 do CPP 

I.P. n° 6.315/98 -7 (DIPO) 

Indiciado: Miguel Spatafora 
EMENTA: Art. 28 do CPP. art. 20 da Lei 7.716/89. Agente que, expressando preconceito de raça 
e cor, afirma que providenciará o despejo da vítima de seu imóvel, pelo fato dela ser "pobre e 
preto". Promotor de Justiça que se recusa a oferecer a denúncia, ponderando tratar-se de crime de 
injúria. A prova dos autos autoriza a conclusão segura de que Miguel Spatafora expressou seu 
preconceito de cor e raça (cf. fls.09, 10, 12 e 13). Ao contrário do que pareceu ao doutor Promotor 
de Justiça, a expressão do preconceito racial já não configura, simplesmente, injúria. De fato, a 
Lei 9459/97, ao dar nova redação ao art. 20 da Lei 7.716/89, introduziu em nosso direito hipótese 
específica, assim enunciada: "Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, 
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cor, etnia, religião ou procedência nacional". Trata-se de crime de ação penal pública 
incondicionada, como são todos os delitos que figuram nessa Lei Especial, cuja formulação 
primitiva não tinha a extensão atual: até o advento da Lei 9.459/97, era elemento do tipo a forma 
de cometimento da ação, só sendo objeto de incriminação a conduta realizada "pelos meios de 
comunicação social ou por publicação de qualquer natureza". Essa cláusula restritiva, que hoje 
oferece interesse tão-somente para a construção do tipo qualificado (art. 20, § 2°, Lei 7.716/89), 
foi retirada da figura fundamental, definida no caput do dispositivo. Assim, 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. 3°, incisos I, III e IV, da 
C.F.). 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-Io no 
exame dos casos que chegam ao seu conhecimento. Bem a propósito, a exata advertência de 
Alexandre de Moraes, quando se ocupa dos objetivos fundamentais da República: "Ressalte-se 
que, ao legislador ordinário e ao intérprete, em especial às autoridades dos poderes Executivo e 
Legislativo e da Instituição do Ministério Público, esses objetivos fundamentais deverão servir 
como vetores de interpretação, seja na edição de leis ou atos normativos, seja nas suas aplicações. 
(...) "Os poderes públicos devem buscar os meios e instrumentos para promover condições de 
igualdade real e efetiva e não somente contentar-se com a igualdade formal, em respeito a um dos 
objetivos fundamentais da República: construção de uma sociedade justa. "Para adoção desse 
preceito deve existir uma política legislativa e administrativa que não pode contentar-se com a 
pura igualdade legal, adotando normas especiais tendentes a corrigir os efeitos díspares 
ocasionados pelos tratamentos igual aos desiguais" (Direitos Humanos Fundamentais, 2ª ed., São 
Paulo, ATLAS, 1998). 

2. Anoto, por fim, uma interessante coincidência: há precisamente cento e dez anos um vasto 
contingente da população brasileira recuperou a liberdade que é inerente à condição humana. Essa 
decisão do Estado Brasileiro precipitou o movimento político de que se originou a República. A 
história desta, porém, não tem sido coerente com a pregação institucional dos valores que 
declaradamente a inspiraram. Bem por isso, tanto tempo depois o Ministério Público de São Paulo 
tem a oportunidade de afirmar seu permanente compromisso com o combate à discriminação 
racial, que é incompatível com a nação brasileira. 

Decisão: Presentes os indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, designo outro 
Promotor de Justiça para oferecer denúncia e atuar no feito nos seus ulteriores termos. Expeça-se 
portaria. 

 



    94
 

Protocolado n° 53.084/98 - Art. 28 do CPP 

I.P. n° 278/98 (Comarca de Barretos)  

Indiciado: Júlio César Mazzeto 

EMENTA: Art. 28 do CPP. art. 20 da Lei 7.716/89. Agente que, expressando preconceito de raça 
e cor afirmando que o ofendido, por ser preto, deveria estar trabalhando na roça carregando fardo 
de feijão na cabeça. Não satisfeito, ainda afirmou que ele, além de preto era mal-educado. 
Promotor de Justiça que se recusa a oferecer a denúncia, ponderando tratar-se de crime de injúria 
qualificada. A prova dos autos autoriza a conclusão segura de que investigado expressou seu 
preconceito de cor e raça. Ao contrário do que pareceu ao doutor Promotor de Justiça, a expressão 
do preconceito racial não configura, simplesmente, injúria qualificada. De fato, a Lei 9459/97, ao 
dar nova redação ao art. 20 da Lei 7. 716/89, introduziu em nosso direito hipótese específica, 
assim enunciada: "Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, 
religião ou procedência nacional". Trata-se de crime de ação penal pública incondicionada, como 
são todos os delitos que figuram nessa lei Especial, cuja formulação primitiva não tinha a extensão 
atual: até o advento da lei 9.459/97, era elemento do tipo a forma de cometimento da ação, só 
sendo objeto de incriminação a conduta realizada "pelos meios de comunicação social ou por 
publicação de qualquer natureza". Essa cláusula restritiva, que hoje oferece interesse tão-somente 
para a construção do tipo qualificado (art. 20, § 2°, Lei 7.716/89), foi retirada da figura 
fundamental, definida no caput do dispositivo. Assim, 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. 3°, incisos I, III e IV, da C. F.). 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-Io no exame dos casos que chegam ao seu 
conhecimento. Bem a propósito, a exata advertência de Alexandre de Moraes, quando se ocupa 
dos objetivos fundamentais da República: "Ressalte-se que, ao legislador ordinário e ao intérprete, 
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em especial às autoridades dos poderes Executivo e legislativo e da Instituição do Ministério 
Público, esses objetivos fundamentais deverão servir como vetores de interpretação, seja na edição 
de leis ou aos normativos, seja nas suas aplicações. (...) "Os poderes públicos devem buscar os 
meios e instrumentos para promover condições de igualdade real e efetiva e não somente 
contentar-se com a igualdade formal, em respeito a um dos objetivos fundamentais da República: 
construção de uma sociedade justa. "Para adoção desse preceito deve existir uma política 
legislativa e administrativa que não pode contentar-se com a pura igualdade legal, adotando 
normas especiais tendentes a corrigir os efeitos díspares ocasionados pelos tratamentos igual aos 
desiguais" (Direitos Humanos Fundamentais, 2ª ed., São Paulo, ATLAS, 1998). 

2. Anoto, por fim, tanto a figura típica defendida pelo doutor Promotor de Justiça como aquela 
sustentada pelo MM. Juiz de Direito podem coexistir, pois, como se sabe, são distintos os bens 
juridicamente tutelados. 

Decisão: Presentes os indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, designo outro 
Promotor de Justiça para oferecer denúncia e atuar no feito nos seus ulteriores termos. Expeça-se 
portaria. 

 

Protocolado n° 32.096/00 - Artigo 28 do CPP 

Inquérito policial n° 608/99 - Foro Distrital de Serrana 

Investigada: Rosana Nunes da Mata 

EMENTA: PRECONCEITO RACIAL. AGENTE QUE SE DIRIGE AO OFENDIDO, 
CHAMANDO-O DE: "SEU NEGRO, SEU BURRO, MACACO FEDIDO, NÃO É A-TOA QUE 
NÃO GOSTO DE NEGROS, EU DETESTO NEGROS, OH! RAÇA MALDITA". 
VIABILIDADE DA AÇÃO PENAL. 

- A prova dos autos autoriza a conclusão segura de que a investigada expressou seu preconceito de 
cor e raça. De fato, a Lei 9459/97, ao dar nova redação ao art. 20 da lei 7.716/89, introduziu em 
nosso direito hipótese específica, assim enunciada: "Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou 
preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional". Trata-se de crime de ação penal 
pública incondicionada, como são todos os delitos que figuram nessa lei Especial, cuja formulação 
primitiva não tinha a extensão atual: até o advento da Lei 9.459/97, era elemento do tipo a forma 
de cometimento da ação, só sendo objeto de incriminação a conduta realizada "pelos meios de 
comunicação social ou por publicação de qualquer natureza". Essa cláusula restritiva, que hoje 
oferece interesse tão-somente para a construção do tipo qualificado (art. 20, § 2°, lei 7.716/89), foi 
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retirada da figura fundamental, definida no caput do dispositivo. Assim, 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. 3°, incisos I, 111 e 'IV, da 
C.F.). 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 tutl do Ministério Público, que não pode desconsiderá-lo no exame 
dos casos que chegam ao seu conhecimento. 

Decisão: Presentes os indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, designo outro 
Promotor de Justiça para oferecer denúncia e atuar no feito nos seus ulteriores termos. Expeça-se 
portaria. 

 

Protocolado n° 101.107/00 - Artigo 28 do CPP  

I.P. n° 163/00 – 1ª Vara da Comarca de São Pedro 

 Investigado: Edemir Rosa Santos 

EMENTA: PRECONCEITO RACIAL. AGENTE QUE SE DIRIGE AOS OFENDIDOS, 
EMPREGADOS PARA UMA EMPREITADA, UTILIZANDO EXPRESSÕES 
HUMILHANTES, BEM COMO PROÍBE A CONTRATAÇÃO DE OUTRAS PESSOAS, EM 
RAZÃO DE SUA COR. VIABILIDADE DA AÇÃO PENAL. 

- A prova dos autos autoriza a conclusão segura de que o investigado expressou seu preconceito 
de cor e raça. De fato, a lei 9459/97, ao dar nova redação ao art. 20 da lei 7.716/89, introduziu em 
nosso direito hipótese específica, assim enunciada: "Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou 
preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional". Trata-se de crime de ação penal 
pública incondicionada, como são todos os delitos que figuram nessa lei Especial, cuja formulação 
primitiva não tinha a extensão atual: até o advento da lei 9.459/97, era elemento do tipo a forma 
de cometimento da ação, só sendo objeto de incriminação a conduta realizada "pelos meios de 
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comunicação social ou por publicação de qualquer natureza". Essa cláusula restritiva, que hoje 
oferece interesse tão-somente para a construção do tipo qualificado (art. 20, § 2°, lei 7.716/89), foi 
retirada da figura fundamental, definida no caput do dispositivo. Assim, a modalidade básica é de 
ação livre, sendo absolutamente irrelevante 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. 3°, incisos I, III e IV, da 
C.F.). 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 ttla do Ministério Público, que não pode desconsiderá-Io no exame 
dos casos que chegam ao seu conhecimento. 

Decisão: Diante do exposto, presentes os indícios suficientes de autoria e prova da existência do 
crime, designo outro Promotor de Justiça para oferecer denúncia e atuar no feito nos seus 
ulteriores termos. Expeça-se portaria. 
 

LEI Nº 9.459, DE 13 DE MAIO DE 1997 
    Altera os arts. 1º e 20 da Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989, que define os crimes 
resultantes de preconceito de raça ou de cor, e acrescenta parágrafo no art. 140 do Decreto-lei e 
2.848, de 7 de dezembro de 1940. 
    PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 
seguinte Lei: 
    Art. 1º Os arts. 1º e 20 da Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989, passam a vigorar com a 
seguinte redação: 
    "Art. 1º Serão punidos, na forma desta Lei os crimes resultantes de discriminação ou 
preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional." 
    "Art. 20. 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. 
    § 1º Fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos 
ou propaganda que utilizem a cruz suástica ou gamada, para fim de divulgação do nazismo. 
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    Pena: reclusão de dois a cinco anos e multa. 
    § 2º Se qualquer dos crimes previstos no caput é cometido por intermédio dos meios de 
comunicação social ou publicação de qualquer natureza: 
    Pena reclusão de dois a cinco anos e multa: 
    § 3º No caso do parágrafo anterior, o juiz poderá determinar, ouvido o Ministério Público ou a 
pedido deste, ainda antes do inquérito policial sob pena de desobediência: 
    I - o recolhimento imediato ou a busca e apreensão dos exemplares do material respectivo; 
    II - a cessação das respectivas transmissões radiofônicas ou televisivas. 
    § 4º Na hipótese do § 2º, constitui efeito da condenação, após o trânsito em julgado da decisão, 
a destruição do material apreendido." 
    Art. 2º O art. 140 do Código Penal fica acrescido do seguinte parágrafo: 
    "Art. 140.......................................................................................................................... 
................................................................................................................................................ 
    § 3º Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes a raça, cor, etnia, religião ou 
origem: 
    Pena: reclusão de um a três anos e multa." 
    Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
    Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o art. 1º da Lei nº 8.081, de 21 
de setembro de 1990, e a Lei nº 8.882, de 3 de junho de 1994. 
    Brasília, 13 de maio de 1997; 176º da Independência e 109º da República. 

    FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
    Milton Seligman 
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