PROJETO DE LEI N.º 8.127, DE 2014
(Da Comissão Externa da Câmara dos Deputados, com ônus para
esta Casa, para propor ações legislativas e políticas capazes de
combater os recentes casos de Racismo, bem como investigar as
providências adotadas pelos setores públicos e privados.)
Altera a redação dos arts. 140 e 145 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7
dezembro de 1940 - Código Penal.
DESPACHO:
APENSE-SE À (AO) PL-2665/2007.
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário

PUBLICAÇÃO INICIAL
Art. 137, caput - RICD
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O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º Esta lei altera o Código Penal, para o fim de elevar as
penas para o crime de injúria racial, tipificado pelo art. 140, § 3º, do Decreto-Lei nº
2.848, de 7 de dezembro de 1940, bem como para tornar pública incondicionada a
respectiva ação penal.
Art. 2º O art. 140 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro
de 1940, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 140. ............................
§ 3o Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes
a raça, cor, etnia, religião, origem ou a condição de pessoa
idosa ou portadora de deficiência:
Pena – reclusão, de dois a cinco anos, e multa (NR).”
Art. 3º O art. 145 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro
de 1940, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 145. ................................
§ 1º Procede-se mediante requisição do Ministro da Justiça, no
caso do inciso I do caput do art. 141 deste Código, e mediante
representação do ofendido, no caso do inciso II do mesmo
artigo.
§ 2º No caso do § 3º do art. 140, a ação penal será pública
incondicionada.” (NR)
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO

Como resultado de todas as diligências realizadas por esta
Comissão Externa, salta aos olhos que o principal problema na legislação brasileira,
e que vem causando uma grande sensação de impunidade na sociedade civil, reside
na imputação, ao autor de um delito fundado na discriminação, do crime de injúria
racial, ao invés do crime de racismo.
Não se quer dizer, com isto, que não seja correta a existência
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de tipos penais diversos.
Com efeito, a injúria racial está tipificada no artigo 140, § 3º do
Código Penal Brasileiro e consiste em ofender a honra de alguém com a utilização
de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião ou origem. Recentemente, a ação
penal aplicável a esse crime tornou-se pública condicionada à representação do
ofendido, sendo o Ministério Público o detentor de sua titularidade.
Nas palavras de Celso Delmanto, "comete o crime do artigo
140, § 3º do CP, e não o delito do artigo 20 da Lei nº 7.716/89, o agente que utiliza
palavras depreciativas referentes a raça, cor, religião ou origem, com o intuito de
ofender a honra subjetiva da vítima" (Celso Delmanto e outros. Código Penal
comentado, 6ª ed., Renovar, p. 305).
Já o crime de racismo, previsto na Lei 7.716/89, implica em
conduta discriminatória dirigida a um determinado grupo ou coletividade.
Considerado mais grave pelo legislador, o crime de racismo é imprescritível e
inafiançável, que se procede mediante ação penal pública incondicionada, cabendo
também ao Ministério Público a legitimidade para processar o ofensor.
No entanto, os recentes casos de conduta discriminatória que
têm sido registrados em nosso país, com ênfase para aqueles ocorridos em partidas
de futebol (como, por exemplo, os ocorridos com os jogadores Tinga, Arouca e
Aranha), resultam em indiciamentos pelo crime de injúria racial, que é punido com a
pena de reclusão de 1 a 3 anos, e depende de representação da vítima para que se
inicie a ação penal – o que nem sempre ocorre.
A pena para o crime em questão, sendo menor de quatro anos,
enseja sua substituição por penas alternativas – o que reforça a sensação de
impunidade.
Por outro lado, a necessidade de representação do ofendido
retira do Ministério Público a possibilidade de iniciar
independentemente da manifestação da vítima nesse sentido.

a

ação

penal

Assim, e como proposta legislativa dos Membros desta
Comissão Externa visando ao aprimoramento da legislação pátria de combate à
discriminação racial, apresentamos este projeto de lei, que, a um só tempo, equipara
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a pena do crime de injúria racial à dos crimes previstos pela Lei nº 7.716/89
(reclusão de 2 a 5 anos) e torna pública incondicionada a ação penal, ou seja, retira
a necessidade de representação da vítima para que a mesma se inicie.
Contamos com o esclarecido apoio desta Casa para este
importante projeto de lei.
Sala das Sessões, em 20 de novembro de 2014.

Deputado DAMIÃO FELICIANO
Coordenador da Comissão Externa
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CEDI

DECRETO-LEI Nº 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940
Código Penal.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o art. 180 da
Constituição, decreta a seguinte lei:
CÓDIGO PENAL
.......................................................................................................................................................
PARTE ESPECIAL
(Canceladas na Parte Especial quaisquer referências a valores de multas, substituindo-se a
expressão "multa de" por "multa" de acordo com o art. 2º da Lei nº 7.209, de 11/7/1984)
TÍTULO I
DOS CRIMES CONTRA A PESSOA
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO V
DOS CRIMES CONTRA A HONRA
.......................................................................................................................................................
Injúria
Art. 140. Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro:
Pena - detenção, de um a 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.
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§ 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 três meses a um ano, e multa, além da pena correspondente à
violência.
§ 3º Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes a raça, cor, etnia,
religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência:
Pena: reclusão de um a três anos e multa. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 9.459,
de 13/5/1997 e com nova redação dada pela Lei nº 10.741, de 1/10/2003)
Disposições comuns
Art. 141. As penas cominadas neste capítulo aumentam-se de um terço, se
qualquer dos crimes é cometido:
I - contra o Presidente da República, ou contra chefe de governo estrangeiro;
II - contra funcionário público, em razão de suas funções;
III - na presença de várias pessoas, ou por meio que facilite a divulgação da
calúnia, da difamação ou da injúria.
IV – contra pessoa maior de 60 (sessenta) anos ou portadora de deficiência, exceto
no caso de injúria. (Inciso acrescido pela Lei nº 10.741, de 1/10/2003)
Parágrafo único. Se o crime é cometido mediante paga ou promessa de
recompensa, aplica-se a pena em dobro.
.......................................................................................................................................................
Retratação
Art. 143. O querelado que, antes da sentença, se retrata cabalmente da calúnia ou
da difamação, fica isento de pena.
Art. 144. Se, de referências, alusões ou frases, se infere calúnia, difamação ou
injúria, quem se julga ofendido pode pedir explicações em juízo. Aquele que se recusa a dálas ou, a critério do juiz, não as dá satisfatórias, responde pela ofensa.
Art. 145. Nos crimes previstos neste capítulo somente se procede mediante
queixa, salvo, quando no caso do art. 140, § 2º, da violência resulta lesão corporal.
Parágrafo único. Procede-se mediante requisição do Ministro da Justiça, no caso
do inciso I do caput do art. 141 deste Código, e mediante representação do ofendido, no caso
do inciso II do mesmo artigo, bem como no caso do § 3º do art. 140 deste Código. (Parágrafo
único com redação dada pela Lei nº 12.033, de 29/09/2009)
CAPÍTULO VI
DOS CRIMES CONTRA A LIBERDADE INDIVIDUAL
Seção I
Dos crimes contra a liberdade pessoal

Constrangimento ilegal
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Art. 146. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, ou depois de
lhe haver reduzido, por qualquer outro meio, a capacidade de resistência, a não fazer o que a
lei permite, ou a fazer o que ela não manda:
Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

LEI Nº 7.716, DE 5 DE JANEIRO DE 1989
Define os crimes resultantes de
preconceito de raça ou de cor.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
.......................................................................................................................................................
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.
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, televisivas, eletrônicas
ou da publicação por qualquer meio; (Inciso com redação dada pela Lei nº 12.735, de
30/11/2012, publicada no DOU de 30/11/2012, em vigor após decorridos 120 dias de sua
publicação oficial)
III - a interdição das respectivas mensagens ou páginas de informação na rede
mundial de computadores. (Inciso acrescido pela Lei nº 12.288, de 20/7/2010)
§ 4º Na hipótese do § 2º, constitui efeito da condenação, após o trânsito em
julgado da decisão, a destruição do material apreendido. (Artigo acrescido pela Lei nº 8.081,
de 21/9/1990 e com nova redação dada pela Lei nº 9.459, de 13/5/1997)
Art. 21. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. (Primitivo art. 20
renumerado pela Lei nº 8.081, de 21/9/1990)
Art. 22. Revogam-se as disposições em contrário. (Primitivo art. 21 renumerado
pela Lei nº 8.081, de 21/9/1990)
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Brasília, 5 de janeiro de 1989; 168º da Independência e 101º da República.
JOSÉ SARNEY
Paulo Brossard
FIM DO DOCUMENTO
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