INJÚRIA RACIAL E RACISMO

No sentido de que a injúria racial é racismo (“prática do racismo, na
redação da Constituição), como qualquer outro tipo penal descrito na Lei
7.716/89, é antiga, exposta, pela primeira vez, quando foi criado o tipo
penal da referida injúria racial (artigo 140, parágrafo 3º, Código Penal)
nas minhas obras Código Penal comentado e Manual de Direito Penal.
Hoje, acolhida pelo Superior Tribunal de Justiça no caso de repercussão
nacional em que Paulo Henrique Amorim injuriou Heraldo Pereira,
tornou-se objeto de artigos e comentários de juristas e professores de
Direito Penal.
A analogia para justificar que injúria racial é racismo. Jamais se é usado
que é uma interpretação extensiva. É uma pena que muitos não tomaram
conhecimento da tese, mas se habilitaram a criticá-la.
Onde está delineado na Constituição Federal que uma só lei terá
legitimidade para definir uma prática racista como criminosa? Em
nenhum lugar. Diz o artigo 5º, XLII: “a prática do racismo constitui
crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos
termos da lei” (grifamos). Sim, nos termos da lei, porque o princípio da
legalidade é cristalino: sem lei, não há crime (art. 5º, XXXIX). Qual lei?
Ora, qualquer lei federal tem plena autonomia para criar crimes (artigo
22, I, Constituição). E a lei federal instituidora da injúria racial tem
perfeita legitimidade para criar o tipo incriminador (tanto que o fez) de
uma das modalidades de racismo, sem precisar inserir o mesmo na
referida Lei 7.716/89.
Os que pensam ser a injúria racial uma simples injúria, um crime contra
a honra como outro qualquer, com a devida vênia, nunca foram vítimas
da referida injúria racial, que fere fundo e segrega as minorias. É uma
prática racista, a meu ver, das mais nefastas.
Jamais se pode dizer que há ofensa à legalidade, pois há previsão legal,
por meio de lei federal.
Sob outro aspecto, alguns juristas se aventuraram a criticar o ilustre
relator do caso Paulo Henrique Amorim e Heraldo Pereira, fazendo
questão de destacar que se trata de um “desembargador convocado”. Em
formato de desqualificação da decisão do STJ, significa que esse “mero

magistrado estadual”, de passagem pelo colendo Superior Tribunal de
Justiça acha isso, mas não quer dizer nada. Olvida-se que a decisão foi
unânime e envolveu outros ministros titulares dessa Egrégia Corte.
Todos concordaram com essa imprescritibilidade da injúria racial. Não
foi um julgamento isolado de um “desembargador de passagem”. Chega
a ser ofensivo o modo pelo qual os ilustres desembargadores convocados
pelo STJ são tratados em certos artigos e em determinadas petições (não
somente neste caso, mas em muitos outros).
Além disso, o meu conceito de racismo se alterou em face de brilhante
acórdão proferido pelo STF, em que o racismo não é simplesmente uma
discriminação de raças, até porque, atualmente, não mais se fala em
raças, mas somente na raça humana.
O racista pode odiar negros, judeus, muçulmanos (outra religião e não
raça), homossexuais, mulheres (eis aí a criação do feminicídio), dentre
várias outras pessoas humanas. O racista afronta a dignidade humana,
princípio fundamental do Estado Democrático de Direito e pode fazê-lo
de variados modos; o mais utilizado é por meio da injúria racial, típica
prática do racismo.
Aliás, é preciso destacar que, sem o Racismo, Hitler não convenceria a
sociedade alemã, à época, de que os judeus mereciam ser exterminados.
Mais forte, portanto, é a injúria racial porque provoca o convencimento
nas pessoas de que um ser humano é inferior a outro.
A injúria racial é a mais aguçada e eficiente forma de segregação de
grupos minoritários existentes em sociedade. Basta verificar que todos
os tipos penais da Lei 7.716/89 são inócuos, exceto o artigo 20 (uma
singela conferência à jurisprudência nacional verá a quase total ausência
de condenações com fundamento na Lei 7.716/89). Afinal, ninguém se
atreve a impedir, fisicamente, a entrada de uma pessoa no
estabelecimento comercial em virtude de raça (seja como for a visão do
agressor racista). É muito visível. Faz-se prova muito fácil. O melhor é
injuriá-lo, veladamente, pois a própria vítima, humilhada, se retira.
Como não compreender que a injúria racial machuca muito mais que as
tolices dos tipos da Lei 7.716/89, como o artigo 12 (impedir o acesso a
transportes públicos). Quem seria o maluco a ficar defronte um ônibus,
metrô, avião etc., com uma placa: “proibida a entrada de...”? Ou um
funcionário no guichê recusando-se a vender passagens a certas pessoas?

Outro ponto muito interessante, abordado por alguns juristas e
professores de Direito, é a ideia de que a injúria racial não poderia
constituir crime de racismo porque este (racismo) e aquela (injúria
racial) seriam tipos penais diferentes... Notem, como a dogmática faz
falta ao conhecimento do operador do direito e também faz muito bem às
vezes. Em primeiro lugar, é fundamental destacar que não existe o crime
de racismo. Exemplo: “ser racista, pena de reclusão de ...”. Existe a
prática do racismo (segregação por conta da superioridade de uns
humanos em face de outros, considerados inferiores). Existem tipos
penais incriminadores de condutas representativas do racismo. Logo, a
resposta é muito simples: cada tipo penal da Lei 7.716/89 é um modo
particular de se praticar o racismo. E a injúria racial é outro tipo penal,
que permite praticar o racismo, entendido este como forma de ativar a
segregação entre os entes superiores e os entes inferiores na raça
humana, que é una e indivisível.
Estudos internacionais têm demostrado – agora por análise de DNA, que
não havia no passado – inexistir diferença alguma entre as antigas raças,
apontadas pela velha doutrina: caucasiana, negra e amarela. Pura
bobagem. Somos todos absolutamente iguais no DNA, para caracterizar
a raça humana. Variam coisas supérfluas, como cor da pele, cor dos
olhos, cor dos cabelos etc. Nada significante para separar seres humanos
em grupos diversos.
Dizer, portanto, que caracterizar a injúria racial como racismo é
analogia, com a devida vênia, é lamentável, pois a conduta do agressor
está prevista no tipo incriminador, devidamente previsto em lei: artigo
140, parágrafo 3º, Código Penal.
Alguns acreditam que o injuriador racial é um ingênuo; ele não chama a
vítima de “preto com alma de branco” porque ele é racista. Por que então
o faz? Para manchar a honra da vítima? Sinceramente, sejamos francos e
honestos, dizer que um sujeito é de pele negra, mas tem alma de branco é
simplesmente asqueroso. É racismo puro. Poderia esta voz voltar à 2ª
Grande Guerra e fazer par com vários nazistas. Tanto o judeu foi
inferiorizado naquela época, como o negro o é até hoje. E vários outros
grupos minoritários.
O direito à crítica é válido, justamente para provocar reflexões. Quem
busca salvar o racista da sua forma mais comum de manifestar a
segregação (injúria racial), precisa refletir se não está prestando um
desserviço à dignidade da pessoa humana. Se o legislador inseriu o tipo

incriminador racista no Código Penal, a sua essência não deixou de
existir e ali está a lei, prevendo o crime, respeitada a legalidade.
Finalizo, relembrando um ponto crucial. Sem a injúria racial, que
humilha, denigre, rebaixa e segrega uma minoria, inexistiria tanta
violência racista. Diante disso, a injúria racial, sem analogia, sem
interpretação extensiva, é simplesmente uma prática racista.

