EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA COMISÃO D E DIREITOS HUMANOS
DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO- DEPUTADO JOSÉ
INÁCIO SODRÉ RODRIGUES (ZÉ INÁCIO)

Referência: Representação.Parlamentar Estadual. Crime de Racismo. Crime de Ódio

• SOCIEDADE MARANHENSE D E DIREITOS HUMANOS, pessoa jurídica de
direito privado, entidade sem fins lucrativos, de CNPJ n. 05.761.069/0001-51, sediada na Rua
Santiago, N"^ 99, Centro, CEP 65015-450 São Luis/MA, o CONSELHO INDIGENISTA
MISSIONÁRIO - CIMI, pessoa jurídica de direito privado, entidade sem fins lucrativos, de CNPJ
n. 00.479.105/0006-80, sediada na Rua do Pespontão, n. 99, Centro, CEP: 65.010-460, São Luis/
MA, a CARITAS BRASILEIRA REGIONAL MARANHÃO, pessoa jurídica de direito privado,
entidade sem fins lucrativos, de CNPJ n. 33.654.419/0004-69, sediada na Rua do Alecrim, N" 343,
Centro, CEP 65010-040, São Luis/MA, a COMISSÃO PASTORAL DA TERRA REGIONAL
MARANHÃO, pessoa jurídica de direito privado, entidade sem fins lucrativos, de CNPJ n.
02.375.913/0002-07, sediada na Rua do Sol, N " 457, Centro, CEP 65020-590, São Luis/MA, e a
COMISSÃO ARQUIDIOCESANA DE JUSTIÇA E PAZ, sediada na Rua das Quaresmeiras, Qd. 5, Casa
02, Bairro São Francisco, São Luís-Ma vêm, por intermédio de seus representantes signatário, perante
Vossa Excelência, representar contra FERNANDO LUIZ RIBEIRO FURTADO, deputado estadual
pelo PCdoB-MA, com endereço localizado na Sede da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranlião, situada à Avenida Jerônimo de Albuquerque, S/N°, pelos fatos e fundamentos a seguir
expostos e ao final requerer:

1. DOS FATOS
Na data de 21 de setembro de 2015, as peticionárias, todas com histórica atuação em
defesa dos direitos humanos no Estado do Maranhão, foram suipreendidas por tenebrosas
manifestações públicas realizadas pelo representado FERNANDO LUIZ R I B E I R O FURTADO.

publicadas em diversos veículos de comunicação local e nacional', por ocasião de audiência pública
realizada no município de São João do Caru, datada de dia 4 de julho, organizada pela CNA
(Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil), pela FAEMA (Federação de
Agricultura e Pecuária do Maranhão) e pela Aprocajú (Associação dos Produtores Rurais de São
João do Carú-ma), com o objetivo de garantir a defesa dos proprietários e agricultores afetados pela
desintiTisão da T.I Awá Guajá, atividade esta realizada na Câmara dos Vereadores da Cidade de São
João do CaiTÍ.
,
,
As manifestações públicas realizadas pelo representado FERNANDO LUIZ R I B E I R O
FURTADO são, notadamente, práticas criminosa carregadas de ódio e racismo, incompatível com
a atividade parlamentar e com as regras estabelecidas pelo Estado Constitucional, conforme
seguem:

• ,'

• '

"Eu vou dizer abertamente, índio nunca me fez nada, não tenho
descendência indígena, não tenho parente índio e acho que a política
indigenista no Brasil ela é equivocada: uma política que garante aos índios
aquilo que eles não têm direito. Não tem direito porque índio não é melhor
do que qualquer brasileiro desse pais, índios têm regalia que os outros
brasileiros que trabalham não têm..."
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"Essa historia dos índios é apenas um plano de fundo para enganar todos
nós, essa história de criar nações indígenas é uma história da ONU dos
americanos que querem tomar nossas riquezas, nós não vamos permitir isso,
nosso território é soberano, nós temos a soberania, e não vamos deixar nem
americano, nem chinês, nem francês, nem alemão, nem o diabo - filha da
puta, que venha do outro lado pra cá. Essa terra é nossa, e nós é que iremos
resolver os nossos problemas aqui dentro, nós, nós o povo brasileiro! Porque
sabemos resolver os nossos problemas. O que eles querem é criar uma nova
área de extração mineral, criar uma empresa estatal, e depois, privatizar
como privatizaram a Vale do Rio Doce, é isso que eles querem, e nós não
vamos deixar, estamos atentos a essas questões todas. Outra coisa, dizer que
índio e pobrezinho, no norte do pais índio tem avião. índio negocia
castanha, negocia os recursos naturais daquela região, e. índio lá não tem
esse problema. Olha o problema que fizeram em 'Raposa Terra do SoF. está
lá tudo jogado, ninguém está produzindo nada, tiraram os produtores de
an-oz deixaram os índios, e índio diz que não sabe plantar arroz, então mon'e
de fome desgraça, é a melhor coisa que tem, porque não sabe nem
trabalhar."

\á em Brasília o Arnaldo viu, os índios tudo de camisetinlia . tudo
arrumadinho, com flechinlia. tudo um bando de veadinho. Tinlia uns três lá
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que eram veado que eu tenho certeza, veado. Eu não sabia que tinha índio
veado, fui saber naquele dia em Brasília, tudo veado. Então é desse jeito que
tá. índio já consegue ser veado, boiola. e não consegue trabalhar e produzir?
negativo!"
"A Igreja Católica era para estar aqui, sou católico apostólico brasileiro não
praticante, eu! Agora, tem que se dizer a Igreja Católica que ela, nesse
século, deve desculpas a humanidade pelos desfeitos que fez no passado.
quando até incendiou pessoas, a Igreja Católica hoje pede desculpas, e a
Igreja Católica no Brasil tem que pedir desculpas a vocês, porque ela tem
muita terra, ela é quem defende essa política indigenista e não pode ser
assim".
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"Esses antropólogos que são metidos a estudiosos, e me desculpa a
companheira Cláudia [Ada] que iá passou lá pela FUNAI, mas esses
Antropólogos são muito bom de fumar é maconlia com índio, é isso que eles
são bom. E depois de tá muito doidão ai faz esses laudos muito doidão. essa
é a grande verdade. A i vem pra cá com história de desapropriar 150 mil
hectare de terra pra dar pra índio fazer 'indinho'. pra índio procurar índia
para namorar, pelo amor de Deus, isso é falta de respeito com a sociedade."

Percebe-se, claramente, que referido discurso, o parlamentar representado, além de
praticar crime de racismo, comete também crime de incitação à violência e ódio contra os povos
tradicionais maranlienses e de outras regiões brasileiras. Destarte, são discursos que evidentemente
vão de encontro à Lei e por isso devem ser apurados os possíveis ilícitos, e consequentemente, a
devida reparação deverá ser a medida mais adequada.
Portanto, são elementos que incontestavelmente necessitam de punições, já que as
alegações do parlamentar representado, notadamente FERNANDO L U I Z R I B E I R O FURTADO.
acima qualificado, conotam declarações injuriosas e racistas, com superlativo teor de preconceito,
discriminação e incitação à violência e ao ódio.

2. DO DIREITO
2.1 DO C R I M E DE RACISMO

.

De acordo com o artigo 127 da Constituição Federal, o Ministério Público é função
essencial à justiça, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do Estado Democrático de Direito e
dos interesses sociais e individuais indisponíveis. É papel do Ministério Público investigar e
representar os interesses indisponíveis da população.
'
A Constituição Federal de 1988 em seu artigo 1° protege o direito à dignidade da pessoa
humana como um pilar do Estado Democrático de Direito, por sua vez o entendimento dado à
dignidade da pessoa humana fijndamenta-se primordialmente no direito à igualdade, justamente a
face contrária do racismo.

Em seu artigo 3o a Carta Magna define como objetivo fundamental da República
"promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raca. sexo, cor, idade e quaisquer
outras formas de discriminação", o que já expressa a responsabilidade estatal em proibir as
práticas de racismo na nossa sociedade, correspondendo aos compromissos finnados perante a
"Convenção Internacional sobre a eliminação de todas as formas de Discriminação Racial",
ratificada pelo Brasil em 1968.
,
Ainda, no titulo que trata dos direitos e garantias fundamentais o legislador
constitucionaliza a prática de racismo como crime inafiançável, in verbis:
" X L I I - a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível,
sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei".
Desta feita, percebe-se que o crime de racismo afronta bem jurídico tão relevante à vida
em sociedade que é tutelado constitucionalmente, afronta os direitos individuais dos sujeitos a não
discriminação e à igualdade.
A Lei 7.716/1989 enquadra como crime de racismo "os crimes resultantes de
discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional". Tal crime
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-.
Veja-se que no presente caso, ao tratar-se de grupos e coletividades minoritárias, a
abrangência da Lei 7.716/89 é alcançada pela subsunção. Ao tratar-se no discurso de grupos e
minorias, o art. 20 da lei adjetiva é plenamente aplicável ?io caso ora entelado, quanto a parte do
discurso que trata do racismo, sabendo ainda que além de racismo, há incitação à violência e ódio,
atrelado, inclusive, à opção sexual do sujeito de direito.
Assim está elaborada aredação do mencionado art. 20 da Lei 7.716/89 e que de onde se
extrai a subsunção:
,
.
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. (Redação dada pela Lei no 9.459, de 15/05/97).
Quanto a propagação por meios públicos:
§ 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.(Incluído pela Lei no 9.459, de
15/05/97).
2.2 DO CRIME DE INCITAÇÃO À VIOLÊNCIA E ÓDIO

- Retirado do site; http://www.rapdft.nip.br/portal/index.php/conhecampdft- menu/nucleos-menu/ncleo-deenfrentamento-discriminao-ned-mainmenu-130/3047- injuria-racial-x-racismo. Accssado em 21/09/2015

Os crimes de ódio (do inglês hate crime), também chamados de crimes motivados pelo
preconceito, são crimes cometidos quando o criminoso seleciona intencionalmente a sua vítima em
função de esta pertencer a um certo grupo.As razões mais comuns são o ódio contra a vítima em
razão de sua raça, religião, orientação sexual, deficiência física ou mental, etnia ou nacionalidade.
Outras razões podem incluir, por exemplo, a idade da vítima, seu sexo (género) ou sua identidade
sexuaP.
No Código Penal Brasileiro temos as seguintes previsões quanto aos crimes de incitação
à violência e ódio:
'
. . .
Incitação ao Crime Art. 286 - Incitar, publicamente, a prática de crime: Pena
- detenção, de 3 (três) a 6 (seis) meses, ou multa. Apologia de Crime ou
Criminoso
>
Art. 287 - Fazer, publicamente, apologia de fato criminoso ou de autor de
crime:
Pena - detenção, de 3 (três) a 6 (seis) meses, ou multa.
A incitação ao ódio e violência tem condão legal para que o REPRESENTADO seja
punido, seja infraconstitucional ou constitucionalmente. Desta forma, os crimes de racismo,
incitação ao ódio e violência cometidos pelo REPRESENTADO devem sem exemplarmente
punidos para que sirva de exemplo à toda a sociedade que comete esses tipos de crimes e em
especial, punir parlamentar que tem condição, pela posição que ocupa, de formar opinião, já que
configurados os crimes ora denunciados.
Para que não incida sobre a ilicitude a regra da imunidade parlamentar, basta que se
configure que a atividade ilícita não seja parte da presteza parlamentar. O discurso do
REPRESENTADO não está relacionado a função pública como deputado estadual, muito pelo
contrário, este participou de eventos onde defendeu a prática de racismo e incitação à violência,
confrontando princípios constitucionais. Assim se posiciona nossa jurisprudência:
^
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Q U E I X A - C R I M E . CRIMES DE D I F A M A Ç Ã O E I N J Ú R I A .
ALEGAÇÕES PRELIMINARES DE IMUNIDADE PARLAMENTAR E
LEGÍTIMO EXERCÍCIO DA CRÍTICA POLÍTICA: INOCORRÊNCIA.
PRECEDENTES. PRELIMINARES REJEITADAS (...) A preliminar de
imunidade parlamentar analisada quando do recebimento da denúncia:
descabimento de reexame de matéria decidida pelo Supremo Tribunal. 2.
Ofensas proferidas que exorbitam os limites da crítica política:
publicações contra a honra divulgadas na imprensa podem constituir abuso
do direito à manifestação de pensamento, passível de exame pelo Poder
Judiciário nas esferas cível e penal. 3. Preliminares rejeitadas. (AP 474 DF,
Rei. Min.Carmen Lúcia- DIVULG 06-02-2013 PUBLIC 07-02-2013)

3 Elementos retirados de "Xá lá o corpo estendido no chão...": a Violência Letal contra Travestis no
Município do Rio de Janeiro; Por SÉRGIO GARRARA e ADRIANA R. B. VIANNA. Acessado em
14/005/2014; disposto em http://www.scielo.br/pdf/physis/vl6n2/vi6n2a06.pdf
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3. DOS PEDIDOS FINAIS
Por todo o exposto, requeremos de Vossa Excelência, para reparar o injusto cometido,
que receba a presente REPRESENTAÇÃO, a fim de instauração dos procedimentos cabíveis por
esta casa Legislativa, diante dos crimes de racismo e de ódio praticados pelo REPRESENTADO,
notadamente FERNANDO L U I Z RIBEIRO FURTADO, deputado estadual pelo PCdoB-MA.

Termos em que Pedimos Deferimento.

São Luís/MA, 24 de setembro de 2015
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