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NOTA DA CE

 

 

 

 
No Brasil é considerada crime
recebendo um tratamento penal expresso na Lei Federal nº 7.716/89 e suas alterações 
posteriores, as quais, entre outras providências, incluíram etnia, religião e procedência nacional.
 
Em decorrência disso, é obrigação de qualquer agente público, assim como de qualquer outra 
pessoa, seja brasileiro ou estrangeiro em território nacional, denunciar tal conduta diante das 
autoridades competentes, no caso, a Delegacia de Polícia da comarca, mun
se constatou a conduta. 
 
Em algumas ocasiões, esta Comissão de Ética tem sido consultada sobre assuntos deste teor, 
constatados nas dependências da universidade ou no âmbito da internet, e a indicação é 
denunciar a conduta diante da
infração ética, pois ao ingressar na área penal, exige um tratamento condizente à sua gravidade e 
reprovação social estabelecido por lei.
 
Cabe esclarecer que a justiça tem se manifestado recentem
injuriosas expressadas no mundo virtual (as chamadas “redes sociais”), condenando seus autores 
ao pagamento de indenizações aos reclamantes ou imputando penas mais severas. Isso aponta 
para um entendimento de que o mundo vi
manifestado, mas um espaço de comunicação e interação social com deveres e direitos já 
consolidados no “mundo real”.
 
A Comissão de Ética da UFABC
(servidores, alunos, terceiros) a ela afeitos para esclarecimento de quaisquer dúvidas neste 
sentido. 
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NOTA DA CE-UFABC Nº 006, DE 12 DE DEZEMBRO

Sobre os crimes resultantes de preconceito de raça, 
cor, etnia, religião ou procedência nacional

No Brasil é considerada crime a conduta discriminatória por motivos de raça ou de cor, 
recebendo um tratamento penal expresso na Lei Federal nº 7.716/89 e suas alterações 
posteriores, as quais, entre outras providências, incluíram etnia, religião e procedência nacional.

decorrência disso, é obrigação de qualquer agente público, assim como de qualquer outra 
pessoa, seja brasileiro ou estrangeiro em território nacional, denunciar tal conduta diante das 
autoridades competentes, no caso, a Delegacia de Polícia da comarca, mun

Em algumas ocasiões, esta Comissão de Ética tem sido consultada sobre assuntos deste teor, 
constatados nas dependências da universidade ou no âmbito da internet, e a indicação é 
denunciar a conduta diante das autoridades competentes. Isto porque não se trata de mera 
infração ética, pois ao ingressar na área penal, exige um tratamento condizente à sua gravidade e 
reprovação social estabelecido por lei. 

Cabe esclarecer que a justiça tem se manifestado recentemente sobre condutas consideradas 
injuriosas expressadas no mundo virtual (as chamadas “redes sociais”), condenando seus autores 
ao pagamento de indenizações aos reclamantes ou imputando penas mais severas. Isso aponta 
para um entendimento de que o mundo virtual não é uma “terra de ninguém” onde tudo pode ser 
manifestado, mas um espaço de comunicação e interação social com deveres e direitos já 
consolidados no “mundo real”. 

UFABC esclarece, contudo, que está à disposição dos agentes p
(servidores, alunos, terceiros) a ela afeitos para esclarecimento de quaisquer dúvidas neste 
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Sobre os crimes resultantes de preconceito de raça, 
cor, etnia, religião ou procedência nacional. 
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Em algumas ocasiões, esta Comissão de Ética tem sido consultada sobre assuntos deste teor, 
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