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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR PROCURADOR-GERAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONFEDERAÇÃO ISRAELITA DO BRASIL – 

CONIB, inscrita no CNPJ sob o nº 43.336.833/0001-30, com sede na Rua Joaquim 

Antunes, 490, cj. 43, São Paulo, SP (Docs. 1 e 2 – Estatuto e Ata), e SOCIEDADE 

ISRAELITA DO CEARÁ – SIC, inscrita no CNPJ sob o nº  00.083.156/0001-83, 

com sede na Rua Pereira Valente 1656, Fortaleza, CE (Docs. 3 e 4 – Estatuto e Ata), 

vêm, respeitosamente, trazer os seguintes fatos ao conhecimento de Vossa 

Excelência, a fim de que possam ser tomadas as providências legais pertinentes. 

 

1. INTRODUÇÃO: 

 

CONIB e SIC são associações sem fins lucrativos, de 

representação e coordenação política da comunidade judaica, respectivamente 

brasileira e cearense, que desempenham, sobretudo, um canal de diálogo entre a 

comunidade e os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, dando suporte e 

executando ações nos campos social, político, cultural e educacional, atuando com 

base em princípios como paz, democracia, justiça social, diálogo inter-religioso e 

combate à intolerância e ao terrorismo. 



 

2 

 

Nesse contexto, é função partilhada pelas Requerentes 

a preservação e a defesa dos interesses da comunidade judaica perante a sociedade 

brasileira, garantindo o respeito e a convivência harmônica entre ambas, requisitos 

basilares para a existência de um País verdadeiramente democrático e multicultural. 

 

Por vezes, infelizmente, a convivência respeitosa entre 

os mais diferentes grupos que compõem nossa sociedade é abalada justamente por 

aqueles de quem se espera a defesa intransigente de ideais democráticos e igualitários. 

Foi o que se deu no último dia 20 de abril, em uma entrevista concedida por Ciro 

Ferreira Gomes, vice-presidente nacional do Partido Democrático Trabalhista (PDT). 

 

2. DA ENTREVISTA CONCEDIDA POR CIRO 

GOMES E DAS POSSÍVEIS IMPLICAÇÕES LEGAIS: 

 

O site de notícias HuffPost Brasil publicou1 (Doc. 5), 

no dia 20 de abril p.p., uma entrevista realizada com Ciro Gomes, político conhecido 

nacionalmente pelos diversos cargos públicos que exerceu ao longo de sua carreira, 

tais como deputado estadual, deputado federal, prefeito, governador e Ministro de 

Estado. Foi candidato à Presidência da República por diversas vezes, tendo sido o 

terceiro colocado nas eleições realizadas em 2018. 

 

Por conta de sua extensa – e intensa – vida pública, as 

declarações de Ciro Gomes possuem relevância indiscutível. O alcance da defesa de 

seus ideais, sobretudo quando divulgados através de meios de comunicação, é 

nacional. Nesse contexto, a responsabilidade do interlocutor deve ser tida como 

indissociável de sua posição como figura pública. 

                                                           
1 https://www.huffpostbrasil.com/entry/ciro-gomes-oposicao-
confusao_br_5cb79af5e4b09dc528cd614c?utm_hp_ref=br-
homepage&ncid=other_homepage_tiwdkz83gze&utm_campaign=mw_entry_recirc, acesso em 
23.04.2019. 

https://www.huffpostbrasil.com/entry/ciro-gomes-oposicao-confusao_br_5cb79af5e4b09dc528cd614c?utm_hp_ref=br-homepage&ncid=other_homepage_tiwdkz83gze&utm_campaign=mw_entry_recirc
https://www.huffpostbrasil.com/entry/ciro-gomes-oposicao-confusao_br_5cb79af5e4b09dc528cd614c?utm_hp_ref=br-homepage&ncid=other_homepage_tiwdkz83gze&utm_campaign=mw_entry_recirc
https://www.huffpostbrasil.com/entry/ciro-gomes-oposicao-confusao_br_5cb79af5e4b09dc528cd614c?utm_hp_ref=br-homepage&ncid=other_homepage_tiwdkz83gze&utm_campaign=mw_entry_recirc
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Por essa razão, esperava-se do entrevistado, na 

matéria jornalística acima mencionada, que a defesa de suas posições não resvalasse 

na utilização de um discurso preconceituoso contra qualquer grupo específico. Afinal, 

em um Estado democrático verdadeiramente sólido, a exposição de ideias não pode 

estar vinculada, sob nenhuma hipótese, à tentativa de diminuir, desmerecer ou 

estereotipar minorias, sejam elas religiosas, étnicas, de gênero ou sociais. 

 

Não foi, no entanto, o que ocorreu. 

 

Em determinado trecho da entrevista, Ciro Gomes, 

respondendo a uma indagação referente ao futuro econômico do País, afirmou o 

seguinte: 

 

“Agora Bolsonaro diz aos grupos de interesse o que eles 

querem ouvir. Por exemplo, para os amigos dele 

aí, esses corruptos da comunidade judaica, que 

acham que, porque são da comunidade 

judaica, têm direito de ser corrupto. Corrupto, 

para mim, não interessa se é curdo ou cearense. Corrupto é 

corrupto, ladrão é ladrão. Ele [Bolsonaro] disse para eles 

que ia transferir a embaixada do Brasil [de Tel Aviv para 

Jerusalém] a custo de grana para campanha. Depois chegou 

lá dizendo que não vai mais porque ele pensou que era, mas 

não era” (grifamos). 
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As declarações de Ciro Gomes são vergonhosas, e 

constrangem não apenas aqueles que integram a comunidade judaica, por ele 

expressamente mencionada, mas também todo e qualquer cidadão que, ciente 

da carga preconceituosa contida no discurso do entrevistado, vislumbra o 

perigo e o absurdo do que foi afirmado. 

 

De forma irresponsável, Ciro Gomes fez menção aos 

“corruptos da comunidade judaica”, os quais, justamente por integrarem 

referida comunidade, se sentiriam no direito de ser corruptos. Uma constatação 

de cunho inegavelmente preconceituoso. 

 

Ricardo Antonio Andreucci assim define a conduta 

preconceituosa: 

 

“(...) opinião ou sentimento, quer favorável, quer 

desfavorável, concebido sem exame crítico, ou 

ainda atitude, sentimento ou parecer insensato, assumido 

em consequência de generalização apressada 

de uma experiência pessoal ou imposta pelo 

meio, conduzindo geralmente à intolerância”2. 

 

Guilherme de Souza Nucci oferece definição similar: 

 

“É a opinião formada, a respeito de algo ou alguém, 

sem cautela, de maneira açodada, portanto, sem 

maiores detalhes ou dados em torno do objeto 

da análise, levando a julgamentos 

                                                           
2 ANDREUCCI, Ricardo Antonio. Legislação Penal Especial, 13ª Edição. São Paulo, Ed. Saraiva, 2018, p. 
142, grifamos. 
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precipitados, invariavelmente injustos, 

provocadores de aversão a determinadas 

pessoas ou situações”3. 

 

As afirmações de Ciro Gomes possuem caráter 

preconceituoso, dirigindo a integrantes da comunidade judaica a pecha de corruptos, 

sem qualquer justificativa, contextualização ou individualização. Ciro Gomes 

simplesmente afirmou que os membros da comunidade judaica seriam 

corruptos, assim agindo por considerarem que ser judeu lhes conferiria esse 

direito. 

 

Em nenhum momento o entrevistado fez menção a 

qualquer pessoa específica, muito menos elaborou a respeito do contexto de suas 

acusações. Ao contrário, Ciro Gomes entendeu ser suficiente se referir aos 

“corruptos da comunidade judaica, que acham que, porque são da 

comunidade judaica, têm direito de ser corrupto”. 

 

A vedação ao racismo – em suas modalidades de 

preconceito e discriminação racial – está presente em diversos dispositivos 

constitucionais e infraconstitucionais. Não é demais lembrar que o art. 5º, XLII, da 

Constituição Federal, determina que “a prática do racismo constitui crime inafiançável e 

imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei”.  

 

Por sua vez, o art. 20 da Lei nº 7716/89 criminaliza a 

conduta daquele que “praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito 

de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional” (grifamos). Destaca-se 

                                                           
3 NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. São Paulo, Ed. RT, 

2010, p. 300, grifamos. 
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ainda que o § 2º do tipo penal em questão determina que a pena deverá ser aumentada 

“se qualquer dos crimes previstos no caput é cometido por intermédio dos meios de comunicação social 

ou publicação de qualquer natureza”. 

 

Por algum motivo de difícil compreensão, 

manifestações discriminatórias e preconceituosas direcionadas à comunidade judaica 

têm o costume, infelizmente, de passar despercebidas. Esta cultura de se relevar 

um discurso inaceitável contra os judeus merece reparo imediato. 

 

Afinal, os membros da comunidade judaica brasileira 

merecem o mesmo grau de respeito e proteção que qualquer outro cidadão de nosso 

país, seja ele integrante de outras minorias ou não. Se na resposta dada por Ciro 

Gomes, a expressão “comunidade judaica” tivesse sido substituída por uma 

referência direta a qualquer outra parcela minoritária de nossa sociedade, 

possivelmente seria constatado de imediato – de forma absolutamente correta e 

inquestionável – o cunho preconceituoso de seu discurso. Não se mostra 

justificável qualquer interpretação diferente no presente caso. 

 

E mais, afirmações preconceituosas como as que se 

apresentam no presente pedido são capazes de gerar ameaças à ordem pública e atos 

de incitação ao ódio aos indivíduos nelas identificados, ainda mais se considerado o 

alcance gerado pelo entrevistado, o qual, por ser uma personalidade política, conta 

com grande impacto persuasivo. 

 

Susan Benesch trata o tema a partir do que chama de 

discursos do medo (“fear speech”) e discursos perigosos (“dangerous speech”), 

centrando sua análise na capacidade de certos discursos causarem dano e induzirem 

grupos a atos de violência. Para a autora, a principal preocupação reside nos discursos 
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que, mesmo isolados, têm alta probabilidade de catalisar ou ampliar a violência entre 

grupos sociais4. 

 

Tal conduta, de fato, não pode ser admitida e merece 

reprimenda legal, com o mais elevado grau de atenção ao poder nocivo de palavras 

disparadas preconceituosamente contra a comunidade judaica. 

 

3. DO PEDIDO: 

 

O presente requerimento está dissociado de qualquer 

viés político ou ideológico. Tanto a CONIB quanto a SIC são associações de 

representação da comunidade judaica no Brasil, plural e heterogênea, com integrantes 

alinhados à esquerda, ao centro e à direita do espectro político. Religiosos e seculares. 

Ortodoxos e liberais. O elemento que une os judeus brasileiros é sua origem, sua 

identidade como povo e sua luta constante pelo respeito aos seus direitos. 

 

Ciro Ferreira Gomes, em entrevista veiculada pelo 

HuffPost Brasil no último dia 20 de abril, fez declarações preconceituosas voltadas 

diretamente à comunidade judaica brasileira, as quais, ao menos em tese, podem ser 

enquadradas como ilícitos penais. 

 

Diante do exposto, requer-se o recebimento da 

presente representação, a fim de que Vossa Excelência analise a existência ou não de 

condutas passíveis de responsabilização criminal, podendo, para tanto, determinar a 

intimação de Ciro Ferreira Gomes, brasileiro, inscrito no CPF sob o nº 120.055.093-

53, com residência na Rua Pedroso Alvarenga, nº 271, Apt. 121, CEP 04531-010, 

                                                           
4 BENESCH, S. 2012. Dangerous Speech: A Proposal to Prevent Group Violence. New York: World Policy 
Institute, n.º 2, (Kindle Edition). 
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Itaim Bibi, São Paulo, SP e Al. Barros, nº 522, Apt. 72, CEP 01232-000, Sta. 

Cecilia, São Paulo, SP, para que preste os esclarecimentos necessários. 

 

Termos em que, 

Pedem deferimento. 

São Paulo, 26 de abril de 2019. 

 

 

FERNANDO K. LOTTENBERG             IVELISE STROZBERG                 

PRESIDENTE DA CONIB                     PRESIDENTE DA SIC 

OAB/SP 74.098 

 

 

 

 

OCTÁVIO ARONIS                                  RONY VAINZOF 

DIRETOR DA CONIB                             SECRETÁRIO DA CONIB 

OAB/SP 70.929                                           OAB/SP 231.678 

 

 

 

DANIEL KIGNEL                                   ANDREA VAINER 

OAB/SP 329.966                                       OAB/SP 305.946 


