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cooRDENADoRtA DE opERAçoEs Aoillt{lsÍRATlvas/cERÊNcÁ DE coNTRAros
PrDcêsso n. 2o2ol010513 - AcoÍtlo dc CooPeraÉo n. O38l2o2OlMP

PROCESSO N. 2020/0105,t3
AcoRDo DE coopERAçÂo no o3B/2020/MP

TERMo DE AcoRDo DE cooPERAçÃo oUE ENTRE SI
CELEBRAM O MINISTERIO PUBLICO DE SANTA
CATARINA (MPsc) E A CONFEDERAçÃO ISRAELITA DO
BRASIL (CON|B), COM A |NTERVENTENCIA DA
assocnÇÃo tsRAELtrA cATARTNENSE (Arc).

o mtxsrÉnlo pÚgLtco DE SANTA CATARINA - MPsc, por intermédio da
Procuradoria Geral de Justiça, com sede na Rua Bocaiúva, 1792, Ed. Ministério
Público de Santa Catarina, Centro, Florianópolis/SC, inscrito no CNPJ sob o no

76.276"84910001-54, neste ato representado pelo Procuradot-Geral de Justiça,
Senhor FERNANDO DA SILVA COMIN, e a CONFEDERAÇAO ISRAELITA DO
BRASIL - CONIB, associação civil sem fins lucrativos, com sede no Edifício Dumas
Tower, Rua Joaquim Antunes, n.490, cj.43 - Pinheiros, Sâo Paulo - SP, inscrita no
CNPJ sob o no 43.336.833/0001-30, neste ato representada pelo seu Presidente,
Senhor FERNANDO KASINSKI LOTTENBERG, com a interveniência da
ASSOC|AçÃO ISRAELITA CATARINENSE - AlC, com sede na Rua Antônio
Eleutério Vieira, n.í0, Agronômica, inscritia no CNPJ sob o no 82.701.467-0001-23,
neste ato representada pelo seu Presidente, Senhor SERGIO IOKILEVITC.

CONSIDERANDO que incumbe ao MPSC, como instituiçáo permanente e essencial
à funçáo jurisdicional do Estado, a dêfesa da ordem jurídica, do regime democrático
e dos interesses sociais e individuais indisponíveis;

CONSIDERANDO que uma das principais atividades desenvolvidas pelo Ministério
Público é o combate a toda e qualquer forma de discriminação que, dentre outras,
possa violar os princípios da igualdade e da liberdade;

COSIDERANDO que a CONIB, como associação sem flns lucrativos, busca a
preservação e a defesa dos interesses da comunidade judaica perante a sociedade
brasileira, com vistas a garantir o respeito e a convivência harmÔnica entre ambas,
requisitos basilares para a existência de um país verdadeiramente democrático e
multicultural;

CONSIDERANDO que a CONIB constitui fundamental canal de diálogo com
importantes vertentes institucionais do país, dentre elas o Ministério Público,
executando ações nos crmpos cultural e educacional e atuando com base em
princípios que promovam a paz, a justiça social, a democracia e o combate à
intolerância;
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CONSIDERANDO que a Constituiçáo Federal, em seu art.50, inciso XLll, prevê a
prática do racismo como crime inafianSvel e imprescritível, sujeito à pena de
reclusão, e que o referido dispositivo constitucional é corolário de um dos objetivos
fundamentais da República Federativa do Brasil, assentado no inciso art. 50, inciso
XLll que é o de "promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo,
cor, idade e quaisquer outras formas de discriminaçáo'.

CONSIDERANDO que o aÍt.215, §1o, da Constituiçâo Federal, explicita a promoção
da proteção dos grupos participantes do processo civilizatório nacional, dos quais a
comunidade judaica é importante segmento étnico nacional;

CONSIDERANDO que manifestaçôes discriminatórias náo se coadunam aos
preceitos consolidados na Constituição Federal, porquanto atenta contra os
princípios da dignidade da pessoa humana, e a outros dele derivados, em
desrespeito aos valores éticos, políticos, morais e sociais que permeiam o nosso
meio social;

CONSIDERANDO gue o Brasil é signatário de diversos tratados e acordos
internacionais que visam náo somente combater, mas também criminalizar condutas
racistas ou discriminatórias decorrentes de raça, etnia, cor, religião ou nacionalidade;

CONSIDERANDO que o art. 20 da Lei no 7716189 criminaliza a conduta daquele que
"praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião
ou procedência nacional";

CONSIDERANDO que para a comunidade internacional, assim como para a
jurisprudência brasileira, a prática do crime de racismo não se restringe à
discriminação em função de características genéticas distintas, mas também a que
decorre de diferenças históricas e culturais, Âzâo pot que deve ser combatida
qualquer manifestaçâo de pensamento ou discurso quê constitua íncitaçáo ao ódio
ou preconceito de qualquer natureza,

CONSIDERANDO que a ONU conceitua discurso de ódio como "qualquer tipo de
comunicação por discurso, texto ou comportamento que ataque ou use linguagem
pejorativa ou discriminatória referente a uma pessoa ou grupo baseado em quem
eles são ou, em outras palavras, baseado na sua religião, etnia, nacionalidade, raça,
cor, descendência, gênero ou outro fator identitário."

CONSIDERANDO que o discurso do ódio constitui, em si mesmo, um ataque à
tolerância, à inclusão, à diversidade, à liberdade religiosa e à própria essência de
nossas normas e princípios de direitos humanos, prejudicando a coesão social,
destruindo valores e fomentando a propagaçáo da violência;

CONSIDERANDO que o direito à livre expressão não abriga manifestações de
conteúdo imoral que implicam ilicitude penal, e que as liberdades públicâs nâo sáo
incondicionais, devendo ser exercidas de maneira harmônica, observados os limites
definidos na própria Constituiçáo Federal;
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CONSIDERANDO que a expressáo de opinióes e convicçõês exige o acesso à
informaçáo, de modo ímparcial e livre de quaisguer influências tendenciosas, a fim
que cada pessoa possa compreender, da maneira mais clara possível, as opções
apresentadas e as suas diversas perspectivas;

CONSIDERANDO que a atuaçáo conjunta do MPSC e a CONIB favorece a adoção
de medidas efetivas para o enfrentamento do racismo, da intolerância e da
discriminaçáo, proporcionando as competências necessárias para inibir, reconhecer
e agir contra este tipo de violação dos Direitos Humanos;

Resolvem celebrar o presente ACORDO DE COOPERAÇÃO, mediante as cláusulas
e condiçôes seguintes:

CúUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO

Constitui objeto do presente acordo de cooperação a promoçáo de mecanismos que
garantam a permanente articulação entre os partícipes na adoção de estratégias de
combate às manifestaçôes de ódio e de intolerância.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO COMPROMISSO DOS PARTiCIPES

Os partícipes comprometem-se a:

l. executar, nos moldes da legislação vigente, o intercâmbio mútuo de informações
necessárias para o alcance do escopo do objeto do presente Acordo de
Cooperaçáo;

ll. implementar medidas e políticas institucionais articuladas para proteger e
garantir os direitos de igualdade e da não discriminação;

lll. planejar e definir, de forma coordenada, estratégies para estimular o fomento à
produção de conteúdos positivos que engajem a sociedade ao debate
qualificado, balizado pelo respeito aos direitos humanos e aos princípios de
pluralidade e diversidade;

lV. desenvolver e disseminar ferramentas e mecanismos para reportar o discurso de
ódio, especialmente na sua dimensáo online;

V. promover e apoiar atividades educacionais dirigidas contra o discurso dê ódio e
ao risco que este rêpresenta para a democracia e o bem-estar de crianças,
jovens e adultos;

Vl. mobilizar parceiros para articular açÕes de prevenção e combate ao discurso de
ódio e intolerância.
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cúusuu TERCETRA - Do PLANEJAMENTo s lvnlnçÃo DAs AÇÕEs

Os partícipes comprometem-se a promover reuniôes periódicas com o intuito de
planejar, monitorar e avaliar as ações pertinentes à parceria objeto do presente
Termo.

CLÁUSULA QUARTA. DOS RECURSOS HUMANOS

Os recursos humanos utilizados por qualguer dos partícipes nas atividades inerentês
ao presente Termo náo sofrerão alteraçÕes na sua vinculação empregatícia e/ou
funcional com as instituições de origem, às quais cabem responsabilizarem-se por
todos os encargos de natureza trabalhista, previdenciária, fiscal e securitária
decorrentes.

CúUSULA QUINTA. DoS RECURSoS FINANCEIRoS

O presente instrumento não acarreta ônus aos partícipes, estando as atividades
inseridas nas atribuições ordinárias de cada lnstituiçáo, motivo pelo qual náo se
consigna dotaçâo orçamentária para a sua execução.

cúusuLA sExrA - DAS MoDrFrcAçôES E DAS ADESÕES

Este Termo poderá ser modificado a qualquer tempo, com vistas ao seu
aprimoramento e atualização, inclusive para incluir novos signatários, desde que
com anuência de ambos os partícipes, por meio de termo aditivo.

cúusuLA sÉTrMA - DAvIGÊNch, DA DENúNcIA E DA REScrsÃo

O presente Acordo de Cooperaçáo vigorará por 60 (sessenta) meses, a partir da sua
assinatura, podendo seÍ denunciado pelos participes, a qualquer têmpo, mediante
comunicação escrita com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, bem como ser
rescindido no caso de descumprimento de qualquer uma de suas cláusulas, sem
prejuízo do trâmite regular dos trabalhos em curso.

cúusuLA orrAvA - DA PUBLTGAçÃo

O presente termo será publicado pelo MPSC no Diário Oficial Eletrônico do
Ministério Público de Santa Catarina.
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cúusur-l NoNA - Do FoRo

E competente o foro da Comarca de Florianópolis para dirimir as dúvidas e litígios
oriundos deste instrumênto.

Dúvidas e casos omissos serão sanados em comum acordo pelos paúícipes-

Assim ajustados, os partícipes celebram o presente Acordo de Cooperação, para um
só efeito de direito, por meio de assinatura ou senha eletrônica.

Florianópolis, 23 de setembro de 2020.

FERNANDO DA SILVA COMIN
Procurador-Geral de Justiça

MPSC
Presidente

CONIB

Testemunhas:

Nome:

CPF:

SERGIO IOKILEVITC
Presidente

Atc

Nome:

CPF:
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