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RESUMO 

 

BELDA, Rodrigo de Salles Oliveira Malta Belda. Direito Penal, Limit of hate speech 

and criticism of the Brazilian view, 2017. Dissertação (Mestrado). Faculdade de Direito, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. 

 

Trata a presente dissertação de estudo acerca do entendimento doutrinário e 

jurisprudencial brasileiro dos discursos de ódio. O tema é estudado eminentemente a 

partir do julgamento do caso Ellwanger pelo Supremo Tribunal Federal. Para 

compreensão atualizada do tema, busca-se entender, inicialmente, o tipo penal formal 

que abrange os discursos de ódio (Artigo 20 da Lei nº 7.716/89), e comparar o 

entendimento traçado pelo Supremo Tribunal Federal há mais de uma década com 

decisões paradigmáticas mais recentes que versaram igualmente sobre a liberdade de 

expressão (Caso da Lei de Imprensa e Caso dos Humoristas), sempre apresentando 

olhar crítico sobre o modo de julgamento dos casos, especialmente em razão da técnica 

interpretativa adotada. Apresenta-se, em seguida, crítica simultânea ao entendimento 

jurisprudencial e doutrinário dominante, explicando por quais motivos o Direito Penal e 

seus princípios não foram – mas deveriam ter sido – levados em consideração na 

fixação dos limites do exercício da liberdade de expressão por meio dos discursos de 

ódio. Apresenta-se, também, posição adotada neste estudo a respeito da fixação de outro 

limite para a regulação dos discursos de ódio, qual seja, as fight words, entendendo-o 

aplicável à realidade e ao arcabouço jurídico brasileiro. Por fim, registro o resultado de 

pesquisa jurisprudencial a respeito do tema, delimitando os critérios da pesquisa e 

trazendo notas interpretativas e comparativas dos julgados.  

 

PALAVRAS-CHAVE: DISCURSO DE ÓDIO – HATE SPEECH – LIMITE DA 

LIBERDADE DE EXPRESSÃO – CASO ELLWANGER – PESQUISA 

JURISPRUDENCIAL 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

BELDA, Rodrigo de Salles Oliveira Malta Belda. Criminal Law, the limit of hate 

speech and criminal practice, 2017. Dissertation (Master). Faculty of Law, University of 

São Paulo, São Paulo, 2017. 

 

This dissertation deals with Brazilian doctrinal and jurisprudential understanding of hate 

speech. The subject is studied eminently from the judgment of the Ellwanger case by 

the Federal Supreme Court. For an up-to-date understanding of the topic, it is sought to 

understand, initially, the formal criminal type that encompasses hate speech (Article 20 

of Law 7.716 / 89), and compare the understanding established by the Federal Supreme 

Court over a decade ago with decisions (Law Press Case and Case of Humorists), 

always presenting a critical view on the way of judgment of the cases, especially due to 

the interpretive technique adopted. This is followed by a simultaneous criticism of the 

dominant jurisprudential and doctrinal understanding, explaining why the Criminal Law 

and its principles were not - but should have been - taken into account when setting the 

limits of the exercise of freedom of expression through Speeches of hatred. It is also 

presented the position adopted in this study regarding the establishment of another limit 

for the regulation of hate speech, that is, the fight words, understanding it applicable to 

the reality and the Brazilian legal framework. Finally, I register the result of a 

jurisprudential research on the subject, delimiting the criteria of the research and 

bringing interpretative and comparative notes of the judged ones. 

 

KEYWORDS: HATE SPEECH - HATE SPEECH - LIMITATION OF FREEDOM OF 

EXPRESSION - ELLWANGER CASE - JURISPRUDENTIAL RESEARCH 
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1. INTRODUÇÃO  

 

O presente trabalho busca examinar a tutela penal sobre os discursos racistas e 

preconceituosos, conhecidos como “discursos de ódio”, que consistem em 

manifestações de idéias que incitam a discriminação racial, social ou religiosa em 

relação a determinados grupos, na maioria das vezes a minoria,
1
 seja por meio de 

filmes, livros, cartazes, propaganda ou outro tipo de veiculação de ideias.
2
  

Inicialmente, analisa-se a legislação infraconstitucional (em especial o caput do 

artigo 20 da Lei nº 7.716/1989 – que teve alterações dadas pelas Leis 9.459/1997 e 

8.081/1990) que, segundo julgamento paradigmático do Supremo Tribunal Federal 

(Caso Ellwanger), é a peça normativa responsável pela possibilidade de incriminação 

dos discursos de ódio. Nesta parte do trabalho indica-se significativa crítica ao tipo 

penal formulado pelo Legislador nacional, e define-se o que são os discursos de ódio.  

Em seguida, tratou-se de apresentar as principais correntes interpretativas a 

respeito do limite do exercício da liberdade de expressão no que diz respeito aos 

discursos de ódio (norte-americana e europeia/brasileira, em síntese), expondo também 

o histórico da legislação brasileira sobre a matéria do racismo e do preconceito.  

Apresenta-se, também, pesquisa jurisprudencial, dividida em duas partes.  

A primeira parte diz respeito aos precedentes do Supremo Tribunal Federal. 

Como não poderia deixar de ser, revisitou-se o conhecido caso Ellwanger (Habeas 

Corpus nº 82.424/RS), em que o Supremo Tribunal Federal, por maioria, estendeu o 

combate ao racismo também à vedação do discurso do ódio, assegurando, em tese, o 

princípio da isonomia
3
 -  citando diversos estudos que foram feitos a seu respeito.

4
 

Ainda nesta primeira parte da pesquisa jurisprudencial, por contemplarem 

                                                 
1
 MEYER-PFLUG, S.A, Liberdade de expressão e discurso de ódio, Ed. Revista dos Tribunais, São 

Paulo, 2009, p. 97.  
2
 BAKER, M.G, Reflexos sobre o “hate speech” (discurso de ódio), in Boletim IBCCRIM, JUL/2012, 

ano 20, nº 236, p.12.  
3
 MEYER-PFLUG, S.A, Avanços e cuidados na proteção dos direitos, in Princípios Constitucionais 

Relevantes – A constituição Interpretada pelo Conselho Superior da Fecomércio, Ives Gandra Martins 

(coord), 2011, Ed. Magister, Porto Alegre, 2012, p. 129.  
4
 A citar, por exemplo: DA SILVA, R.L, NICHEL, A, MARTINS, A.C.L, BORCHARDT, C.K, 

Discursos de ódio em redes sociais: jurisprudência brasileira, in Revista Direito GV,  JUL/DEZ 2011, v. 

7, nº 2, p. 445-468; MARQUES, A.R.M, MUNIZ, A.B, BRANDÃO, M. S, A liberdade de expressão e 

suas ameaças: reflexões a partir do caso Ellwanger (HC 82.424), in Casos Constitucionais em destaque: 

princípios fundamentais, coord. PARDO, D.W.A, Série Monografias do CEJ, Brasília, maio/ago. 2013. 
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igualmente os limites do exercício do direito à livre expressão, e por terem sido casos 

julgados mais recentemente pela Corte Superior, foram analisados também os votos 

elaborados na ADPF 130 (Lei de Imprensa) e na ADI 4451 (Caso dos Humoristas).   

A análise destes dois casos se mostrou especialmente importante, pois já há 

posição que defende a aparição de contradição entre a atividade interpretativa 

desenvolvida pelo Tribunal nestas ocasiões e a fundamentação exposta pelo Supremo 

Tribunal Federal no caso Ellwanger, já que, apesar de terem discutido o humorismo na 

atividade comunicativa durante o período eleitoral e a recepção da Lei de Imprensa 

como um todo, e não os discursos de ódio, se o “modelo mental” da ADPF 130 e da 

ADI 4451 prevalecer (primazia da liberdade de expressão e submissão aos efeitos cíveis 

por seus excessos) em casos de discurso do ódio, ter-se-ia uma nítida contradição com 

as conclusões antes adotadas.
5
   

Desde já, deve-se dizer que ao final de cada um destes três casos estudados são 

apresentadas notas conclusivas, em que se pode ter uma visão crítica sobre os 

julgamentos da Suprema Corte.  

Os capítulos que seguem constituem a principal parte teórica desta dissertação, 

pois então se apresenta a visão autoral sobre a colisão da liberdade de expressão com 

outros bens jurídicos constitucionalmente tutelados, porém sob o ponto de vista do 

Direito Penal, a partir do que é possível perceber que o entendimento adotado no 

presente pelo Supremo Tribunal Federal, que criminalizou os discursos de ódio, seguiu 

uma lógica punitiva que não respeita a máxima efetividade do direito fundamental sobre 

o qual se está a discutir, e, principalmente, que a posição majoritária da doutrina e 

jurisprudência brasileira não aplica corretamente os princípios que balizam o direito 

penal mínimo e os pressupostos de criação da lei penal. Ao final desta parte teórica, é 

apresentada posição diversa a respeito de qual deveria ser o limite da liberdade de 

expressão quando se fala em discursos de ódio (fight words).  

Posteriormente, apresenta-se a segunda parte da pesquisa jurisprudencial 

desenvolvida neste trabalho.  

Tendo em vista a necessidade de aproximar os estudos doutrinários e teóricos da 

prática atual de nossos Tribunais, elaborou-se pesquisa qualitativa dos casos de 

preconceito previstos no artigo 20 da Lei nº 7.716/89, especialmente manifestados em 

                                                 
5
 RODRIGUES JUNIOR, O.A, Justiça do Canadá amplia conceito de “discurso do ódio”, disponível em 

http://www.conjur.com.br/2013-mai-01/direito-comparado-justica-canada-amplia-conceito-discurso-odio, 

acessado em 13/10/2013. 

http://www.conjur.com.br/2013-mai-01/direito-comparado-justica-canada-amplia-conceito-discurso-odio
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sua forma verbal, apresentados ao Superior Tribunal de Justiça e a Tribunais de três 

Estados brasileiros (São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia).   

Assim como foi feito com os precedentes do Supremo Tribunal Federal, ao final 

da indicação caso a caso nos Tribunais, apresentam-se conclusões a seu respeito, 

apontando, entre outras coisas, que a conduta preconceituosa que hoje é criminalizada 

pela soma de um tipo penal extremamente aberto com uma interpretação questionável 

do Supremo Tribunal Federal, poderia encontrar solução jurídica diversa do Direito 

Penal – como, na verdade, deveria, pelo que se verá na parte teórica desta obra.  

Cumpre deixar registrado que o estudo do tema muitas vezes debruça-se de 

forma mais apurada sobre o estudo das manifestações odiosas de cunho racial, o que 

não significa que o tema dos discursos de ódio se restrinja a análise de veiculação de 

idéias desta natureza.  

Ocorre que a expansão da criminalização dos discursos de ódio, no Brasil, 

guarda relação direta com a criminalização do racismo decorrente de raça ou cor, 

prevista na Constituição Federal em decorrência da forte e organizada militância do 

movimento negro, e interpretada no paradigmático Caso Ellwanger, que tratou 

exaustivamente do conceito de raça.  

Assim, por mais que a preocupação com o racismo possa parecer equívoco 

técnico ou de delimitação do tema a ser tratado, não é possível ainda analisar 

profundamente e didaticamente o tema sem fazer referência às questões que tem origem 

no preconceito de raça, especialmente porque foi em julgamento a respeito do 

preconceito decorrente de raça que o Supremo Tribunal Federal expandiu o alcance do 

crime de racismo para a veiculação de idéias odiosas.  
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2. OS DISCURSOS DE ÓDIO  

 

2.1. Tipo penal, definição e terminologia 

 

Os discursos de ódio são manifestações consideradas criminosas pelo 

ordenamento jurídico brasileiro na atualidade.  

Apesar de diversas críticas poderem ser direcionadas a tal afirmação, esta inicial 

premissa parte estritamente da interpretação que foi dada pelo Supremo Tribunal 

Federal ao artigo 20 da Lei nº 7.716/89 no caso Ellwanger, que será estudado em 

sequência. 

Na oportunidade, ao analisar os fatos postos em juízo por meio de ação de 

Habeas Corpus, a Corte Suprema decidiu que a divulgação de ideias com cunho racista 

permite a incriminação do agente pelo caput do referido dispositivo.  

O tipo penal a que se refere o estudo sobre os discursos de ódio, portanto – e por 

mais que se possa criticar, como será feito mais adiante – é o caput do artigo 20 da Lei 

nº 7.716/89, que ora se transcreve: 

 

Art. 20. Praticar, induzir, ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, 

cor, etnia, religião ou procedência nacional:  

Pena – reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos e multa.  

 

A leitura literal do dispositivo penal que cuida do racismo praticado por meio da 

palavra – ou por qualquer outro meio que exprima uma opinião odiosa – permite 

concluir que a conduta criminosa que se vai analisar pode ser dividida em razão dos três 

verbos nucleares presentes no tipo penal.  

Assim, ao compartimentar as condutas previstas pelo tipo penal, tem-se aquela 

de praticar a discriminação ou preconceito, outra de induzir a discriminação ou 

preconceito, e uma terceira de incitar a discriminação ou preconceito.  

O núcleo do tipo, portanto, é composto por três condutas: praticar, induzir ou 

incitar.  

NUCCI explica que praticar significa realizar, executar; induzir corresponde a 

dar a ideia; incitar é sinônimo de instigar, estimular.
6
 

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, incitar ou induzir o crime de racismo 

                                                 
6
 NUCCI, G. S, Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 4ª ed., 2009, RT, São Paulo, p. 320. 
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consiste em instigar, provocar ou estimular e o elemento subjetivo do tipo 

consubstancia-se em ter o agente vontade consciente e dirigida a estimular a 

discriminação e o preconceito.
7
 

Por mais que esta primeira consideração possa parecer de menor relevância, o 

que se tem em mãos, ao se adotar uma postura científica criteriosa em relação ao tipo 

penal, é um excerto legislativo cunhado sem muito cuidado, extremamente aberto, 

amplo
8
, abstrato e, por ausência de forma melhor de exprimir, sobreposto.  

Basta dizer que induzir ou incitar a discriminação ou o preconceito 

inevitavelmente constituem praticar a discriminação ou o preconceito.   

Neste sentido, diz NUCCI, que o artigo 20 da Lei Caó peca pela vagueza de seus 

verbos típicos, e, por ser aberto demais acaba por ferir o princípio da taxatividade. De 

acordo com o penalista, o verbo típico “praticar”, acaba abarcando todos os tipos 

previstos na Lei nº 7.716/89, previsão esta que não quer dizer absolutamente nada e 

pode dizer absolutamente tudo. Essa amplitude do dispositivo o tornaria inaplicável na 

prática.
9
  

Considerando como postulado básico da hermenêutica jurídica aquele segundo o 

qual a Lei não contém palavras inúteis
10

, a única interpretação possível, no caso do 

caput do artigo 20 mencionado acima, é a de que o verbo praticar seria enunciativo, 

enquanto os verbos seguintes, induzir e incitar, seriam meramente exemplificativos.   

Curiosa e questionável tal técnica legislativa, especialmente no âmbito penal.  

Assim, em síntese, constitui crime qualquer prática de racismo ou discriminação 

motivada pela raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, sendo a incitação ou 

induzimento exemplos deste tipo de prática.   

Seja como for, o esforço interpretativo acaba por revelar a existência de apenas 

um verdadeiro tipo penal relevante no artigo 20 da Lei sob análise: praticar a 

discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional.  

Consideração específica, no entanto, deve ser feito acerca da possível conjunção 

da locução verbal praticar o preconceito, que deriva desta leitura do artigo 20 da Lei nº 

7.716/89.  

Isto porque, como dito, em tese, o exercício dos discursos de ódio poderia ser 

                                                 
7
 Recurso Especial nº 157.805, relator Ministro Jorge Scartezzini, Quinta Turma, 17/08/1999.  

8
 SILVA, J. C. C. B, Liberdade de expressão e expressões de ódio, in Revista Direito GV, v. 11, n. 1, 

Jan/2015, p. 57. 
9
 NUCCI, G. S., Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 4ª ed., RT, São Paulo, 2009, p. 327. 

10
 Verba cum effectu sunt accipienda. 
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categorizado tipicamente sob esta previsão legal. Porém, é necessário adotar o 

entendimento de que o verbo nuclear praticar, previsto no dispositivo, somente 

comporta leitura conjunta com a expressão discriminação, pelo simples fato de que a lei 

penal não pode punir a conduta de praticar o preconceito, tendo em vista que o 

preconceito, por si, denota conceito interno, ou melhor, de prática interna, não 

exteriorizada pelo autor. Indigna tal conduta, portanto, de qualquer tutela penal.  

O indivíduo preconceituoso pratica o preconceito, por exemplo, ao desejar a 

morte de determinada população imigrante ou ao tatuar um símbolo preconceituoso em 

sua própria pele, porém tais condutas não são, e nem podem ser, tuteladas pelo Direito 

Penal. 

É evidente que, neste ponto, seria possível adotar interpretação diversa sobre a 

extensão do tipo penal, entendendo que a incriminação dependeria da prática concreta 

do preconceito realizada pelo sujeito. Deve-se entender, entretanto, que a Lei Penal deve 

ser interpretada de forma estrita neste ponto, restringindo, como forma de garantia, e até 

para evitar incriminações indevidas de práticas de preconceito, a incidência da norma 

penal.    

É sob este tipo penal, digno de considerável reprovação, que o Legislador 

brasileiro, na interpretação do Supremo Tribunal Federal, veio a criminalizar os 

discursos de ódio.  

Por conta da considerável proximidade típica, que leva inclusive a 

entendimentos equivocados diversas vezes por nossos Tribunais, como veremos mais 

adiante, na parte de pesquisa jurisprudencial dessa dissertação, é importante registrar 

sensível diferença entre o delito de injúria racial, previsto no artigo 140, §3º do Código 

Penal e o delito em comento.
11

  

 No delito previsto no Código Penal, a finalidade do agente, ao fazer uso de 

elementos ligados à raça, cor, etnia, origem, etc., é atingir a honra subjetiva de pessoa 

ou pessoas determinadas. O bem jurídico tutelado, no caso, é a honra subjetiva do 

destinatário da agressão.  

 No caso sob estudo, o tipo exige a manifestação de um sentimento em relação a 

toda uma coletividade em razão dos elementos de semelhança que a Lei prevê (raça, 

                                                 
11

 Art. 140 - Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro (...) § 3
o
 Se a injúria consiste na 

utilização de elementos referentes a raça, cor, etnia, religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou 

portadora de deficiência:  Pena - reclusão de um a três anos e multa.  
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cor, etc.).
12

 

Sobre este assunto, VIANA diz que a doutrina oscila entre dois critérios, quais 

sejam, “destinatário da ofensa” e “âmbito de ofensa”. Vez que o primeiro define a quem 

se dirige a ofensa, sendo ataque individual à honra de um determinado sujeito em razão 

de seu pertencimento, real ou suposto, à determinada raça, cor, etnia, religião ou 

procedência nacional, caracteriza-se o cumprimento dos requisitos dos crimes de injúria, 

e especificamente do crime de injúria racial. De modo diverso, se a ofensa é um ataque 

que usa referências ao grupo racial, étnico, religioso, nacional ou regional ao qual 

aquele sujeito, real ou supostamente, pertença, configura-se uma espécie de injúria 

coletiva.
13

 

PRETES traz, em sua obra, relevantes entendimentos emanados da Procuradoria 

Geral do Estado de São Paulo sobre a distinção entre os dois delitos. Vejamos
14

:  

 

Em sentido diverso, a Procuradoria Geral de Justiça de São Paulo, por 

exemplo, entendeu que comete o crime do artigo 20 da Lei n. 7.716/89 e não 

o delito do artigo 140, § 3o, do CP, o agente que utiliza palavras depreciativas 

referentes a raça, cor, religião ou origem, com o intuito de ofender a honra 

subjetiva da vítima: 

Protocolado n° 53.084/98 - Art. 28 do CPP I.P. n° 278/98 (Comarca de 

Barretos) Indiciado: J. C. M. EMENTA: Art. 28 do CPP. art. 20 da Lei 

7.716/89. Agente que, expressando preconceito de raça e cor afirmando que o 

ofendido, por ser preto, deveria estar trabalhando na roça carregando fardo de 

feijão na cabeça. Não satisfeito, ainda afirmou que ele, além de preto era mal-

educado. Promotor de Justiça que se recusa a oferecer a denúncia, 

ponderando tratar-se de crime de injúria qualificada. A prova dos autos 

autoriza a conclusão segura de que investigado expressou seu preconceito de 

cor e raça. Ao contrário do que pareceu ao doutor Promotor de Justiça, a 

expressão do preconceito racial não configura, simplesmente, injúria 

qualificada. [...] No caput do dispositivo. Assim, a modalidade básica é de 

ação livre, sendo absolutamente irrelevante a circunstância de se tratar, como 

na espécie, de ofensa proferida no limitado âmbito de comunicação direta e 

imediata entre agressor e vítima. A interpretação da norma em apreço 

                                                 
12

 Em sentido semelhante: Rogério Greco, Curso de Direito Penal, parte especial, v. II, ed. Impetus, 

2006, p. 516; Fernando Capez, Curso de Direito Penal – parte especial, v. 2, Saraiva, 2003, p. 251; Cezar 

Roberto Bitencourt, Tratado de Direito Penal – parte especial, v. 2, Saraiva, 2004, p. 393; Guilherme de 

Souza Nucci, Código Penal Comentado, RT, 2006, p. 605.  
13

 VIANA, T. A criminalização do Discurso de Ódio: uma leitura constitucional do art.20 da Lei 

7.716/89. p.11. 
14

 PRETES, E.A., A criminalização do discurso de ódio homofóbico no Brasil, Belo Horizonte, Faculdade 

de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, 2014 [dissertação de Mestrado], p. 140-141. 
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evidencia que o legislador deu concreção a um dos objetivos fundamentais da 

República, que traçou para si, na ordem constitucional inaugurada em 1988, o 

ideal de construção de uma sociedade livre, justa e solidária, da qual seja 

erradicada a marginalização e na qual seja possível promover o bem de todos, 

sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas 

de discriminação (art. 3°, incisos I, III e IV, da C. F.). É a esse comando que 

se curvou o legislador, ao estender o âmbito típico do crime especial com o 

qual pretende inibir a sobrevivência em nossas relações sociais dos ominosos 

preconceitos hauridos do direito antigo, sob o qual a pessoa humana, por 

conta de dominação econômica e imperial, podia ser objeto e não sujeito de 

direitos. Esse propósito, que é a ratio essendi da incriminação, está confiado 

à tutela do Ministério Público, que não pode desconsiderá-lo no exame dos 

casos que chegam ao seu conhecimento. 

Do mesmo modo:  

Protocolado n° 32.096/00 - Artigo 28 do CPP. Inquérito policial n° 608/99 - 

Foro Distrital de Serrana. Investigada: R. N. da M. EMENTA: 

PRECONCEITO RACIAL. AGENTE QUE SE DIRIGE AO OFENDIDO, 

CHAMANDO-O DE: "SEU NEGRO, SEU BURRO, MACACO FEDIDO, 

NÃO É A-TOA QUE NÃO GOSTO DE NEGROS, EU DETESTO 

NEGROS, OH! RAÇA MALDITA". VIABILIDADE DA AÇÃO PENAL. - 

A prova dos autos autoriza a conclusão segura de que a investigada expressou 

seu preconceito de cor e raça. De fato, a Lei 9459/97, ao dar nova redação ao 

art. 20 da lei 7.716/89, introduziu em nosso direito hipótese específica, assim 

enunciada: "Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de 

raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional". Trata-se de crime de ação 

penal pública incondicionada, como são todos os delitos que figuram nessa 

lei Especial, cuja formulação primitiva não tinha a extensão atual: até o 

advento da Lei 9.459/97, era elemento do tipo a forma de cometimento da 

ação, só sendo objeto de incriminação a conduta realizada "pelos meios de 

comunicação social ou por publicação de qualquer natureza". Essa cláusula 

restritiva, que hoje oferece interesse tão-somente para a construção do tipo 

qualificado (art. 20, § 2°, lei 7.716/89), foi retirada da figura fundamental, 

definida no caput do dispositivo. Assim, a modalidade básica é de ação livre, 

sendo absolutamente irrelevante a circunstância de se tratar, como na espécie, 

de ofensa proferida no limitado âmbito de comunicação direta e imediata 

entre agressor e vítima. A interpretação da norma em apreço evidencia que o 

legislador deu concreção a um dos objetivos fundamentais da República, que 

traçou para si, na ordem constitucional inaugurada em 1988, o ideal de 

construção de uma sociedade livre, justa e solidária, da qual seja erradicada a 

marginalização e na qual seja possível promover o bem de todos, sem 
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preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 

discriminação (art. 3°, incisos I, 111 e 'IV, da C.F.). É a esse comando que se 

curvou o legislador, ao estender o âmbito típico do crime especial com o qual 

pretende inibir a sobrevivência em nossas relações sociais dos ominosos 

preconceitos hauridos do direito antigo, sob o qual a pessoa humana, por 

conta de dominação econômica e imperial, podia ser objeto e não sujeito de 

direitos. Esse propósito, que é a ratio essendi da incriminação, está confiado 

à tutela do Ministério Público, que não pode desconsiderá-lo no exame dos 

casos que chegam ao seu conhecimento. Decisão: Presentes os indícios 

suficientes de autoria e prova da existência do crime, designo outro Promotor 

de Justiça para oferecer denúncia e atuar no feito nos seus ulteriores termos. 

Expeça-se portaria. 

 

Feitas estas considerações sobre o tipo penal que hoje se entende abarcar os 

discursos de ódio, deve-se analisar o que são, por si, e independentemente da existência 

de uma Lei penal, estes discursos.  

O discurso de ódio compõe-se de dois elementos básicos, quais sejam, 

discriminação
15

 e externalidade. Como toda expressão discursiva, exige a transposição 

de ideias do plano mental (abstrato) para o plano fático (concreto), afinal, discurso não 

externado é pensamento, emoção, e não causa nenhum dano a quem porventura possa 

ser seu alvo – por isso é inconcebível a intervenção jurídica sancionadora, pois a todos 

é livre o pensar.
16

 

MOREIRA reforça a ideia quando fala especificamente sobre o racismo, dizendo 

que este primeiramente é um conceito interno, desinteressante ao ordenamento jurídico, 

que só vai atuar quando essa concepção se exterioriza em um comportamento.
17

 

O termo crime de ódio tem sua origem atribuída a um projeto de lei norte-

americano intitulado Lei das Estatísticas de Crimes de Ódio. Tal projeto foi requerido 

pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos da América no ano de 1985, para que 

fosse feita a coleta estatal e publicação de dados referentes aos números de crimes 

                                                 
15

 MOREIRA, A. M. F.. Crítica à incriminação do racismo, in Revista Ciência Jurídica. Belo Horizonte. 

v. 135,. n. 21. mai/jun. 2007, p. 286.MOREIRA explica que discriminar significa separar, dividir, segregar 

em grupos distintos, o que é um procedimento usual no mundo jurídico, que estabelece normas 

determinadas para cada categoria de pessoas, situações ou coisas, de acordo com as características 

comuns a esse grupo; porém, que a discriminação deixa de ser um procedimento comum e bastante útil 

para se tornar perniciosa quando o critério utilizado não obedece à razão.  
16

 DA SILVA, R.L, NICHEL, A, MARTINS, A.C.L, BORCHARDT, C.K, Discursos de ódio em redes 

sociais: jurisprudência brasileira, op. cit., p. 447. 
17

 MOREIRA, A. M. F.. Crítica à incriminação do racismo, op. cit. O autor, neste ponto, afirma que seria 

este o motivo da inclusão da previsão de uma “prática” do racismo no artigo 5º, inciso XLVII da 

Constituição Federal. Ausente uma “prática”, ausente interesse legislativo ou sancionador.  
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motivados por discriminação de origem étnica, racial e religiosa.
18

 

Os discursos de ódio foram definidos por MEYER-PFLUG como aqueles que 

consistem em manifestações de idéias que incitam à discriminação racial, social ou 

religiosa em relação a determinados grupos, na maioria das vezes, a minoria.
19

  

SILVEIRA diz que o discurso de ódio se caracteriza por qualquer expressão que 

desvalorize, menospreze, desqualifique e inferiorize os indivíduos, tratando-se de uma 

situação de desrespeito social, uma vez que reduz o ser humano à condição de objeto. 

Esta autora destaca, ainda, que não basta uma mera discordância a respeito do estilo de 

vida, ou discriminação com relação ao sexo, raça, nacionalidade, orientação sexual, ou 

condição sexual de outrem, e que o simples fato de manifestar implicância para com 

negros, homossexuais, judeus, mulheres, índios e pobres não basta para que a ação se 

subsuma ao hate speech.
20

 

POTIGUAR, por sua vez, admitindo que o conceito de discurso de ódio no 

direito comparado é bastante plural, e afirmando que não existe um conceito único que 

o defina, diz que o discurso de ódio é aquele usado para promover o ódio baseado na 

raça, religião, etnia ou nacionalidade, acrescentando ainda o gênero ou orientação 

sexual, e ainda o qualifica como sendo aquele que exprime uma ideia de ódio, desprezo 

ou intolerância contra determinados grupos, menosprezando-os, desqualificando-os ou 

inferiorizando-os pelo simples fato de pertencerem àquele grupo, motivado por 

preconceitos ligados à etnia, religião, gênero, deficiência, orientação sexual, 

nacionalidade, naturalidade entre outros.
21

  

PRETES diz que o discurso de ódio é o incitamento ou encorajamento ao ódio, à 

discriminação ou hostilização de um indivíduo em razão de pertencimento a 

determinados grupos identitários, étnico-raciais, sociais, históricos, culturais e 

religiosos.
22

 

Para TASSINARI e JACOB DE MENEZES NETO, os discursos de ódio são 

representações simbólicas que expressam ódio, desprezo ou desrespeito a outra pessoa 

                                                 
18 PRETES, E.A, A criminalização do discurso de ódio homofóbico no Brasil, op. Cit., p. 85. 
19

 MEYER-PFLUG, S.A, Liberdade de expressão e discurso de ódio, Ed. Revista dos Tribunais, São 

Paulo, 2009, p. 97.  
20

 SILVEIRA, R. M. da. Liberdade de Expressão e discurso do ódio. Belo Horizonte: Pontifícia 

Universidade Católica de Minas Gerais, 2007 [dissertação de Mestrado], p. 80. 
21

 POTIGUAR, A.L. Discurso de ódio no Estado Democrático de Direito: o uso da liberdade de 

expressão como forma de violência. Brasília: Universidade de Brasília, 2015 [dissertação de Doutorado], 

p. 18. 
22

 PRETES, E.A, A criminalização do discurso de ódio homofóbico no Brasil, op. Cit., p. 90. 
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ou grupo.
23

 

O Comitê de Ministros do Conselho da Europa tem recomendação editada, 

qualificando o discurso de ódio como toda forma de expressão que espalhe, incite, 

promova ou tente justificar o ódio baseado na raça, xenofobia, anti-semitismo ou outras 

formas de ódio e discriminação baseadas na intolerância, incluindo os discursos com 

base no nacionalismo, nas etnias, contra minorias a imigrantes.
24

 

BRUGGER diz que o discurso de ódio refere-se a palavras que tendem a 

insultar, intimidar ou assediar pessoas em virtude de sua raça, cor, etnicidade, 

nacionalidade, sexo ou religião, ou que têm a capacidade de instigar a violência, ódio ou 

discriminação contra tais pessoas.
25

 

SCHAFER, LEIVAS e HAMILTON DOS SANTOS, já com a visão de formar 

um conceito normativo do tema, e em conformidade com a lei internacional, 

especialmente a Convenção Interamericana contra Toda Forma de Discriminação e 

Intolerância, dizem que o discurso de ódio consiste na manifestação de ideias 

intolerantes, preconceituosas e discriminatórias contra indivíduos ou grupos 

vulneráveis, com a intenção de ofender-lhes a dignidade e incitar o ódio em razão dos 

seguintes critérios: idade, sexo, orientação sexual, identidade e expressão de gênero, 

idioma, religião, identidade cultural, opinião política ou de outra natureza, origem 

social, posição socioeconômica, nível educacional, condição de migrante, refugiado, 

repatriado, apátrida ou deslocado interno, deficiência, característica genética, estado de 

saúde física ou mental, inclusive infectocontagioso, e condição psíquica incapacitante, 

ou qualquer outra condição.
26

 

EMMERICH e PINTO DA COSTA adotam entendimento de que o discurso de 

ódio, ou hate speech, pode ser considerado toda manifestação que denigra ou ofenda os 

membros de minorias tradicionalmente discriminadas, que estão em inferioridade 

                                                 
23

 TASSINARI, C.; JACOB DE MENEZES NETO, E.. Liberdade de expressão e Hate Speeches: as 

influências da jurisprudência dos valores e as consequências da ponderação de princípios no julgamento 

do caso Ellwanger, Revista Brasileira de Direito, v. 9, n. 2, jan/2014, p. 19. 
24

 Recommendation nº R(97)20. “For the purposes of the application of these principles, the term hate 

speech shall be understood as covering all forms of expression which spread, incite, promote ou justify 

racial hatred, xenophobia, anti-semitism or other forms of hatred based intolerance, including: intolerance 

expressed by aggressive nationalism and ethnocentrism, discrimination and hostility against minorities, 

migrants and people of immigrant origin”. 
25

 BRUGGER, W. Proibição ou proteção do discurso do ódio? Algumas observações sobre o direito 

alemão e o americano. Direito Público. Porto Alegre, ano 4 n.15, jan/mar.2007, p. 118. 
26

 SCHAFER, G., LEIVAS, P. G.. C., HAMILTON DOS SANTOS, R. Discurso de ódio: da abordagem 

conceitual ao discurso parlamentar, Revista de informação legislativa, v. 52, n. 207, jul./set. 2015, p. 

150. 
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numérica ou em situação de subordinação socioeconômica, política ou cultural.
27

  

 SOBRADO DE FREITAS e DE CASTRO dizem que os discursos do ódio são 

uma manifestação ofensiva, dirigida em especial a grupos minoritários da sociedade 

contemporânea, com o objetivo de promover a sua segregação e de minimizar sua 

participação no exercício da cidadania.
28

 

Genericamente, costuma-se dizer que este discurso se caracteriza por incitar a 

discriminação contra pessoas que partilham de uma característica identitária comum, 

como a cor da pele, o gênero, a orientação sexual, a nacionalidade, a religião, entre 

outros atributos. Em suma, tal tipo de discurso tem amplo alcance, e atinge não apenas 

os direitos fundamentais de indivíduos, mas de todo um grupo social.
29

 

Como se vê, a terminologia normalmente utilizada na definição do fenômeno 

dos discursos de ódio utiliza a palavra “incitar” de forma nuclear, o que exige uma 

reflexão de relevância científica, especialmente importante no âmbito do direito penal.  

A primeira observação a ser feita é que a definição do que seriam os discursos de 

ódio não pode trazer como baliza inicial o postulado legal.  

Deve-se partir do que é o fenômeno materialmente para então confrontá-lo, se 

for o caso, com o dispositivo legal. Não é porque a Lei trouxe em dispositivo normativo 

a previsão de que o crime de racismo consistirá em praticar, induzir ou incitar a 

discriminação ou preconceito que a definição dos discursos de ódio deve adotar a forma 

legal.  

Em síntese, a Lei não condiciona a categorização do fenômeno. O fenômeno 

simplesmente “é”.  

O verbo nuclear ou ato de incitar é analisado de maneira mais profunda na teoria 

geral do direito penal, sob o tópico do concurso de agentes, e, mais especificamente, nas 

espécies de participação criminosa.  

Evidente que, no caso dos discursos de ódio, o estudo do concurso de agentes 

não é propriamente aplicável, afinal, a incitação aqui definiria a própria conduta autoral, 

e não forma de concorrência de terceiro no aperfeiçoamento de tipo penal.  

                                                 
27

 EMMERICH, N. N., PINTO DA COSTA, S. O Direito à liberdade de expressão e o discurso de ódio: 

da dissolução do paradigma liberal quanto ao direito de liberdade e o tratamento jurídico do hate 

speech. Revista Brasileiro de Direitos e Garantias Fundamentais, v. 1, nº2, jul/dez 2015, p. 45.  
28

 SOBRADO DE FREITAS, R., DE CASTRO, M.F.. Liberdade de Expressão e Discurso do Ódio: um 

exame sobre as possíveis limitações à liberdade de expressão, Revista Sequência, v. 34, n. 66, 2013, p. 

351. 
29

 DA SILVA, R.L, NICHEL, A, MARTINS, A.C.L, BORCHARDT, C.K, Discursos de ódio em redes 

sociais: jurisprudência brasileira, op. cit., p. 446 
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Porém, a lição vem a servir didaticamente, para que se defina apropriadamente o 

que são juridicamente os atos e condutas que constituem discursos de ódio.  

O verbo incitar é comumente tido como sinônimo de instigar, provocar ou 

estimular. BITENCOURT, ao estudar o tema, não versa especificamente sobre a 

incitação, porém explica expressão sinônima, qual seja, instigar, definindo-a como uma 

espécie de participação moral em que o participe age sobre a vontade do autor, que 

provocando para que surja nele a vontade de cometer o crime (induzimento), quer 

estimulando a idéia existente, que é a instigação propriamente dita, mas, de qualquer 

modo, contribuindo moralmente para a prática do crime.
30

  

Desde logo, vale a crítica ao Legislador pátrio, vez que adotar definição com 

verbos que exprimam tal significado não parece adequado à manifestação de discursos 

de ódio, seja porque a instigação deve dirigir-se a um fato determinado, assim como a 

um autor ou autores determinados, seja porque induzir traz o sentido de suscitar uma 

idéia, fazer surgir no pensamento de outrém uma idéia até então inexistente. E nada é 

criado pelo discurso.
31

 

Entendimento técnico neste sentido ora adotado, inclusive, abre espaço para se 

discordar da terminologia por vezes utilizada pelo Supremo Tribunal Federal no 

paradigmático caso Ellwanger, pois ali houve aparente imprecisão terminológica 

quando se fez constar, na ementa do acórdão, que o preceito de liberdade de expressão 

não consagra o direito à incitação ao racismo.  

Ora, por pura lógica, há diferença, mesmo que tênue, entre praticar o racismo 

por meio da palavra, e incitar a prática de racismo por meio da palavra – como já visto 

acima.  

Apesar de tênue, a diferença é relevante, especialmente do ponto de vista do 

Direito Penal.  

A principal diferença se encontra na amplitude das condutas que os verbos, de 

forma abstrata, abarcam. Praticar o racismo abrange, virtualmente, qualquer tipo de 

comportamento humano (exteriorizado) tendente àquilo que seria “racismo”, algo que 

parece extremamente aberto e inseguro para os destinatários de uma norma de natureza 

penal, especialmente se se considera que alguns desses comportamentos poderiam estar 

protegidos sob a égide de previsões constitucionais expressas. “Praticar”, por exemplo, 

                                                 
30

 BITENCOURT, C. R., Tratado de Direito Penal: parte geral, Saraiva, 20ª ed., São Paulo, 2014, pp. 

562-563.  
31

 WENDEL, W.B, The banality of evil and the first amendment. Op. cit. p. 1417.  
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inclui abstratamente comportamentos que não colocam em risco bens jurídicos de 

terceiros ou que não interferem na esfera de autonomia de qualquer outro. A incitação, 

por sua vez, além de indicar uma espécie de “prática”, diz respeito a um espectro de 

comportamentos mais restrito, que, por si só, presume a interferência daquele que a 

pratica na esfera de autonomia de outros, desde logo, portanto, expandindo a esfera de 

atuação da própria expressão ou manifestação.  

Feitas estas anotações importantes ao estudo do tipo penal sobre o qual está a se 

debruçar, desde logo há que se ter em vista que o conceito do discurso de ódio a ser 

adotado nesta obra difere daquele comumente adotado pela doutrina e pelos Tribunais 

pátrios – inclusive pelo Supremo Tribunal Federal. 

Por tudo o que foi dito, nesta dissertação define-se o discurso de ódio (aquele 

que se realiza no mundo natural, e não aquele que se aperfeiçoa necessariamente na 

norma penal) da seguinte forma: aquele que veicula idéias discriminatórias em relação a 

determinado grupo social que partilha certas características ou crenças comuns, 

qualificado ou não em lei, com o objetivo de rotular de inferior tal grupo única e 

exclusivamente em razão dessa partilha de características e crenças comuns.
32

 

Note-se, de pronto, que o conceito de veicular ideia difere sensivelmente 

daquele que necessariamente induz e instiga qualquer coisa que seja. Até mesmo do 

ponto de vista linguístico, não é qualquer veiculação que induz ou instiga um terceiro a 

algo.
33

  

Poder-se-ia vislumbrar, a partir da definição do que são materialmente os 

discursos de ódio apresentada acima, que se abriria, a partir da própria definição, uma 

via mais fácil para a aplicação da punição penal – afinal, se o mero “veicular” 

caracteriza um discurso de ódio, e se este discurso de ódio deve ser visto como 

criminoso, qualquer veiculação de ideia odiosa seria crime.  

Ocorre que não é possível entender, justamente, que qualquer discurso de ódio 

“deve” ser visto como criminoso – é o que será visto mais adiante nesta dissertação. Os 

fenômenos não se confundem, e nem podem se confundir. Um é aquele do mundo dos 

fatos, outro e o fenômeno criminal, que deve ser interpretado de acordo com as balizas 
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 A amplitude na definição segue entendimento de POTIGUAR, esposado em tese de Doutorado 

mencionada acima (POTIGUAR, A.L. Discurso de ódio no Estado Democrático de Direito: o uso da 

liberdade de expressão como forma de violência. Op. Cit.) 
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 Como será visto mais adiante, esta foi uma preocupação exposada por alguns dos Ministros do 

Supremo Tribunal Federal, motivada por aparte apresentado pelo Ministro Sepúlveda Pertence, quando 

apreciaram o caso Ellwanger. Debateu-se, no caso, se a veiculação de ideias por meio de livro teria o 

condão de incitar ou instigar qualquer conduta que fosse, em especial aquela que se destinasse a causar 

prejuízos ao povo judaico.  
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do Direito Penal, mais restritas.  

Do ponto de vista material-penal, diga-se, não é qualquer veiculação de ideias 

preconceituosas que consiste em prática, induzimento ou instigação penalmente 

relevante, em conduta que ofende bem jurídico penalmente tutelado. Ou seja, não é 

qualquer simples veicular de ideia preconceituosa, por si só, um crime. Não se pode 

punir o mero “veicular”.  

Partindo-se da definição adotada, logo se vê que não necessariamente haverá 

coincidência entre o discursar odioso e a conduta típica prevista pela norma penal. Isto 

porque, como dito e redito, não é qualquer veicular que necessariamente incita ou induz, 

ou mesmo constitui “prática” para os fins penais.   

 

2.2 Breve panorama  

 

Em princípio, vislumbram-se duas posições doutrinárias e jurisprudenciais claras 

e contrapostas a respeito do tema dos discursos de ódio, sendo uma tipicamente norte-

americana, em que a liberdade de expressão goza de uma posição de destaque dentro do 

sistema constitucional
34

, e é seu mais valorizado direito fundamental
35

, na medida em 

que se encontra relacionada com a ideia de autodeterminação e soberania popular, e 

outra, adotada na maioria dos países europeus
36

 e no Brasil, em que a liberdade de 

expressão é restringida significativamente quando entra em conflito com outros valores 

constitucionalmente assegurados e coloca em risco o princípio democrático.
37

 

BRUGGER, explicando a diferença de entendimento entre a posição norte-

americana e a europeia resume assim
38

:  

 

Entretanto, o discurso do ódio é muito mais protegido nos Estados Unidos do 

que na Alemanha, Europa, Canadá e na maioria dos países com constituições 

modernas. Na jurisprudência dominante americana, a liberdade de expressão, 
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 ROSENFELD, M, Hate speech in constitutional jurisprudence: a comparative analysis, in Working 

Paper Series 41/11, 2001, p. 41, disponível em 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=265939, acessado em 15/10/2012 
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 SARMENTO, D, A liberdade de expressão e o problema do Hate Speech, in Revista do Direito do 

Estado, Ed. Renovar, v.1, nº 4, 2066, p. 57. 
36

 LIMA, L, Criminalizar discurso do ódio não fere a Constituição, disponível em 

http://www.conjur.com.br/2013-mar-07/larissa-lima-criminalizar-discurso-odio-nao-fere-liberdade-

expressao, acessado em 13/10/2013. 
37

 MEYER-PFLUG, S.R, Liberdade de expressão e discurso de ódio, op. cit. p. 24.  
38

 BRUGGER, W. Proibição ou proteção do discurso do ódio? Algumas observações sobre o direito 

alemão e o americano. Op. Cit., p. 118. 
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nela incluído o direito de expressar mensagens de ódio, é um direito 

prioritário que normalmente prevalece sobre interesses contrapostos de 

dignidade, honra, civilidade e igualdade. Nos Estados Unidos, o discurso do 

ódio é visto integralmente como uma forma de discurso, e não de conduta, 

apesar do fato de que tal discurso possa ser verdadeiramente doloroso para 

outros. O direito internacional e a maioria dos ordenamentos jurídicos não-

americanos atribuem maior proteção à dignidade, honra e igualdade dos 

destinatários do discurso do ódio.  

 

Este mesmo autor, por sinal, ao contrário da grande maioria dos estudiosos sobre 

o tema, aponta como motivo da diferença não o histórico dos principais países que 

discordam (Estados Unidos e Alemanha), mas sim a estrutura topográfica 

constitucional, dizendo que
39

:  

 

Um motivo para essa divergência baseia-se na diferença dos textos das 

constituições das duas nações. Nos Estados Unidos, a liberdade de expressão 

é o primeiro direito elencado na Declaração de Direitos, enquanto, na 

Alemanha, está prevista no art. 5º da Constituição alemã (...)  

 

A contraposição de opiniões mencionada acima foi lembrada recentemente pelo 

Ministro Gilmar Mendes, no Caso da Lei de Imprensa, em que, curiosamente, utilizou 

lições retiradas da doutrina americana, mais permissiva à liberdade de expressão, para 

fundamentar a possibilidade de restrição mais ampla no caso brasileiro – um 

contrassenso metodológico.  

Em qualquer caso, entende-se que a dignidade da pessoa humana é afrontada 

pelos discursos de ódio, e a divergência se situa no campo dos efeitos decorrentes desse 

afronte.  

Mesmo no sistema americano é possível perceber que a liberdade de expressão 

encontra limitação
40

, afinal nenhuma liberdade pública é ilimitada
41

, até mesmo porque 

o caráter absoluto de tal direito implicaria violação de outros direitos igualmente 

assegurados pelo sistema constitucional.
42

 

No entanto, o que não parece ainda consolidado, no Brasil, é o grau de restrição 
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 BRUGGER, W. Proibição ou proteção do discurso do ódio? Algumas observações sobre o direito 

alemão e o americano. Op. Cit., p. 123. 
40

 SARMENTO, D, A liberdade de expressão e o problema do Hate Speech. Op. cit. p. 61. 
41

 DA SILVA, M.S.L, Um silêncio incômodo – crítica à incriminação do discurso de ódio, in Revista da 

Faculdade de Direito da UFMG, Ed. Nova Fase, nº 52, jan/jun 2008,  p. 168.   
42

 MEYER-PFLUG, S.R, Liberdade de expressão e discurso de ódio, op. cit. p. 82. 
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que deve ser adotado, ou mesmo se deve, de fato, haver restrição próxima de absoluta a 

tal direito dentro da sistemática jurídica brasileira atual – falando especificamente do 

“direito” a verbalizar discursos de ódio, para que fique claro.  

GOMES DA SILVA e SFOGGIA já apontam o tema deste trabalho como um dos 

mais intrincados, palpitantes e atuais da realidade social e jurídica. Ante a existência do 

tipo penal previsto no artigo 20 da Lei nº 7.716/89, absolutamente compatível com o 

regime constitucional, é de se perguntar até que ponto, em que circunstâncias e a partir 

de que parâmetros pode-se concluir que estes ou aqueles programas ou publicações 

“praticaram, induziram ou incitaram a discriminação ou preconceito de raça, cor, 

religião, etnia ou procedência nacional”.
43

 

Não há dúvida de que a liberdade de expressão não é direito absoluto dentro do 

ordenamento nacional. Ou de qualquer ordenamento jurídico de que se tenha 

conhecimento.  

Porém, o nó górdio na interpretação da tutela jurídica a respeito dos limites da 

liberdade de expressão e dos discursos de ódio reside em saber responder, com 

segurança, quais são as condutas humanas que podem e devem ser censuradas pela lei, 

qual deve ser a natureza adequada da lei restritiva (civil, penal, administrativa), qual o 

limite objetivo e não falacioso à liberdade de expressão, e quando a expressão do pensar 

atinge a dignidade da pessoa humana para além dos direitos da personalidade comuns 

(honra, imagem). O que se quer dizer é que a necessidade de segurança jurídica exige, 

especialmente no campo do Direito Penal, que haja parâmetros claros de quando uma 

“prática” será censurada, e quais serão os mecanismos desta censura.  

É certo que as limitações ao exercício deste direito não podem chegar ao ponto 
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 DA SILVA, E. G., SFOGGIA, I. O crime de racismo na legislação penal brasileira: passado, presente 

e futuro, op. cit. Os autores fazem referência à publicação do jornal Folha de São Paulo, no Caderno 
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lançamento, nos Estados Unidos, em outubro de 1994, do livro “The Bell Curve”, do sociólogo Charles 

Murray e do psicólogo Richard Herstein, cuja conclusão seria de que, em média, asiáticos e brancos tem 

QI superior ao dos negros e que isso se deve a fatores genéticos, pois as diferenças se mantém mesmo em 

condições de igualdade socioeconômicas, o que teria provocado a acusação aos autores do livro de 

neonazistas. Noticiou-se, a respeito do caso da telenovela, que diversos representantes do movimento 

negro teriam manifestado repúdio ao conteúdo (p. ex. Instituto de Pesquisa da Cultura Negra, Pastoral do 

Negro), e que o Procurador da Regional da República, Ricardo Santos Portugal, teria determinado à 

Polícia Federal a abertura de inquérito contra os responsáveis da novela, com base justamente no artigo 

20 da Lei nº 7.716/89.  
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de violar seu núcleo
44

, a essência deste direito, porém não resta claro qual é 

precisamente este núcleo, e muito menos quando uma limitação lhe atinge.  

O que se pretende criticar, oportunamente, é que o exercício interpretativo 

adotado pelo Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, no caso Ellwanger, foi além 

daquilo que a Constituição lhe asseguraria, afinal acabou-se por restringir os limites de 

um direito (expressão) em medida muito maior do que lhe permite o texto 

constitucional, e por meio de um mecanismo (lei penal) tampouco obrigatório ou 

permitido pela verdadeira norma que emana do Texto.  

Em se tratando de tutela penal sobre o uso ou abuso deste direito, então, os 

limites da punição estatal ainda restam obnubilados – importante destacar sempre este 

ponto, pois, ao menos no âmbito de nossa Suprema Corte, a questão dos discursos de 

ódio não foi analisada sob o prisma do Direito Penal e de seus princípios mais caros, 

como veremos mais adiante.  

Parte-se aqui da premissa de que não existe ainda um padrão universal sobre a 

regulação da liberdade de expressão. Até mesmo a Corte Européia de Direitos Humanos 

já seguiu a linha de proteção dos discursos mais inflamados, no caso Lingens v. Áustria, 

no qual consignou que “a liberdade de expressão é aplicável não apenas para a 

“informação” ou para “idéias” que são favoravelmente recebidas, consideradas 

inofensivas ou objeto de indiferença, mas também para aquelas que ofendem, chocam e 

perturbam”.
45

 

Curioso anotar que tal caso da Corte Européia foi citado pelo Ministro Celso de 

Mello no julgamento do Caso da Lei de Imprensa. 

Não se ignora que a Comissão Europeia de Direitos Humanos, no entanto, já 

proibiu os discursos de ódio a fim de proteger a dignidade humana.
46

 

O que se vê, então, é que não existe um consenso universal sobre o que 
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 RODRIGUES, M.T.M, Liberdade de expressão e liberdade de informação: direitos fundamentais e 
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 No site oficial da Corte Européia de Direitos Humanos: 
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em 15/10/2013. 
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constituiria um discurso ilegal ou ofensivo.
47

 

Se, por um lado, há certo consenso quanto ao conteúdo degradante que o 

discurso de ódio carrega e promove, por outro não há consenso acerca de qual 

tratamento deve ser dado a tais discursos nem sobre a resposta jurídica legítima e 

adequada aos discursos de ódio em Estados Democráticos de Direito.
48

É controvertida a 

maneira pela qual os sistemas jurídicos devem lidar com o discurso de ódio.
49

 

A principal fonte dos problemas nesta seara decorre do fato de que as pessoas 

tendem a tolerar o discurso que lhes agrada, mas não o discurso que desprezam
50

. 

Ocorre que, caso uma lei sustente essa “predileção”, ter-se-ia limitado o debate público, 

dando-se implícita permissão ao governo para decidir qual categoria de discurso seria 

aceitável e qual não seria.
51

  

É necessário, como bem destaca SARMENTO, “evitar que um direito 

fundamental tão importante para a vitalidade da democracia e para a auto-realização 

individual torne-se refém das doutrinas morais majoritárias e das concepções do 

“politicamente correto”, vigentes em cada momento histórico”.
52

  

Neste sentido, SILVA opina que o fato de um discurso ou expressão inspirar 

raiva ou mágoa não deveria constituir razão suficiente para a censura, já que é da 

natureza da discussão pública a possibilidade de que aqueles que dela tomam parte se 

sintam ofendidos, o que não é incomum de ocorrer quando nossa própria visão de 

mundo é atacada ou ridicularizada. Este mesmo autor discorre
53

:  

 

Uma expressão racista é capaz de provocar um intenso e doloroso sofrimento 

emocional nos grupos atingidos por ela (...) contudo, se aceitamos a 

proposição de que a expressão capaz de causar algum tipo de incômodo na 

audiência dá causa à proibição, teríamos que grande parte da dissensão 

política poderia ser censurada, o que faz dessa asserção, pelo menos nesse 

nível de generalidade, um critério inaceitável para a regulação da liberdade 
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de expressão (...) aceitar uma rationale como essa é perigoso para a liberdade 

de expressão porque se sentir ofendido é um efeito frequente e previsível da 

expressão veemente de discordâncias que deve ter seu lugar no debate 

público de temas candentes.  

 

Com efeito, não seria necessário consagrar aos cidadãos a liberdade de 

expressão para o fim de meramente confirmar os interesses da maioria. 
54

 

Curiosamente, no mundo em que vivemos, a regra parece ser justamente esta, a 

de respeitar as diferenças dos iguais, o que evidentemente é perigoso, afinal 

totalitarismos não se fazem apenas por meio do governo central, mas mediante a adoção 

irrefletida do discurso central pela maioria.
55

 

A irradiação deste discurso central é que pode ser vista, no final das contas, 

como problema a ser combatido, afinal, quando um grupo de pessoas que se diz 

representante de todo o povo começa a achar que sabe o que é melhor para o todo, o que 

é a felicidade do todo, abre-se espaço para o totalitarismo, e para o fim da liberdade.
56

  

Muito interessante é notar o paradoxo lógico que parece geralmente passar 

despercebido pelo discurso majoritário ou central. Esta incongruência, que já foi 

adjetivada de esquizofrênica
57

, exsurgiria do fato de se defender a maior tolerância com 

aquele que pensa igual, por ser a tolerância inerente ao princípio da dignidade da pessoa 

humana, e, ao mesmo tempo, a intolerância da reprimenda penal ao que pensa 

diferente
58

. É a intolerância contra o intolerante.
59

   

Há um paradoxo, diga-se, pois a maior diversidade de opiniões não vem 

acompanhada, como seria de se esperar, de uma maior tolerância entre as pessoas.
60

Até 

pelo contrário, na sociedade em que se vive, a tensão entre as oposições – que sempre 
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existiu – é cada vez mais evidente. Em parecer, MARTINS, citando Carl Schmitt, ainda 

diz que quanto mais evoluída for a sociedade, tanto mais o brilho da oposição de idéias 

e de pensamentos torna-se nítido.
61

  

Cumpre verificar, na presente obra, então, se existem, e quais são os limites para 

a criminalização do exercício da liberdade de expressão no direito brasileiro em seu 

aspecto mais polêmico, que são os discursos de ódio. 

A preocupação científica tem lugar. É notória a proliferação de movimentos 

sociais, ideológicos e religiosos que pregam, em maior ou menor medida, a intolerância 

a determinado grupo de pessoas. Atualmente, diversos são os motivos que levam ao 

crescimento da massa preconceituosa
62

, desde a aceitação maior a certas doutrinas 

religiosas, até o aumento do fluxo migratório para os grandes centros urbanos.  

Hoje se vivenciam situações complexas relacionadas à liberdade de expressão, 

em que o quadro geral se configura menos por um Governo autoritário e mais por um 

Poder Judiciário buscando fórmulas de equilíbrio entre princípios constitucionais 

colidentes – como veremos, de forma questionável em sua técnica. E a complexidade da 

sociedade tem visceral ligação com o próprio desenvolvimento da comunicação, que é, 

para muitos, como Luhmann, a base do próprio sistema social.
63

 No tempo da ditadura 

militar vivida no país, por exemplo, não existia dúvida sobre o equívoco da censura ao 

direito de expressão; não havia dúvida sobre quem eram os “bons”, que desafiavam o 

regime, e os “maus”, que censuravam e perseguiam os “bons”.
64

  

Alguns casos midiáticos demonstram a persistência do preconceito na sociedade 

atual, como aqueles envolvendo uma estudante de direito que publicou mensagens 

ofensivas em uma rede social
65

, um pastor evangélico protestando contra a sexualidade 

dos homossexuais
66

, ou um governador pedindo vaias a um “crioulo petista”
67

.  
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O debate acerca dos limites da liberdade de expressão é comprovadamente tema 

que vem despertando polêmicas sociais e divergências ideológicas.  

Há, por exemplo, recente e caloroso debate entre escritores e famosas 

personalidades que não pretendem ter sua vida privada exposta em biografias não 

autorizadas. Também causou furor nacional a prisão de jovens que protestaram 

vigorosamente em culto evangélico por causa da agenda política do deputado Marco 

Feliciano.
68

  

Não são desconhecidas também outras formas de preconceito mais notórias em 

âmbito internacional, como o preconceito nacional e o preconceito de classe.
69

 

Não se ignoram, tampouco, importantes casos internacionais que suscitaram o 

debate a respeito do preconceito e do direito ao ódio, e os efeitos que a ausência de 

freios à liberdade de expressão possa ter na vida em sociedade
70

- havendo quem 

sustente que os discursos de ódio representam um risco de empreitada suicida da 

democracia.
71

 

O tema ganhou ainda mais relevância diante de recentes julgamentos conduzidos 

em outros países, que ganharam repercussão internacional. Apenas à guisa de exemplo, 

o limite entre a liberdade de expressão, manifestado por discursos de ódio e o direito 

penal foi objeto de decisões muito recentes tanto da Corte Superior canadense
72

, quanto 

do Supremo Tribunal norte-americano
73

. 

Independentemente da origem do preconceito – localizado por diversos autores 

na ignorância, falta de informação ou temor do desconhecido
74

-, o fato de se ver cada 

vez mais arraigados alguns valores preconceituosos na sociedade e o crescimento da 
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prática de delitos motivados pelo preconceito e pela discriminação faz com que exista 

um motivo prático para a preocupação com a tutela penal dos discursos de ódio.  

Não existe consenso a respeito do assunto no Brasil, onde, mesmo com um 

julgamento conhecido do Supremo Tribunal Federal, o debate ainda encontra eco, e 

várias obras, em tese discriminatórias, continuam a ser vendidas.
75

   

Sem prejuízo, o estudo científico dos discursos de ódio ainda é incipiente na 

doutrina brasileira, especialmente quando em comparação com a produção norte-

americana, até mesmo em razão da relevância histórica deste objeto de estudos nos dois 

países.  

O estudo do tema sob o ponto de vista jurídico pode ser adjetivado como 

embrionário
76

. 

Nota-se que o aludido tema já foi objeto de estudos aprofundados tanto do ponto 

de vista do direito constitucional, quanto do ponto de vista do direito internacional. 

Falta-lhe uma apreciação mais detida por parte da doutrina penal, que na atualidade vem 

sendo insistentemente chamada a se manifestar em função da criticável política criminal 

programática que vem se consolidando na legislação penal.  

O destaque para este ponto é muito importante, especialmente porque, quando 

levada o conhecido caso paradigmático Ellwanger ao Supremo Tribunal Federal, não 

houve efetivamente avaliação dos efeitos da decisão especificamente no que diz respeito 

ao Direito Penal e seus princípios.  

Desde a decisão do Supremo Tribunal Federal no Caso Ellwanger, percebe-se 

uma crescente corrente doutrinária a defender o cerceamento da liberdade de expressão 

quando se fala dos discursos de ódio.  

Em princípio, portanto parece haver base doutrinária suficiente para a total 

proibição dos discursos de ódio, pelo menos em relação às expressões de intolerância 

racial.
77

 

Para o Supremo Tribunal Federal, a liberdade de expressão não contemplaria, em 

seu suporte fático, a incitação ao racismo, o que permitiria concluir que o Tribunal, com 

base na teoria interna, haveria reduzido, ex ante, o arco no qual se dilata este direito, 

sendo que o discurso de ódio seria pré-excluído das liberdades comunicativas, incluídas 
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aí a edição de livros, publicação de artigos, produção de filmes, peças de teatro ou 

programas de televisão.
78

  

Entretanto, pouco se discutiu, ainda, sobre a possibilidade de lidar com o 

exercício da liberdade de expressão de outra maneira, de forma a evitar que se combata 

a intolerância dos discursos odiosos com a intolerância da proibição, o que 

inevitavelmente gerará ainda mais intolerância.
79

 

Perfeita, neste diapasão, é a síntese de BOBBIO: “Somente uma liberdade em 

perigo é capaz de se renovar. Uma liberdade incapaz de se renovar transforma-se, mais 

cedo ou mais tarde, numa nova escravidão”.
80

 

Desperta muita curiosidade, neste aspecto, perceber que existe um abismo entre 

as conclusões norte-americanas e as conclusões brasileiras a respeito da permissividade 

aos discursos de ódio.  

Mais curioso ainda é constatar que as conclusões tão díspares se fazem com base 

nos mesmos princípios constitucionais (liberdade de expressão, dignidade, não 

discriminação, etc.), e nos mesmos textos de tratados internacionais. Vê-se no próprio 

Supremo Tribunal Federal, reiteradamente, decisões fundamentadas em ensinamentos 

norte-americanos que deveriam conduzir a conclusões diametralmente opostas àquelas 

que são adotadas ao final dos julgamentos. 

Envolto em toda esta polêmica, resta de suma importância encontrar o espaço 

que deve ser reservado ao direito penal. Como se explica mais adiante, há uma crítica 

significativa ao argumento de que o Direito Penal poderia ser utilizado como 

instrumento de combate à lamentável proliferação do preconceito, como tem se visto na 

atualidade. Para muitos, o Direito Penal seria um instrumento inócuo para lidar com o 

difuso e inconsciente problema do racismo
81

, por exemplo.  

É evidente que o território da liberdade de expressão é vizinho do território 

tenebroso da injúria, da difamação, da ameaça e do racismo. Aparentemente, porém, 

ninguém sabe exatamente onde fica a fronteira entre um e outro.
82
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3. PANORAMA DA LEGISLAÇÃO PENAL SOBRE RACISMO E 

PRECONCEITO NO BRASIL  

 

Como alerta GUIMARÃES, a sociedade brasileira se imagina numa democracia 

racial, que seria, inclusive, motivo de orgulho nacional. A equivocada suposição, 

segundo tal autor, teria origem no legado histórico do país, que desde a abolição da 

escravidão, em 1888, não experimentou segregação do ponto de vista formal, nem 

conflitos raciais.
83

  

Nesse sentido, constatação acima parece divergir do que se esperaria de um país 

fortemente marcado por sua herança escravocrata. Um país que foi o principal 

destinatário do comércio internacional de escravos africanos entre os séculos XVI e 

XIX, e o último entre os países da América a abolir o regime escravocrata.
84

  

Desde o final da substituição da ordem escravocrata por outra ordem 

hierárquica, no entanto, a “cor” passou a denotar uma marca de origem
85

, seja dos 

colonizadores europeus “puros”, seja dos escravos subjugados sistematicamente no 

período que antecedeu a república.  

A pigmentação da pele, portanto, passou a ser elemento identificador do status 

social das pessoas na sociedade brasileira, repetindo, inevitavelmente, a hierarquização 

de acordo com um padrão que decorreu de um ordenamento social fundado na 

escravidão que perdurou por quase três séculos. Formalmente, teve-se a igualdade dos 

homens; materialmente, persistiu a escancarada divisão populacional.  

O resultado direto deste caminhar histórico é que o preconceito e a efetiva 

discriminação que antes eram destinados aos negros, especialmente aos de origem 

africana, passou a ser direcionado difusamente a todos aqueles cujo padrão de 

pigmentação da pele não alcançasse, dentro do espectro de coloração, aquele padrão 

atribuído originalmente ao patrícios colonizadores.  

Portanto, como leciona o já citado GUIMARÃES sobre a persistência do 

preconceito no Brasil
86

:  
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A ordem hierárquica sobre a qual se fundou a sociedade escravocrata no 

Brasil não foi inteiramente rompida, nem com a Abolição, nem com a 

República, nem com a restauração democrática do pós-guerra, tampouco com 

a Nova República. Esta ordem tem se mantido, na vida cotidiana, por normas 

e leis baseadas numa suposta igualdade entre os indivíduos, igualdade que, de 

fato, nunca se permitiu existisse.    

 

O mito democracia racial, que teve o mérito de fortalecer a ideia de igualdade 

em um período em que se ventilavam ideias da existência de um “racismo científico”, 

acabou por tornar invisíveis as relações de poder entre negros e brancos, principalmente. 

Assim, naturalizou-se a ideia de espaços comuns aos brancos, e espaços comuns aos 

negros.
87

  

O movimento e a concepção de Estado, neste ínterim, e em especial no período 

médio do Século XX, foi se alterando, vezes por movimentos lentos e graduais, vezes 

por meio de verdadeiras revoluções. No Brasil, o que se viu, foi o passar de um Estado 

concebido com propósitos exclusivamente liberais, para um Estado Social, ou um 

Estado de bem-estar social.  

De acordo com este conceito, o Estado deixa de ser um ente inerte, cujo objetivo 

primordial seria atual apenas em loci de falha da atividade individual e privada, e passa 

a ser visto como um agente de promoção social, de fomento de valores e garantidor de 

igualdade entre os cidadãos.  

É dentro deste contexto, e em resposta aos anseios de considerável comunidade 

nacional e internacional (no final dos anos 1940 e início dos 1950, anos do pós-guerra, a 

ideia de democracia contrapunha-se ao nazismo e ao totalitarismo, e “o mundo se unia 

na rejeição à noção de “raça”)
88

 que surgem os primeiros diplomas normativos pátrios 

que combatem criminalmente o racismo e o preconceito – mais especificamente a Lei 

Afonso Arinos (Lei nº 1.390/51), marco normativo que representou a primeira vez em 

que o preconceito foi objeto de penalização no país por meio de lei específica.
89

  

Referida Lei seguiu movimento colocado em andamento pela Assembleia 
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Constituinte de 1946, na qual já houvera debate específico sobre o preconceito de raça e 

antissemita (que ainda não era considerado racista). GRIN e MAIO descrevem o 

contexto da criação da lei criminal, lembrando pretensão maior do movimento negro
90

:  

 

O Projeto de Lei nº 562, de 1950, posteriormente denominado lei Afonso 

Arinos, é um desdobramento dos debates constituintes já iniciados em 1946. 

Há passagens nos Anais da Assembleia Constituinte de 1946 cujos discursos 

versam particularmente sobre dois temas: o racismo contra o negro e o 

antissemitismo, sobretudo tratando-se de contexto imediatamente posterior à 

guerra (...) O movimento negro buscou, não obstante, uma tipificação mais 

precisa do preconceito ao sugerir que o racismo era um crime de lesa-pátria, 

ou seja, um crime contra a soberania nacional, ademais de ser um crime de 

lesa-humanidade. Consideravam, portanto, a questão legítima para ser 

adotada na Constituição brasileira. Será, portanto, por meio do senador 

Hamilton Nogueira (UDN-DF) que o tema do racismo irá adquirir contornos 

políticos mais nítidos. Nos anais da Constituinte é possível observar em 

diversas ocasiões o debate sobre problemas étnicos, sobre preconceito de raça 

no Brasil, sobre antissemitismo, sobre associações afro-brasileiras, sobre 

punição legal a qualquer tipo de privilégio com base em raça ou em religião, 

sobre mescla de diferentes raças, sobre o racismo. Enfim, uma gama de 

questões que antecipam, por assim dizer, o tema que está no âmago da lei 

Afonso Arinos, ou seja, a discriminação racial como contravenção penal. 

Tratava-se, ademais, de uma cruzada moral, e o tema do preconceito racial se 

insinuava aí 

 

Os mesmos autores continuam, explicando que a vontade do autor do projeto de 

Lei seria transformar em resultado político o que a ciência já vinha demonstrando, como 

forma de educação moral, constrangimento ao brasileiro em relação a racismo, e 

transformação da mentalidade racista que predominava no país. Veja-se
91

:  

 

Como o próprio autor diz na Justificação do projeto de lei: No Brasil, 

cientistas e escritores eminentes têm contribuído para o esclarecimento, em 

plano mundial, dos erros e injustiças decorrentes dos preconceitos de raça. 

Povo em grande parte mestiço, país de imigração, onde, além do mais, ainda 

existem silvícolas, é natural que os estudos de Antropologia Cultural e de 
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Sociologia Racial se tenham desenvolvido consideravelmente. Urge, porém, 

que o Poder Legislativo adote as medidas convenientes para que as 

conclusões científicas tenham adequada aplicação na política do governo. 

Adiante, Arinos declara: nesses termos é que propomos a adoção do projeto, 

para que a lei dele decorrente sirva como instrumento de transformação da 

mentalidade racista que se denuncia entre nós, principalmente nas altas 

esferas sociais e governativas do país, com seguras e graves consequências 

para a paz futura. Para Arinos, portanto, há uma fortuna crítica sobre a 

questão racial no Brasil que merece ser incorporada pela dinâmica da política 

formal, mais especificamente pelo Poder Legislativo, como condição 

inescapável para a transformação da mentalidade racista em curso no país. O 

Legislativo, com grande poder de agenda nessa conjuntura, será capaz de 

reabilitar o lugar moral do tema, esvaziando amplamente sua trajetória de 

crescente politização. Para Arinos, trata-se da necessidade de se elaborar uma 

pedagogia moral capaz de mobilizar o constrangimento do brasileiro em 

relação à discriminação racial seja como ideia, seja como ação. 

 

Evidente que entre tal marco normativo e os dias atuais houve sensível evolução 

das políticas públicas tendentes a reduzir desigualdades sociais e raciais, e reprimir 

condutas tendentes a amplificar o preconceito, seja por conta de raça, cor, ou religião, 

por exemplo.  

Hoje, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 3º, inciso IV, dispõe que é 

objetivo fundamental da República Federativa do Brasil promover o bem de todos, sem 

preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer formas de discriminação. 

Justamente por este motivo é que, no artigo 5º, incisos XLI e XLII da Carta Magna 

existe a previsão de que a lei punirá a discriminação e o racismo (prática esta 

criminalizada, imprescritível, sujeita a reclusão e insuscetível de fiança).  

CICONELLO explica a importância da Constituição cidadã no combate ao 

preconceito, especialmente do ponto de vista dos movimentos negros
92

:  

 

O ano de 1988 é um marco no processo de redemocratização do Brasil, com a 

promulgação da Constituição Federal, a chamada Constituição cidadã, depois 

de dois anos de intensos debates que contaram com a participação de 

inúmeras organizações e movimentos sociais. No tocante a questão racial, é a 

primeira vez que o Estado brasileiro reconhece a existência do racismo e 
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toma algumas medidas concretas para enfrentá-lo, nos âmbitos dos princípios 

(igualdade de direitos), da legislação penal (com a criminalização das 

práticas de racismo) e da cultura (com o reconhecimento da influência negra 

na formação do Brasil) (...) Para o movimento negro, esse foi o momento da 

denúncia do racismo e da criminalização (muito embora poucas ações 

judiciais e raras condenações tenham acontecido). Esse também foi o 

momento da resignificação do “ser negro”, da exaltação da negritude, da 

cultura e da história da população negra. 

 

A previsão constitucional respondeu à demanda dos grupos sociais negros 

organizados, que passaram a requerer a criminalização de condutas racistas e a 

impossibilidade de pagamento de fianças e de prescrição dos crimes originados no 

preconceito, ou seja, o endurecimento do tratamento destes casos pelo Poder 

Judiciário.
93

  

A repressão criminal à manifestação discriminatória surgiu como uma 

reivindicação dos grupos que sofrem com a discriminação, como uma forma de 

contrapeso à atuação da mensagem de ódio.
94

 

No Brasil, até por conta do histórico escravocrata do país, foi decisivo o papel 

do movimento negro para o resultado normativo que se tem na atualidade. 

CICONELLO descreve essa importância
95

:  

 

O movimento negro é um dos mais antigos do Brasil. No período em que 

ainda vigorava a escravidão, muitos são os relatos históricos de episódios de 

resistência liderados por escravos nos séculos XVII, XVIII e XIX. Um dos 

exemplos mais conhecidos é o dos quilombos, comunidades rurais formadas 

por negros/as fugidos. Essas comunidades existem até hoje e, a partir da 

Constituição de 1988, foi-lhes assegurado o direito a propriedade definitiva 

da terra. O movimento abolicionista do século XIX, que lutava pelo fim da 

escravidão, foi também um exemplo da luta histórica da população negra por 

sua emancipação. Em 1931, como uma reação ao completo descaso e 

exclusão a que foi relegada a população negra após o fim da escravidão surge 

a Frente Negra Brasileira. Estima-se que a Frente chegou a reunir mais de 

100.000 filiados. Foi o primeiro grande movimento político organizado da 
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população negra, tendo sofrido muitas perseguições e sendo fechado, em 

1937, por advento do regime político autoritário estabelecido no Brasil pelo 

chamando Estado Novo (...) O ano de 1988 foi fundamental na história 

contemporânea brasileira, marcando o restabelecimento do Estado 

Democrático de Direito – com a promulgação da nova Constituição Federal – 

e, conseqüentemente, a igualdade de direitos e a criminalização do racismo 

 

A resposta penal a incidentes envolvendo a discriminação teria um papel crucial 

na extensão da confiança que as minorias étnicas, entre outras, depositariam no sistema 

de justiça criminal. 
96

 

Em tese, por mais que tentassem resistir, os grupos sujeitos às mensagens de 

ódio acabariam por interiorizar a mensagem em seus inconscientes, incorporando um 

sentimento de baixa autoestima, resultando, por fim, em seu desapoderamento
97

, e, 

possivelmente, no revide violento ou no silêncio humilhado.
98

 

Neste cenário, o que se verifica de pronto é que a Constituição Federal fez uma 

escolha político-jurídica ao determinar sanção criminal ao crime de racismo, por meio 

do que se intitula indicação constitucional de incriminação, ou cláusula expressa de 

penalização.  

Em suma, o que se fez foi indicar um valor juridicamente precioso, eleger a via 

de repressão a ser aplicada (ex: direito penal), e proibir a legalização expressa ou 

mesmo a regulação jurídica das condutas contra as quais a Constituição manda instituir 

penas criminais.
99

Esta questão será explorada de forma mais aprofundada em outro 

capítulo desta obra.  

Significativa parcela da doutrina nacional indica que tal eleição constitucional 

não fere, de forma alguma, os princípios constitucionais de liberdade de expressão e 

manifestação do pensamento.
100

 

Não bastasse a previsão constitucional do artigo 5º, o Brasil incluiu o repúdio ao 

terrorismo e ao racismo também como um dos princípios que regem suas relações 

internacionais, e é signatário da Convenção Para Eliminação de Todas as Formas de 
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Discriminação Racial, de 1965, o que legitimaria, sob o prisma constitucional, aquelas 

disposições penais previstas nos dias atuais.
101

 

O pedido de criminalização fortaleceu-se com o consenso entre os grupos negros 

organizados, diante do diagnóstico de que a Lei Afonso Arinos (Lei nº 1.390/51)
102

, que 

previa o preconceito de raça ou cor como contravenção penal, fora ineficaz, 

especialmente por ter sido mal redigida (limitando-se a descrever os casos de 

discriminação), e por favorecer a impunidade de crimes de tal natureza ao manter as 

condutas previstas com o status de contravenção.
103

 

Em seus quase trinta e oito anos de existência, a Lei foi praticamente letra morta, 

e sua aplicabilidade foi prejudicada não pela inexistência de casos de racismo ou de 

denúncias, mas, sobretudo, pelas imperfeições técnicas que apresentava.  

AUGUSTO e MARTA, citando estudo desenvolvido pela filósofa Sueli 

Carneiro, que coordenou a ONG Geledés – Instituto da Mulher Negra, resumem a 

frustração trazida pela referida Lei
104

:  

 

(...) a Lei n. 1.390, de 03/ 07/1951 – Lei Afonso Arinos – foi a única lei 

existente no ordenamento jurídico brasileiro até 1988, e tratava o racismo 

como contravenção penal, sendo a multa aplicada para reparar o dano 

equivalente hoje a nada mais que R$0,50. A autora citada advertiu que, 

mesmo com a abertura da nova Carta da República para editar normas, como 

a Lei n. 7.716/89, que coíbam o racismo e as desigualdades, isso não foi 

suficiente no plano da concretização porque existe no âmbito jurídico enorme 

dificuldade na configuração (tipificação) do crime de racismo e, 

consequentemente, na aplicação da sanção cabível. De acordo com a referida 

filósofa, nos 40 anos de vigência da Lei Afonso Arinos, “raríssimas vezes 

algum caso de discriminação racial foi objeto de ação penal e deles só nos foi 

possível encontrar dois casos nos arquivos pesquisados”42. A conduta racista 
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era tratada pelo Judiciário como ações isoladas, sem o vislumbre da dimensão 

coletiva de tal violação (...)  

 

Como exemplo da má redação, costuma-se citar a equivocada taxatividade sobre 

os locais em que o tipo penal incidiria (em prédios residenciais, por exemplo, a 

discriminação seria atípica, porque ausente o elemento do tipo “estabelecimento 

comercial”)
105

, e a inexistência de previsão de condutas mais comuns na ofensa de 

cunho racial, como a injúria.
106

  

PRETES ainda destaca que a Lei recebeu diversas críticas pela falta de rigor das 

sanções, que em nenhum caso ultrapassavam o limite máximo de um ano, e pelo 

excessivo casuísmo das condutas descritas, que acabavam tornando muitas condutas 

discriminatórias atípicas.
107

 

Para dar aplicação ao mandamento da Constituição Federal de 1988, no ano 

seguinte foi editada a Lei nº 7.716/89, conhecida como “Lei Caó”
108

, que, a reboque do 

que previa a Constituição Federal, previu inicialmente a punição apenas para os crimes 

resultantes de discriminação ou preconceito de raça ou de cor – a configuração atual do 

tipo penal, que abarca o preconceito ou discriminação por etnia, religião ou procedência 

nacional, foi estabelecida apenas no ano de 1997, com a edição da Lei nº 9.459/97.
109

  

Vale anotar também que antes, o crime só ocorria se operado através dos meios 

de comunicação social ou por intermédio de qualquer publicação, e, atualmente, a Lei é 

elástica, e o crime concretiza-se independentemente do meio ou do veículo, amplitude 

esta que é mais consentânea com a natureza do bem jurídico tutelado.
110

 

Em síntese, e sem prejuízo da essencial e prévia interpretação constitucional da 

matéria, a análise dogmática sobre os discursos de ódio recai sobre os artigos 1º e 20 – 
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com seus parágrafos – da Lei nº 7.716/89 (já alterada pela Lei nº 9.459/97), que 

introduziu no ordenamento jurídico a previsão aberta de reclusão para quem praticar, 

induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou 

procedência nacional.  
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4. A VISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE OS 

DISCURSOS DE ÓDIO (CASO ELLWANGER) E ANÁLISE DE 

CASOS MAIS RECENTES DA SUPREMA CORTE SOBRE A 

LIBERDADE DE EXPRESSÃO – CASO DA LEI DE IMPRENSA E 

CASO DOS HUMORISTAS 

 

Como dito acima, por ocasião do julgamento histórico no Habeas Corpus nº 

82.424/RS, o Supremo Tribunal Federal lidou com o tema dos discursos de ódio de 

maneira ampla. Entre as principais conclusões a que chegou o Tribunal, está a adoção 

do termo “raça” em sentido amplo, e, principalmente ao que interessa neste momento, a 

visão de que a veiculação de idéias odiosas e preconceituosas constitui circunstância 

suficiente a caracterizar o crime de racismo.  

A despeito das respeitáveis opiniões expostas pelos Ministros que participaram 

daquele julgamento, deve-se desde já registrar não apenas a crítica ao método 

interpretativo adotado, que culminou em inadequada extensão do tipo penal de racismo 

para abarcar a expressão de pensamentos preconceituosos, mas também o otimismo que 

decorre da verificação dos julgamentos mais recentes a respeito da liberdade de 

expressão.  

Isto porque, se por um lado, no Caso Ellwanger o Supremo Tribunal Federal 

transpareceu e consagrou entendimento de que é possível restrição ampla sobre o 

exercício da liberdade de expressão, nos casos julgados mais recentemente (Caso da Lei 

de Imprensa e Caso dos Humoristas), a Corte parece ao menos questionar os modelos 

interpretativos que levaram à sedimentação de que a veiculação de idéias desagradáveis 

merece ampla proibição, especialmente por meio da tutela penal.  

É verdade que, quando os Ministros se manifestaram nestes casos mais recentes, 

deixaram transparecer que a dignidade da pessoa humana, reiteradamente utilizada 

como bem jurídico a ser tutelado no caso da criminalização dos discursos de ódio, 

prevaleceria no juízo de ponderação sobre a liberdade de expressão – por exemplo, o 

Ministro Joaquim Barbosa, no caso da Lei de Imprensa.  

No entanto, são cada vez mais comuns as citações a autores de origem norte-

americana no curso dos debates a respeito da liberdade de expressão, o que claramente 

demonstra que alguns dos Ministros brasileiros utilizam as mesmas premissas da liberal 

Suprema Corte dos Estados Unidos, porém concluem de forma diversa – o que se vê, 
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por exemplo, no voto do Ministro Celso de Mello no caso da Lei de Imprensa.  

Não obstante, são cabíveis diversas críticas ao próprio julgamento do Supremo 

Tribunal Federal no Caso Ellwanger. À guisa de exemplo, vale anotar a indiferença à 

análise de sensível conceituação dos discursos de ódio, vezes tido como manifestação 

de idéias preconceituosas, vezes tido como incitação à prática do preconceito.  

O objetivo, neste capítulo do trabalho, então, é analisar os casos da Lei de 

Imprensa e dos Humoristas, recentemente julgados pelo Supremo Tribunal Federal, para 

então passar a uma releitura do caso Ellwanger.    

Os dois primeiros casos são trazidos à presente dissertação por terem tratado 

especificamente e de forma direta sobre o exercício do direito de livre expressão e seus 

limites, expondo novas considerações do Tribunal a respeito desta fundamental 

liberdade.  

A análise destes dois casos se mostrou especialmente importante, pois, como 

dito, já há posição que defende a aparição de contradição entre a atividade interpretativa 

desenvolvida pelo Tribunal nestas ocasiões e a fundamentação exposta pelo Supremo 

Tribunal Federal no caso Ellwanger, já que, apesar de terem discutido o humorismo na 

atividade comunicativa durante o período eleitoral e a recepção da Lei de Imprensa 

como um todo, e não os discursos de ódio em si, se o “modelo mental” da ADPF 130 e 

da ADI 4451 prevalecer (primazia da liberdade de expressão e submissão aos efeitos 

cíveis por seus excessos) em casos de discurso do ódio, seria possível dizer, em último 

caso, que poderia haver contradição com as conclusões antes adotadas pela Corte. 

 

4.1 Caso da Lei de Imprensa  

 

O Caso da Lei de Imprensa talvez tenha sido o caso emblemático a respeito da 

liberdade de expressão na última década, apesar de, em tese, versar de forma direta 

apenas sobre a liberdade de imprensa.  

Tratou-se, em síntese, da Argüição de Descumprimento de Preceito Fundamental 

(ADPF) 130, proposta contra dispositivos da Lei nº 5.250/1967, autorreferida como 

“Lei de Imprensa”, que, ao final, foi julgada totalmente procedente, para declarar não 

recepcionado pela Constituição Federal de 1988 todo o conjunto de dispositivos da 

aludida Lei.  

Diversos dos apontamentos feitos pelos Ministros que julgaram o caso dizem 

respeito a aspectos técnicos da lei (direito de resposta, preservação do direito de 
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reparação, possibilidade de regulamentação da imprensa por meio de lei ordinária), no 

entanto, há passagens muito relevantes ao tema da liberdade de expressão, inclusive no 

que toca os discursos de ódio, que tornam a análise do caso necessária. Vale citar, por 

exemplo, a utilização da doutrina e jurisprudência norte-americana por parte do 

Ministro Gilmar Mendes, que parte das mesmas lições e premissas (mercado livre de 

idéias, perigo atual e evidente), para adotar conclusão distinta ao cenário normativo 

brasileiro.  

Sem prejuízo às importantes lições tiradas do precedente judicial, a análise que 

importa fazer diz respeito ao que foi dito sobre as questões sensíveis à liberdade de 

expressão na oportunidade, apontando as principais preocupações e ideias expostas pelo 

Supremo sobre o tema.  

 

4.1.1 Voto do Ministro Carlos Ayres Britto  

 

 O Ministro Ayres Britto, ao conduzir seu voto, desde cedo deixar clara sua 

opinião no sentido de que, em matéria de imprensa, não há espaço para o meio termo ou 

a contemporização, pois ou ela é inteiramente livre, ou dela já não se pode cogitar senão 

como jogo de aparência jurídica. Isto porque, em seu sentir, a livre circulação de idéias 

no mundo é “tão necessária quanto o desembaraçado fluir do sangue pelas nossas veias 

e o desobstruído percurso do ar pelos nossos pulmões e vias aéreas”.  

A preocupação é relevante, especialmente quando se nota, mais à frente, a 

adoção de construções científicas que embasam pensamento liberal que, em tese, 

serviria de abrigo para decisão que desse “mais” plenitude à liberdade de expressão, 

mas que acaba por vir consagrar, em sentido contrário, a preponderância de outros bens 

e valores socialmente relevantes.  

Segundo o Ministro, a opção de nossa Constituição foi clara, para consagrar que 

a plenitude da liberdade de imprensa compensa, e muito, as quedas causadas por 

profissionais que se guiam por práticas censuráveis.  

Curiosa anotação feita por este Ministro diz respeito aos escandalosos tablóides 

ingleses, que por conta da perda de leitores, mudam sua linha sensacionalista de 

orientação porque, no regime de liberdade, o cidadão “passa a não comprar porcaria”. 

Citando livremente Tocqueville, o Ministro afirma que, numa democracia, o modo mais 

eficaz de se combater os excessos de liberdade é com mais liberdade ainda.  

Porém, de forma não explicada suficientemente, Ayres Britto, visualizando uma 
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relação umbilical entre a democracia e a imprensa, diz que esta passa a desfrutar de uma 

liberdade de atuação ainda maior que a liberdade de pensamento e de expressão dos 

indivíduos em si mesmos considerados.  

Diz-se não suficientemente explicada porque o mesmo Ministro, na sequência de 

seu voto, afirma que a Constituição, quando proclama que “é livre a manifestação do 

pensamento” (artigo 5º inciso IV), fá-lo a título de outorga de um direito individual que 

se impôs como conatural à espécie humana. Em outras palavras, para o Ministro 

Relator, sem o direito de livre manifestação do pensamento, o indivíduo se fragmentaria 

em sua incomparável dignidade. Reitere-se: sob esta ótica, a liberdade de expressão 

seria parte indissociável do núcleo da dignidade da pessoa humana.  

É deveras importante esta anotação, que inaugura, mesmo que timidamente, uma 

visão segundo a qual o direito de se expressar é fragmento indissociável da dignidade da 

pessoa humana.  

Evidentemente, a liberdade sobre a qual está a tratar o Relator não pode ser tida 

como ilimitada ou despegada de parâmetros. Tais parâmetros, segundo seu 

entendimento, devem ser encontrados apenas na Constituição, e são elencados em seu 

artigo 5º (vedação do anonimato, direito de resposta, direito à indenização por dano 

material ou moral à intimidade, à vida privada, à honra e imagem das pessoas, livre 

exercício de qualquer trabalho, ofício, ou profissão, atendidas as qualificações 

profissionais que a lei estabelecer, e direito ao resguardo do sigilo da fonte de 

informação, quando necessário ao exercício profissional).  

Mais ainda. Ayres Britto afirma categoricamente que há uma necessária 

calibração temporal dos direitos relativos à liberdade de manifestação do pensamento, 

sendo certo que, em um primeiro momento, assegura-se o gozo dos “sobredireitos” de 

personalidade, que são a manifestação do pensamento, a criação, a informação, etc. 

Somente depois é que se passa a cobrar do titular de tais sobre-situações um eventual 

desrespeito a direitos constitucionais alheios, ainda que também densificadores da 

personalidade humana. O que não se pode permitir, em suma, é que o receio ou mesmo 

o temor do abuso seja impeditivo do pleno uso das liberdades de manifestação do 

pensamento e expressão em sentido lato.  

É de se ressaltar que Ayres Britto não afasta a possibilidade de responsabilidade 

penal da pessoa que abusa do seu direito de expressão, quando cabível. No entanto, o 

Ministro é enfático ao afirmar que o possível conteúdo socialmente útil de uma obra 

compensa eventuais excessos de estilo e da própria verve do autor. Isto porque é no 
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desfrute da total liberdade de manifestação do pensamento e de expressão que se pode 

fazer qualquer dogma um problema.  

Versando exclusivamente sobre o tratamento penal da matéria
111

, o Ministro 

afirma que não cabe falar de um de um destacado sistema penal da matéria. Seria, em 

suas palavras, acreditar que a Constituição dá com uma das mãos e toma com a outra; 

um modo desinteligente de se interpretar dispositivos jurídicos, especialmente aqueles 

trazidos pela Constituição.  

O Relator explora um ponto de vista importante, segundo o qual a interação 

entre imprensa e sociedade civil não passa, e não pode passar, pela mediação do Estado. 

O Estado, assim, não pode ser uma ponte em matéria nuclear ou axialmente de 

imprensa. O mesmo, em tese, poderia ser dito da relação entre cidadãos comuns, 

pertencentes a tal sociedade civil: a comunicação entre indivíduos não poderia ser 

mediada pelo Estado naquilo essencialmente pertencente aos sobredireitos de 

personalidade.  

Em raciocínio bem parecido com aquele exposto pelo Ministro Dias Toffoli no 

Caso dos Humoristas, Ayres Brito diz que não dar primazia aos sobredireitos 

fundamentais criaria falsas desculpas, sofismas, alegações meramente retóricas.  

 

4.1.2 Voto do Ministro Menezes Direito  

 

O Ministro Menezes Direito, valendo-se da mais ampla análise de direito 

comparado, expõe sua preocupação também com a técnica da ponderação de princípios, 

deixando claro que, no balanço entre a liberdade de expressão e os direitos da 

personalidade, deve-se considerar que cada qual tem uma característica científica que 

deve ser determinada como pressuposto do equilíbrio a ser mantido na interpretação 

constitucional. Daí conclui dizendo que devem ser respeitados também os direitos do 

indivíduo que digam respeito a seus valores pessoais, que repercutem nos seus 

sentimentos, revelados diante de outros homens.  

Menezes Direito também manifestou sua real preocupação com a estruturação de 

uma definição sobre a liberdade de expressão que não fosse romântica dos ideais de 

liberdade e democracia política, mas sim concreta, para que se sedimente como entranha 

da própria base conceitual da sociedade democrática.  
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Em interessante passagem de seu voto, o Ministro destaca observação feita sobre 

a Primeira Emenda norte-americana, segundo a qual a proibição às restrições feitas à 

liberdade de expressão naquele país não se confundiriam com eventual restrição à 

“liberdade de falar”. Sob este entendimento, a Emenda deveria ser entendida como mais 

permeável, de modo a assegurar, por exemplo, a proteção da completude do debate, e 

valores subjacentes ao próprio texto constitucional, como a segurança nacional e a 

ordem pública.  

Outra importante anotação surge quando o Ministro afirma que a liberdade de 

expressão integra, necessariamente, o conceito de democracia política, porque significa 

uma plataforma de acesso ao pensamento e à livre circulação das idéias. Neste sentido, 

adotando a interpretação de que esta liberdade de expressão poderia ser vista como 

instituição, e não como direito, Menezes Direito lembra que tal liberdade divide espaço 

constitucional necessariamente com a dignidade da pessoa humana, que lhe precederia 

em relevância. No entanto, ao final do raciocínio, ele afirma: essa precedência, no 

entanto, não significa que exista lugar para sacrificar a liberdade de expressão no plano 

das instituições que regem a vida das sociedades democráticas.  

De forma contundente, o Ministro defende que, quando se tem um conflito entre 

a liberdade e sua restrição, deve-se defender a liberdade, pois o preço do silêncio para a 

saúde institucional dos povos é muito mais alto do que o preço da livre circulação de 

idéias. A democracia, a seu ver, depende de informação para subsistir.  

Como não poderia deixar de ser, Menezes Direito ressalta que o conflito 

apresentado não coloca em evidência apenas a liberdade de expressão e eventuais 

direitos da personalidade como a honra e a imagem, mas, especialmente, o valor 

insubstituível da dignidade da pessoa humana. Por isso é que ressalta que o cuidado que 

deve tomar a Suprema Corte é como dirimir o conflito sem afetar nem a liberdade de 

expressão nem a dignidade da pessoa humana.  

Chega a dizer-se convencido de que, quanto mais fortalecida certa instituição, 

mais frágil se torna, porque estimula a arrogância e enaltece o arbítrio e a sensação de 

permanente acerto. O absoluto, diz, não é compatível com a natureza das sociedades 

democráticas. O papel do Estado, neste contexto, seria absorver a tensão, e desfazê-la 

para estabelecer um modo de convivência institucional que não destrua a liberdade, nem 

avilte a dignidade do homem, algo que exige o estabelecimento de critérios possíveis 

para esvaziar o conflito. Sem critérios, continua, condenar-se-á no tempo a liberdade ou 

a dignidade da pessoa humana.  
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Ao lembrar sua decisão na medida cautelar do caso, o Ministro sinaliza que não 

é possível legislar com conteúdo punitivo, impeditivo do exercício da liberdade de 

imprensa, criando condições de intimidação – sempre reiterando que o limite do 

exercício da liberdade é a dignidade da pessoa humana.  

 

4.1.3 Voto da Ministra Carmen Lúcia  

 

A Ministra Carmen Lucia adere à declaração de não recepção da Lei de 

Imprensa, ressaltando que a liberdade de imprensa, que talvez seja a mais importante 

manifestação da liberdade, existe exatamente para a realização da dignidade da pessoa 

humana, ao contrário das equações que se fazem para vê-las como se fossem dados 

adversos – sua lógica é: quanto menor a informação, menor a possibilidade de liberdade 

que o ser humano tem, e, portanto, menor a dignidade em relação ao outro, criando 

cidadanias diferentes.  

 

4.1.4 Voto do Ministro Ricardo Lewandowski  

 

O Ministro Ricardo Lewandowski, de forma sucinta, lembrou que a Lei de 

Imprensa foi diploma editado em tempos de governo autoritário, e seria natural sua 

incompatibilidade com a Carta de 1988. Vale destacar apenas curiosa observação feita 

pelo Ministro, elogiando países como os Estados Unidos, em que a democracia deita 

raízes mais profundas, a imprensa é mais livre, e, salvo raras exceções, a manifestação 

do pensamento é totalmente livre, sem que seja submetida a qualquer disciplina legal.  

 

4.1.5 Voto do Ministro Joaquim Barbosa  

 

O Ministro Joaquim Barbosa indica, desde o início, posição significativamente 

distinta de seus pares, afirmando que nem sempre o Estado exerce uma influência 

negativa no campo das liberdades de expressão e de comunicação, já que não 

necessariamente é seu inimigo. Pontua o Ministro que é necessário levar em 

consideração a peculiaridade histórica do país e o modo como a sociedade é organizada, 

para que não se ignore eventual impotência e desamparo de determinados grupos 

marginalizados, eventualmente perseguidos sistematicamente para ser silenciado e 

estigmatizado por um grupo hegemônico de comunicação. Em síntese, manifesta sincera 
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preocupação com os riscos que um ultraliberalismo pode trazer.  

Por estes motivos é que Joaquim Barbosa manifesta dúvida quanto à supressão 

de alguns dispositivos da própria Lei de Imprensa, especialmente aqueles que proíbem a 

propaganda de guerra, de processos de subversão da ordem política e social ou de 

preconceitos de raça ou classe (art. 1º, §1º, 14 e 16), retoricamente indagando se a 

Constituição protege o discurso que vise a fazer apologia de preconceitos de raça ou de 

classe.  

Em seu entendimento, suprimir pura e simplesmente as expressões 

correspondentes aos preconceitos de raça e de classe equivaleria, na prática, a admitir 

que a proteção constitucional à liberdade de imprensa compreende também a 

possibilidade de livre veiculação desses preconceitos, sem qualquer possibilidade de 

contraponto por parte dos grupos atingidos.  

 

4.1.6 Voto do Ministro Cezar Peluso  

 

O Ministro Cezar Peluso manifesta concordância com as restrições feitas pelo 

Ministro Joaquim Barbosa, sob o entendimento de que, tirando algumas posturas 

radicais, existentes sobretudo no direito norte-americano, é pensamento universal que a 

Constituição não poderia conceber a liberdade de imprensa com largueza absoluta. Para 

Peluso, quando o texto constitucional se refere à plenitude do direito, estariam 

pressupostas restrições expressas e literais, e também outras normas que fazem com que 

o exercício da liberdade plena atue dentro dos limites conceitual-constitucionais. O 

limite mais claro, a seu ver, é a dignidade da pessoa humana.  

 

4.1.7 Aparte da Ministra Ellen Gracie  

 

Inicialmente, segundo a Ministra Ellen Gracie, o voto do Relator, Ministro Ayres 

Brito, assegurou que a proteção dada à pela Constituição Federal Às liberdades de 

pensamento e expressão impede toda e qualquer atividade legiferante do Estado em 

matéria de imprensa. Por tal motivo, entendeu importante examinar a possibilidade de 

válida existência, no ordenamento jurídico pátrio, entre as normas constitucionais que 

asseguram a plena liberdade de informação jornalística e uma legislação ordinária 

definidora dos limites e responsabilidades da atividade de imprensa no Brasil.  

Para Ellen Gracie, no entanto, não haveria hierarquia entre os direitos 
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fundamentais consagrados na Constituição que pudesse permitir, em nome do resguardo 

de apenas um deles, a completa blindagem legislativa desse direito aos esforços de 

efetivação de todas as demais garantias individuais. Em sua visão, o entendimento de 

Ayres Brito nulificaria os direitos fundamentais da intimidade, vida privada, imagem e 

honra de terceiros, e retiraria do Judiciário a necessária apreciação sobre os efeitos de 

eventuais dispositivos legais infraconstitucionais sobre a matéria.  

 

4.1.8 Voto do Ministro Marco Aurélio  

 

O Ministro Marco Aurélio expõe preocupação com o vácuo legislativo que 

decorreria da simples supressão da Lei de Imprensa, destacando que há dispositivos no 

diploma que protegem a própria atividade jornalística. Em sua visão, a corrente 

doutrinária que defendia a expurgação da Lei poderia decorrer de uma “síndrome da 

Ditadura Militar” – evidente referência ao momento de criação do texto impugnado.  

O Ministro, embasado em trabalho de René Ariel Dotti, sustenta reiteradamente 

não haver, no caso, descumprimento de qualquer preceito fundamental que respaldasse 

o acolhimento da ação constitucional proposta, visto que não haveria, concretamente, 

cerceamento à liberdade de imprensa no país.  

 

4.1.9 Voto do Ministro Celso de Mello  

 

Elogiando o voto do Ministro Menezes Direito, e lembrando a realização de 

Conferência Hemisférica sobre liberdade de expressão, em 1994, o Ministro Celso de 

Mello destaca que nada seria mais nocivo ou perigoso do que o Estado pretender regular 

a liberdade de expressão, pois o pensamento há de ser livre.  

Em interessante passagem de seu voto, o Ministro afirma que, no contexto de 

uma sociedade fundada em bases democráticas, mostra-se intolerável a repressão penal 

ao pensamento, ainda mais quando a crítica, por mais severa que seja, revele-se 

inspirada pelo interesse público e decorra da prática legítima de uma liberdade pública 

de extração eminentemente constitucional.  

Segundo Celso de Mello, ainda, a ausente em si o “animus injuriandi vel 

diffamandi”, por mais acerba, dura e veemente que possa ser, a crítica deixa de sofrer, 

quanto ao ser exercício concreto, as limitações concretas que ordinariamente resultam 

dos direitos da personalidade.  
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Evidentemente, o Ministro não reveste o direito de livre expressão com proteção 

absoluta, mas destaca que o direito de crítica encontra suporte legitimador no pluralismo 

político, que representa um dos fundamentos em que se apóia o Estado Democrático de 

Direito. Cita, inclusive, passagem do Caso Lingens, julgado pela Corte Européia de 

Direitos Humanos, no qual ficou consignado que a divergência subjetiva de opiniões 

compõe a estrutura mesma do aspecto institucional do direito à informação. Insiste, 

portanto, que a Constituição revelou hostilidade extrema a quaisquer práticas estatais 

tendentes a restringir ou reprimir o legítimo exercício da liberdade de expressão e de 

comunicação de idéias e pensamentos.  

Celso de Mello diz que a liberdade de expressão representa uma projeção 

significativa do direito de manifestar, sem qualquer possibilidade de intervenção estatal, 

“a priori”, sobre o seu pensamento e suas convicções, expondo suas idéias e fazendo 

veicular as suas mensagens doutrinárias. O Estado, assim, não disporia de poder algum 

sobre a palavra, sobre as idéias e sobre as convicções manifestadas.  

Citando Ministro da Suprema Corte Americana, o Ministro brasileiro afirma que 

o direito de pensar, falar, e escrever livremente, sem censura, sem restrições ou sem 

interferência governamental é o mais precioso privilégio dos cidadãos.  

O Ministro passa a divagar que é legítima a intervenção normativa do Poder 

Legislativo, para proteger a integridade moral, a intimidade, a vida privada e a imagem 

das pessoas, lembrando do conhecido exemplo do “falsamente gritar fogo no cinema”. 

Curiosamente, fá-lo ainda utilizando os ensinamentos norte-americanos.  

Considera aplicável ao caso, a noção do perigo evidente e atual (clear and 

present danger) costumeiramente utilizada pelos norte-americanos, que leva em 

consideração a questão de proximidade e grau da potencial lesão para limitar o exercício 

da liberdade de expressão.  

De forma questionável, o Ministro afirma que é por este raciocínio – o do perigo 

evidente e atual – que a incitação ao ódio público contra qualquer pessoa, povo ou 

grupo social não está protegida pela cláusula constitucional que assegura a liberdade de 

expressão. E, a partir daí, analisa mais detidamente o exercício dos discursos odiosos.  

Segundo Celso de Mello, os discursos de ódio também encontrariam legítima 

restrição no artigo 13 da Convenção Americana sobre os Direitos Humanos (Pacto de 

São José da Costa Rica), que excluem do âmbito de proteção da manifestação do 

pensamento “toda apologia ao ódio nacional, racial ou religioso que constitua incitação 

à discriminação, à hostilidade, ao crime ou á violência”.  
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Fazendo um juízo de “merecimento”, por assim dizer, o Ministro afirma que, por 

este motivo, as publicações que extravasam, abusiva e criminosamente, o exercício 

ordinário da liberdade de expressão e de comunicação, degradando-se ao nível primário 

do insulto, da ofensa, e, sobretudo, do estímulo à intolerância e ao ódio público, não 

merecem a dignidade da proteção constitucional que assegura a liberdade de 

manifestação do pensamento, pois o direito à livre expressão não pode compreender em 

seu âmbito de tutela, exteriorizações revestidas de ilicitude penal ou ilicitude civil.  

Para Celso de Melo, a proteção à exteriorização do pensamento, portanto, não 

admite gestos de intolerância que ofendam, no plano venal, valores fundamentais como 

a dignidade da pessoa humana. Isto porque a proteção não ampararia exteriorizações 

contrárias à própria lei penal comum. O cidadão, a seu ver, não estaria autorizado a 

praticar conduta sobre a qual já haja incidido, mediante prévia definição típica emanada 

do Congresso Nacional, juízo de reprovabilidade penal que se revele compatível com os 

valores cuja intangibilidade a própria Constituição da República deseja ver 

preservada.
112

  

 

4.1.10 Voto do Ministro Gilmar Mendes  

 

Pode-se considerar o voto o Ministro Gilmar Mendes o mais elaborado no Caso 

da Lei de imprensa. O Ministro valeu-se de diversas referências do direito comparado, e 

expôs tanto a situação dogmática do tratamento da liberdade de imprensa em outros 

países, como a interpretação dada ao tema por alguns dos Tribunais Constitucionais.  

Gilmar Mendes, assim como Celso de Mello, remete o estudo da liberdade de 

imprensa aos textos de natureza constitucional dos Estados Unidos (Declaração de 

Direitos da Virgínia de 1776 e Constituições de Estados originados no processo de 

emancipação das colônias britânicas, como New Hampshire, Carolina do sul, Delaware, 

Maryland e Geórgia), que foram influências diretas na edição da 1ª Emenda da 

Constituição daquele país, em 1791. Segundo o Ministro, apesar de algumas 

Constituições brasileiras terem permitido a limitação da liberdade de imprensa, a Cidadã 

se assemelhou muito mais ao modelo liberal clássico de garantia desta liberdade.  

A história, continua o Ministro, mostrou que a delimitação legislativa e 
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 O Ministro utiliza como tese argumentativa o caso julgado pela Suprema Corte dos Estados Unidos, no 

caso Virginia v. Black et AL., em que se decidiu pela possibilidade de edição de lei penal que puna, como 

delito, o ato de queimar uma cruz (“cross burning”). 



 

 

54 

jurisprudencial foi essencial na construção do conteúdo desta liberdade. E, no debate 

permanente entre a liberdade absoluta e a liberdade restrita, a jurisprudência das Cortes 

produziu duas vertentes ou concepções sobre o conteúdo da liberdade de imprensa.  

Nos Estados Unidos, ensina, formaram-se duas tradições ou modelos. A 

primeira, de concepção liberal, ressalta o bom funcionamento do “mercado das ideias”, 

e remonta ao voto dissidente de Oliver W. Holmes no Caso Abrams. E a segunda, de 

concepção cívica ou republicana, destaca a importância da deliberação pública e 

democrática, remontando tanto ao caso Whitney v. California quanto ao caso New York 

Times Co v. Sullivan.  

Discorre o Ministro sobre os estudos americanos, lembrando que apenas na 

segunda metade do século XX é que se instalou verdadeiro debate sobre o conteúdo e os 

limites constitucionais da liberdade de imprensa sob a égide da 1ª Emenda. 

Historicamente, no entanto, foi em 1919, no caso Schenk v. United States, que Oliver 

W. Holmes criou a doutrina do “perigo claro e iminente” (clear and present danger) 

para justificar a constitucionalidade da Lei restritiva (Lei de Espionagem de 1917), e 

também em 1919, no caso Abrams v. United States, que ele divergiu de seus pares, 

expondo pronunciamento sobre o “mercado de idéias”.  

Holmes, como explica Gilmar Mendes, defendia a diversidade, a concorrência e 

o livre intercâmbio de idéias como o único modo idôneo de se buscar a verdade. Neste 

ponto, o Ministro defende que talvez  seja essa uma das mais importantes funções das 

liberdades de expressão e de imprensa na democracia. Utilizando da lição de John Stuart 

Mill, diz que silenciar a expressão de uma opinião é roubar a raça humana.  

Igualmente importante, foi o mencionado caso New York Times Co v. Sullivan. 

Nesta oportunidade, a Suprema Corte decidiu que, para a efetiva garantia das liberdades 

de expressão e de imprensa, não se poderia exigir dos comunicadores em geral a prova 

das verdades das informações críticas aos comportamentos de funcionários públicos. O 

requisito da verdade como condição obrigatória de legitimidade das críticas às condutas 

públicas seria equiparável à censura, pois praticamente silenciaria quem pretendesse 

exercer a liberdade de informação. Sistema que atuasse de forma contrária, não é 

demais dizer, suprimiria a vitalidade e a diversidade do debate público e democrático, e, 

dessa maneira, não seria compatível com as liberdades de expressão e de informação 

protegidas pela 1ª Emenda.  

Continuando a digressão de direito comparado, o Ministro analisa a 

interpretação dada pelo Tribunal Constitucional alemão acerca das liberdades de 
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expressão e de imprensa, que as vê de duas formas: como um direito subjetivo 

fundamental, e como uma instituição ou garantia institucional. Tal visão evidencia que 

os direitos fundamentais são, a um só tempo, direitos subjetivos e elementos 

fundamentais da ordem constitucional objetiva.  

Em conclusão de raciocínio, Gilmar Mendes diz que o caráter institucional da 

liberdade de imprensa não apenas permite, como exige a intervenção legislativa com o 

intuito de dar conformação e, assim, conferir efetividade à garantia constitucional. Neste 

sentido, haveria a necessidade de existir uma lei de imprensa, motivo pelo qual veio a 

declarar a não recepção apenas parcial da Lei nº 5.250/67.  

 

4.1.11 Notas conclusivas  

 

O Caso da Lei de Imprensa, sem dúvida alguma, é o mais eloqüente precedente 

do Supremo Tribunal Federal sobre a liberdade de expressão julgado recentemente.  

Sem exceção, todos os Ministros que participaram do julgamento deixaram claro 

que a liberdade de expressão, umbilicalmente ligada à liberdade de imprensa, ocupa, e 

deve ocupar, posição de destaque dentro de qualquer ordenamento jurídico que se 

pretende democrático.  

É significativa e emblemática a posição manifestada pelo Ministro Ayres Britto, 

segundo o qual numa democracia, o modo mais eficaz de se combater os excessos de 

liberdade é com mais liberdade ainda. Importante também, quando anota que a 

liberdade de expressão é direito individual que se impôs como conatural à espécie 

humana, o que reforça a essencialidade de tal direito para a própria concepção do que 

seja o indivíduo. Daí deriva seu entendimento de que a liberdade de expressão, junto 

com outros direitos previstos no artigo 5º da Constituição Federal, constitui um dos 

“sobredireitos” no ordenamento brasileiro.  

Curioso, também, é o fato de o Ministro Menezes Direito ter manifestado 

preocupação quase idêntica àquela que seria registrada no voto do Ministro Dias Toffoli, 

no Caso dos Humoristas, qual seja, a da necessidade de se estruturar e definir a 

liberdade de expressão de forma concreta, prática e científica, afastando-se um pouco de 

um conceito romântico ligado aos ideais de liberdade e de democracia política.  

Explorando o embate específico entre liberdade de expressão e dignidade da 

pessoa humana, Menezes Direito é claro ao apontar a relevante possibilidade de conflito 

entre os dois direitos (ou “sobredireitos”, como diz Ayres Brito), e também ao exigir 
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que, ao se dirimir o conflito, não se deve afetar nem a liberdade de expressão nem a 

dignidade da pessoa humana. Em sua conclusão, o Ministro foi claro ao defender que, 

quando se tem um conflito entre a liberdade e sua restrição, deve-se defender a 

liberdade, pois o preço do silêncio para a saúde institucional dos povos é muito mais 

alto do que o preço da livre circulação de ideias. 

O aspecto que mais se destaca nas fundamentações de votos neste Caso da Lei 

de Imprensa, no entanto, é a reiterada busca de elementos decisórios na doutrina e na 

jurisprudência norte-americana.  

Recorrem a tal recurso, de forma declarada, os Ministros Menezes Direito, 

Ricardo Lewandowski, Celso de Mello e Gilmar Mendes. Todos eles, ao assim fazerem, 

elogiam a interpretação adotada pelos Estados Unidos a respeito da extensão da 

liberdade de expressão, o que causa certa estranheza, tendo em vista que o modelo de 

ponderação adotado pelo Brasil no Caso Ellwanger se distanciou do modelo norte-

americano.  

Em síntese, no Caso da Lei de Imprensa, os Ministros aderiram às premissas 

doutrinárias e jurisprudenciais que o próprio Supremo Tribunal Federal rejeitou 

anteriormente.  

A constatação é de suma importância, especialmente quando se vê, por exemplo, 

que o Ministro Celso de Mello utiliza a conhecida noção de perigo evidente e atual 

(clear and present danger) para dar a tal conceito uma interpretação absolutamente 

diversa daquela adotada nos Estados Unidos, de uma maneira que poderia ser 

considerada equivocada aos olhos da Suprema Corte daquele país, inclusive.  

O Ministro chega a dizer que o Brasil adota o conceito, no entanto a conclusão 

parece não ter qualquer suporte doutrinário ou jurisprudencial.  

Resta saber, neste sentido, se a posição do Supremo Tribunal Federal se 

consolidará no sentido de dar aplicação às diversas premissas científicas utilizadas no 

Caso da Lei de Imprensa, ou se, ao contrário, manterá suas conclusões anteriores 

utilizando de uma interpretação elástica e inovadora de tais premissas. Vale dizer, a 

título de exemplo: resta decidir se as teorias sobre o limite da liberdade de expressão 

mencionadas pela Corte serão efetivamente aplicadas, ou se servirão apenas de 

elemento retórico para fundamentar decisões com as quais não guardam relação lógico-

científica.  

 

4.2 Caso dos Humoristas  
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O caso dos humoristas – Medida Cautelar em Ação Direta de 

Inconstitucionalidade 4.451/DF – proposta pela Associação Brasileira de Emissoras de 

Rádio e Televisão (Abert), trouxe considerações mais recentes sobre o exercício da 

liberdade de expressão, na ótica do Supremo Tribunal Federal.  

Julgada em 01/09/2010, a ação constitucional impugnou os incisos II e III do 

artigo 45 da Lei nº 9.504/97
113

, que limitavam a utilização e produção de qualquer 

recurso de áudio ou vídeo que degradasse ou ridicularizasse candidato, partido político 

ou coligação, ou então que difundisse opinião favorável ou contrária a tais pessoas – 

naturais ou jurídicas. 

Evidentemente, a entidade autora suscitou a violação do artigo 220, e dos incisos 

IV, IX, e XIV do artigo 5º da Constituição Federal.  

Por mais que o cerne da proibição legal versasse sobre os efeitos da limitação ao 

direito de livre expressão com vistas a assegurar a lisura do processo eleitoral no país, a 

ratio decidendi exposta por alguns Ministros do Supremo Tribunal Federal, no caso, 

mostra-se relevante para a compreensão integral sobre a situação jurídica da liberdade 

de expressão nos mais diversos contextos.  

Como a maioria dos Ministros acabou por simplesmente aderir aos termos das 

manifestações de seus colegas, as ponderações de relevância mais aprofundadas são 

vistas apenas nos votos do Ministro Ayres Brito e do Ministro Dias Toffoli, motivo pelo 

qual é apenas sobre estes que o estudo do caso se mostra relevante.  

Ao final, a medida cautelar foi concedida para suspender a eficácia do inciso II e 

da parte final do inciso III (“ou difundir opinião favorável ou contrária a candidato, 

partido, coligação, a seus órgãos ou representantes”) do artigo 45 da Lei nº 9.504/1997, 

bem como, por arrastamento, dos §§4º e 5º do mesmo artigo. A decisão de deu sob o 

entendimento de que os dispositivos legais não se voltam, propriamente, para aquilo que 

o Tribunal Superior Eleitoral vê como imperativo de imparcialidade das emissoras de 

rádio e televisão, portanto o decisum visou a coibir um estilo peculiar de fazer imprensa, 

qual seja, aquele que se utiliza da trucagem, da montagem ou de outros recursos de 

áudio e vídeo como técnicas de expressão da crítica jornalística, em especial os 
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 “Art. 45. A partir de 1º de julho do ano da eleição, é vedado às emissoras de rádio e televisão, em sua 

programação normal e noticiário: (...) II - usar trucagem, montagem ou outro recurso de áudio ou vídeo 

que, de qualquer forma, degradem ou ridicularizem candidato, partido ou coligação, ou produzir ou 

veicular programa com esse efeito; III - veicular propaganda política ou difundir opinião favorável ou 

contrária a candidato, partido, coligação, a seus órgãos ou representantes”.  
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programas humorísticos. O Tribunal consignou que apenas se estará diante de uma 

conduta vedada quando a crítica ou matéria jornalísticas venham a descambar para a 

propaganda política, passando nitidamente a favorecer uma das partes na disputa 

eleitoral, sendo certo que as violações devem ser avaliadas em cada caso concreto. 

 

4.2.1 Voto do Ministro Ayres Britto 

 

“Abrir mão da liberdade de imprensa é renunciar ao conhecimento geral das 

coisas do Poder, seja ele político, econômico, militar ou religioso. Um abrir 

mão que repercute pelo modo mais danoso para a nossa ainda jovem 

democracia, necrosando o coração de todas as outras liberdades”.  Ministro 

Ayres Brito.  

 

O Relator do caso, Ministro Ayres Britto, antes de aprofundar o julgamento e 

conduzir o entendimento vencedor, apreciou a matéria de forma liminar
114

, tendo em 

vista a proximidade da propositura da ação com o período eleitoral, o que demandou 

decisão de cognição superficial antes mesmo que o processo fosse remetido ao plenário 

da Corte.  

Já em juízo liminar, o Relator consignou importante posição de que não caberia 

ao Estado, por qualquer de seus órgãos, definir previamente o que pode ou não ser dito 

por indivíduos e jornalistas, o que incluiria a própria atividade legislativa, já que não 

haveria liberdade de imprensa pela metade.  

Além disso, deve-se anotar importante elucubração feita pelo mesmo Ministro, 

que caracteriza as liberdades enunciadas no artigo 220 da Constituição Federal 

(manifestação do pensamento, criação, expressão, e informação) de verdadeiros bens da 

personalidade, porque correspondem àqueles “sobredireitos” previstos no artigo 5º da 

Carta (livre manifestação do pensamento, expressão da atividade intelectual, artística, 

científica e de comunicação, e acesso à informação).  

Passando à observação específica sobre o caso, o Relator relaciona o exercício 

da atividade jornalística ao humorismo, antecipando que a utilidade social do labor 
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 O pedido liminar foi deferido parcialmente, ad referendum do Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

para suspender a eficácia do inciso II do artigo 45 da Lei nº 9.504/97 e conferir ao inciso III do mesmo 

dispositivo a seguinte interpretação conforme à Constituição: considera-se conduta vedada, aferida a 

posteriori pelo Poder Judiciário, a veiculação, por emissora de rádio e televisão, de crítica ou matéria 

jornalística que venham a descambar para a propaganda política, passando, nitidamente, a favorecer uma 

das partes na disputa eleitoral, de modo a desequilibrar o princípio da paridade de armas.   



 

 

59 

jornalístico compensa, e muito, eventuais excessos de uma charge, caricatura ou 

programa. Equiparando as duas atividades (humorismo e jornalismo), Ayres Brito 

defendeu a plenitude de liberdade atribuída à atividade jornalística também à atividade 

do humor. Diz, inclusive, que seria paradoxal falar que a liberdade de imprensa mantém 

uma relação de mútua dependência com a democracia, mas sofre contraturas justamente 

na época em que a democracia mesma atinge seu clímax ou ponto mais luminoso.  

Curiosa observação é feita pelo Ministro Relator, que destaca que o período de 

eleições não é estado de sítio (artigo 139 da CF), única fase ou momento da vida 

coletiva que, pela sua excepcional gravidade, a nossa Constituição toma como fato 

gerador de restrições à liberdade de imprensa.  

Talvez a mais importante interpretação constitucional feita por Ayres Britto 

consta no início de seu voto declarado, quando ressalta que o artigo 220, ao tratar em 

forma de “liberdades” os “direitos” previstos no artigo 5º da Constituição, expande e 

reforça os sobredireitos já mencionados. Isto porque o artigo 220 torna “pleno” aquilo 

que já era “livre” na leitura do artigo 5º. Visto assim, o adjetivo “plena”, constante no 

§1º do artigo 220 confere força significativa à expressão de que “nenhuma lei conterá 

dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação”.  

Sem prejuízo, relevante crítica deflui das palavras do Relator à técnica jurídica 

aplicada na elaboração da Lei eleitoral. Ayres Britto indica a incompatibilidade da 

expressão “alterar a realidade” prevista nos incisos seguintes do artigo 45 da Lei, com a 

liberdade de imprensa. Fá-lo por crer que tal expressão configura uma inadequada 

licença semântica, que, por seu conteúdo aberto, não pode consagrar restrições, 

limitações ou proibições.  

Por fim, Ayres Britto conclui seu voto pela suspensão do inciso II no totalidade, 

e a segunda parte do inciso III.  

 

4.2.2 Voto do Ministro Dias Toffoli 

 

Em seu voto, o Ministro Dias Toffoli parte de uma observação mais pontual do 

exercício da liberdade conferida aos profissionais do humorismo no momento 

específico (eleitoral), sem deixar de chamar a atenção, no entanto, para o fato de que, 

em precedente da Corte – caso da Lei de Imprensa – o Tribunal admitiu a colocação do 

direito fundamental da liberdade de expressão como absoluto, no sentido de esgotar o 

âmbito de seu campo normativo.  
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Dias Toffoli também registra o seu receio com o que chama de “principiolatria”, 

modelo decisório que, segundo o Ministro, veio a substituir a “legislatria”, ressaltando 

crer que o juiz deve interpretar o Direito com referência a valores, porém não pode usar 

dos princípios como meio de substituição da vontade geral da lei pela vontade 

hermética, que, em diversas situações, busca modelos teóricos para ajustar 

exteriormente as conclusões internas a que ele chegou por meios obscuros e de 

impossível sindicância por critérios de aferição universal. 

Em interessante construção de voto, o Ministro expressamente declara que 

examinará a questão posta em juízo sob a ótica de construções teóricas da ponderação, 

sem desviar de sua crença científica, segundo a qual, mesmo utilizando o referencial 

teórico dos princípios, os resultados a que se chega não devem respeitar a ponderação 

do legislador – isto porque, como o próprio Dias Toffoli destaca, há grande risco quando 

a ponderação judicial se sobrepõe, de modo excessivo, aos parâmetros democráticos da 

legislação.  

Adentrando na análise da colisão de princípios, a Ministro pondera que a 

liberdade, qualquer que seja, inclusive a de expressão, é ilimitada prima facie, mas 

limitada como direito definitivo. Caberia, primeiramente, ao Legislador limitá-la 

legitimamente, e, em uma segundo momento, eventualmente, ao juiz, pois atua no caso 

concreto e sob circunstâncias de fato.  

Nesse sentido, e partindo da premissa de que toda restrição ao direito 

fundamental é uma forma de se criar obstáculos à realização plena de um princípio, 

Dias Toffoli aponta que há espaço para conformação do exercício de um direito pelo 

legislador ordinário, prevista pelo constituinte, que se identifica com a terminologia 

clássica os termos da lei”, “na forma da lei”, ou “conforme a lei”. Sem prejuízo, anota a 

possibilidade, também conhecida, de ocorrência de reservas implícitas, que decorrem do 

princípio da unidade da Constituição.  

E, criticando eventual metodologia baseada em afirmações solenes e juízos 

morais carregados de retórica, o Ministro destaca que o Caso dos Humoristas é uma 

oportunidade que abre possibilidade ao debate sobre o método e a técnica de restrição 

de direitos fundamentais. Curiosamente, porém, não discorre, em seu voto, sobre os 

aspectos específicos deste método e desta técnica de forma abstrata, utilizando-se muito 

mais de razões pontuais e concretas para decidir.  

Dias Toffoli concluiu seu voto referendando a liminar, em parte, no que diz 

respeito ao inciso II, e nega a liminar em relação ao inciso III, por desnecessidade de 
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sua retirada do mundo jurídico.  

O Ministro, entretanto, após os debates em plenário e, em especial, após 

apresentação de voto por parte do Ministro Marco Aurélio, veio a retificar sua decisão 

final.  

Na oportunidade, assim pontuou o Ministro Marco Aurélio:  

 

Referendo a liminar, ou melhor, pronuncio-me no sentido da concessão da 

liminar para emprestar aos dois dispositivos alcance consentâneo com a 

Constituição Federal. E esse alcance quanto ao primeiro inciso é neste 

sentido: que se afaste do ordenamento jurídico interpretação do inciso II do 

artigo 46 da Lei Eleitoral que conduza à conclusão de que as emissoras de 

rádio e televisão estariam impedidas – e digo que a vida é alegria acima de 

tudo – de produzir e veicular charges, sátiras e programas humorísticos que 

envolvam candidatos, partidos ou coligações (...) em relação ao inciso III, 

também adoto o que preconizado no pedido sucessivo, afastando do 

ordenamento jurídico interpretação do inciso III do artigo 45 da Lei 9.504/97 

que conduza à conclusão de que as empresas de rádio e televisão estariam 

proibidas de realizar crítica jornalística favorável ou contrária a candidatos, 

partidos, coligações, seus órgãos ou representantes, inclusive em seus 

editoriais.  

 

Em retificação, o Ministro aderiu ao voto do Ministro Marco Aurélio, que 

emprestou interpretação conforme aos dois dispositivos, fazendo a ressalva de que, “em 

relação ao inciso II, ele permanece válido para os efeitos da remissão que a ele é feita 

pelo artigo 55”.  

 

4.2.3 Notas conclusivas  

 

O Caso dos Humoristas, como não poderia deixar de ser, por envolver 

dispositivos legais ligados ao direito eleitoral, versou, em grande parte, sobre matéria 

significativamente específica dentro do ordenamento jurídico brasileiro.  

No entanto, pode-se ver que, mesmo de forma superficial, em alguns momentos, 

os Ministros que participaram da decisão na Medida Cautelar em Ação Direta de 

Inconstitucionalidade 4.451/DF veicularam ideias de considerável relevância para 

qualquer debate sobre o exercício da liberdade de expressão.  

Destacam-se, neste sentido, partes do voto do Ministro Ayres Brito, ao conferir 
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natureza de “sobredireitos” aqueles direitos previstos pelo constituinte no artigo 5º da 

Carta, e também ao destacar a visão segundo a qual o adjetivo “plena”, constante no §1º 

do artigo 220 confere força significativa à expressão de que “nenhuma lei conterá 

dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação”. Isto 

porque, evidentemente, não há qualquer sinal de que esta visão não possa ser adotada de 

maneira disseminada em decisões de outra natureza (que não a eleitoral) em que seja 

exigido do Supremo Tribunal pronunciamento que tangencie o exercício da liberdade de 

expressão.  

Sem prejuízo, não há como deixar de ver, no voto do Ministro Dias Toffoli, uma 

crítica aos excessos do que chama de “principiolatria”, defendendo a posição de que o 

exercício de interpretação deveria ter balizas mais objetivas e menos retóricas, para que 

a ponderação judicial não se sobreponha, de modo excessivo, aos parâmetros 

democráticos da legislação – veremos, mais adiante, que tal posição guarda estreita 

relação com a crítica que se faz à aplicação da técnica de ponderação no Caso 

Ellwanger.
115

  

 

4.3 Caso Ellwanger  

 

O Supremo Tribunal Federal, no Habeas Corpus nº 82424/RS
116

, por maioria de 

votos (8 a 3), estendeu o combate ao racismo também à vedação do discurso do ódio, 

assegurando, em tese, o princípio da isonomia.
117

  

O caso Ellwanger é o hard e leading case brasileiro.  

Siegfried Ellwanger era sócio-gerente da Revisão Editora Ltda, empresa que 

editava, vendia e distribuía obras de conteúdo anti-semita. Denunciado pelo Ministério 

Público do Rio Grande do Sul, como incurso no artigo 20 da Lei nº 7.716/89, Ellwanger 

foi absolvido em primeira instância, porém a decisão foi revertida em recurso, e 

Ellwanger veio a ser condenado pelo Tribunal em 2ª Instância.  
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 De forma indireta, a argumentação do Ministro Dias Roffoli lembra a parte final do Ministro Marco 

Aurélio no caso Ellwanger, quando afirma ter o Supremo Tribunal Federal, na ocasião, participado da 
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Após a impetração de Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, que teve a 

ordem denegada por maioria de votos (4 a 1), utilizou-se do remédio heróico para 

ingresso no Supremo Tribunal Federal, repetindo-se as mesmas teses veiculadas no 

outro Tribunal Superior: prescrição da ação pela pena em concreto, pois estaria 

superado o lapso temporal de quatro anos entre o recebimento da denúncia e a sentença 

condenatória recorrível, e inaplicabilidade do artigo 5º, XLII, da Constituição Federal, 

por não se referir à condenação à prática de racismo, mas sim incitação de preconceito 

contra judeus, cuja comunidade não teria caráter de raça. Ao final, manteve-se a 

condenação, por maioria de votos. 

A seguir, serão expostos de forma resumida os votos de cada Ministro à ocasião. 

Cumpre assentar que, em diversos momentos, o debate e a fundamentação expostos 

pelos Ministros versaram sobre temas de extrema relevância, porém diversos do objeto 

que guia o presente estudo. Isso porque, à ocasião, a Corte foi provocada a decidir 

expressamente sobre a abrangência do conceito de “raça”, e também da aplicabilidade 

do instituto da prescrição ao caso concreto.  

O interesse presente, no entanto, diz respeito à discussão paralela a esta, qual 

seja, aquela que versou sobre os limites da liberdade de expressão quanto aos fatos 

colocados em juízo. É por este motivo que a transcrição e análise dos votos ficarão 

circunscritas às anotações que disserem respeito ao tema ora relevante.  

 

4.3.1 Voto do Ministro Moreira Alves  

 

Desde o início de seu voto, o Ministro Moreira Alves consigna que a questão 

que estava colocada em julgamento seria a do sentido e alcance da palavra “racismo”, 

prevista no artigo 5º, XLII da Constituição Federal, e também, desde logo, declara que a 

expressão “nos termos da lei”, que se encontra na parte final deste dispositivo, não 

delega à legislação ordinária dar o entendimento que lhe aprouver sobre o significado de 

“racismo”, mas, sim, que cabe a ela tipificar as condutas em que consiste esta prática, e 

quantificar a pena de reclusão cominada.  

Segundo o Ministro – o que é muito importante – não se estaria discutindo se a 

condenação violava a liberdade de pensamento, mas, sim e apenas, a questão da 

imprescritibilidade.  

Em anotação com a qual não se pode discordar, o Ministro asseverou que o 

crime de racismo, como previsto no artigo 5º, XLII, não abarca toda e qualquer forma 
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de preconceito ou discriminação, porquanto, por mais amplo que seja o sentido de 

“racimo”, não abrange, por exemplo, a discriminação por conta de sexo ou idade, e 

disse, também, que a interpretação da expressão deve ser feita de forma estrita.  

O Ministro Moreira Alves, no entanto, focou a maior parte de seu voto no 

debate a respeito da caracterização ou não do povo judeu como raça, para concluir ao 

final que, não se podendo fazer esta interpretação, o paciente Ellwanger não poderia ter 

sido condenado pelo crime de racismo.
118

  

Ponderou, inclusive, sobre o risco de a interpretação dada pelo Tribunal, no 

caso, alargar indevidamente a criminalização trazida pela Lei ordinária. Em suas 

palavras:  

 

(...) sendo a legislação ordinária referida tipificadora de várias condutas que 

dão margem a crimes relativos de discriminação, se se der ao termo 

constitucional “racismo” a amplitude que agora se pretende dar no sentido de 

que ele alcança quaisquer grupos humanos com características culturais 

próprias, vamos ter o crime de racismo como um tipo de conteúdo aberto, 

uma vez que os grupos humanos com características culturais próprias são 

inúmeros, e não apenas, além do judaico, o dos curdos, o dos bascos, o dos 

galegos, o dos ciganos, grupos esses últimos com relação aos quais não há 

que se falar em holocausto para justificar a imprescritibilidade.  

 

O Ministro observa, em relação ao voto do Ministro Maurício Corrêa, que de 

toda a legislação estrangeira enumerada sobre a punição do racismo no caso do povo 

judeu, não houve nenhum exemplo trazido a respeito de outro país que considerasse  o 

delito imprescritível – ou mesmo de algum tratado internacional.   

Importante ponderação feita por este Ministro diz respeito ao método de 

interpretação a ser utilizado no caso. Manifestou Moreira Alves sua reserva quanto à 

utilização da doutrina estrangeira na fundamentação de votos, explicando seus motivos. 

Veja-se:  

 

(...) quero fazer algumas considerações sobre os precedentes colhidos no 

direito comparado, tendo eu reservas quanto à interpretação do direito 

nacional com base no direito estrangeiro, porquanto as tradições jurídicas, o 

raciocínio jurídico, o sistema jurídico e o ordenamento jurídico estão 
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estreitamente vinculados com os aspectos culturais de um povo. 

 

Sua decisão final foi por deferir o Habeas Corpus, para declarar extinta a 

punibilidade do paciente pela prescrição.  

 

4.3.2 Voto Ministro Maurício Corrêa:  

 

Após o voto do Ministro Relator (Moreira Alves), o Ministro Maurício Correa 

pediu vista dos autos, não deixando de tecer alguns comentários iniciais.   

Em considerações preliminares, o Ministro Maurício Corrêa declara 

inicialmente não crer que o povo judeu se constitua como “raça”, o que ele mesmo 

coloca em dúvida ao final de seu próprio pedido de vista.  

Após versar sobre alguns casos e passagens religiosas, o Ministro ressalta que 

o povo judeu, no entanto, foi estigmatizado, sofreu e sofre até os dias atuais. Indaga, a 

partir de então, se o artigo 5º, CLII, apenas faria referência à raça “de um modo geral”, 

ou seja, se a Carta Constitucional não pretendeu formular conceito elástico, que 

abarcasse discriminações contra outros segmentos da sociedade brasileira.  

Fazendo referência aos acontecimentos da Segunda Guerra Mundial, o 

Ministro ainda pontuou:  

 

Alguém poderá dizer que isso não será revitalizado. E os movimentos que, 

como temos visto, pipocam aqui e acolá, ora através dos KLU-KLUX-

KLAN, SKIN HEADS e outras insanidades desse jaez que surgem no mundo 

e até no Brasil, de que é exemplo o livro de autoria do paciente (...) estou 

apenas dizendo que há uma peculiaridade com relação a tudo que o mundo 

causou aos judeus, devendo a humanidade, pelo menos in memoriam ao 

trauma que sofreram, fazer-lhes justiça.  

 

Em continuação de seu voto, o Ministro consigna que Ellwanger foi condenado 

pelo crime tipificado no artigo 20 da Lei nº 7.716/89, com a redação dada pela Lei nº 

8.081/90, dizendo que suas publicações procuraram negar fatos históricos relacionados 

às perseguições contra os judeus, em especial o holocausto, incentivando a 

discriminação racial e imputando-lhes os males do mundo.  

O Ministro Maurício Corrêa concorda com o relator, Ministro Moreira Alves, 

segundo o qual a questão posta em juízo “gira em torno da exegese do termo racismo 
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inscrito na Constituição”, e analisa, detidamente, se ainda “procede, do ponto de vista 

científico, a clássica subdivisão da raça humana aferível a partir de suas características 

físicas, especialmente no que concerne à cor da pele”.  

Ao encaminhar seu raciocínio, o Ministro faz interessante consideração, cuja 

transcrição é válida. Vejamos:  

 

Com efeito, a divisão dos seres humanos em raças decorre de um processo 

político-social originado na intolerância dos homens. Disso resultou o 

preconceito racial. Não existindo base científica para a divisão do homem em 

raças, torna-se ainda mais odiosa qualquer ação discriminatória da espécie. 

Como evidenciado cientificamente, todos os homens que habitam o planeta 

(...) fazem parte de uma única raça, que é a espécie humana, ou a raça 

humana.  

 

Diz, ainda, que mesmo que se considerasse como válida a divisão da espécie 

humana em raças, o raciocínio desenvolvido, por exemplo, pelo Ministro Relator, seria 

irrelevante, pois o que valeria não seria o que “pensamos”, mas efetivamente se quem 

promove o preconceito tem o discriminado como uma raça e, exatamente com base 

nessa concepção, promove e incita a sua segregação. E é justamente isto que o Ministro 

avalia ocorrer com Ellwanger.  

Inaugurando o modelo mental que prevaleceu no caso, o Ministro Maurício 

Correa esclarece que o que se deve considerar na aplicação do direito é o conceito 

histórico, político e social de raça. Sua conclusão é resumida nos seguintes dizeres:  

 

Embora hoje não se reconheça mais, sob o prisma científico, qualquer 

subdivisão da raça humana, o racismo persiste enquanto fenômeno social, o 

que quer dizer que a existência das diversas raças decorre de mera concepção 

histórica, política e social, e é ela que deve ser considerada na aplicação do 

direito. É essa circunstância de natureza estrita e eminentemente social e não 

biológica que inspira a imprescritibilidade do delito previsto no inciso XLII 

do artigo 5º da Carta Política.  

 

Após considerável estudo do conceito de “raça” e sua aplicabilidade ao caso 

concreto, o Ministro Maurício Corrêa discorre sobre a disciplina do tema (racismo) em 

Tratados Internacionais, concluindo que, sem dúvida, os Tratados subscritos pelo Brasil 

demonstram que “perante o Direito Internacional Público considera-se crime a 
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propagação de doutrinas fundadas em discriminações e baseadas na superioridade ou 

ódio raciais”. 

Especificamente sobre o artigo 20 da Lei nº 7.716/89, a atenção não é de 

grande monta, podendo ser resumida a parágrafo que assim diz:  

 

Como visto, nos tratados internacionais o racismo alcança de forma taxativa a 

discriminação contra os judeus, até porque podem ser havidas como marcas 

do racismo na história moderna o nazimo anti-semita, assim como a 

escravidão e o apartheid sul-africano. Nesse sentido, cumpre nota que a 

Constituição e a Lei 7716/89, em especial após as alterações introduzidas 

pela Lei 8081/90, mantiveram-se fiéis aos compromissos internacionais 

assumidos pelo Brasil. Pretender, agora, dar interpretação diversa e restritiva 

é negar toda a ordem jurídica que concebeu a positivação dos direitos 

fundamentais. 

 

O Ministro passa então a fazer considerações mais específicas sobre a colisão 

dos direitos fundamentais envolvidos.  

Inicia seu raciocínio neste tópico dizendo que o conflito pode ser solucionado 

pelo próprio texto constitucional, já que “a previsão de liberdade de expressão não 

assegura o „direito à incitação ao racismo‟, até porque um direito individual não pode 

servir de salvaguarda de práticas ilícitas, tal como ocorre, por exemplo, com os delitos 

contra a honra”.
119

 

Explica, então, que há necessidade de ponderação jurídico-constitucional, a fim 

de tutelar o direito prevalente. Cita, expressamente, a necessidade de se operar uma 

concordância prática dos direitos, dizendo:  

 

(...) nesses casos há necessidade de proceder-se a uma ponderação jurídico-

constitucional, a fim de que se tutele o direito prevalente. Cabe ao intérprete 

harmonizar os bens jurídicos em oposição, como forma de garantir o 

verdadeiro significado da norma e a conformação simétrica da Constituição, 

para que se possa operar a chamada “concordância prática”, a que se refere a 

doutrina.  

 

O Ministro prossegue, e expõe raciocínio criticável a respeito da necessidade 

de censura severa de atos da natureza daqueles praticados por Ellwanger. Isto porque 
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justifica a punição dos discursos odiosos por conta do risco de prática de atos futuros 

baseados na propagação de ideias preconceituosas. Vejamos o que disse:  

 

(...) as teorias anti-semitas propagadas nos livros editados pelo paciente 

disseminam idéias que, se executadas, constituirão risco para a pacífica 

convivência dos judeus no País, dado que disseminam a sua eliminação de 

nosso convívio. Dir-se-á tratar-se de grotesca utopia, o que não é verdade, 

uma vez que as grandes catástrofes da história só se tornaram tristes 

realidades diante do silêncio daqueles que tinham o dever de reagir e não o 

fizeram.  

 

O voto do Ministro Maurício Correa foi o voto condutor da corrente que 

denegou a ordem de habeas corpus.  

 

4.3.3 Voto do Ministro Celso de Mello  

 

O Ministro Celso de Mello delimita a matéria de forma semelhante ao Ministro 

Relator: saber se a prática do anti-semitismo subsume-se, ou não, à noção de racismo, 

notadamente para efeito da incidência da cláusula constitucional de imprescritibilidade.  

O atual decano da Corte explorou também a questão histórica, rememorando 

atos praticados pelo regime nazista, mas, principalmente, diplomas normativos da 

ordem internacional que buscaram tutelar os direitos fundamentais do homem, em 

especial a dignidade da pessoa humana. Asseverou que o papel do Poder Judiciário, na 

ocasião, seria extrair das declarações internacionais e constitucionais sua máxima 

eficácia.  

O Ministro alinhou-se ao voto do Ministro Mauricio Corrêa sobre o conceito de 

raça, dizendo que o racismo não se resume a um conceito de ordem estritamente 

antropológica ou biológica, “projetando-se, ao contrário, numa dimensão abertamente 

cultural, e sociológica”. Com o mesmo alinhamento, disse também que não se pode 

afirmar que “a incitação ao ódio público contra o povo judeu estaria protegida pela 

cláusula constitucional que assegura a liberdade de expressão”. Continuou o Ministro, 

neste ponto:  

 

É que publicações – como as de que trata esta impetração – que extravasam 

os limites da indagação científica e da pesquisa histórica, degradando-se ao 



 

 

69 

nível primário do insulto, da ofensa, e, sobretudo, do estímulo à intolerância e 

ao ódio público pelos judeus, não merecem a dignidade da proteção 

constitucional que assegura a liberdade de expressão do pensamento, que não 

pode compreender, em seu âmbito, manifestações revestidas de ilicitude 

penal. Isso significa, portanto, que a prerrogativa concernente à liberdade de 

manifestação do pensamento, por mais abrangente que deva ser o seu campo 

de incidência, não constitui meio que possa legitimar a exteriorização de 

propósitos criminosos, especialmente quando as expressões de ódio racial – 

veiculada s com evidente superação dos limites da crítica política ou da 

opinião histórica – transgridem, de modo inaceitável, valores tutelados pela 

própria ordem constitucional.
120

   

 

O Ministro também opina no sentido de que a igualdade e dignidade pessoal 

dos seres humanos constituem limitações externas à liberdade de expressão, liberdade 

esta que não poderia ser exercida com um propósito subalterno de veicular praticas 

criminosas, que fomentassem ou estimulassem situações de intolerância e de ódio 

público.  

Conclui seu voto tecendo comentários a respeito das normas internacionais 

relativas aos direitos humanos, ressaltando que se impõe à comunidade internacional a 

adoção de medidas que impeçam a propagação da exclusão social por meio de 

manifestações de intolerância.  

Importante dizer que, após proferir seu voto, o Ministro Celso de Mello, em 

debates, fez alusão à teoria norte-americana para defender a limitação do exercício da 

liberdade de expressão. Citou, especificamente, a teoria do perigo evidente e atual. 

Disse assim, na ocasião:  

 

Daí a advertência do juiz Oliver Wendell Holmes JR., proferida em voto 

memorável, em 1919, no julgamento do caso Schenck v. United States (249 

U.S. 47, 52), quando, ao pronunciar-se sobre o caráter relativo da liberdade 

de expressão, tal como protegida pela Primeira Emenda à Constituição dos 

Estados Unidos da América, acentuou que “A mais rígida proteção da 

liberdade de palavra não protegeria um homem que falsamente gritasse fogo 

num teatro e, assim, causasse pânico”, concluindo, com absoluta exatidão, 

                                                 
120

 A fim de esclarecer o ponto de vista do presente trabalho, importante lembrar que o insulto e a ofensa, 

via de regra, transbordam o direito de expressão em direção da honra subjetiva, nem jurídico já tutelado 

pelo crime de injúria; não obstante, o argumento desenvolvido pelo Ministro no presente trecho parece 

ignorar a discussão trazida pelo Ministro Sepulveda Pertence em aparte, qual seja, a veiculação de ideias 

por meio de livro como crime, e a possibilidade deste ato ser tipo como “estímulo” ou “incitação”.  
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em lição inteiramente aplicável ao caso, que “a questão em cada caso é saber 

se as palavras foram usadas em tais circunstâncias e são de tal natureza que 

envolvem perigo evidente e atual („clear and presente danger‟) de se 

produzirem os males gravíssimos que o Congresso tem o direito de prevenir. 

É uma questão de proximidade e grau (...) cabe referir, neste ponto, recente 

julgamento emanado da Suprema Corte dos Estados Unidos da América, 

proferido em 07/04/2003, no exame do caso Virginia v. Black et al., quando 

essa Alta Corte concluiu que não é incompatível com a Primeira Emenda 

(que protege a liberdade de expressão naquele país) a lei penal que pune, 

como delito, o ato de queimar uma cruz (“cross burning”) com a intenção de 

intimidar, eis que o gesto de queimar uma cruz, com tal intuito, representa, no 

meio social em que praticado, um iniludível símbolo de ódio, destinado a 

transmitir, àqueles a quem tal mensagem se destina, o propósito criminoso de 

ameaçar. Em tal julgamento, a Suprema Corte dos Estado Unidos da América 

– cuja jurisprudência em torno da Primeira Emenda orienta-se no sentido de 

reconhecer, quase incondicionalmente, a prevalência da liberdade de 

expressão (adotado, por isso mesmo, o critério da “preferred position”) – 

proclamou, não obstante, que essa proteção constitucional não é absoluta, 

sendo lícito ao Estado punir certas manifestações do pensamento cuja 

exteriorização traduza comportamentos que veiculem propósitos criminosos.  

 

Curiosamente, apenas nestes debates posteriores é que o Ministro fez 

referência expressa à questão penal do caso, porém sem endereçar sua importância de 

forma detida. Veja-se o que disse, neste ponto:  

 

Cabe referir, neste ponto, tal como bem enfatizou o E. Tribunal de Justiça do 

Estado do Rio Grande do Sul, no acórdão que condenou o ora paciente pela 

prática do delito de racismo, que não se discute, nesta causa, o direito à 

pesquisa histórica, mas debatem-se, isso sim, os limites que a legislação 

penal do Estado, em estrita conformidade com o texto inscrito no art. 5º, 

XLII, da Constituição, pode legitimamente impor àqueles que, como 

Siegfried Ellwanger, mediante publicação de seus próprios livros ou mediante 

edição de livros escritos por outros autores, pregam e disseminam ideias 

impregnadas de intolerância, com o propósito criminoso de fomentar, 

estimular e incitar o ódio e a hostilidade ao povo judeu.  

 

O Ministro votou por indeferir o Habeas Corpus, mantendo a condenação. 

 

4.3.4 Voto do Ministro Gilmar Mendes  
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O Ministro Gilmar Mendes também discorre sobre o sentido da palavra 

“racismo”, indicando que, anteriormente, a concepção a respeito da existência de raças 

assentava-se em reflexões pseudo-científicas – das quais o racismo, em verdade, 

prescindia.  Adota, então, o entendimento dos Ministros Maurício Corrêa e Celso de 

Mello, segundo os quais é inegável  historicamente o caráter racista do anti-semitismo, e 

o compromisso internacional do Brasil com o seu combate.  

Para tanto, o Ministro Gilmar Mendes cita, inclusive, entendimentos da 

Suprema Corte Norte Americana e ensinamentos de Trina Jones, Professora de Direito 

da Universidade de Duke.  

Em tópico específico, o Ministro passa a explorar o conflito entre o racismo e a 

liberdade de expressão e opinião, dizendo que, em seu sentir, a liberdade de expressão, 

em todas as formas, constitui pedra angular do sistema democrático, e elemento 

essencial da formação de consciência e da vontade popular.  

Resumindo o problema, diz o Ministro:  

 

(...) há uma intensa preocupação com o exercício de liberdade de expressão 

consistente na incitação à discriminação racial, o que levou ao 

desenvolvimento da doutrina do “hate speech”. Ressalte-se, porém, que o 

“hate speech” não tem como objetivo exclusivo a questão racial.
121

  

 

Expondo longo pensamento de Kevin Boyle, Gilmar Mendes dá destaque ao 

fato de que o racismo praticado pelo exercício da liberdade de expressão comprometeria 

um outro pilar do sistema democrático, que seria o pilar da igualdade.  

Em breve digressão, respondendo a aparte feito anteriormente pelo Ministro 

Sepúlveda Pertence, o Ministro Gilmar Mendes diz que não há dúvida de que um livro 

pode ser instrumento de crime cujo verbo central é “incitar” – argumenta de forma 

sintética, recorrendo a “decisões de Cortes europeias”.  

Em curiosa passagem, na qual implicitamente defende a abrangência larga do 

tipo penal existente, o Ministro afirma que sempre seria necessário fazer um juízo de 

proporcionalidade. O Ministro, nesta passagem, parece defender a observação de uma 
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 Chamo atenção, neste ponto, para o fato de ter o Ministro dito que a preocupação estaria centrada (ou 

deveria estar) sobre a “incitação” à discriminação racial, o que difere substancialmente do que é previsto 

no tipo penal do artigo 20 da Lei discutida, que, ao condenar qualquer “prática”, vai muito além da 

“mera” incitação”.  
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proporcionalidade no processo de formulação de um tipo penal
122

, porém não explora a 

fundo o tema, deixando em dúvida se o juízo de proporcionalidade seria necessário para 

a criação do tipo penal ou para a aplicação da lei penal pelo Judiciário. Vejamos:  

 

(...) a tipificação de manifestações discriminatórias, como racismo, há de se 

fazer com base em um juízo de proporcionalidade. O próprio caráter aberto – 

diria inevitavelmente aberto – da definição do tipo, na espécie, e a tensão 

dialética que se coloca em face da liberdade de expressão impõem a 

aplicação do princípio da proporcionalidade.  

 

O tema da “proporcionalidade” também foi alvo de análise específica do 

Ministro Gilmar Mendes, que disse ser relevante a discussão sobre a medida da 

liberdade de expressão permitida, sem que esta possa levar à intolerância e ao racismo, 

em prejuízo da dignidade humana, do regime democrático e dos valores inerentes a uma 

sociedade pluralista.  

Neste ponto de seu voto, vemos a seguinte passagem:  

 

Da mesma forma, não se pode atribuir primazia absoluta à liberdade de 

expressão, no contexto de uma sociedade pluralista, em face de valores 

outros como os da igualdade e da dignidade humana. Daí ter o texto 

constitucional de 1988 erigido, de forma clara e inequívoca, o racismo como 

crime inafiançável e imprescritível (CF, art. 5º, XLII), além de ter 

determinado que a lei estabelecesse outras formas de repressão às 

manifestações discriminatórias (art. 5º, XLI).
123

  

 

Gilmar Mendes também explica o conceito de proporcionalidade que entende 

correto, cuja transcrição é válida:  

                                                 
122

 Mencionamos a necessidade desta observação no capítulo desta obra que versa sobre a possibilidade 

de utilização da Lei penal para o combate do racismo e preconceito.  
123

 Neste ponto, a argumentação do Ministro merece severa crítica. Introduz seu raciocínio versando sobre 

a liberdade de expressão, e já conclui que esta estaria claramente limitada pela previsão de que o racismo 

deverá ser crime inafiançável e imprescritível. Ocorre que o racismo, como a própria lei penal prevê, se 

manifesta de muitas outras formas que não a mera manifestação (como o impedimento de acesso a local 

público, por exemplo). A crítica inicial, portanto, é que, por pura lógica, o raciocínio do Ministro Gilmar 

Mendes não está correto: a criminalização do racismo poderia ter sido prevista pelo Constituinte, 

simplesmente, com o objetivo de reprimir condutas diversas da manifestação verbal de opiniões, mesmo 

que racistas e preconceituosas. Sem prejuízo, o Ministro ainda diz que o constituinte determinou que a lei 

deveria estabelecer outras formas de repressão a manifestações discriminatórias no artigo 5º, inciso XLI 

da Carta; tal dispositivo, no entanto, não fala em repressão de “manifestação” discriminatória, mas sim 

em “discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais”. Por lógica, também, bastaria 

entender que a manifestação preconceituosa não se enquadra como “discriminação atentatória” para se 

chegar a conclusão diversa desta exposta pelo Ministro Gilmar Mendes.  
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O princípio da proporcionalidade, também denominado princípio do devido 

processo legal em sentido subjetivo, ou ainda, princípio da proibição do 

excesso, constitui uma exigência positiva e material relacionada ao conteúdo 

de atos restritivos de direitos fundamentais, e modo a estabelecer um “limite 

do limite” ou uma “proibição de excesso” na restrição de tais direitos. A 

máxima proporcionalidade, na expressão de Robert Alexy, coincide 

igualmente com o chamado núcleo essencial dos direitos fundamentais 

concebido de modo relativo – tal como o defende o próprio Alexy. Nesse 

sentido, o princípio ou máxima da proporcionalidade determina o limite 

último da possibilidade de restrição legítima de determinado direito 

fundamental (...) as exigências do princípio da proporcionalidade 

representam um método geral para a solução de conflitos entre princípios (...)  

 

O Ministro continua, relembrando que são máximas parciais do princípio da 

proporcionalidade a adequação (aptidão para produzir o resultado desejado), a 

necessidade (insubstituível por outro meio menos gravoso e igualmente eficaz) e a 

proporcionalidade em sentido estrito (relação de ponderação entre o grau de restrição de 

um princípio e o grau de realização do princípio contraposto).  

Diz, ainda, que qualquer ato do poder público é sujeito a este princípio, de 

modo que, no caso concreto, poder-se-ia analisar se a decisão condenatória de enquadrar 

a conduta de Ellwanger como crime de racismo atendeu às máximas do princípio da 

proporcionalidade.  

Realizando o juízo abstrato de proporcionalidade, Gilmar Mendes concluir pela 

adequação do decreto condenatório, pois atende aos fins propostos pela norma, que 

seriam a salvaguarda de uma sociedade pluralista, onde reine a tolerância. A punição 

também asseguraria a posição de um Estado que pretende defender a dignidade da 

pessoa humana, o pluralismo político, e o repúdio ao terrorismo e ao racismo. A punição 

também seria necessária, pois “dificilmente vai ser encontrar um meio menos gravoso a 

partir da própria definição constitucional” já que “foi o próprio constituinte que 

determinou a criminalização e a imprescritibilidade da prática do racismo”.  

A decisão condenatória também respeitaria a proporcionalidade em sentido 

estrito, pois o ônus atribuído à liberdade de Ellwanger estaria de acordo com a 

preservação de uma sociedade pluralista e democrática, até porque a liberdade do 

indivíduo não contemplaria “a intolerância racial e o estímulo à violência”.  

O Ministro Gilmar Mendes votou, ao fim, pelo indeferimento da ordem de 
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habeas corpus.  

 

4.3.5 Voto do Ministro Carlos Veloso  

 

Como seus pares, o Ministro Carlos Veloso delimita o debate a saber se a 

prática do anti-semitismo pode ser considerada racismo. Também como os colegas que 

o antecederam, o Ministro remete seu pensamento aos ensinamentos do 

constitucionalismo e das normas de direitos humanos.  

Desde o princípio, e também recorrendo ao estudo do genoma humano, Carlos 

Veloso diz que não é possível falar em raça em termos biológicos. Recorrendo 

sistematicamente ao parecer do Professor Celso Lafer apresentado à Corte, o Ministro 

diz que os judeus não são uma raça, assim como não são uma raça os negros, índios, os 

ciganos ou qualquer outro grupo humano, mas que o racismo consiste em atribuir aos 

seres humanos características “raciais” para instaurar a desigualdade e a discriminação.  

Antecipando sua conclusão, o Ministro assim diz:  

 

Não tenho dúvida em afirmar que a conduta do paciente, no publicar a 

escrever livros hostis aos judeus – ele próprio é autor de um deles – implica 

prática de “racismo”, o que a Constituição considera delito grave, 

imprescritível (CF, art. 5º, XLII). Também eu, na linha do voto do Ministro 

Celso de Mello, entendo que a “incitação ao ódio público contra o povo 

judeu” não “estaria protegida pela cláusula constitucional que assegura a 

liberdade de expressão”.  

 

O Ministro diz assim entender por não vislumbrar nos trabalhos publicados 

qualquer caráter científico, mas sim panfletário, que não contribuía para o 

aperfeiçoamento do conhecimento humano. Sem prejuízo, diz que deveria prevalecer, 

no aparente conflito de direitos fundamentais, o direito que melhor realiza o sistema de 

proteção dos direitos e garantias da Constituição – que, no caso, não seria a liberdade de 

expressão.  

Carlos Veloso assevera que a dignidade da pessoa humana deve se sobrepor à 

liberdade de expressão, “ainda mais quando essa liberdade de expressão apresenta-se 

distorcida e desvirtuada”.  

Acompanhando o voto do Ministro Maurício Correa, Carlos Veloso votou pelo 

indeferimento do writ.  
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4.3.6 Voto do Ministro Nelson Jobim  

 

O Ministro Nelson Jobim inicia seu voto atentando para o fato de que, se se 

considerasse verdadeira a suposição de que não existem raças, o dispositivo 

constitucional seria inútil, já que não haveria jamais a prática de racismo.  

Resume a controvérsia a saber se a discriminação contra os judeus constitui 

crime imprescritível. E, recorrendo aos pareceres do Professor Miguel Reale Júnior e do 

Professor Celso Lafer apresentados à Corte, conclui que sim.  

Interrompido pelo debate dos colegas (especialmente pelo Ministro Sepulveda 

Pertence) algumas vezes, o Ministro continua seus raciocínio dizendo que a edição do 

livro, por si só, não constituiria o crime de racismo, mas sim o fato de o livro ter sido 

um instrumento, um veículo pelo qual poderia se produzir o racismo.  

O Ministro conclui votando pela manutenção da condenação (vota 

acompanhando o Relator Mauricio Corrêa – o Ministro Moreira Alves já havia se 

aposentado no momento em que se ofereceu o voto).  

 

4.3.7 Voto da Ministra Ellen Gracie  

 

A Ministra Ellen Gracie inicia seu sucinto voto criticando qualquer posição 

restritiva quanto ao termo “raça”, dizendo que tal divisão da humanidade não encontra 

qualquer respaldo científico.  

Após expor o pensamento de diversos autores sobre o tema do preconceito e do 

racismo, a Ministra alega ser impossível adotar argumentação segundo a qual não 

haveria raças humanas, e, se não há raças, não seria possível existir o crime de racismo.  

A Ministra vota pela denegação da ordem.  

 

4.3.8 Voto do Ministro Cezar Peluso  

 

O Ministro Cezar Peluso inaugura seu voto com interessante raciocínio, 

segundo o qual a Constituição Federal teria inaugurado seu próprio e jurídico conceito 

de raça. Assim disse o Ministro:  

 

Ora, suposto seja ainda possível sustentar, do ponto de vista biológico ou 
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genético, que existam raças, eu diria que, na hipótese, a Constituição não 

adotou nenhum rigoroso e puro conceito extrajurídico, senão que elaborou 

conceito próprio, isto é, um conceito normativo. E é com esta como 

especificidade operacional da Constituição, ao formular a noção de racismo, 

que deve o intérprete lidar (...)  

 

Seguindo esta reflexão, o Ministro conclui que não se pode emprestar sentido 

estrito ao termo “racismo”, sob pena de a norma proteger conjuntos muito reduzidos de 

pessoas – o que contrariaria o sentido generoso de normas protetivas de direitos 

previstas na Constituição.  

Fazendo referência à preocupação do Ministro Sepúlveda Pertence, qual seja, 

de criminalizar eventual publicação de livros, o Ministro assim respondeu:  

 

O que me impressionou foi a objeção de certo modo insinuada nas 

intervenções do Ministro Sepúlveda Pertence. Mas, nesse aspecto, ainda que 

reconheça e afirme a liberdade teórica de expressão de todo editor e autor, 

cujas atividades são de óbvia licitude (...) o que me basta e convence, no 

caso, é o fato incontroverso de que o ora paciente se tornou, como editor e 

autor, especialista na publicação, redação e difusão de livros hostis à 

comunidade judaica. Ou seja, se ele se propusesse ou apresentasse apenas 

como editor casual de tais obras, ou até como editor de excentricidades, eu 

decerto consideraria com outros olhos este habeas corpus. Não é esse o caso, 

porém, senão de reprovável comportamento sistemático. Ele, na verdade, 

dedicou-se a editar e, como autor, publicar, uma série de livros, com a 

constância e o evidente propósito de promover e difundir o anti-semitismo, 

como particular manifestação da ideologia racista, instigando e reforçando 

preconceitos e ódios históricos.  

 

O Ministro votou pela denegação do habeas corpus.  

 

4.3.9 Voto do Ministro Carlos Ayres Britto  

 

O Ministro Carlos Ayres Britto, antes de proferir voto, já se manifestara no 

decorrer do julgamento.  

Após o voto do Ministro Gilmar Mendes e pedido de vista para voto do 

Ministro Marco Aurélio, Ayres Britto expôs raciocínio importante, questionando 

(verdadeiramente) o sentido da palavra racismo diante do tipo penal existente, 
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especialmente para que se debatesse se a manifestação da ideia por meio de livros 

estaria no campo da conduta ou do pensamento.
124

 Vejamos o que disse:  

 

Entendo que a Constituição, no inciso XLII do art. 5º, ao referir-se à prática 

do racismo, estabelece uma distinção nítida entre prática e teoria, ou seja, a 

prática, o comportamento, a conduta do racismo, parece-me, pode assumir 

várias formas. O racista age por si mesmo ou, obliquamente, por 

induzimento, por incitação. De sorte que quando a lei penal refere-se aos três 

núcleos deônticos: da prática, da incitação e do induzimento, acho que ela até 

labora num certo equívoco: induzimento e incitação não passam de formas de 

prática. De maneira que o núcleo da ideia que quero transmitir – aqui causa-

me um certo embaraço, neste momento; precisaria aprofundar a discussão – é 

o seguinte: publicar um livro é um direito que exprime a liberdade de 

pensamento.  Está no plano da reflexão, não no plano da ação; não está no 

plano da conduta, portanto não significa prática. Escrever um livro está nos 

domínios da vida pensada, não propriamente da vida vivida. A vida vivida diz 

com a prática, a vida pensada diz com a edição do livro, em si.  

 

Em sua declaração de voto, o Ministro Carlos Ayres Britto destaca que a causa 

levou ao Supremo Tribunal Federal princípios jurídicos constitucionais contrapostos.  

Porém, antes de analisar o mérito da demanda, Ayres Britto entendeu por bem 

julgar procedente questão de ordem que suscitou, qual seja, a de que não houve 

comprovação de que a conduta praticada por Ellwanger teria se dado em marco 

temporal anterior à publicação da Lei nº 8.081/90, o que levaria, em seu entender, à 

ausência de justa causa para o aforamento da ação penal pública – por atipicidade da 

conduta.  

A despeito do deferimento de ofício do habeas corpus pela razão apontada 

acima, o Ministro teceu comentários sobre o mérito da causa.  

E importante contribuição foi feita pelo Ministro ao analisar a técnica jurídica 

utilizada pela Constituição, especialmente em seu artigo 5º. A primeira observação que 

faz diz respeito ao entendimento que deve ser dado à palavra “prática”, ali prevista. 

Vejamos o que disse:  

 

Por enquanto, mais importante me parece conhecer do núcleo semântico ou 
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 Em debates, o Ministro também expos a preocupação, dizendo que “a constituição também não fala da 

publicação de livros, porque remeteu para a lei a incumbência de definir o crime, de aportar os elementos 

conceituais do crime e o respectivo apenamento”.  
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base significativa do substantivo feminino “prática”. É o mesmo que dizer: a 

palavra de que se valeu o inciso transcrito foi recolhida do vocabulário 

comum do povo, ou, em sentido oposto, a ela foi emprestado um significado 

da própria técnica jurídica? Somente explicável, então, à luz de um 

vocabulário jurídico-positivo? A resposta já se patenteia. Nenhum outro 

elemento da própria Constituição concorre para negar ao termo “prática” 

aquele sentido de moeda corrente vernacular. Aqui, como em tantas outras 

passagens do seu falar normativo, a Constituição-cidadã primou por uma 

linguagem usual, comum, desde sempre conhecida daquela massa anônima 

de que falava Gilberto Freyre (...) de todos os ramos jurídicos, sem dúvida o 

Direito Constitucional é o que mais se utiliza de uma estrutura popular de 

linguagem (...) era assim também que doutrinava o tão portentoso quanto 

pranteado Geraldo Ataliba, pois é dele próprio esta lapidação de joia do 

pensamento: “A interpretação constitucional deve ser feita de maneira diversa 

da do direito ordinário, porque sabemos que no direito constitucional a 

exceção é o emprego de termos técnicos (...)”  

 

Para o Ministro, portanto, o Direito Constitucional usa de sentido coloquial ao 

prever a criminalização de “prática” do racismo, sendo que esta prática assumiria o 

inequívoco sentido de fazer, agir, dizer, produzir e tudo o mais que se traduza no fato de 

o ser humano “sair de si mesmo”.
125

  

Sendo assim, sua conclusão não poderia ser outra senão aquela de considerar 

possível a criminalização do preconceito pela verbalização, por exemplo. Assim explica:  

 

Por esse prisma do mais generalizado sentido da palavra, serve-se melhor ao 

desígnio constitucional de combater o preconceito racial. Cumpre-se bem 

mais o imperativo hermenêutico da efetividade da Constituição. Pois a 

tipificação do racismo passa a ocorrer tanto por palavra quanto por ação. 

Palavra escrita, ou oral. Ação que signifique realizar um trabalho, produzir 

uma obra, exteriorizar uma opinião, mimetizar ou gestuar uma comunicação. 

Só escapa mesmo da increpação, lógico, o ato psíquico de pensar. Uma vez 

que “pensar não ofende” - ´o que se diz amiúde -, desde que o pensador 

permaneça mudo ou evite gesticulação inequivocamente reveladora de 

propósito relacional discriminador.  

 

O Ministro Ayres Britto fez questão de opinar especificamente sobre a 

diferença entre o uso e o abuso da liberdade de expressão, manifestando preocupação 
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 Posteriormente, o Ministro argumenta que o termo “racismo” também deve ser entendido, na 

Constituição, com seu sentido coloquial.  
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para que o titular dessa liberdade não fique “imune a resposta por eventual agravo a 

terceiros”, e também com a situação da vítima de eventual ofensa – na opinião do 

Ministro, o ordenamento jurídico protege (como deve proteger) tanto a liberdade de 

expressão daquele que quer veicular uma ideia, quanto o direito de resposta ou 

reparação daqueles que se sentem ofendidos.  

Após explorar detidamente também o conceito de “raça”, “racismo”, e analisar 

suas origens históricas, o Ministro aborda questão fundamental, qual seja, a da 

tipificação do crime de racismo, atentando diretamente para a abrangência do tipo e sua 

questionável técnica. Veja-se:  

 

E o substantivo “prática” me parece abrangente assim da atuação direta como 

da conduta indireta do agente. Operando esta última pelas figuras da 

incitação e do induzimento. Incitar, como sinônimo de açular ou instigar sem 

meios termos. Escancaradamente ou a força aberta, portanto. Induzir, a seu 

turno, como vocábulo sinônimo de instigação insidiosa ou por meios 

subliminares. Sorrateira ou esconsamente, então. Mas uma e outra forma de 

discurso a se unificar pelo propósito de quebrantar – quando não de anular de 

vez – o senso crítico de outrem. Que pretendo dizer com esta anotação? Que 

não faz sentido o seccionamento comportamental (prática de um lado e as 

duas outras figuras de outro, como atecnicamente fez a Lei nº 7.716/89). 

Tudo é racismo, tudo é tipificação direta. Pouco importando se o crime se dá 

por ação própria e imediata do agente, ou se ocorre por aliciamento ou 

cooptação da conduta alheia. O que interessa, para a Constituição, é a 

intersubjetividade da revelação do preconceito. Não os meios utilizados para 

tal exteriorização, ou a forma pela qual o discriminador se entrelaça a 

terceiros.  

 

O Ministro, neste ponto, continua, a fim de explicar que, a se interpretar a 

“incitação” e o “induzimento” de forma diversa da “prática”, poderia o legislador 

infraconstitucional tratar de maneira distinta condutas que a Constituição quis que 

fossem tratadas como iguais, inclusive por conta da imprescritibilidade.  

Indo mais além, repudia a interpretação restritiva sobre o crime de racismo, 

dizendo que tal método contrariaria o sentido da Constituição. Segue a transcrição:  

 

Neste bem plantado sítio da fala constitucional, destarte, por ser um locus de 

incomum propósito coibidor de condutas, não há falar em exegese restritiva. 

O acanhamento interpretativo alquebra a força normativa da Constituição. 
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Atenta contra o princípio da máxima efetividade da Lei das Leis. Até porque 

não se trata de interpretar um comando puro de Direito Penal, mas de direito 

Constitucional-penal (...) então que fique assentado, de uma vez por todas, 

ser o vocábulo “prática” suficientemente lato para absorver o preconceito que 

também se exprime sob as formas de incitação e do induzimento. É a 

Constituição mesma que se deseja assim mais à solta interpretada, cabendo à 

lei, tão-somente, estabelecer os modos pelos quais se dá a discriminação 

direta e a de esguelha.  

 

Passada a exposição teórica sobre o caso, o Ministro passa então a analisar, de 

forma mais aprofundada, os fatos concretos do caso, para analisar se Ellwanger abusou, 

ou não, de sua liberdade de expressão – se extravasou, ou não, os limites jurídicos de 

sua autonomia da vontade, passando a discriminar todo o povo judeu.  

Analisando o livro escrito por Ellwanger, o Ministro chega à conclusão de que, 

na visão do paciente, o livro em causa é uma obra de pesquisa histórica, no qual tenta 

demonstrar que toda a história da 2ª Guerra Mundial foi contada pelos vencedores, o 

que motivaria uma suposta visão deturpada do povo alemão. Sobre a obra, assim disse o 

Ministro:  

 

Ao cabo de uma cuidadosa e até mesmo penosa leitura do livro do escritor-

paciente (...) convenci-me de que ele tentou produzir uma obra objetivamente 

convincente. Esforçou-se por transitar no puro domínio das ideias e se valeu 

de farto material de pesquisa (...) que me esforço por dizer? Esforço-me por 

dizer que, no contexto da obra que tem por autor Sigfried Ellwanger Castan, 

trilhei um caminho de nenhum deleite intelectual ou agrado literário.  

 

Ayres Britto, então, caminha em seu voto para entender que o conjunto de 

ideias veiculado por Ellwanger estaria inserido no âmbito de sua liberdade de expressão, 

pois não teria transbordado para a mera panfletagem, ridicularia, pasquinada, e do 

achincalhe. Isto porque, diante de diferentes visões dos fatos, haveria um espectro 

considerável de liberdade para qualquer autor se posicionar “nesta ou naquela direção”.  

O Ministro registra que o autor poderia ser acusado de sobrepor sua ideia fixa 

de revisão da História à neutralidade que se exigiria de um pesquisador, mas conclui 

dizendo que “não é crime tecer uma ideologia”. Resume assim:  

 

Pode ser uma pena, uma lástima, uma desgraça que alguém se deixe enganar 

pelo ouropel de certas ideologias, por corresponderem a um tipo de emoção 
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política ou de filosofia de Estado que enevoa os horizontes do livre pensar. 

Mas o fato é que essa modalidade de convicção e consequente militância tem 

a respaldá-la a própria Constituição Federal. Seja porque ela, Constituição, 

faz do pluralismo político um dos fundamentos da República Federativa do 

Brasil (inciso V do art. 1º), seja porque impede a privação de direitos por 

motivo, justamente, de convicção política ou filosófica (inciso VIII do art. 

5º).  

 

Ayres Britto diz também ser difícil conceituar a obra de Ellwanger como 

racista, pois, aos olhos do paciente, preconceituoso seria o Sionismo.  

Concluindo, o Ministro diz que o caso é de uso da liberdade de expressão para 

cimentar uma convicção política ou político-ideológica, que tem proteção 

constitucional. Por estes e outros motivos, Ayres Britto votou pelo deferimento da 

ordem para absolver o paciente, entendendo que Ellwanger não incorreu em conduta 

penalmente típica.  

 

4.3.10 Voto do Ministro Marco Aurélio  

 

O Ministro Marco Aurélio, em seu voto, afirma que o Caso Ellwanger poderia 

ser o caso mais importante que apreciou na Corte até aquele momento, manifestando 

claramente que discutiria de forma ampla a liberdade de expressão.  

Marco Aurélio propõe o debate citando textos de diplomas normativos 

estrangeiros e tratados de direito internacional, e também o período de escravidão 

nacional. Neste ponto, lembrando curioso caso protagonizado por Rui Barbosa, deixou 

transparecer a importância da memória histórica registrada por obras escritas. Veja-se:  

 

Diante dos horrores da escravidão negra no Brasil, Rui Barbosa, à época 

Vice-Chefe do Governo Provisório e Ministro da Fazenda, determinou, por 

meio do Decreto de 14 de dezembro de 1890, que se destruíssem todos os 

documentos referentes à escravidão. Intentava, com esse gesto, apagar, da 

história brasileira, o instituto – como se isso tivesse o condão de fazer 

desaparecer da memória nacional a carga de sofrimento suportada pelo povo 

africano e pelos afro-descendentes – e evitar possíveis pedidos de 

indenização por parte dos senhores de engenho. O ilustre baiano não se 

apercebeu que determinação em tal sentido, além de imprópria a alcançar o 

fim desejado – apagar a mancha da escravidão feita a sangue no Brasil -, 

subtrairia às gerações futuras a possibilidade de estudar a fundo a memória 
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do País, o que as impediria, por conseguinte, de formar um consciente 

coletivo baseado na consideração das mais diversas fontes e de emergir  do 

legado transmitido – a ignorância.
126

  

 

 Assim como o Ministro Gilmar Mendes em seu voto, o Ministro Marco 

Aurélio ressaltou que o tom paradigmático do caso teria direta relação com o problema 

da eficácia dos direitos fundamentais, e da melhor ponderação de valores, tendo em 

vista a colisão que diz vislumbrar no caso, entre a liberdade de expressão e a dignidade 

do povo judeu. Resume assim:  

 

Há de definir-se se a melhor ponderação dos valores em jogo conduz à 

limitação da liberdade de expressão pela alegada prática de um discurso 

preconceituoso atentatório à dignidade de uma comunidade de pessoas  ou se, 

ao contrário, deve prevalecer tal liberdade. Essa é a verdadeira questão 

constitucional que o caso revela.  

 

Em específico estudo sobre os direitos fundamentais na Constituição de 1988, 

Marco Aurélio lembra que o direito à liberdade de expressão exerce um papel de 

“extrema relevância, insuplantável, em suas mais variadas facetas: direito de discurso, 

direito de opinião, direito de imprensa, direito à informação e proibição da censura”. 

Destaca que a participação democrática presume que a pessoa possa se manifestar sem o 

receio de contrariar a opinião do Estado ou da maioria das pessoas – citando, neste 

ponto, alguns precedentes da Suprema Corte Norte-Americana, que optou pela primazia 

da liberdade de expressão mesmo quando resultasse em acinte aos valores culturais 

vigentes, ou desrespeito à imagem de pessoas públicas e autoridades. 

Ainda neste sentido, diz o Ministro:  

 

Quando somente a versão oficial pode ser divulgada ou defendida, e se 

privam dessa liberdade as opiniões discordantes ou minoritárias, enclausura-

se a sociedade em uma redoma que retira o oxigênio da democracia e, por 

consequência, aumenta-se o risco de ter-se um povo dirigido, escravo dos 

governantes e da mídia, uma massa de manobra sem liberdade.  

 

Em defesa de liberdade de expressão, e em oposição à opinião de que seu 
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de Camões.  
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exercício desenfreado poderia levar a situações de perseguições históricas como já se 

verificou (ex. Ruanda), o Ministro diz que foi justamente a falta desta liberdade que deu 

fôlego às violações de direitos. Em suas palavras:  

 

Os piores acontecimentos havidos – entre eles, a perseguição aos judeus – 

sempre ocorreram em momento de treva no campo das comunicações, de 

falta de publicidade de modo a permitir o acompanhamento público. Com 

isso, foram evitadas as reações próprias as episódios. Encobertos, ganharam 

proporções alarmantes, predominando a barbárie. A história mostra que a 

transparência, a revelação dos fatos serve de freio aos homens, evitando a 

prevalência de paixões condenáveis, de atos que contrariam a natureza em 

sua expressão maior.  

 

Marco Aurélio ainda cita diversos benefícios na salvaguarda da liberdade de 

expressão, mencionando expressamente a acomodação de interesses por meio de um 

debate público de temas controversos, a viabilidade de transformações sociais e 

políticas de forma pacífica, a criação de livre mercado de ideias em que se privilegia o 

intercâmbio de interesses e pensamentos na formação de uma opinião pública mais 

balizada, o exercício da tolerância que educa a sociedade a ouvir e ser ouvida, e também 

a proteção da autonomia individual, uma vez que a manifestação livre do pensamento é 

uma expressão da individualidade e da liberdade.  

Pretende o Ministro, desta forma, destacar que há um benefício social, e não 

apenas individual na garantia da liberdade de expressão. Desse modo, muito mais do 

que uma proteção cega a interesses individuais, haveria como concluir que o interesse 

social é significativamente atendido com a segurança dada à livre expressão do 

pensamento. Diz o Ministro:  

 

Garantir a expressão apenas das ideias dominantes, das politicamente corretas 

ou daquelas que acompanham o pensamento oficial significa viabilizar 

unicamente a difusão da mentalidade já estabelecida, o que implica 

desrespeito ao direito de se pensar autonomamente. Em última análise, a 

liberdade de expressão torna-se realmente uma trincheira do cidadão contra o 

Estado quando aquele está a divulgar ideias controversas, radicais, 

minoritárias, desproporcionais, uma vez que essas ideias somente são assim 

consideradas quando comparadas com o pensamento da maioria.  

 

O Ministro Marco Aurélio, de pronto, deixa claro que é contrário a qualquer 
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censura da opinião quanto ao seu conteúdo, ao mesmo tempo em que declara ser 

favorável à possibilidade de limitação da liberdade de expressão a depender de sua 

forma. Diz, por exemplo, que o crime de racismo se configuraria no caso de Ellwanger, 

ao invés de escrever um livro, distribuir panfletos nas ruas de Porto Alegre com dizeres 

como “morte aos judeus”, “vamos expulsar estes judeus do país”, ou “peguem as armas 

e vamos exterminá-los”.  

Segundo o Ministro, portanto, Ellwanger não teria praticado o crime de 

racismo, pois se restringiu a difundir uma visão sua da história, partindo de pesquisa 

científica e imaginando-se em um estado democrático de direito.  

Ele deixa claro que o direito de expressar-se não é absoluto, pois jamais 

comportaria, em seu núcleo essencial, “qualquer manifestação de opinião que seja 

exacerbadamente agressiva, fisicamente contundente, ou que exponha pessoas a 

situações de risco iminente”. Continua, afirmando que “não pode servir de substrato 

para a restrição da liberdade de expressão simples alegação de que a opinião 

manifestada seja discriminatória, abusiva, radical, absurda, sem que haja elementos 

concretos a demonstrarem a existência de motivos suficientes para a limitação 

propugnada”.  

A partir de então, assim como o Ministro Gilmar Mendes, o Ministro Marco 

Aurélio discorre sobre a ponderação de valores diante de uma colisão de direitos 

fundamentais. Resume assim a questão:  

 

Dessa forma, não é correto se fazer um exame entre liberdade de expressão e 

proteção da dignidade humana de forma abstrata e se tentar extrair daí uma 

regra geral. É preciso, em rigor, verificar se, na espécie, a liberdade de 

expressão está configurada, se o ato atacado está protegido por essa cláusula 

constitucional, se de fato a dignidade de determinada pessoa ou grupo está 

correndo perigo, se essa ameaça é grave o suficiente a ponto de limitar a 

liberdade de expressão ou se, ao contrário, é um mero receio subjetivo ou 

uma vontade individual de que a opinião exarada não seja divulgada, se o 

meio empregado de divulgação de opinião representa uma afronta violenta 

contra essa dignidade, entre outras questões.  

 

Antecipando sua conclusão, Marco Aurélio diz que Ellwanger não instigou ou 

incitou a prática de racismo. Afirma, por exemplo, que a defesa de ideologia não é 

crime, e que o fato de alguém escrever um livro e outras pessoas concordarem com o 
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que ali está escrito não quer dizer “que isso irá causar uma revolução nacional”.  

Segundo o Ministro, somente se poderia pensar em eventual reprimenda caso a 

divulgação da ideia ocorresse de forma violenta, ou com mínimos riscos de a ideia se 

propagar e se tornar pensamento disseminado no seio da sociedade. Ele deixa claro que 

não vê possibilidade de combate às ideias preconceituosas pela sanção criminal, e que 

esse combate deve ser feito por meio do confronto de ideias. Assim declara:  

 

Não é a condenação do paciente por esta Corte – considerado o crime de 

racismo – a forma ideal de combate aos disparates do seu pensamento, tendo 

em vista que o Estado torna-se mais democrático quanto não expõe este tipo 

de trabalho a uma censura oficial, mas, ao contrário, deixa a cargo da 

sociedade fazer tal censura, formando as próprias conclusões.  

 

Em análise sobre questão suscitada em aparte pelo Ministro Sepúlveda 

Pertence, Marco Aurélio diz acreditar que seria possível praticar o crime de racismo por 

meio da publicação de um livro, mas que seria necessário analisar as circunstâncias do 

caso concreto, para que se verificasse o verdadeiro potencial danoso da obra em 

determinada sociedade. No caso de Ellwanger, por exemplo, Marco Aurélio afirma que, 

diante da inexistência de qualquer predisposição ou histórico do povo brasileiro na 

perseguição contra o povo judeu, dificilmente uma obra poderia configurar a ofensa 

penal. Conclui dizendo que “inexistem no Brasil os pressupostos sociais e culturais 

aptos a tornar um livro de cunho preconceituoso contra o povo judeu verdadeiro perigo 

atentatório à dignidade dessa comunidade”.  

Como dito anteriormente, para a solução do caso, o Ministro Marco Aurélio, 

assim como o Ministro Gilmar Mendes, lança mão do estudo do princípio da 

proporcionalidade, partindo da seguinte premissa:  

 

O conteúdo central do princípio da proporcionalidade é formado por 

subprincípios que abarcam parcialmente certa amplitude semântica da 

proporcionalidade. São eles a ideia de conformidade ou adequação dos 

meios, a exigibilidade ou necessidade desses meios e a proporcionalidade em 

sentido estrito (...)  

 

O Ministro passa então a analisar o caso de acordo com tais subprincípios, 

deixando expressamente consignado que o faz sob um ângulo diferente daquele 

efetuado pelo Ministro Gilmar Mendes.  
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De pronto, o Ministro diz que condenar Ellwanger e proibí-lo de publicar seus 

pensamentos, além de destruir sua obra não são meios adequados para acabar com a 

discriminação contra o povo judeu ou com o risco de se incitar a discriminação. Conclui 

assim por entender que o fato de publicar tais ideias não significa que com elas 

concordarão os leitores das obras, ou que, se concordarem, que passariam a discriminar 

os judeus.  

O Ministro também não acredita na necessidade da medida posta em discussão, 

qual seja, sanção penal, já que a restrição do direito do paciente não garantiria sequer a 

conservação da dignidade do povo judeu.  

Quanto ao terceiro subprincípio, o da proporcionalidade em sentido estrito, o 

Ministro inicialmente explica:  

 

Assim, cumpre perquirir se é razoável, dentro de uma sociedade plural como 

a brasileira, restringir-se determinada manifestação de opinião por meio de 

um livro, ainda que preconceituosa e despropositada, sob o argumento de que 

tal ideia incitará a prática de violência, considerando-se, todavia, o fato de 

inexistirem mínimos indícios de que o livro causará tal revolução na 

sociedade brasileira. E mais, se é razoável punir o paciente pela edição de 

livros alheios, responsabilizá-lo por ideias que sequer lhe pertencem, tendo 

em vista que há outras maneiras mais fáceis, rápidas e econômicas de a 

população ter acesso a tais pensamentos, como a internet.  

 

Por fim, conclui que a reprimenda penal tampouco respeita a proporcionalidade 

em sentido estrito, neste juízo de ponderação.  

O Ministro Marco Aurélio ainda tece reflexão sobre o caráter simbólico do 

julgamento do caso, fazendo referência expressa à teoria de Kindermann, segundo a 

qual muitas vezes o Estado faz leis destituídas de eficácia para solucionar as mazelas 

nacionais, mas com grande carga simbólica, “visando a dar uma resposta imediata aos 

anseios da população”.  

Em visão crítica sobre a atuação do Supremo Tribunal Federal no caso, o 

Ministro Marco Aurélio diz:  

 

Pode-se, perfeitamente, trazer a teoria do simbolismo para o âmbito desta 

Suprema Corte. Mais especificamente, para o caso em questão. É que o 

Tribunal, à medida que venha a relativizar a garantia da liberdade de 

expressão, enquadrando como manifestação racista o livro de autoria do 
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paciente, bem como as publicações de que fora editor, terminará por praticar 

a função simbólica, implementando uma imagem politicamente correta 

perante a sociedade. Estaríamos, então, diante de uma hipótese de 

“Jurisprudência Simbólica”, sobressaindo a defesa do pensamento 

antinazista, quando em jogo se faz, isto sim, a liberdade de expressão, de 

pensamento, alfim, de opinião política.  

 

E continua:  

 

Poder-se-ia identificar, ainda, uma manifestação de jurisprudência-álibi neste 

julgamento, ou seja, a Corte sendo sensível aos anseios da sociedade. Há uma 

expectativa generalizada de que o Brasil se constitua em uma sociedade livre, 

aberta, plural, democrática, sem demonstrações de racismo ou de 

preconceito. Sintonizado com tal esperança, o Judiciário delimita a liberdade 

de expressão, demonstrando uma “indignação” quanto aos pensamentos anti-

semita, e, assim, mantém a confiança dos cidadãos. Parafraseando Marcelo 

Neves, quando este fala sobre a legislação, a jurisprudência-álibi seria a 

tentativa de dar a aparência de solução aos problemas sociais vivenciados, 

ou, no mínimo, a pretensão de convencer o público das boas intenções do 

julgador. Poder-se-ia afirmar que a determinação constitucional de 

imprescritibilidade do crime de racismo seja uma manifestação de 

simbolismo sem precedentes no mundo.  

 

Por fim, o Ministro Marco Aurélio votou pela concessão da ordem, para 

assentar a inexistência da prática de racismo, concluindo pela prescrição da pretensão 

punitiva.  

  

4.3.11 Voto do Ministro Sepúlveda Pertence  

 

O Ministro Sepúlveda Pertence, antes de proferir voto, já tinha se manifestado 

no decorrer do julgamento.  

Houvera manifestado preocupação semelhante àquela explorada no presente 

trabalho, qual seja, a necessidade de análise do caso sob o prisma penal – inclusive 

sobre a técnica do dispositivo da Lei penal. Segundo o Ministro, o debate que se 

desenhava estaria se afastando do real objeto do caso
127

. Veja-se o que disse:  
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 Respondendo ao aparte feito pelo Ministro Sepúlveda Pertence, o Ministro Moreira Alves apenas disse 

que o aspecto penal não lhe escapou, mas que estaria em situação complicada, “porque ele não foi objeto 
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Creio que a beleza e a seriedade excepcional da discussão sobre o conceito de 

racismo está deixando um pouco na sobrea uma outra discussão relevante: o 

livro como instrumento de um crime, cujo verbo central é “incitar”. Fico 

muito preocupado com certas denúncias do pós-64 neste País, da condenação 

de Caio Prado porque escreveu e da condenação de outros porque tinham em 

suas residências livros de pregação marxista.  

 

 Em seu voto, o Ministro Sepúlveda Pertence diz que a questão a ser decidida 

pelo Supremo Tribunal seria um pouco diferente daquela fixada por seus pares: a 

Inteligência a dar-se, a partir do artigo 5º, XLII, da Constituição Federal, à locução 

“prática do racismo”.  

De forma reconhecidamente breve, o Ministro reconhece que o sentido da 

palavra “raça” não pode ser tão restrito quanto pretendia a defesa, e não deixa de 

criticar, como fizeram diversos outros Ministros, a imprescritibilidade prevista para os 

crimes de racismo.  

Sem prejuízo, o Ministro Sepúlveda Pertence explicou, em seu voto, que a 

preocupação que manifestara anteriormente, a respeito da possibilidade de 

criminalização de opinião veiculada em livros, teve origem na criticável Lei de 

Segurança Nacional. Veja-se o que disse:  

 

Não posso terminar este voto sem expressar os meus temores, que, eles sim, 

me impeliram a aventar a questão: fico a pensar na Lei de Segurança 

Nacional do regime militar, nos seus tipos abertos, como “fazer publicamente 

a propaganda subversiva”. Por isso a dúvida levantada por mim sobre se 

livros podem ser instrumentos de crime de instigação ou induzimento (...) daí 

todos os meus temores em torno da discussão sobre se um livro – eu 

chamaria um “livreco” (...) seria instrumento adequado à incitação e ao 

induzimento público de ódio racial. Prefiro dizer que, instrumento de 

incitação ou induzimento, salvo casos excepcionalíssimos, não concebo que 

livro possa sê-lo. Mas a discussão convenceu-me de que um livro, pode sim, 

ser instrumento da prática do racismo.  

 

Feita a ponderação sobre sua preocupação, o Ministro diz acreditar que, no 

caso, houve transbordamento do exercício da livre expressão de forma não tutelada pelo 

                                                                                                                                               
do presente habeas corpus (...) teria de conceder de ofício, havendo a possibilidade de o Tribunal vir a 

negar essa concessão, o que implica agravar a situação penal do paciente”.   
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texto constitucional.  

Por fim, o Ministro Sepúlveda Pertence votou pela denegação da ordem.  

 

4.3.12 Notas conclusivas 

 

A decisão paradigmática consolidou entendimento proibitivo aos discursos de 

ódio, e traçou, em tese, um limite objetivo ao exercício da liberdade de expressão.   

O STF, neste julgamento histórico, considerou imprópria a conceituação 

tradicional de raça, que dizia ser esta o conjunto de características físicas ou somáticas 

(cor da pele, tipo de cabelo, formato dos olhos, crânio, nariz, etc.), herdado de um grupo 

ancestral de origens geográficas bem definidas. Adotava também o critério o órgão 

estatal oficial (IBGE), dividindo as raças, para fins de recenseamento, em branca, preta, 

amarela, parda e indígena.  

A análise da Corte sobre este ponto de debate decorreu da tese de defesa 

aventada por Ellwanger, acusado de racismo por insultos contra o povo judeu, que, em 

tese, não se enquadraria no conceito de “raça” objeto de tutela da lei penal.  

O primeiro e relevante aspecto do posicionamento emanado da Corte Superior, 

portanto, é no sentido de que o conceito de “raça humana”, em seu sentido biológico, 

não existe mais, devido à definição e o mapeamento do genoma humano, que 

comprovou que cientificamente não existem distinções entre os homens. Na essência, 

são todos iguais.  

NUCCI, por exemplo, ao interpretar especificamente a decisão da Corte, diz que 

não se pode afirmar com precisão o que o termo “raça” queira significar, razão pela qual 

se pode considerar racismo qualquer atitude anti-semita.
128

  

O racismo, assim, que tradicionalmente se define como qualquer doutrina que 

sustenta a superioridade de uma raça sobre as outras,
129

ganhou nova conotação com o 

leading case, ampliando o alcance do termo para abarcar qualquer doutrina que pregue a 

superioridade de um grupo humano sobre outro. 

OLIVEIRA JÚNIOR sintetizou bem o resultado do julgamento
130

:  
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(...) O Ministro Sepúlveda Pertence indagou acerca da possibilidade de 

“colisão” entre os “direitos” de liberdade de expressão e dignidade da pessoa. 

A partir daí, praticamente todos os Ministros trataram diretamente do tema 

(...) pelo resultado do Habeas Corpus, pode-se perceber que o Supremo 

Tribunal Federal ficou dividido em três grupos: o primeiro, composto pelos 

Ministros que votaram pelo indeferimento; o segundo, composto pelo voto do 

Ministro Marco Aurélio e pelo Ministro Moreira Alves, ambos concedendo o 

Habeas Corpus; e o terceiro, o voto sui generis do Ministro Carlos Ayres de 

Britto, que absolveu Sigfried Elwanger Castan por atipicidade de conduta, ou 

seja, a conduta do paciente não teria sido criminosa (...) verificamos, 

analisando casa grupo, que o Supremo Tribunal Federal constrói concepções 

distintas de liberdade de expressão e dignidade da pessoa. No primeiro grupo 

percebemos que a liberdade de expressão é um direito fundamental, sendo 

que, nos casos em que o teor da manifestação não observar os limites 

impostos pela própria Constituição e atingir os valores da sociedade, ela 

deverá ser limitada. No caso de um conflito entre direitos – liberdade de 

expressão e dignidade humana – prevalecerá a segunda, uma vez que, pelo 

princípio da proporcionalidade, é mais condizente com o fim almejado pela 

Constituição Federal. No segundo grupo, composto pelos votos do Ministro 

Marco Aurelio e Moreira Alves, verificamos que a liberdade de expressão é 

tida como o valor fundamental da democracia. Marco Aurélio vale-se da 

teoria da ponderação de valores para decidir o “conflito” de “princípios”. A 

solução, diz o Ministro, encerra-se na medida em que os “valores” são 

utilizados para se decidir o caso (...) Quanto ao Ministro Carlos Ayres de 

Britto, este faz uma análise de trechos presentes nos livros publicados pelo 

editor anti-semita (...) mas, para Britto, tai manifestações são fruto da 

liberdade de criação. Assim, o alcance do “uso” da liberdade de expressão é 

tão amplo que fica quase impossível imaginarmos o abuso.  

 

Discussão mais relevante, decerto, foi esta que analisou a colisão entre os 

direitos fundamentais da liberdade de expressão e da dignidade da pessoa humana.  

A primeira anotação que se deve fazer, já adiantando que com viés 

reconhecidamente crítico, é a de que referida ponderação foi feita, pela integralidade 

dos Ministros, sem muita preocupação com a natureza da causa que lhes era colocada à 

apreciação, vale dizer, ponderou-se única e exclusivamente a envergadura e extensão 

abstrata dos princípios constitucionais, sem qualquer intersecção, na análise, com os 

princípios de natureza especifica penal-constitucional.  
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O fato de a causa versar sobre demanda criminal, em nada foi relevante na 

fundamentação dos Ministros, ao que tudo indica.  

Desde logo cabe a crítica, afinal, por mais que a colisão entre os dois citados 

direitos fundamentais possa ter como conclusão a prevalência da dignidade da pessoa 

humana, não se pode perder de vista que o debate deveria ter no horizonte a 

interpretação constitucional especificamente focada na questão penal, para que se 

pudesse verificar a realização dos princípios próprios do Direito Penal, também com 

substância constitucional.  

Basta dizer, por exemplo, que, em seu voto, o Ministro Gilmar Mendes entende 

que a proporção entre o objetivo pretendido pela Constituição (a dignidade da pessoa 

humana, a pluralidade da sociedade, etc) e o ônus imposto à liberdade de expressão 

deve ter como resultado a limitação desta última, argumentando da seguinte maneira:  

 

Não se contesta, por certo, a proteção conferida pelo constituinte à liberdade 

de expressão. Não se pode negar, outrossim, o seu significado inexcedível 

para o sistema democrático. Todavia, é inegável que essa liberdade não 

alcança a intolerância racial e o estímulo à violência, tal como afirmado no 

acórdão condenatório. Há inúmeros outros bens jurídicos de base 

constitucional que estariam sacrificados na hipótese de se dar uma amplitude 

absoluta, intangível, à liberdade de expressão na espécie.  

 

Sobre esta posição do Ministro Gilmar Mendes, e sua fundamentação, acredita-

se ter ficado claro que a natureza do caso e da norma analisada pelo Tribunal (penal) 

foram desconsideradas.  

Isto porque jamais se defenderia que a liberdade de expressão alcança de forma 

absoluta e irrestrita a intolerância racial, por exemplo.  

A questão que deveria ter sido verdadeiramente considerada é aquela sobre a 

qual propomos o debate neste trabalho, qual seja, se poderia a intolerância estatal impor 

à intolerância dos indivíduos uma restrição ou punição de natureza penal, e, também, 

em qual medida. Diga-se: se poderia o comportamento intolerante não apenas ser 

punido pelo Estado por normas de natureza civil ou administrativa, por exemplo, mas 

também penal, e se, neste caso, qualquer veiculação de ideia intolerante, sob qualquer 

forma, deveria ser inevitavelmente alvo da punição criminal.  
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OLIVEIRA JUNIOR argumenta em sentido parecido
131

:  

 

O problema na argumentação do Ministro Gilmar Mendes, bem como na 

argumentação do Ministro Marco Aurélio é a discussão, de forma abstrata, 

sobre a “colisão” de valores. Em um caso concreto, a argumentação deveria 

se ater ao caso concreto e não se afastar, como no HC 82.424-2. Para Cattoni 

(2007): a questão, no Caso Ellwanger, não deveria ter sido compreendida 

como uma colisão entre valores, em que se julga se a liberdade de expressão 

é melhor ou pior do que, ou para, a promoção da dignidade humana; mas sim 

julgar se houve, afinal, em face do caso concreto, crime de racismo ou não, à 

luz das pretensões normativas, defendidas na argumentação sustentada pelos 

envolvidos, e que poderiam ser reputadas abusivas ou não. (p. 119) Em seu 

voto, a primeira característica que se destaca é que o caso concreto é 

abandonado – o cometimento ou não do crime de racismo pelo paciente – e o 

Ministro passa a teorizar, abstrativamente, sobre a importância da liberdade 

de expressão para a democracia.  

 

Sem prejuízo, o recurso argumentativo do Ministro Gilmar Mendes 

desconsidera, igualmente, a natureza penal do caso, quando diz que a liberdade de 

expressão não alcança “o estímulo à violência”, e também quando diz que, a prevalecer 

qualquer outro entendimento, haveria “inúmeros outros bens jurídicos de base 

constitucional que estariam sacrificados”.  

Veja-se que, em nenhum momento defende-se a liberdade de estímulo à 

violência, tanto que a proposta sobre a limitação dos discursos de ódio constante ao 

final desta dissertação, ao prever a punição das “fight words”, e tão somente delas, visa 

justamente dar a correta extensão à liberdade de expressão, e implica interpretação 

menos prejudicial a este direito fundamental do que aquela proposta pelo Ministro. 

Quanto ao seu segundo argumento, vê-se que o Ministro, apesar de sustentar o dano a 

diversos outros bens jurídicos deixar de realizar o mesmo, e necessário, juízo de 

ponderação.   

A questão seria extremamente importante, até para que se verificasse o 

embasamento dos argumentos. Vê-se, por vezes, em obras específicas sobre o tema, 

alguma confusão em tal juízo, como por exemplo no excelente artigo de MEIRA, que, 

ao discorrer sobre o tema, exemplifica conflito de direitos fundamentais argumentando 
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que “o direito de liberdade artística não confere ao indivíduo o direito a furtar os 

materiais necessários à execução de sua obra de arte”, misturando condutas e normas de 

natureza totalmente distinta.
132

 

O voto do Ministro Nelson Jobim, por sua vez, também merece apreciação um 

pouco mais detida.  

Segundo este Ministro, uma vez que o discurso de ódio ou racista não visa 

“contribuir para nenhum debate inerente às deliberações democráticas”, ele não estaria 

protegido pelo direito à liberdade de expressão. Argumenta, ainda, que a Constituição 

não legitima a tolerância com aqueles que querem a produção de condutas contrárias ao 

princípio da igualdade.  

Como veremos um pouco mais adiante, SILVA apresenta resposta específica a 

estas considerações.
133

 

Os discursos de ódio, por mais contraditório que possa parecer, muitas vezes 

contribuem para o debate público de ideias, inclusive para que sejam rejeitados, e para 

que a sociedade seja constantemente lembrada da existência de tais ideias, para que 

possa traçar estratégias, inclusive estatais, de combate eficiente. Sem prejuízo, há que se 

dizer que mesmo que se considerasse ausente a contribuição com o debate público nos 

discursos de ódio, ainda seria necessário perquirir, em um momento seguinte, se o 

mecanismo de criminalização de referidos discursos seria possível e adequado, o que 

jamais foi feito pelo Tribunal – salvo em esparsas passagens e no juízo de ponderação 

elaborado pelo Ministro Marco Aurélio.  

O Ministro Carlos Ayres Britto, por sua vez, esposou posição consideravelmente 

próxima àquela que defendemos no presente trabalho – talvez mais próxima até do que 

aquela do Ministro Marco Aurélio, que votou pela absolvição seguindo ponderação de 

valores.  

Recorrendo novamente a interpretação de OLIVEIRA JÚNIOR
134

:  

 

(...) Para Britto, o direito à liberdade de expressão é absoluto. Mas pode ser 

punível, desde que o agente ultrapasse o “uso” da sua liberdade e cometa 

algum “abuso”. Este abuso ocorreria após a constatação processual de um 
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transbordamento daquela primitiva autonomia de vontade. Um 

transbordamento que só é transbordamento por violar uma outra e alheia 

autonomia de vontade, também juridicamente prezada.  

 

Traduz-se que, na visão do Ministro, a mera exposição de ideias, mesmo que 

com cunho preconceituoso ou discriminatório, não pode ser censurada, ou até mesmo 

punida, enquanto não interfira no exercício da autonomia de vontade alheio. Uma vez 

mais, repetimos: a definição do parâmetro objetivo proposto no presente trabalho dá 

conta de definir, mesmo que de forma abstrata, os parâmetros necessários para adoção 

de entendimento que satisfaz a preocupação e opinião expostas pelo Ministro Carlos 

Ayres Britto.  

Restringido ao fim o direito a exercitar os discursos de ódio, não se poderia 

finalizar a análise do caso sem a crítica apresentada por TASSINARI e JACOB DE 

MENEZES NETO, segundo a qual a fundamentação exposta em juízo pelos Ministros 

foi posterior à própria tomada de decisão, com que se concorda integralmente
135

:  

 

No julgamento do caso Ellwanger, os direitos constitucionais liberdade de 

expressão e dignidade humana foram utilizados como argumentos de política, 

manejados como álibis teóricos para obtenção de respostas de acordo com os 

valores de cada ministro, como se a Constituição fosse aquilo que os 

ministros do Supremo Tribunal Federal querem que ela seja, ignorando o 

pacto democrático firmado nela. Os direitos fundamentais não podem ser 

reduzidos ao que aqueles ministros pensam que eles sejam, sob o risco de 

esvaziar o núcleo do Estado democrático de direito.  

 

Feitas estas principais observações a respeito do julgamento do caso Ellwanger, 

e como já foi brevemente antecipado neste capítulo, deve-se ter em vista que a atividade 

interpretativa efetuada pelo Supremo Tribunal Federal no caso veio a dar interpretação 

deveras elástica ao conceito da “prática de racismo”.  

O que se fez, até agora, foi apontar de forma específica para a substância do 

julgamento, isto é, para a forma como foram conduzidos os debates, a fundamentação 

dos votos, a interpretação de cada Ministro, e o resultado a que se chegou.  

A partir de agora, já caminhando para uma análise teórica debruçada sobre os 
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elementos normativos e jurisprudenciais apresentados, ver-se-á como a técnica jurídico-

penal não se coaduna com as premissas, com a decisão do Supremo Tribunal Federal, e 

com a aplicação do Direito Penal ao caso concreto – e também aos demais casos que 

digam respeito ao exercício dos discursos de ódio.  
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5. POLITICA CRIMINAL E A ADOÇÃO DO DIREITO PENAL NO 

COMBATE AO RACISMO E AO PRECONCEITO 

 

Como já dito, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 3º, inciso IV, dispõe 

que é objetivo fundamental da República Federativa do Brasil promover o bem de todos, 

sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer formas de 

discriminação. Justamente por este motivo é que, no artigo 5º, incisos XLI e XLII da 

Carta Magna existe a previsão de que a lei punirá a discriminação e o racismo (prática 

esta criminalizada, imprescritível, sujeita a reclusão e insuscetível de fiança).  

A repressão criminal à manifestação discriminatória surge como uma 

reivindicação dos grupos que sofrem com a discriminação, como uma forma de 

contrapeso à atuação da mensagem de ódio.
136

 

A resposta penal a incidentes envolvendo a discriminação teria um papel crucial 

na extensão da confiança que as minorias étnicas, entre outras, depositariam no sistema 

de justiça criminal. 
137

Sem prejuízo, por mais que tentassem resistir, os grupos sujeitos 

às mensagens de ódio acabariam por interiorizar a mensagem em seus inconscientes, 

incorporando um sentimento de baixa autoestima, resultando, por fim, em seu 

desapoderamento
138

, e, possivelmente, no revide violento ou no silêncio humilhado.
139

 

Concorda-se com SARMENTO quando afirma que diante de violações e 

ameaças de direitos humanos, a resposta do Estado não seja a tolerância.
140

 A 

divergência se daria em saber o que é a verdadeira lesão (não seria uma lesão restringir 

o direito de expressão?).  

SILVA pontua bem o dilema entre autorizar o exercício de uma liberdade uma 

liberdade que poderia afastar do debate público uma parcela da população, ou restringi-

la excluindo, desde logo, uma outra parcela
141

: 

 

Em uma sociedade em que uma parcela mais ou menos significativa do 

espectro político recusa-se renitentemente a aceitar a ideia normativa de 

igualdade humana fundamental, o sistema de liberdade de expressão se 
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confronta com um dilema: censurar sua expressão significa extirpar uma 

parcela do demos do sistema de expressão protegida, e sob certo aspecto, 

deixa de manifestar-se neutro em face do mesmo debate político. No entanto, 

permitir-lhes a expressão pode trazer consequências terríveis não só para a 

“harmonia social”, com disse Frankturter em Beauharnais, mas também para 

o ambiente igualitário que é condição imprescindível para que membros de 

minorias historicamente discriminadas e excluídas do processo político se 

sintam à vontade para participar desse processo. Em outras palavras, alguém 

deixará de ser tratado como igual, em algum sentido. Ou racistas, misóginos 

e homofóbicos são silenciados com base no ponto de vista do que dizem, ou 

se correrá o risco de criação de um ambiente político tão tenso no que se 

refere às divisões étnicas da sociedade que a participação das minorias pode 

tornar-se bastante difícil, entre outros possíveis danos.  

 

Tal ponto de vista, no entanto, não leva em consideração que, o que dá 

sustentação ao dilema, juridicamente, não é a violação de um direito (silenciar a 

expressão) em oposição à potencial violação de outro direito (participação política), ao 

menos em tese. Tal dilema, a nosso ver, seria facilmente resolvido em defesa do direito 

concretamente violado. O dilema verdadeiro se dá entre a violação de dois direitos 

(liberdade de expressão e dignidade da pessoa humana).  

A doutrina internacionalista é pacífica em dizer que a lei aplicável é sempre 

aquela que garante mais proteção ao direito fundamental, no entanto, o ponto de 

divergência neste caso é justamente saber qual direito fundamental merece maior 

proteção, pois, afinal, o sopesamento teria de ser feito entre direitos fundamentais de 

igual envergadura – e, mais uma vez, abre-se o debate sobre os limites que devem 

pautar a liberdade de expressão.  

Neste cenário, o que se verifica de pronto é que a Constituição Federal fez uma 

escolha político-jurídica ao determinar sanção criminal ao crime de racismo, por meio 

do que se intitula indicação constitucional de incriminação, ou cláusula expressa de 

penalização.  

Em suma, o que se fez foi indicar um valor juridicamente precioso, eleger a via 

de repressão a ser aplicada (ex: direito penal), e proibir a legalização expressa ou 

mesmo a regulação jurídica das condutas contra as quais a Constituição manda instituir 

penas criminais.
142
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Há autores que indicam que a eleição constitucional pela criminalização não 

fere, de forma alguma, os princípios constitucionais de liberdade de expressão e 

manifestação do pensamento, sendo este, inclusive, o entendimento em países como 

Alemanha, Canadá, e Portugal.
143

  

No entanto, a despeito do que possa parecer à primeira vista, a via de repressão 

escolhida pela Constituição para proteger aquele valor tido como precioso não poderia, 

em princípio, conter uma restrição que ultrapassasse marcos já determinados, 

previamente, pelo texto constitucional, ou que ferisse direitos fundamentais não 

excepcionados pela mesma norma restritiva (como seria o caso da liberdade de 

expressão).
144

  

A interpretação equilibrada evita a extrapolação por parte dos preceitos 

incriminadores que derivam da própria indicação constitucional de incriminação, até 

porque qualquer tentativa de hierarquização material de valores, a partir da própria 

Constituição, não deixa de estar condicionada por uma perspectiva de cunho 

ideológico.
145

 

A despeito disso, é questionável a eficiência do uso do direito penal no combate 

ao preconceito e à discriminação. É questionável também o uso da interpretação judicial 

para aplicar a lei penal de combate às manifestações verbais, por exemplo – já que tal 

autorização não é expressa ou permitida por meio de interpretação constitucional.  

O questionamento é adequado até mesmo porque a Constituição de 1988 em 

diversos momentos mostra-se um documento voltado para o passado, e muitos de seus 

dispositivos tem por finalidade evitar que experiências trágicas da história se repitam. A 

escravidão sendo uma delas.
146

  

O caso da Guerra Civil de Ruanda (se assim pode-se chamar), normalmente 

citado nos debates sobre o tema para ilustrar os supostos perigos que uma liberdade de 

expressão desenfreada poderia representar, demonstra que a resposta legal ao ódio 

enraizado deve ser cuidadosamente considerada, tendo em vista a meta de evitar a 

perpetuação do ódio, a reconciliação das vítimas com os agressores, já que continuarão 

a conviver em sociedade, e a devida atribuição de responsabilidade aos que perpetraram 
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atos hostis.
147

Isto porque, historicamente, o país, de forma omissiva ou comissiva, 

apenas fomentou o ódio entre pessoas de diferentes etnias, adotando como resposta 

unicamente o mecanismo punitivo. Nos dias atuais predomina em Ruanda uma informal 

“lei da mordaça”, imposta pelo centralizador governo atual, que silencia a população e 

coíbe conversas ou manifestações sobre os massacres, o que tem efeitos imprevisíveis 

num futuro não muito distante.
148

 

SILVA também se manifesta sobre esta questão, inclusive sobre o caso de 

Ruanda
149

: 

 

Temos, portanto, outra questão em mãos: a expressão de pontos de vista 

racistas e intolerantes é inofensiva, devendo ser tolerada, ou é capaz de 

causar danos sérios aos membros de minorias, privando-os de seus direitos 

constitucionais, devendo ser banida? No caso de sermos capazes de atestar 

uma relação mais ou menos direta entre a expressão de ódio e um dano físico 

ou uma privação de direitos à pessoa ou ao grupo social ao qual o ódio em 

questão se dirige, o banimento do racismo e da intolerância pode atender à 

mais exigente concepção de neutralidade. Mas este não parece ser um 

problema passível de ser resolvido unicamente no plano da abstração. 

Devemos olhar para os efeitos que a expressão de ódio racial causa nas 

minorias alvejadas por ela de forma um pouco mais atenta às circunstâncias 

concretas em que a vitimização se dá (...) a conexão entre determinadas 

formas de expressão de ódio e a violência física efetiva é mais que uma 

hipótese remota. No último genocídio do século XX, ocorrido em Ruanda em 

1994, um número estimado entre 500 mil e um milhão de pessoas, em sua 

imensa maioria tutsis e hutus moderados, foram assassinadas por extremistas 

hutus ao longo de apenas cem dias. Parte dessas mortes é creditada ao ódio 

propagado e inflamado pelas ondas do rádio. 

 

O mesmo autor ainda afirma:  
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Recorrendo à própria história da sociedade em que o problema ocorre, 

agressões verbais contra minorias étnicas e expressões racistas em geral 

podem ser entendidas como meros prelúdios de coisas mais graves, como 

violência física, por exemplo, ou “exclusão ou subordinação que não podem 

ser plausivelmente reduzidos a uma simples ofensa (SUNSTEIN, 1995, p. 

185). O problema, então, não é o ressentimento ou a raiva que a expressão 

produz nos ouvintes, mas o fato de que para além do sofrimento emocional, o 

que está em jogo é toda uma rede de direitos e oportunidades dos membros 

de minorias com um histórico de exclusão, direitos esses que podem ser 

ameaçados se os membros da maioria perpetradora da exclusão encontram 

livre curso para expressar seu ódio.  

 

Não se ignora a força de tais argumentos, entretanto, geralmente eles são apenas 

reforços positivos de situações hipotéticas que não guardam efetiva relação com o 

direito penal da realidade. Isto porque, considerar um estado de coisas como aquele do 

genocídio de Ruanda é usar uma premissa em que o próprio estado de direito não se faz 

presente. Em outras palavras, a previsão de censura (penal ou não) na realidade de 

Ruanda em 1994 era absolutamente irrelevante, visto que o arcabouço normativo não 

representava qualquer tipo de imperativo vinculante, diante da ausência do próprio 

estado democrático de direito.
150

  

Diante destas breves considerações, fica clara a necessidade de investigar a 

adequação do uso do direito penal ao combate do preconceito e da discriminação.
151

 

Alertam diversos autores que o preconceito e a discriminação se manifestam de 

diferentes maneiras e por diversos meios. Assim sendo, as possibilidades de medidas 

para enfrentar o problema também são muitas.  

MACHADO adianta que tais medidas podem envolver estratégias com escopos 

distintos e também distintos tipos de ações, incluindo ou não o Estado e o Direito. Diz 

ainda que é possível pensar tanto em ações voltadas à valorização da estética e da 

cultura afro-brasileira, como ações voltadas especificamente à correção do quadro de 
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desigualdade econômico-social, como também respostas sancionatórias a práticas 

racistas ou discriminatórias.
152

  

Concorda-se com a autora quando afirma que no Brasil, praticamente desde o 

início da articulação do movimento negro, as estratégias de combate ao racismo levaram 

em consideração o Direito e, em especial, o direito como instrumento sancionatório.  

Ocorre que, por tudo o que já se viu – dificuldade técnica na formulação da Lei, 

dificuldade hermenêutica na aplicação da Lei, intransigência e racismo institucional dos 

operadores do direito – a proteção da dignidade da pessoa humana por meio do combate 

sancionatório penal dos discursos de ódio, restringindo a liberdade de expressão que 

pode colocá-la em perigo, mostra-se não apenas insuficiente, mas absolutamente 

ineficiente.  

Nota-se que mesmo a doutrina alinhada com a possibilidade de restrição e 

sanção de certos tipos de manifestações reconhece que a mera sanção ao emissor do 

discurso discriminatório não muda suas idéias, não o impede de voltar a propagá-las.
153

 

Desta forma, ao menos há ponto pacífico sobre a inexistência de prevenção 

especial negativa na Lei punitiva.  

Como dito, a organização do movimento negro que deu origem à luta contra o 

racismo no Brasil buscou como instrumento principal o uso do direito sancionador, 

especialmente do direito penal.  

A escolha político-criminal, no entanto, não parecer ter sido adequada, pois, 

mais do que insuficiente, revela-se ineficiente. Concordam com tal insuficiência, por 

exemplo AUGUSTO e MARTA, registrando que a simples positivação do crime de 

racismo pouco adianta se não vier acompanhada de ações no sentido de criar medidas 

para alterar a realidade fática.
154

 

Isto fica claro tanto quando se nota que o preconceito continua fortemente 

arraigado socialmente, quanto quando se percebe que os instrumentos penais postos em 

funcionamento não apresentam resultados satisfatórios, seja por não se ter qualquer 

indicativo de que a via punitiva tenha resolvido ou venha a resolver o problema da 

criminalidade decorrente do ódio, seja porque a legislação que rege a matéria tem 
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atingido pessoas cujo histórico criminoso não indica que tenham praticado ou venham a 

praticar o crime com constância – como se verá na pesquisa jurisprudencial apresentada 

mais adiante neste trabalho.   

A despeito desta primeira elucubração, cumpre analisar, sob o aspecto técnico 

penal, menos criminológico e mais dogmático, acerca da cientificidade do uso da tutela 

penal no combate ao racismo manifestado especificamente pelos discursos de ódio. 

Em suma, quando se analisa a aplicação da lei penal para o agente que expressa 

idéias discriminadoras, deve-se perguntar: é necessária, ou haveria um mal menor que 

pudesse resolver o problema? É adequada, ou seja, a medida é apta a resolver o 

problema? É idônea, isto é, há proporção entre o sacrifício do bem jurídico analisado e 

os males que se quer evitar?
155

   

Já destacamos em capítulo próprio, mas vale repetir que, no precedente 

jurisprudencial mais importante do país sobre o tema (Caso Ellwanger), a natureza e a 

ciência penal não foram alvo de análise específica do Supremo Tribunal Federal.
156

  

Grande parte da doutrina acolhe a possibilidade de criminalização dos discursos 

de ódio, fazendo-o tanto em razão da cláusula expressa de penalização existente para o 

racismo na Constituição Federal, quanto em função da obediência aos tratados 

internacionais dos quais o Brasil é parte.  

Os direitos fundamentais sobre os quais a própria Constituição estabelece 

expressamente a possibilidade de sua restrição por intermédio de lei são designados pela 

doutrina direitos sujeitos a reserva de lei restritiva
157

.  

GUEDES explica
158

:  

 

A doutrina tem ainda diferenciado entre as reservas simples de lei (einfachen 

Gesetzesvorbehalten) e a reservas qualificadas de lei (qualifizierten 

Gesetzesvorbehalten). Nas reservas simples estão legitimadas as regras 

gerais para a intervenção no direito, ou seja, a Constituição não estabelece 

pressupostos específicos para a restrição legal que ela autoriza; nas reservas 

qualificadas, a Constituição impõe pressupostos especiais para a 

admissibilidade da intervenção no direito fundamental. A distinção, contudo, 
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entre reserva simples e reserva qualificada tem perdido significado na 

medida em que, mesmo se cuidando de reserva simples, a lei restritiva se 

submete ao princípio da proporcionalidade, com o que deve o legislador, 

como se sabe, atender a pressupostos adicionais, já que passa a ter que 

demonstrar, caso a caso, a utilidade/adequação, a necessidade e a 

proporcionalidade em sentido estrito de sua intervenção. Se considerarmos o 

exemplo da Constituição portuguesa, pode-se ainda acrescentar que esses 

pressupostos - próprios do princípio da proporcionalidade - estão 

estabelecidos, além de outras restrições às restrições, no artigo 18º. Cfr. 

Vieira de Andrade. Os Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa 

de 1976, p. 293 e 296; Gomes Canotilho e Vital Moreira. Constituição da 

República Portuguesa Anotada, p. 151 e seguintes; Jorge Miranda. Manual 

de Direito Constitucional (Tomo IV), p. 337 e seguintes. 

 

No entanto, questiona-se, primeiramente, se o Estado brasileiro é obrigado a 

tipificar tal conduta, limitando o direito fundamental por meio de lei de natureza 

penal.
159

 

Segundo AUGUSTO e MARTA, o mandado de criminalização do racismo é um 

assunto tratado pela doutrina jurídica contemporânea como um dos mais relevantes de 

ordem constitucional. Explicam que este é expresso e traz determinação constitucional 

de como deverão ser protegidos determinados direitos fundamentais.
160

  

PASCHOAL oferece contribuição doutrinária que rejeita tal obrigação, com base 

na compreensão dos princípios atinentes ao direito penal mínimo. Explica
161

:  

 

Concebendo-se que a Constituição indica, determina, e até obriga a 

criminalização de condutas, está-se, na verdade, migrando das concepções 

que, a princípio, tomam-se como limite do Direito Penal, para uma idéia de 

Constituição fundamento de tal Direito [...] apesar de parecer um problema 

apenas de linguagem, tem-se que, quando a doutrina, a princípio, partidária 

de um Direito Penal mínimo, passa a enxergar na Constituição não só um 

limite, mas como um fundamento ao jus puniendi estatal, está na verdade 

contribuindo para seu alargamento. Com efeito, quando deixa de ser limite, 

transformando-se em fundamento, a Constituição passa a ser tomada como 

propulsora do Direito Penal, permitindo-se que qualquer situação de 
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“emergência”, ou de aparente “emergência”, possa ensejar questionamentos 

relativos ao descumprimento de uma indicação, ou determinação 

constitucional de criminalização. Essa modificação de prisma faz com que, 

antes a Constituição, a criminalização de uma determinada conduta deixe de 

ser vista apenas como possível, passando a ser tida como 

constitucionalmente obrigatória [...] assim, tem-se que, se se pretende ser 

fiel ao objetivo de realizar o ideal de um Direito Penal mínimo, somente se 

pode vislumbrar na Constituição um limite positivo ao poder punitivo 

estatal, afastando a tese de que a Carta Magna constituiria um seu 

fundamento e que, por isso, obrigaria, perante a primeira necessidade, a 

criminalização.  

 

Em síntese, adotando-se a Constituição Federal como um limite ao poder 

punitivo, não se poderia falar de qualquer jeito em obrigação de criminalizar, mas tão 

somente em limite ao jus puniendi. Isto porque a busca de um Direito Penal mínimo não 

pode conviver com uma Constituição que traz, em seu bojo, necessidades automáticas (e 

não concretas) de criminalização.
162

 

A ideia de que a criminalização (no caso, dos discursos de ódio) se faz 

necessária, com justificativa constitucional, indica um questionável caráter 

comunitarista ao Direito Penal. Diante de alguns valores eleitos pela Constituição, 

interpreta-se o sentido do mandamento constitucional independentemente de seu caráter 

estritamente normativo, para fazer prevalecer um valor frente a uma pretensa norma.  

Tal necessidade de criminalização ampla, com interpretação quase irrestrita do 

termo “praticar racismo”, chega a ser defendida pelo Ministro Ayres Britto no caso 

Ellwanger sob o entendimento de que o sentido correto do “racismo” previsto 

constitucionalmente é aquele do conhecimento comum – conforme passagem de seu 

voto apresentada no capítulo correspondente neste trabalho. Se, por um lado, a 

interpretação constitucional se contenta com esta visão – afinal, o “racismo” se encontra 

presente em relações diversas da sociedade -, a interpretação penal jamais pode admitir 

interpretação não restritiva quando o assunto diz respeito direto ao procedimento de 

incriminação.  

POTIGUAR chama atenção para curta anotação no caso Ellwanger a respeito 

deste ponto
163

:  
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(...) o Ministro Moreira Alves entendeu que a expressão final do artigo 5°, 

XLII, “nos termos da lei”, não delega à legislação ordinária o poder de dar o 

entendimento que lhe aprouver ao significado de racismo, mas sim, que cabe 

a ela tipificar as condutas dessa prática e quantificar a pena de reclusão a elas 

cominada. 

 

Pode-se interpretar, do excerto, que, apesar da previsão constitucional, e mesmo 

sob o entendimento de que haveria um poder-dever de criminalização, as condutas que 

vem a ser criminalizadas pelo legislador infraconstitucional devem ser tipificadas de 

maneira adequada, e, por que não, respeitando a noção do Direito Penal mínimo. 

No mesmo sentido, BIANCHINI defende que, mesmo diante de uma indicação 

de penalização no âmbito constitucional, não se dispensam outras análises para se 

concluir pela necessidade de criminalização.
164

  

Além da questão da obrigatoriedade constitucional ou não da tipificação da 

conduta discriminatória, é essencial verificar se há possibilidade jurídica de utilizar-se 

da lei penal para censurar os discursos de ódio. Isto é, mesmo que se entenda adequadas, 

constitucionais e vigentes normas que criminalizam o racismo, cumpre avaliar se há 

razão suficiente para enquadrar a manifestação de idéia preconceituosa e odiosa no tipo 

penal criado pelo legislador infraconstitucional.  

 Preocupação deste tipo foi manifestada, por exemplo, pelo Ministro Sepúlveda 

Pertence, no já mencionado HC nº 82424/RS (caso Ellwanger), em que consignou que 

“a beleza e a seriedade excepcional da discussão sobre o conceito de racismo estão 

deixando um pouco na sobra uma outra discussão relevante: o livro como instrumento 

de um crime, cujo verbo central é incitar. Fico muito preocupado com certas denúncias 

no pós-1964 neste País”.
165

  

Nos Estados Unidos, por exemplo, predomina o entendimento de que a violência 

é resultado de falsas crenças, e que o Estado não deve se preocupar em regular o 

discurso que poderá, eventualmente, persuadir as pessoas a formar falsas crenças, afinal 

o Estado não deve ser o censor e diretor sobre quais idéias são boas para nós”.
166

 

Neste contexto, é válida a crítica a BASTOS quando afirma que seria um contra-

senso a Carta Magna reconhecer a instituição criminal da forma que faz e, ao mesmo 
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tempo, permitir que se incite prática criminosa.
167

  

Veja, é possível defender coisas distintas, diga-se, que não apenas não seria o 

âmbito penal adequado para a tutela social, e também que, mesmo se assim fosse, não 

prevaleceria a lógica exposta pelo autor, visto que a desejada criminalização 

determinada pela Constituição poderia ser interpretada de forma a não criminalizar o 

exercício de garantia fundamental da livre expressão, como ocorre naturalmente nos 

EUA.  

Em síntese, é possível punir o agente preconceituoso que incide no crime de 

racismo, mas não por determinados atos conceituados como típicos segundo a 

interpretação dominante. Não pela veiculação de ideias preconceituosas.  

 

5.1 Dos pressupostos para utilização da Lei penal  

 

Muito se discute, dentro do estudo dos direitos fundamentais, quais seriam os 

requisitos essenciais à criação de leis restritivas de direitos fundamentais.  

Em geral, colocam-se como requisitos gerais para tanto a existência de previsão 

constitucional expressa que autorize a restrição do determinado direito, a necessidade de 

lei em sentido estrito, a verificação de que a lei criada se limite ao conteúdo estritamente 

necessário para salvaguardar outros direitos constitucionalmente protegidos, e também a 

verificação de que não foi diminuída a extensão e alcance do conteúdo essencial dos 

preceitos constitucionais. 
168

 

Não se nega a importância de tal estudo de matriz constitucional, porém, como 

dito repetidas vezes, no presente estudo busca-se aprofundar a questão sob o prisma do 

direito penal e específico para os casos de discursos de ódio. 

BIANCHINI examina os pressupostos materiais mínimos de criminalização, a 

partir dos quais surge um dos grandes questionamentos sobre a utilização da de lei penal 

para o combate ao racismo e aos discursos de ódio.
169

 São eles:  

 

(i) só podem ser tutelados aqueles bens e valores imprescindíveis ou 

fundamentais para a sociedade; (ii) as condutas a serem criminalizadas hão 

de ofender ou colocar em perigo bens fundamentais para a sociedade ou para 

o indivíduo (insignificância e fragmentariedade); (iii) a criminalização da 
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conduta só se justifica se a controvérsia não pode ser resolvida por outros 

meios de controle social, seja formal ou informal, menos oneroso (princípio 

da necessidade), o que caracteriza o direito penal como sendo subsidiário; 

(iv) mesmo à falta de outro meio de controle, o direito penal há de se 

mostrar capacitado para alcançar o fim de reduzir as cotas de violência 

(princípio da adequação); (v) verificar os custos sociais e individuais que os 

instrumentos utilizados acarretam.  

 

Do excerto tirado da obra de BIANCHINI, percebe-se que é necessário indagar 

sobre a existência de outros meios de controle social mais adequados e menos onerosos 

comparados à criminalização dos discursos odiosos.  

A verificação é de extrema relevância, até mesmo no âmbito penal-

constitucional, afinal, na própria Corte Suprema alemã, em que se entende por restringir 

a liberdade de expressão no caso dos discursos de ódio, fixou-se entendimento segundo 

o qual em todos os casos de liberdade de expressão, qualquer interferência neste direito 

deve ser justificada por um interesse público relevante que não seja possível atingir por 

um outro meio menos intrusivo.
170

 

A indagação é deveras importante, pois, como explica PASCHOAL, adotando-se 

a Constituição como um limite – o que se faz por obrigação científica penal –, antes de 

recorrer à proteção do Direito Penal, ao legislador é dada a permissão para que lance 

mão de outros meios de tutela, buscando o Direito Penal apenas quando todos os outros 

recursos hajam falhado (princípio da subsidiariedade).
171

  

TEIXEIRA, por exemplo, afirma categoricamente que, havendo eventual 

excesso legislativo na restrição legal de direito constitucional, ocorreria 

inconstitucionalidade por violação ao princípio da proporcionalidade (necessidade, 

adequação e proporcionalidade em sentido estrito).
172

 

A Corte Interamericana de Direitos Humanos, por sua vez, quando interpretou a 

Convenção Americana, propôs um teste trifásico para a regulamentação do discurso.
173

 

Primeiramente, a restrição deveria ser estabelecida por lei e definida precisamente. Em 

segundo lugar, o fim que se busca proteger deve ser legítimo – o fim deve estar listado 

entre uma das metas listadas no Artigo 13.2 (respeito dos direitos das demais pessoas e 
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de suas reputações, proteção da segurança nacional, da ordem pública, da saúde pública, 

ou da moral pública). Por fim, a restrição deve ser necessária para assegurar um dos fins 

legítimos – e, para ser “necessária”, a restrição deve cumprir com o teste de necessidade 

articulado pela Corte Européia a respeito do Artigo 10.2 da Convenção Européia. Tal 

teste da “necessidade” tem, por sua vez, quatro fases, ou seja, para a restrição ser 

considerada necessária, ela deve: (1) ser mais do que razoável, (2) deixar uma margem 

mínima de apreciação, (3) ser proporcional a uma necessidade premente e (4) ser 

interpretada restritivamente.
174

 

Ainda sobre as restrições decorrentes da Convenção Americana, cumpre notar 

que, mesmo autores que aceitam a proibição dos discursos de ódio dizem que o 

requisito da “necessidade” requer uma avaliação da pertinência da medida adotada em 

cada caso concreto, excluindo o exercício de proibições infundadas, e, em função disso, 

quando o Estado puder dar a proteção por outros meios, ou quando não houver perigo 

iminente, a restrição não cumpriria o requisito da necessidade – a situação deve ser 

presente ou próxima de ocorrer de maneira previsível e não em situações meramente 

hipotéticas. O fundamento seria proteger indivíduos ou grupos contra uma violência que 

se lhes apresenta.
175

 

Tais requisitos e interpretações apontados acima fazem refletir sobre a 

criminalização dos discursos de ódio, afinal, a liberdade de expressão que assim se 

manifesta ao mesmo tempo coloca em perigo um bem fundamental (dignidade da 

pessoa humana), e assegura o pleno exercício de outro (liberdade de expressão ou livre 

manifestação do pensamento).  

Neste sentido, como já se viu inclusive em fundamentação de voto recente do 

Supremo Tribunal Federal, a manifestação de ideias é parte componente da pessoa e da 

própria dignidade da pessoa humana. A dignidade, por assim dizer não se perfaz inteira 

sem que se dê a possibilidade de o indivíduo manifestar, sem temor, aquela opinião, 

mesmo que desprovida de verdade, que ocupa o interior de seu ser. Ora, se a livre 

manifestação do pensamento é essencial para que se concretize direito essencial, tanto 

faz, sob esta ótica, se a opinião é agradável ou desagradável, pois é o ato de se expressar 

que torna concreta a integridade individual do ser humano, e não o conteúdo da 

expressão.  
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De todo modo, relevante anotar que a integralidade dos autores que se 

manifestam a respeito do tema atribui a adesão aos ideais discriminatórios a uma 

predisposição por parte do ouvinte
176

, em razão, por exemplo, da ignorância, da falta de 

informações e educação, ou do medo e da desconfiança em relação ao diferente e ao 

desconhecido.
177

Usualmente, por conseguinte, as mensagens discriminatórias só têm 

efeito quando assimiladas por um grupo com crenças já arraigadas, com pensamentos 

preconceituosos pré-existentes – o que, portanto, diminui o argumento de que o discurso 

de ódio potencializa a disseminação do preconceito, afinal, nada é criado pelo 

discurso.
178

 

Este argumento, inclusive, constou do voto do Ministro Gilmar Mendes, no 

reiteradamente citado caso Ellwanger.
179

 

Sem dúvida alguma, existem outros mecanismos estatais de contraposição ao 

discurso racista, no plano das políticas públicas de comunicação social, mais eficazes e 

menos controversos que a incriminação, o que significa que a pena, neste caso, como 

medida de controle social, não poderia ser utilizada.
180

Curioso é que mesmo aqueles que 

advogam em favor da possibilidade de criminalização da manifestação preconceituosa, 

como BOTTINI, admitem que esta geralmente não é a melhor saída, e que o uso de 

políticas de educação e conscientização devem precedê-la.
181

 

 O próprio ordenamento pátrio prevê alguns instrumentos, como a tipificação de 

outros crimes menos severos (calúnia, injúria, difamação, p. ex), e a reparação por 

danos materiais e morais.
182

Pode-se citar, também, o instituto da mediação, e a 

repressão pela via administrativa, ambos aplicados na prática, como se verá mais a 
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frente neste trabalho.   

Os adeptos da tese da criminalização a preferem, entre outras razões, para 

enfatizar a seriedade e a gravidade desta prática nociva
183

, ou a ameaça ao bem-estar 

público que tais condutas trazem consigo, o que tornaria mais apropriada a punição 

severa
184

 - alguns poucos vão além, reconhecendo em casos tais a existência de 

sobreprincípios, e compreendedo-os como limites imanentes no conjunto dos valores 

constitucionais.
185

 

O que não se pode negar é que é necessário combater as causas do preconceito 

(não seus efeitos, ou, ao menos, não apenas os seus efeitos), suas origens, e tal 

providência só pode ser atingida por meio da educação, da divulgação de informações 

que visam a desacreditar dados preconceituosos falsos – a xenofobia, por exemplo, 

esconde a ignorância do povo de um determinado país sobre as realidades estrangeiras, 

seus valores e sua cultura.
186

 

CICONELLO opina da mesma forma, dizendo que, paralelamente à 

implementação de políticas públicas, a superação das desigualdades raciais deve passar 

por uma batalha comunicativa, de modo a desmanchar estereótipos, os preconceitos e as 

ideologias que negam o racismo.
187

 

Até porque somente proibir o preconceito e a discriminação não implica a 

inclusão das minorias, o que deve ser feito por meio de medidas de inclusão social – 

SARMENTO afirma que seriam estratégias complementares a proibição e o fomento 

educativo, não existindo incompatibilidade entre elas
188

, com o que discordamos, afinal, 

onde funciona outra medida que não o direito penal, não existe espaço para este último. 

Seguindo esta lógica, parece racional e natural, que, ao invés de se buscar a 

solução punitiva, deve-se preparar as pessoas a pensarem. Esta saída é sensivelmente 

melhor do que limitar um direito fundamental.  

Curioso anotar que existe doutrina a defender, inclusive, mesmo que em outro 

contexto, que a mera inexistência de inequívoco consenso sobre a configuração de fato 

delituoso, e de qual técnica de intervenção seria mais eficaz para seu combate já seria 

motivo suficiente para, axiologicamente, deixar a prática do discurso de ódio ser 

                                                 
183

 DA SILVA, M.S.L, Um silêncio incômodo – crítica à incriminação do discurso de ódio. Op. cit. pp. 

183-184.   
184

 HARE, I, Legislating Against Hate – The Legal Response to Bias Crimes. Op. cit. p. 417. 
185

 REALE JUNIOR, M, Limites à liberdade de expressão. Op. cit. p. 76.  
186

 MEYER-PFLUG, S.R, Liberdade de expressão e discurso de ódio, op. cit. pp. 106-107. 
187

 CICONELLO, A, O desafio de eliminar o racismo no Brasil: a nova institucionalidade no combate à 

desigualdade social, op. Cit, p. 08. 
188

 SARMENTO, D, A liberdade de expressão e o problema do Hate Speech. Op. cit. p. 92. 



 

 

111 

elevada ao patamar de crime.
189

  

Entre os autores norte-americanos já há crítica, inclusive, aos mecanismos de 

combate ao preconceito diversos da lei penal. WENDEL, em crítica à TSESIS – que 

defende não se poder esperar para combater o discurso, pois isto seria ignorar as lições 

empíricas da história
190

 -, destaca que a idéia deste de que as instituições podem ser 

reformadas para cuidar dos problemas da discriminação, estereotipação e intolerância 

seria inócua, visto que tais problemas tem uma origem etiológica muito complexa, e que 

a resposta legal teria que atentar para uma vasta gama de situações, incluindo livros 

infantis que brincam com estereótipos, piadas, música popular, filmes e programas de 

televisão, afinal é por meio destes tipos de elementos culturais que as mensagens 

negativas se espalham e acabam sendo aceitas pela sociedade
191

, e vivemos numa 

sociedade preconceituosa.
192

 MOREIRA, de todo jeito, reforça que a influência do 

direito na cultura, com a pretensão de instigar a adesão a certos valores, é afeta a outros 

ramos do ordenamento jurídico que não o direito penal, como o civil, administrativo, 

trabalhista e tributário, e que é desnecessária a utilização do Direito Penal no assunto.
193

 

Segundo WENDEL, ninguém poderia dizer que é inocente de estar envolvido 

em algum tipo de perpetuação de estereótipos culturais.
194

Como se sabe, é bem provável 

que apenas alguns fossem castigados e outros não, em uma perversa e ilógica seleção, o 

que contrariaria a regra de que a leis devem der aplicação generalizada – se as leis não 

forem aplicadas de forma neutra a todos, então algo poderia se tornar mais do que a 

própria lei, algo que uma nação fundada sob a égide da lei não poderia tolerar.
195

 

No mesmo sentido, cumpre analisar se, com a criminalização dos discursos de 

ódio é possível reduzir as cotas de violência.  

Isto porque, ao menos em tese, a criminalização faz com que os oradores 

preconceituosos e a própria origem do preconceito se escondam aos olhos do público 

em geral.  

Adotar a punição como remédio ao preconceito não parece respeitar nenhuma 

das funções da pena a não ser a punitiva. A reprimenda penal não ressocializa este tipo 

de criminoso, e apenas fomenta seu ódio e oxigena o crescimento da massa 
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preconceituosa. 

 SARMENTO defende a proibição afirmando não existir prova empírica de 

aumento de criminalidade em função de condenações por racismo
196

. Ora, da mesma 

forma não existe prova alguma de que a penalização surte efeito positivo. Não há razão, 

portanto, para que se privilegie uma medida punitiva em prejuízo de outra de natureza 

diversa. 

Em tese, ao menos, a proibição dos discursos de ódio, ao invés de limitá-los ao 

contribuir para a sua eliminação, possui três desvantagens: oculta o real tamanho do 

problema do preconceito, reduzindo-o a uma manifestação marginal; não combate as 

causas originárias da discriminação, nem educa os partidários destas opiniões; e, por 

fim, reforça o sentimento de inferioridade e de separação que sustenta o próprio 

preconceito. O fato de proibi-lo não impede que seus autores continuem com suas idéias 

e opiniões racistas, xenófobas e discriminatórias, que sempre procurarão um meio para 

virem à tona.
197

  

Além de tudo, uma vez proibido, o discurso não pode mais ser avaliado em seu 

mérito, em seu conteúdo.
198

Pode-se dizer, portanto, que somente proibi-lo não parece 

ser a solução mais eficaz.
199

 

Neste contexto, pensamos diferente de BOTTINI, para quem a supressão da 

manifestação pode servir eficazmente como forma de vigília sobre os valores que não 

devam ser reproduzidos, em adição a políticas de esclarecimento.
200

 

Esta visão, inclusive desconsidera outros elementos importantes na formulação 

de uma política criminal eficiente e que contribua com a pacificação social, tal como a 

satisfação das vítimas diretas da ofensa, e a comunidade eventualmente impactada.  

A ideia básica da liberdade de expressão como instrumento para a obtenção da 

verdade parte da premissa de que, no contexto do livre debate entre pontos de vista 

divergentes sobre temas polêmicos, as melhores idéias prevalecerão. E esta não é a 

única premissa, podendo-se dizer que a prevalência da liberdade de expressão significa 

respeito à ordem moral que permeia o direito (ao contrário do que costumam sustentar 

os defensores da dignidade suprema da pessoa humana), pois foi justamente por meio 
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da construção argumentativa na esfera pública que se assegurou historicamente os 

níveis máximos de proteção aos demais valores humanos, como a vida e a própria 

dignidade.
201

 

Soma-se ainda, segundo CALAZANS, o argumento suscitado por Ronald 

Dworking, de que a censura do discurso seria um ato de desrespeito do governo para 

com o cidadão, que não pode ver limitado seu conhecimento de uma idéia que pode 

levar a escolhas morais pessoais por força de uma suposta incapacidade de processá-la, 

ou de um medo de que possa persuadi-lo a adotar convicções indesejáveis. Isto seria, em 

seu dizer, um insulto à própria fonte do poder político, uma materialização do caso em 

que a criatura se volta contra seu criador.
202

 

Esta é a mesma opinião de MACHADO, que cita o pensamento de SUNSTEIN 

para concluir que o princípio da liberdade de expressão proíbe o governo de punir 

pessoas por rejeitar publicamente opiniões amplamente aceitas, bem como de censurar 

discursos que sejam reprovados pelo governo, pois mesmo o risco ou dano que o 

discurso possa gerar não é suficiente, em sociedades livres, para justificar censura pelo 

governo.
203

 

SARMENTO, em consideração aos estudos de John Stuart Mill e sua obra On 

Liberty, pondera que, uma vez que o ser humano é falível, é impossível afirmar com 

certeza que uma idéia seja completamente errada, assim, proibir a divulgação de 

determinados pontos de vista porque eles são hoje considerados equivocados pelo 

governo ou mesmo pela maioria da população seria um grande erro. E, mesmo que a 

idéia repudiada seja totalmente incorreta (como tende a acontecer com a ignorância 

preconceituosa), subsistiria o equívoco, porque o confronto aberto de idéias sempre será 

positivo para a sociedade.
204

 

Neste sentido, muito bem exposta pelo mesmo autor o conceito trazido pelo juiz 

norte-americano Oliver Wendell Holmes, e aprimorada ao longo dos anos, segundo a 

qual a liberdade de expressão garantiria um mercado livre de idéias (marketplace of 

ideas), e, como uma espécie de laissez-faire mercadológica, o caminho natural do 

embate de idéias seria a prevalência da Verdade (com “v” maiúsculo), favorecida por ser 

propagada por aqueles que têm mais conhecimento. Em suma, o melhor teste da 
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verdade seria a capacidade do pensamento ver-se aceito na competição do mercado.
205

 

Por conta destas considerações, conclui-se que a aplicação da norma penal 

incriminadora dos discursos discriminatórios e preconceituosos não se encontra, na 

atualidade, de acordo com a melhor interpretação jurídica que se deve dar a esta forma 

de expressão do pensamento.  
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6. O LIMITE DOS DISCURSOS DE ÓDIO  

 

No Brasil, como ficou bem claro, pode-se considerar que existe, de fato (e de 

direito também, afinal vige, mesmo que interpretativamente, a visão postulada pelo 

Supremo Tribunal Federal), uma proibição dos discursos de ódio – mesmo que, por 

diversas vezes, tenha se excluído a aplicação da lei penal ao caso concreto.  

BARROSO, vale lembrar, repudia a existência de regra que estabeleça 

preferência abstrata de um direito fundamental sobre outro, atribuindo-lhe invalidade 

por desrespeitar o direito preterido de forma permanente e violar a unidade da 

Constituição
206

- que é exatamente o que verificamos com a atribuição de crime 

genericamente às manifestações de ódio. 

O julgamento do Caso Ellwanger consolidou entendimento de que a veiculação 

de mensagens odiosas configura o crime previsto na Lei que define os crimes 

resultantes de preconceito.  

Por outro lado, como já dito, em sistemas jurídicos estrangeiros, como o norte-

americano, existe posição completamente oposta, que utiliza como regra a liberdade de 

expressão plena, com algumas exceções, motivadas, provavelmente, por uma tradição 

libertária oposta a valores historicamente conservadores.
207

  

A interpretação tida como correta da Primeira Emenda à Constituição 

Americana
208

 é a de que a regulamentação do discurso baseada no conteúdo ou ponto de 

vista é presumidamente inconstitucional. Assim, não é relevante para a proibição a 

mensagem veiculada, o emissor da mensagem ou a forma com que ela é transmitida – 

até mesmo algumas condutas que não atentam substancialmente contra a tranqüilidade 

não são punidas, como a queima de bandeiras e de cruzes/crucifixos.
209
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Entretanto, mesmo o permissivo regime norte-americano abre ao menos uma 

exceção, admite um limite, qual seja, as “verdadeiras ameaças” de violência (“fight 

words”), que consistem numa séria expressão da intenção de cometer um iminente ato 

ilícito ou de violência contra um indivíduo ou grupo determinado – tal conduta, 

portanto, pode ser punida.
210

  

Segundo a Suprema Corte americana, tais palavras não mereceriam proteção, 

pois não são partes essenciais de quaisquer exposições de ideias, e tem tão pouco valor 

social para a aproximação de uma verdade que qualquer benefício que pudesse daí advir 

seria superado pelo interesse social da ordem e da moralidade.
211

Vê-se que, nos Estados 

Unidos, existe uma exigência clara para que se possa usar o argumento da proteção da 

ordem pública: o estímulo direto à desordem e a probabilidade de uma ação ilícita
212

 - e 

mesmo assim há casos que toleraram as “fight words”, como lembra SARMENTO, ao 

destacar o caso R.A.V. VS. City of St. Paul.
213

 

Em recente julgamento nos EUA, destacou-se ainda que a “verdadeira ameaça” 

careceria de análise em seu próprio conteúdo, para que se verifique, dentro do contexto 

fático da conduta, se houve razoável crença por parte do destinatário da mensagem de 

que houve uma expressão séria de intenção, e se a comunicação foi feita para efetivar 

alguma chance ou atingir algum objetivo através de intimidação; em suma, a 

comunicação teria de ser vista sob a perspectiva objetiva ou razoável de uma pessoa.
214

 

O que é curioso, no que diz respeito à teoria da “verdadeira ameaça”, é que a 

teoria veio a ser aplicada de forma equivocada no Brasil, por exemplo, no Caso da Lei 

de Imprensa.  

O Ministro Celso de Mello, ao proferir seu voto, explica que é também por conta 

desta teoria – que ele chama de “teoria do perigo evidente e atual” – que a incitação ao 

ódio público contra qualquer pessoa, povo ou grupo social não está protegida pela 

cláusula constitucional que assegura a liberdade de expressão no Brasil.  

Na verdade, e aqui cabe ampla crítica ao posicionamento do mencionado 

Ministro, a teoria da “verdadeira ameaça”, se utilizada verdadeiramente pelo Brasil, 

deveria servir para ampliar os moldes atuais em que se enquadra a liberdade de 
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expressão, e não como justificativa para sua restrição.  

Basta dizer que, vista sob a ótima americana, a aplicação da teoria jamais levaria 

à condenação Siegfried Ellwanger, pois seus livros não causaram qualquer espécie de 

potencial dano imediato a direito de terceiros.  

Veja-se: a teoria, nos Estados Unidos, é utilizada para proteger a liberdade de 

expressão e restringir o âmbito da limitação que decorre de direitos alheios. No Brasil, 

porém, o Ministro utilizou-a para, em última análise, diminuir o alcance dos discursos.  

Vale anotar, então, dois problemas na respeitável opinião do Ministro da Corte. 

O primeiro, evidentemente, é partir de uma premissa trazida por relevante doutrina 

norte-americana para dar-lhe entendimento diametralmente oposto ao que defende. O 

segundo diz respeito à terminologia técnica, que, como dito logo em introdução, não 

permite atribuir equivalência entre o exercício do discurso de ódio (“veicular idéia”), e a 

“incitação ao ódio público”. Diga-se, não é qualquer veiculação de idéias que incita.  

Não obstante, ao lado desta exceção admitida constantemente pelos Tribunais 

Superiores americanos, outra interessante limitação vem sendo aplicada, mesmo 

contrariando decisão do Supremo Tribunal daquele país, qual seja, a criação de Códigos 

para Discursos de Ódio, criados por inúmeras Universidades com o intuito de proibir a 

publicação ou a transmissão de certos tipos de discurso.
215

  

A prestigiada Universidade de Stanford, por exemplo, foi proibida de manter seu 

regulamento que limitava o direito aos discursos de ódio em 30 de março de 1995. 

Mesmo assim, muitas universidades americanas continuam a editar e aplicar tais 

Códigos, descumprindo mandamento da Corte Superior.
216

  

Há ainda outros tipos de limitação, como a que diz respeito à pornografia 

infantil; para tais casos, por exemplo, existe uma proibição geral, por estarem tais 

manifestações fora do âmbito da proteção da liberdade de expressão.
217

 

Não se discute, portanto, que os discursos de ódio são, em certa medida, 

incompatíveis com a dignidade da pessoa humana, e a necessidade de evitá-los é ponto 

pacífico em sociedades democráticas.  

Porém, há substancial diferença entre buscar o fim dos discursos de ódio, e 

buscar o fim dos discursos de ódio por meio de legislação penal.  
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A comunidade jurídica pode criar exceções e estreitar os limites da liberdade de 

expressão, em prol de outras liberdades públicas igualmente relevantes.
218

  

O que se discute é o tratamento jurídico conferido ao discurso de ódio e as 

formas de prevenção e combate às manifestações dessa natureza.
219

 

Afinal, como a possível intromissão do direito penal deve se dar, nos termos do 

que decidiu o Supremo Tribunal Federal, de forma segura nos casos em que a 

manifestação de opiniões preconceituosas atinge, potencialmente, bem jurídicos de 

terceiros, tutelados igualmente por previsões de envergadura constitucional?  

A pergunta serve para evitar que o passionalismo e a improvisação guiem a 

edição de novas leis, ou emendas às já existentes, que podem ter um efeito devastador, 

quase tão grave quanto a inexistência de uma lei a respeito.
220

 

Atualmente, o exame das decisões judiciais que se fundaram na dignidade 

humana, em diferentes partes do mundo, revela a existência de uma 

visão comunitarista e restritiva de direitos (rights-constraining), em oposição à visão 

individualista e protetiva de direitos (rights-supporting). Nessa perspectiva, que se 

justapõe à idéia de „dignidade como heteronomia‟, as Cortes aceitaram ou impuseram 

limites, por exemplo, à liberdade de expressão, visando a evitar a proliferação da 

pornografia e da indecência, e também dos aludidos discursos do ódio.
221

 

Se se pode concluir com um postulado, este é o de que, no cenário jurídico atual, 

não se adota a dose adequada de limitação à liberdade de expressão.  

Isto se diz não apenas por conta da incorreta decisão de política criminal de 

censurar por meio de lei penal a conduta em questão, mas também pela pobre técnica 

legislativa utilizada para limitar o exercício da liberdade de expressão
222

, e por adotar-
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se, de forma inadequada, no âmbito do Poder Judiciário, que não leva em consideração 

métodos já propostos por outros autores, como o da ponderação e o da categorização
223

- 

este último um pouco menos aceitável por promover, de certa forma, a exclusão do 

direito quando em contrariedade com a essência de outro de mesma envergadura 

titularizado por outrem.
224

Xavier O´Callaghan, segundo GARCIA, fala em três 

métodos, quais sejam: (i) regime de exclusão, que sustenta o valor absoluto dos direitos 

da personalidade em detrimento da liberdade de expressão; (ii) necessária ponderação, 

segundo o qual a liberdade de expressão não é absoluta e deve ser temperada pelos 

direitos da personalidade dos demais; e (iii) concorrência normativa, que fixa o direito 

de crítica e informação como preferencial em face dos demais.
225

 

Entretanto, deve-se dizer, desde já, que o método mais aceito, ao menos na 

doutrina nacional, é o da ponderação de valores, ou do sopesamento proporcional, 

levando em conta um exame trifásico – necessidade, adequação e proporcionalidade em 

sentido estrito. Já fizemos acima a crítica quanto aos critérios adotados em tal método, 

entretanto vale lembrar brevemente que, ao contrário do pensamento dominante, não 

cremos haver, em princípio, uma hierarquia entre os direitos fundamentais, que não têm 

apenas o mesmo status jurídico, como também ocupam o mesmo patamar axiológico, 

desfrutando todos, no caso brasileiro, de condição de cláusulas pétreas
226

 - o que, em 

nossa visão, tornaria muito tormentosa a decisão sugerida por ROLLA de que, quando 

em ponderação com a dignidade da pessoa humana, a prevalência se daria a ela.
227

 

Não obstante, vale fazer importante destaque relativo à teoria da ponderação, 

que se mostra cabível no conflito estudado, especialmente em razão de a colisão dos 

princípios da liberdade de expressão e dignidade da pessoa humana estar qualificada 

pela existência de regras infraconstitucionais.  

Resumidamente, o conflito de regras se resolve pela exclusão de uma em 
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detrimento da outra. Já o conflito de princípios não resulta em antinomia, não levando a 

uma interpretação de que se deve escolher um em detrimento do outro. ALEXY, no 

entanto, ao analisar a posição de regras e princípios no ordenamento jurídico, acredita 

que nem todas as regras possuem um caráter definitivo (Ex: criminalização do racismo), 

podendo elas, excepcionalmente, conter cláusulas de exceção não previstas, desde que 

estas cláusulas estejam fundadas em princípios. Assim, se a regra não é aplicável sem 

ponderação prévia, então, como regra, é incompleta. E, na medida que é incompleta, a 

decisão fundamental pressupõe um recurso ao nível dos princípios.
228

 

Do ponto de vista prático, a crítica que se põe é que o recurso à teoria da 

ponderação, especialmente no caso dos discursos de ódio, pode levar a conclusões 

diametralmente opostas.  

Foi o caso, por exemplo, do paradigmático caso Ellwanger, em que, o Ministro 

Marco Aurélio, utilizando a mesma ponderação de valores do Ministro Gilmar Mendes, 

demonstra que a liberdade de expressão é um dos pilares do sistema constitucional e da 

democracia, dando prevalência a esta liberdade em detrimento da dignidade da pessoa 

humana.  

Explicou SILVEIRA, sobre o problema da adoção de método interpretativo que 

levou a conclusões tão divergentes
229

:  

 

Um outro aspecto relevante da decisão refere-se à técnica da 

proporcionalidade empregada nos votos dos Ministros Gilmar Mendes e 

Marco Aurélio. O Ministro Gilmar Mendes, empregando o princípio da 

proporcionalidade e utilizando-se de seus três subprincípios (adequação, 

necessidade e proporcionalidade em sentido estrito) denegou o habeas 

corpus, ressaltando que o princípio da dignidade humana teria primazia frente 

à liberdade de expressão, no referido caso, já que a condenação por crime de 

racismo e a consequente censura às publicações discriminatórias atingiria em 

                                                 
228

 ALEXY, R., Teoria dos Direitos Fundamentais, Tradução de Virgílio Afonso da Silva, 2ª ed., 

Malheiros, São Paulo, 2014. 
229

 SILVEIRA, R. M. da. Liberdade de Expressão e discurso do ódio, op. Cit., p. 103-104. Anoto que 

discordamos de uma das críticas tecidas por esta autora à fundamentação do voto do Ministro Marco 

Aurélio. Afirma a autora que o Ministro não levou em conta que a simples expressão pública do racismo 

viola os direitos fundamentais de suas vítimas. Entretanto, parece que a própria autora não leva em 

consideração que, para que sua argumentação fizesse sentido no caso concreto, o bem jurídico penal 

tutelado violado não poderia ser o da dignidade humana, mas sim o da honra subjetiva das vítimas, 

tutelado por outro tipo penal. Sem prejuízo, a ponderação do Ministro Marco Aurélio não desconsidera, 

logicamente, a possibilidade de outras sanções diversas da penal, portanto não é possível concluir de 

maneira lógica que tenha deixado de considerar que a expressão pública do racismo viola os direitos 

fundamentais das vítimas. Mais uma vez prova-se essencial o destaque para a análise do Direito Penal 

sobre o caso, acima do “mero” olhar constitucional.  



 

 

121 

maior medida a promoção da democracia, do bem estar e de uma cultura 

pluralista. Já o Ministro Marco Aurélio, empregando a mesma técnica, chega 

a conclusão oposta. Entende que a liberdade de expressão deve prevalecer, no 

presente caso, pois embora o livro do paciente tenha conteúdo 

preconceituoso, não se pode proibir a divulgação deste tipo de ideia. Na sua 

visão, o Estado se torna mais democrático quando não se expõe ao trabalho 

de censura oficial, mas deixa a cargo da sociedade, mediante a formação de 

sua opinião, realizar tal censura.  

 

Corrobora com este entendimento sobre os fatos OLIVEIRA JUNIOR, que 

destaca, inclusive, que o voto do Ministro Gilmar Mendes – que denegou o Habeas 

Corpus – foi construído, metodologicamente, de forma idêntica ao do Ministro Marco 

Aurélio.
230

Ainda explica o mesmo autor
231

: 

 

O problema de uma fundamentação baseada na teoria da ponderação de 

valores, que possibilita a indigitada “colisão de princípios”, já foi explicada 

acima (...) é interessante observar – e isso corrobora o problema apontado no 

uso da ponderação de valores – que tanto o Ministro Marco Aurélio, que 

concedeu o Habeas Corpus, quando o Ministro Gilmar Mendes, que o nega, 

utilizam o mesmo método para decidir qual direito deve prevalecer: a 

dignidade da pessoa ou a liberdade de expressão? Mesmo utilizando o 

mesmo método, cada um chega a uma conclusão distinta, o que comprova 

como a ponderação de valores é ineficaz na construção de uma decisão 

racional. O problema do raciocínio de ponderação, como dito, é que ele 

permite que se entenda que uma conduta pode ser considerada meio lícita, 

meio ilícita, ou seja, é garantida pelo direito a liberdade de expressão mas 

proibida em face do princípio da dignidade humana: qual prevalecerá vai 

depender somente do cálculo de proporcionalidade por parte do julgador.  

 

Até mesmo autores que recorrem e defendem o recurso da ponderação de 

valores anotam as críticas. Neste sentido
232

:  

 

Cumpre destacar, por fim, que a técnica de ponderação recebe críticas, 
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podendo-se ressaltar, especialmente, as de Habermas (1997), e Günther 

(2004). Para Habermas (1997), Alexy (1993) não considera os princípios e 

normas como enunciados deontológicos, visando ao que é devido, mas como 

valores – enunciados teleológicos – visando ao que é melhor, ao que é bom. 

Numa situação concreta, portanto, uma ação orientada por valores leva a uma 

preferência entre os mesmos, os não são aplicados como as normas, mas 

passam por um teste de preferência, são priorizados (...) assim, Habermas 

(1997, p. 251-252) entende que Alexy acaba confundindo o direito com a 

moral, pois “o juiz preenche seu espaço de arbítrio através de preferências 

não fundamentáveis juridicamente a às vezes orienta suas decisões por 

padrões morais, que não são cobertos pela autoridade do direito”.  

 

E, POTIGUAR, especificamente sobre a utilização do método de ponderação no 

caso Ellwanger
233

:  

 

A decisão da maioria foi coerente com um Estado Democrático de Direito, 

com base em uma racionalidade comunicativa de incorporação da diferença 

na construção de uma identidade constitucional aberta. No entanto, quanto à 

forma e à utilização da jurisprudência dos valores, a decisão findou por não 

considerar o caráter deontológico do Direito, tornando a decisão uma mera 

escolha de gosto ou preferência individual como bem se pode perceber da 

comparação entre os votos do Ministro Marco Aurélio e Gilmar Mendes, que 

chegaram a conclusões divergentes. 

 

TASSINARI e JACOB DE MENEZES NETO argumentam
234

, sobre a 

inadequada e equivocada utilização do método de decisão do Supremo Tribunal Federal 

no caso Ellwanger que:  

 

Apesar do resultado constitucionalmente adequado – tendo em vista que o 

habeas corpus foi julgado improcedente -, em face da argumentação 

produzida no julgamento, ficou patente o problema da ausência de uma teoria 

da decisão, como a proposta por Lenio Streck (2011a, 2011b). Através de 

uma adoção tardia e descontextualizada da Jurisprudência dos Valores e da 

teoria da argumentação, nos moldes colocados por Robert Alexy (1993, 

2010), os ministros do Supremo Tribunal Federal buscaram compreender a 
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situação como uma colisão entre os valores da liberdade de expressão e a 

dignidade humana que só poderia ser solucionada, de maneira objetiva e 

justificável, pelo raciocínio da ponderação de valores. O problema é que, sob 

o argumento da utilização da mesma “técnica de interpretação”, os ministros 

chegaram a resultados completamente opostos. Isso porque a própria 

ponderação – fundamental ao método da teoria da argumentação – depende, 

antes, de uma escolha dos valores que serão sopesados, o que, ao fim, revela, 

por um lado, a artificialidade desse raciocínio, uma vez que a própria escolha 

dos valores a ponderar ocorre antes de qualquer tipo de metodologia para 

resolver o caso, no sentido de que já antecipa a resposta antes mesmo do 

exercício da ponderação. Por outro lado, essa escolha antecipada de valores é 

justamente a manifestação de discricionariedades e arbitrariedades (...) 

 

E estes mesmos autores ainda concluem, de forma categórica, rejeitando 

totalmente o método decisório aplicado pelo Tribunal Supremo no caso Ellwanger, 

inclusive por contrariar as premissas fixadas pelo próprio Alexy
235

:  

 

Nesse sentido, o julgamento do caso Ellwanger demonstra que os ministros 

fizeram uma indevida “mixagem teórica” (STRECK, 2011b) entre a teoria da 

argumentação e a Jusrisprudência dos Valores e resolveram a ponderação 

diretamente no caso, escolhendo qual princípio – liberdade de expressão ou 

dignidade humana – pesaria mais, fato que contraria completamente o 

proposto por Alexy (1993). 

 

Em estudo específico sobre os votos do Ministro Marco Aurélio na Suprema 

Corte, PRETZEL trouxe ainda importante crítica ao método de interpretação deste 

Ministro, mas que reflete muito bem os problemas que técnicas interpretativas utilizadas 

de forma equivocada ou o modo de construção de justificativas podem acarretar. 

Destaca que o caminho que conduz ao resultado do julgamento não poderia, ou, ao 

menos, não deveria ser relegado a segundo plano. Vejamos como conclui a autora
236

:  

 

Os problemas identificados nestes artigo quanto à argumentação do Min. 

Marco Aurélio no universo de votos analisados podem indicar que a busca 
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por uma solução mais justa para os conflitos levados ao STF não compreende 

apenas uma tomada de decisão, mas passa também pela justificativa e pelo 

modo como essa justificativa é construída. O cuidado com uma motivação 

consistente e transparente é fundamental para que a decisão se legitime 

perante o jurisdicionado – e também perante a sociedade (...) a motivação que 

não convence o destinatário da decisão judicial é inapta a providenciar uma 

medida de justiça e legitimidade para essa decisão. Em outras palavras, a 

ausência de cuidado com a argumentação pode chegar a anular o “justo” que 

o Ministro pensa ser inerente a determinada decisão, acarretando uma 

injustiça pela falta de legitimação democrática do exercício do poder 

jurisdicional.  

 

Tecidas críticas e análises a respeito da criminalização dos discursos de ódio, 

não se pode fugir da real questão que se põe ao estudo teórico da matéria: pois, então, 

qual deveria ser ou qual é o limite da liberdade de expressão e do exercício de um 

discurso de ódio frente à Lei penal?  

Como visto acima, a visão do Supremo Tribunal Federal sobre o tema não esgota 

a discussão, e, ao menos do ponto de vista teórico, não trouxe balizas abstratas, 

expressas e gerais que permitam concluir em quais casos, exatamente, um discurso 

poderia ser punido com a aplicação do artigo 20 da Lei que rege a matéria.  

Importante excerto de incredulidade pode ser obtido no voto do Ministro Marco 

Aurélio à ocasião. Vejamos:  

 

Como é possível que um livro, longe de se caracterizar como um manifesto 

retórico de incitação de violência, mas que expõe a versão de um fato 

histórico – versão esta, é bom frisar, que pessoalmente considero deturpada, 

incorreta e ilógica -, transforme-se em um perigo iminente de extermínio do 

povo judeu, especialmente em um país que nunca cultivou quaisquer 

sentimentos de repulsa a esse povo? 

 

Repita-se: não há, hoje, uma definição clara, seja ela doutrinária ou 

jurisprudencial, que determine qual tipo de discurso é odioso e, em acréscimo, apto a 

comportar reprimenda penal. 

Importante contribuição vem de SILVA, que esboça a necessidade de filtros 

adicionais à verificação da adequação de punição a um discurso de ódio, retirando desta 

esfera aqueles discursos que exibam alguma habilidade argumentativa. Diz seu 
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estudo
237

: 

 

Acreditamos que chegamos, portanto, a dois critérios gerais para regulação 

de expressões de ódio. O primeiro deles é que a “raiva” ou a “mágoa” que 

uma expressão cause não pode fornecer, sozinha, base alguma para a 

regulação. Isso não significa, contudo, que não se possa regular expressões 

de ódio. Significa apenas que eles não podem ser regulados por essa razão. A 

segunda é que expressões que apelem a algum tipo de habilidade 

deliberativa podem gozar ao menos de certa presunção de boa-fé, por assim 

dizer, capaz de fazê-la passar pelos filtros que estamos discutindo. Isso 

porque nosso objetivo, mais do que reprimir as convicções racistas per se, é 

preservar os direitos constitucionais e as oportunidades das minorias visadas 

pelos racistas. Considerando a importância que o debate político tem e deve 

ter em um regime democrático e pluralista, é razoável afirmar que 

expressões racistas que se resumem a gritos e a insultos têm menos valor do 

que expressões racistas que apelam a argumentos, o que justifica um 

tratamento diferente.  

 

Quanto à necessidade de ter o discurso de ódio o propósito estrito de ofensa ao 

grupo vulnerável, sem a qualidade, mesmo que estreita, de argumentação, concorda 

MEIRA
238

:  

 

Consequentemente, quando determinadas condutas expressivas tenham como 

único objetivo a ofensa, humilhação, descriminação e estigmatização de um 

determinado grupo, não deverão ser reconhecidas como exercícios válidos da 

liberdade de expressão, podendo ser legitimamente restringidas, na medida 

em que põe em causa a igual dignidade da pessoa humana (...) por outro lado, 

esse incitamento pressupõe uma atitude activa tendente a provocar ou 

determinar outrem a adoptar determinado comportamento agressivo.  

 

Vislumbra-se, portanto, a possibilidade de adotarem-se critérios mais objetivos 

para a regulação do discurso de ódio, especialmente na seara penal.  

SILVA, como visto acima, cita a possibilidade de tratamento diferenciado para 

aqueles discursos que apelem à habilidade argumentativa, em razão, principalmente, da 

possibilidade de contribuição da expressão para o debate público, e a ausência de 

prejuízo à dignidade da coletividade de pessoas efetivamente protegidas pela norma. O 

mesmo autor, ao falar especificamente sobre o artigo 20 da Lei nº 7.716/89, assim 

opina
239

: 
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As implicações diretamente vinculadas à liberdade de expressão estão no 

final do documento. Se bem o artigo 20 tenha uma redação mais aberta e 

ampla, penalizando a conduta de “induzir ou incitar a discriminação ou 

preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional”, 

acreditamos, de acordo com a argumentação que vimos desenvolvendo, que o 

tipo deve ser interpretado em consonância com o restante do documento 

legal. A expressão deve ser suprimida caso se resuma a insultos dirigidos 

contra grupos historicamente privados de direitos. No caso de a expressaõ 

apelas para habilidades deliberativas, a punição deve executar-se apenas na 

medida em que a expressão esteja relacionada de forma mais ou menos direta 

com a privação concreta de direitos. É uma distinção desse tipo que nos 

permitiria punir a incitação à demissão de um homossexual, por exemplo, 

preservando o direito de crença religiosa em que a homossexualidade é 

“pecado”, desde que essa crença sirva apenas como guia de conduta dos 

indivíduos que a abraçam voluntariamente. Isso se torna mais evidente diante 

do fato de que a lei autoriza o juiz a tomar medidas duras, no caso de a 

incitação ao racismo ser feita “por intermédio dos meios de comunicação 

social ou publicação de qualquer natureza” (...) no nosso entender, a única 

forma de expressão punível per se no documento é a fabricação, 

comercialização, distribuição e veiculação da suástica “para fins de 

divulgação do nazismo”. Mas a suástica, convenhamos, não faz falta à nossa 

deliberação pública.  

 

Em conclusão ao presente trabalho, deve-se adotar posição ainda mais restritiva, 

garantista e objetiva no que diz respeito aos critérios para a imputação penal de crime de 

racismo pelo uso dos discursos de ódio, aceitando que, em razão de uma visão de direito 

penal mínimo que tem a Constituição como seu limite, e, principalmente, em razão de 

não coadunar com a ideia de que o Direito Penal possa ou deva ser utilizado como 

corretor de assimetrias sociais, especialmente quando não há previsão típica para tanto, 

hoje a limitação teórica dos discursos de ódio deve ser fixada nas fight words.  

Considera-se, para tanto, que são manifestações deste tipo as únicas a poder 

colocar em cheque, de forma proibida, outros bens jurídicos diversos da dignidade da 

pessoa humana e da igualdade.  

Neste sentido, inclusive, é de se adotar a opinião de PRETES quando assim 

pontua:
240
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A análise sobre o local importa também perceber que o tratamento pode 

variar também dentro de cada sociedade, por exemplo, nos Estados Unidos, 

como demonstraremos melhor mais a frente, existe uma grande diferença 

entre o ato de incitação a violência (fighting words) e a incitação à 

discriminação e ao preconceito (hate speech) 

 

Em síntese, diante da análise do arcabouço constitucional e legal brasileiro, e 

feita uma leitura do tormentoso tema sob a ótica do Direito Penal, deve-se concluir que 

não há como criminalizar o exercício da liberdade de expressão, sob a insígnia de crime 

de racismo, de conduta que não constitua uma séria expressão da intenção de cometer 

um iminente ato ilícito ou de violência contra um indivíduo ou grupo determinado. 

E, neste ponto, pode-se concordar com PRETES, quando diz que o discurso de 

“palavras de incitação à luta” é uma espécie do tipo que provoca “perigo iminente e 

manifesto”, não havendo muita diferença, já que ambas as interpretações são apenas 

faces da mesma moeda.
241

 

MEIRA pontua que esta saída serviria não como proteção de direitos de 

terceiros, mas sim de ordem pública, assim argumentando
242

:  

 

De facto, incitados à violência por motivos discriminatórios, e movidos por 

um ímpeto racista, xenófobo, misógeno ou homofóbico, os indivíduos 

poderão desencadear acções agressivas contra os membros que compõe o 

grupo social descriminado ou estigmatizado, criando uma onda de violência 

que gere o caos, pondo em causa a ordem pública. Nesse caso, imperativos de 

ordem pública poderão determinar a restrição da liberdade de expressão, 

quando for patente que a continuação da divulgação de tais discursos a possa 

por em causa. Aí o bem comunitário poderá ter  que se sobrepor À liberdade 

de expressão, implicando a sua restrição.  

 

BRUGGER, ao explicar a estrutura do Código Penal alemão, contribui para este 

debate, ao apontar que é o artigo 130 de tal Código, que inclui dispositivo referente à 

preservação da paz pública, aquele de especial importância na limitação do discurso do 

ódio na Alemanha.
243
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Anota-se que, ao contrário da leitura de SILVA, deve-se considerar o que deve 

ser sério ou significativo para a regulação penal da conduta deve ser o discurso, e não o 

dano que poderia ser causado em decorrência deste discurso. Ademais, acerta este autor 

quando diz que para se encaixar nesta definição uma expressão deve ter baixíssimo 

apelo deliberativo, e não pode ter chance de ser entendida como um convite à troca de 

ideias – a presente visão, como o próprio SILVA registra, não é um endosso ideológico 

ao racismo, mas sim uma interpretação dotada de racionalidade totalmente compatível 

com um sistema de ampla liberdade de expressão, e com uma concepção de democracia 

que não deixa de ser inclusiva, já que baseada em um entendimento de igualdade 

política que, a nós, parece mais do que defensável, mas mais junto e mais adequado a 

um direito penal mínimo.
244

 

Vale consignar que tal visão compactua com a lógica de que não existem direitos 

ou liberdades absolutas, com o que não há como discordar. Apenas deve-se traçar a 

linha da censura penal um pouco mais adiante, e com critérios inquestionavelmente 

mais claros e objetivos do que se viu até o momento.  

A reprimenda penal das fight words, e somente das fight words, além, é claro, de 

ter sustentação teórica jurídica – sem o que o presente debate seria inócuo – acaba por 

dar substratos práticos para a solução de qualquer conduta punível, inclusive em hard 

cases – a queima de cruzes, por exemplo, pode ser resolvida a se verificar, no caso 

concreto, se a conduta representa uma situação de iminente agressão a determinado 

sujeito.
245

 

Se, por um lado, já ficaram explicados ao longo deste trabalho os motivos que 

ensejam uma interpretação mais limitada quanto aos discursos que devem ser 

censurados penalmente, por outro não ficou explicado, agora de forma mais específica, 

porque deve ser permitida a censura das fight words. Não ficou explicado de forma 

específica porque não adotar a ampla e irrestrita permissividade, ao menos do ponto de 

vista da regulação penal.  

Algumas das razões genéricas já foram exploradas mais acima, podendo-se valer 

de toda doutrina que amplamente defende a punição dos discursos de ódio. Vale reiterar: 

                                                                                                                                               
contra eles, ou (2) atacar a dignidade humana de outros por meio de ofensas, maliciosamente degradando 

e caluniando parte da população (...)”. O §2º deste artigo contém proibição parecida quanto a publicações, 

e define expressamente o discurso do ódio, ao mencionar o incitamento do ódio contra “grupos 

determinados por nacionalidade, raça, religião ou origem étnica (...)”.   
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apenas se traçaria a linha da punição um pouco além.  

Sem prejuízo, todas as razões teóricas que reforçam a necessidade de tolerar a 

intolerância de forma diferente caminham no sentido de assegurar um debate público 

mais amplo. A proteção constitucional à manifestação de ideias deve ter sempre como 

norte a possibilidade de ampla e irrestrita circulação de ideias.  

A supressão das fight words deve ser aplicada não apenas por efetivamente 

violar o núcleo da dignidade da pessoa humana (o que efetivamente poderia se dizer de 

qualquer discurso de ódio), mas principalmente por ameaçar e violar inevitavelmente o 

próprio direito de expressão e informação da coletividade que se buscaria assegurar. Em 

outras palavras, verbalizas as “palavras de luta” viola o direito dos destinatários da fala 

se expressarem, e também viola o direito da coletividade de ter simultaneamente a 

resposta à provocação racista que fomentaria o debate público.  

Não fosse suficiente, a exclusão das palavras de luta do cenário público não bane 

qualquer “ideia”, simplesmente censura dizeres que violam bens jurídicos alheios 

(sejam individuais, sejam coletivos) que devem ser tutelados pela Lei penal.   
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7. PESQUISA JURISPRUDENCIAL  

 

Com o propósito de identificar como o fenômeno criminal dos discursos de ódio 

vem sendo tratado na esfera judicial, foram analisados diversos processos julgados por 

alguns dos Tribunais nacionais.  

Nos tempos atuais, a ciência penal dificilmente caminha dissociada do estudo da 

realidade criminal. Dessa forma, é cada vez mais relevante o entendimento dos efeitos e 

resultados que as normas penais e os estudos acadêmicos tem sobre a sociedade em que 

se vive. Afinal, o conhecimento entrincheirado dificilmente serve a qualquer ciência 

social.  

Neste ponto, importa dizer que há alguns estudos correlacionados. Um deles 

tratou quase que exclusivamente da discriminação racial, citando cinco julgamentos do 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e não versou sobre os discursos de ódio.
246

  

Outro, consideravelmente maior, e de grande relevância – e com objeto mais 

específico – foi desenvolvido por SILVA, NICHEL, MARTINS e BORCHARDT
247

. Na 

oportunidade, versando exclusivamente sobre os discursos de ódio em redes sociais, as 

autoras analisaram quantitativamente casos envolvendo manifestações de ódio em redes 

sociais, cuidando qualitativamente de um caso – que também será citado no presente 

trabalho. 

Houve, ainda, estudo conduzido pelo Núcleo de Direito da Democracia do 

Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap) e pela Faculdade de Direito da 

Fundação Getulio Vargas de São Paulo (FGV/SP) no Tribunal de Justiça de São Paulo 

(TJSP). Esse levantamento filtrou 26 processos de um total de 226 ações judiciais sobre 

racismo em tramitação de 1988 a 2005 no Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP).
248
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Em razão da existência de decisão paradigmática do Supremo Tribunal Federal, 

como exaustivamente se falou, considerou-se desnecessária pesquisa mais robusta 

acerca dos precedentes de tal Tribunal.  

Inicialmente, o primeiro Tribunal que terá suas decisões analisadas de forma 

mais detida é o Superior Tribunal de Justiça.
249

  

Tal Tribunal apresenta diversos apontamentos referentes aos crimes de racismo. 

No entanto, o que há de ser consignado é que diversos registros não podem ser 

considerados relevantes para os fins do presente estudo. Isto porque tais precedentes 

tem como ratio decidendi elementos de natureza processual, e não penal – cite-se: 

“necessidade de exame detalhada do conjunto fático probatório. Incompatibilidade com 

os estreitos limites da via eleita”, “matéria que depende do exame da matéria fático-

probatória. Impossibilidade na via eleita”, competência, etc (à guisa de exemplo, o REsp 

157808/DF).  

Com isso em mente, deve-se dizer que o critério de relevância que levou os 

acórdãos a serem selecionados levou em consideração, basicamente, a constatação de 

que o julgamento final das Cortes teve em conta o mérito da ação ou recurso, e não 

elementos outros, de natureza processual – é o motivo de exclusão de análise, por 

exemplo, do Agravo Regimental em Habeas Corpus nº 0004106/44.2016.8.19.0000, 

decidido pela 1ª Câmara Criminal do Rio de Janeiro, cujos fatos diziam respeito à 

publicação e divulgação de obras de cunho racista (“Minha Luta”, “Protocolos dos 

Sábios do Sião”).  

Destaco, desde já, a grande importância do Recurso em Habeas Corpus nº 

18.620/PR para o estudo do tema, pois veio o Superior Tribunal de Justiça a decidir, 

neste caso, que a expressão de réu dizendo que “não gostava da raça negra” não implica 

disseminação do racismo, entendimento este que, aplicado de forma análoga em 

Tribunais Estaduais, certamente implicaria a reforma de diversos acórdãos 

                                                                                                                                               
do trabalho realizado por Flávia Portella Puschel, José Rodrigo Rodrigues, e Marta Rodrigues de Assis 

Machado constam no endereço eletrônico 

(https://www.researchgate.net/publication/36409152_A_juridificacao_do_racismo_uma_analise_de_juris

prudencia_do_TJ_de_Sao_Paulo), porém com diversos destaques requerendo sua não citação. Anoto que, 

em razão destes destaques, não será feita nenhuma citação direta do referido estudo do CEBRAP e da 

FGV/SP. Entretanto, entendo que, se as informações trazidas aqui puderam constar da obra de 

AUGUSTO e MARTA, houve autorização para tanto, e são passíveis de utilização. Em todo caso, fica o 

registro da autoria original do estudo aos três citados juristas, e todo o crédito por seu método, 

fundamento e conclusões – remeto também qualquer interessado ao endereço eletrônico acima.  
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condenatórios.  

Os Tribunais Estaduais escolhidos para o estudo foram aqueles dos Estados de 

São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia, por se antever, de forma empírica, maior 

possibilidade de ocorrência de casos nas áreas de competência destes Tribunais.  

São Paulo, por exemplo, é o Estado da Federação conhecido por atrair 

populações das mais diversas origens nacionais, étnicas e religiosas. Tal Estado, em 

tese, é um ambiente em que a desigualdade social mais se destaca, e por onde circulam 

ideias das mais diversas matrizes culturais, políticas e religiosas.
250

  

Bahia, por sua vez, é ente da Federação conhecido por abrigar entidades 

religiosas de matriz africana em maior concentração, o que poderia ensejar maiores 

conflitos desta natureza.
251

  

Já no Rio de Janeiro, o que se vê é um crescimento exponencial das igrejas 

evangélicas, simbolizado pela eleição cada vez maior de representantes políticos que 

tem em suas bases organizações desta espécie – o que poderia implicar conflitos 

“novos” por motivos religiosos.
252

  

A pesquisa constatou uma baixa incidência de registros do crime de racismo, 

especialmente caracterizados pelo exercício dos discursos de ódio, o que, 

evidentemente, tem diversas possíveis explicações, desde a baixa notificação de 

ocorrência de possíveis condutas criminosas de tal natureza – cuja explicação teria 

origem evidentemente sociológica que não é objeto do presente estudo – até a resolução 

das demandas em primeira instância de julgamento.  
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destinado à pesquisa de jurisprudência do site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Foram 

apontados 40 registros, dos quais foram excluídos aqueles não considerados relevantes para o trabalho, ou 

seja, não versaram sobre o mérito da causa.  
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 Para fins de registro, a pesquisa utilizou como argumento de busca a palavra racismo, combinada com 

a classe “processo criminal”, e as opções “posterior a 2010” e período selecionado de 01/01/2012 a 

01/12/2016. Anoto também que a pesquisa foi feita acrescentando a palavra “Câmara” no campo de 

pesquisa referente ao Órgão Julgador. Não foi encontrado nenhum registro na 1ª Câmara Criminal, na 1ª 

Câmara Criminal – Primeira Turma Julgadora, na 1ª Câmara Criminal – Segunda Turma Julgadora, na 2ª 

Câmara Criminal, na 3ª Câmara Criminal, na 4ª Câmara Criminal, na Câmara Especial Transitória 

Criminal, nas Câmaras Criminais, na Primeira Câmara Criminal, na Primeira Câmara Criminal – Segunda 

Turma, na Segunda Câmara Criminal, e na Turma Criminal da Câmara Especial do Extremo Oeste 

Baiano; 03 registros na Primeira Câmara Criminal – Primeira Turma; 02 registros na Segunda Câmara 

Criminal – Primeira Turma; 02 registros na Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma. Destes, foram 

excluídos aqueles não considerados relevantes para o trabalho, ou seja, não versaram sobre o mérito da 

causa.  
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 Para fins de registro, a pesquisa utilizou como argumento de busca a palavra racismo, a competência 

criminal, e período selecionado a partir de 2012. Foram encontrados 06 registros, dos quais foram 

excluídos aqueles não considerados relevantes para o trabalho, ou seja, não versaram sobre o mérito da 

causa.  
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A seguir são apresentados os resultados da pesquisa jurisprudencial, que 

consistem em um breve resumo dos casos, com indicações pontuais a respeito dos fatos 

sobre os quais versaram, e o dispositivo decisório de cada caso. A análise e conclusão 

sobre os resultados da pesquisa serão apresentados na sequência.  

 

7.1 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA  

 

Recurso em Habeas Corpus nº 19.166 – RJ, Relator Ministro FELIX 

FISCHER, Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA, Data de Julgamento 

24/10/2006, DJ 20/11/2006 

 

Tratou-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acordão 

prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Os recorrentes foram 

denunciados pela suposta prática de crime tipificado no artigo 20 da Lei nº 7.716/89.  

Em síntese, assim relatou e decidiu o Tribunal:  

 

No dia 01/06/1998, a bordo da aeronave da empresa American Airlines (...) 

logo ao desembarcar da aeronave, o brasileiro NELSON MÁRCIO 

NIRENBERG teve um desentendimento com os dois comissários de bordo, 

ora denunciados, em razão do assento em que estava posicionado (...) em 

suma, o primeiro denunciado proferiu as seguintes palavras contra a vítima: 

“amanhã vou acordar jovem, bonito, orgulhoso, rico e sendo um poderoso 

americano e você vai acordar como safado, depravado, repulsivo, canalha e 

miserável brasileiro”. Já o segundo denunciado, extremamente irritado, 

concorreu material e moralmente para o ato do primeiro, incitando-o e 

partindo, subsequentemente, para a agressão física do brasileiro (...) tenho 

que a conduta dos recorrentes, em princípio, não se limitou a uma injúria 

preconceituosa dirigida especificamente à vítima, então passageiro (...) no 

caso vertente, como dito alhures, a intenção dos agentes, nos limites do writ, 

não transparece ser mera ofensa à honra subjetiva da vítima (ataque verbal 

exclusivo contra a pessoa do ofendido), tendo em vista o contexto em que 

proferidas as palavras, bem como a insistência em marcar a diferença entre os 

ofensores e o ofendido, ressaltando a pretensa superioridade daqueles por 

serem americanos (...) o intento manifesto, em tese, não era precisamente 

depreciar o passageiro, mas salientar sua humilhante condição em virtude de 

ser brasileiro, i.e., a ideia foi exaltar a superioridade do povo americano em 

contraposição à posição inferior do povo brasileiro (...) dessa forma, tenho 
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que as condutas dos recorrentes se subsumem, em tese, ao tipo legal do art. 

20.  

 

O caso tratou de ofensas proferidas por passageiros de avião contra dois 

comissários de bordo, após um desentendimento no interior da aeronave. Ao final, em 

razão da suposta vontade dos denunciados em marcar sua diferença identitária em 

relação às vítimas das ofensas, o Tribunal veio a considerar que sua conduta estaria 

subsumida ao tipo penal do artigo 20 da Lei nº 7.716/89.  

Como veremos mais adiante, este caso do Superior Tribunal de Justiça foi um de 

muitos em que a conduta criminosa decorreu de ofensas proferidas durante ou logo após 

desentendimento entre as partes.  

 

Recurso em Habeas Corpus nº 18.620/PR, Relatora Ministra MARIA 

THEREZA DE ASSIS MOURA, Órgão Julgador T6 - SEXTA TURMA, Data do 

Julgamento 14/10/2008, DJe 28/10/2008 

 

Tratou-se de recurso em Habeas Corpus interposto contra acórdão da 2ª Câmara 

do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. O recorrente foi denunciado como incurso 

nas penas do artigo 20 da Lei nº 7.716/89.  

Em síntese, assim relatou e decidiu o Tribunal:  

 

(...) no momento em que foi despedir o seu então funcionário Anilson de 

Carvalho, proferindo-lhe palavras de discriminação racial, chamando-o de 

preto banguelo, negro fedido, e dizendo ainda que não gostava da raça negra 

(...) razão assiste ao impetrante. Da leitura da denúncia, resta claro que os 

fatos ali narrados não se amoldam ao tipo penal descrito no artigo 20 da Lei 

nº 7.716/89, mas ao tipo de injúria em sua forma qualificada (...) o simples 

fato de o recorrente ter referido “que não gostava da raça negra”, no contexto 

dos fatos, não implica em disseminação do racismo, mas de opinião ou 

valoração pessoal, dirigida, ainda, a ferir a honra do recorrente.  

 

De forma semelhante ao precedente narrado acima, a conduta criminosa presente 

neste caso também teve origem em um desentendimento entre as partes, porém a 

precedente relação entre as partes já existia há algum tempo, por conta da existência de 

vínculo empregatício.  
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Como veremos mais adiante, nas conclusões apresentadas a respeito da pesquisa 

jurisprudencial, este caso tem significativa relevância, pois é um precedente originado 

de Corte Superior que rejeita a classificação da conduta no tipo penal de racismo, apesar 

de a opinião do autor ter extrapolado seu conceito sobre a pessoa do ofendido, atacando 

toda a “raça negra”. Tal entendimento destoa da maioria dos demais precedentes 

encontrados, especialmente nos Tribunais Estaduais, em que o direcionamento da 

ofensa para o grupo identitário vulnerável (geralmente por raça ou cor), resulta na 

capitulação da conduta no artigo 20 da Lei nº 7.716/89, e também na possibilidade real 

de condenação criminal.  

 

Recurso Especial nº 911.183/SC, Relator Felix Fischer, Relator para o 

acórdão Ministro Jorge Mussi, Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA, Data de 

Julgamento 04/12/2008, DJe 08/06/2009 

 

Tratou-se de Recurso Especial com fundamento no artigo 105, III, a e c, da 

Constituição Federal, interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª 

Região, que, dentre entre outras implicações, condenou o réu pela prática do crime do 

art. 20, §2º da Lei nº 7.716/89.  

Em síntese, assim relatou e decidiu a Corte:  

 

No mérito, sustenta a não configuração do crime de racismo, descrito no art. 

20, §2º, da Lei n. 7.716/89, asseverando que as expressões lançadas pelo 

acusado e transcritas na denúncia “foram pinçadas de programas de televisão, 

em que o recorrente, na qualidade de comunicador, tece comentários sobre a 

avalanche de invasões de terras desencadeadas pelos índios nas regiões de 

Chapecó – SC e Iraí e Nonoai – RS (...) e, na esteira da intenção protecionista 

da Constituição de 1988, o que a lei penal busca reprimir é a defesa e difusão 

de ideias preconceituosas e segregacionistas que afrontem a dignidade 

daqueles pertencentes a toda uma raça, cor, etnia, religião ou procedência 

nacional. Mas, para que o Direito Penal atue eficazmente na coibição às mais 

diversas formas de discriminação e preconceito, importante que os 

operadores do Direito não se deixem influenciar apenas pelo discurso 

politicamente correto que a questão da discriminação racial hoje envolve, 

tampouco pelo nem sempre legítimo clamor social por igualdade. Mostra-se 

de suma importância que, na busca pela efetividade do direito legalmente 

protegido, o julgador trate do tema do preconceito racial despido de qualquer 
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pré-concepção ou de estigmas há muito arraigados em nossa sociedade, 

marcada por sua diversidade étnica e pluralidade social, de forma a não 

banalizar a violação de fundamento tão caro à humanidade e elencado por 

nossos constituintes como um dos pilares da República Federativa do Brasil: 

o da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/88). Feito esse registro, 

para a aplicação justa e equânime do tipo penal previsto no art. 20 da Lei nº 

7.716/89, tem-se, portanto como imprescindível verificar a presença do dolo 

específico na conduta do agente, que consiste na vontade livre e consciente 

de praticar, induzir ou incitar o preconceito ou discriminação racial, sem 

olvidar ainda a existência do chamado elemento subjetivo especial, que exige 

seja perscrutado o motivo da eventual conduta discriminatória ou 

preconceituosa (...) teceu, ao vivo, comentários pessoais, embora realmente 

inflamados (...) no caso, o dolo, consistente na intenção de menosprezar ou 

discriminar a raça indígena como um todo, não se mostra configurado (...) 

revelam simples exteriorização da sua opinião acerca da, no seu entender, 

séria situação que estava ocorrendo (...) acolhendo a ofensa ao art. 20, §2º, da 

Lei nº 7.716/89 (...) absolver o recorrente.  

 

O último precedente do Superior Tribunal de Justiça colacionado diz respeito a 

críticas ou opiniões expostas pelo acusado em programa televisivo.  

No caso, o Tribunal entendeu pela absolvição da parte por conta da ausência de 

dolo específico na conduta que poderia ser tida como racista. Portanto, acabou por 

acolher-se a tese defensiva em razão de vislumbrar-se a possibilidade de interpretação 

dos “comentários pessoais inflamados” como mera exposição de opinião sobre uma 

situação que estava ocorrendo na região sul do país.  

Interessante passagem, que guarda estreita relação com o que foi dito na parte 

teórica da presente dissertação, diz respeito às preocupações que o Tribunal apresenta. 

Segundo a Corte, no caso, para aplicação eficaz do Direito Penal, os operadores do 

direito não podem se deixar influenciar pelo discurso politicamente correto que a 

questão da discriminação racial hoje envolveria, tampouco poderia se deixar levar pelo 

clamor social por igualdade, por nem sempre ser legítimo.  

 

7.2 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO  

 

O site do Tribunal de Justiça de São Paulo adota sistema de pesquisa 

jurisprudencial que facilita a rotina de trabalhos científicos.  
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Em decorrência de decisão administrativa do Tribunal, dividiu-se a 

competência em 2ª Instância em três grandes Seções (Direito Público, Direito Privado e 

Direito Criminal), e a segmentação das buscas pode ser feita de forma seletiva desde o 

início (em Direito Criminal, por óbvio).  

Entre todos os Tribunais pesquisados, o Tribunal de Justiça de São Paulo foi 

aquele que apresentou mais resultados, com ou sem a exclusão dos acórdãos por conta 

da relevância escolhida neste trabalho.  

O que se viu, neste Tribunal, como transparece nos casos citados abaixo e nas 

posteriores conclusões, é que a maioria das demandas versou sobre ofensas decorrentes 

de raça ou cor, muitas delas antecedidas por desentendimento anterior entre as partes 

envolvidas, e, ainda, alguns casos em que houve desclassificação de conduta para o 

crime de injúria racial.  

 

Apelação nº 990.08.042442-4, 11ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. 

Lúcio Alberto Eneas da Silva Ferreira, julgado em 24/09/2010. 

Tratou-se de recurso de apelação interposto pelo réu, condenado em 1ª Instância 

à pena de um ano de reclusão, substituída por pena restritiva de direitos, por incurso no 

artigo 20, caput, da Lei nº 7.716/89. 

A condenação do autor foi mantida no Tribunal.  

O réu pontuou que não é preconceituoso, pois “emprega uma empregada 

doméstica e um motorista que são negros”.  

Em suma, assim argumentou o Tribunal:  

 

Portanto, houve sim um ato discriminatório por parte do acusado que julgou 

o adolescente pela roupa, cor de pele e caixa de engraxate que trazia nas 

costas, julgando que aquele tipo de pessoa seria um “trombadinha” não 

deveria frequentar o shopping e que o segurança deveria impedir a entrada 

daquele tipo de pessoa no shopping, mas diante da recusa do segurança, que 

não viu problema na entrada do adolescente no shopping, o réu disse ao 

segurança que ele somente havia permitido a entrada daquele adolescente 

porque era preto e pobre como o adolescente, o que gerou a revolta na vítima 

(...) a conduta do réu consistiu em manifestar um preconceito inerente às 

pessoas de cor preta em geral, e não à vítima, o Sr. Ciro. Na qualidade de 

lojista, intitulou-se no direito de entender possível a limitação da frequência 

de pessoas menos favorecidas na sociedade em razão da situação financeira e 

da cor da pele, dizendo então à vítima que a entrada no prédio apenas fora 
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permitida em razão da semelhança entre essa e o adolescente. Ora, seria 

demasiado entender-se, como pretendido pela defesa em sua tese alternativa, 

que o réu com sua conduta tivesse apenas ofendido a honra do segurança. Tal 

interpretação mostra-se pequena e não refletiria a intensidade das palavras do 

réu, que, com suas assertivas, sem sombra de dúvidas praticou discriminação 

de cor, pois pretendeu que fosse retirado do shopping um menino, que pela 

simplicidade das vestes e pela cor de pele, entendia não ter o direito de estar 

ali. Dessa forma, tem-se que suas palavras não tiveram o intuito de ofender a 

honra da vítima, mas sim a de externar o sentimento em relação à cor da 

vítima e do adolescente, qual seja, a cor preta.  

O parecer da Procuradoria de Justiça, no caso, entendeu que não houve 

intuído de menosprezar uma determinada pessoa, mas sim o sentimento de 

desprezo a toda uma coletividade de pessoas em razão da cor de pele.  

 

O recurso de apelação analisado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo 

apresenta traços que apareceram com constância na pesquisa jurisprudencial.  

O primeiro deles diz respeito à constatação de que o acusado, além de ofender 

diretamente uma ou algumas pessoas próximas, fez referência, em seus termos 

ofensivos, a toda uma coletividade de indivíduos, que caracterizam grupo identitário 

vulnerável segundo a Lei penal.  

Destaque importante deve ser feito, qual seja, que neste caso, houve uma 

“incitação ao preconceito”, ou melhor, uma “incitação à discriminação” nos termos 

expressos da Lei, e não apenas a genérica “prática do preconceito”, pois, como se nota 

do excerto acima, o acusado proferiu palavras tendentes a fazer com que terceiro 

(segurança) impedisse o exercício de um direito por pessoa que queria permanecer 

dentro de um shopping center.  

Fez-se presente no caso, também, argumento defensivo que veio a se repetir, 

qual seja, a alegação por parte do acusado de que sua conduta não poderia ser 

considerada racismo por não ser uma pessoa racista, diante da circunstância de que tinha 

relacionamentos comuns com pessoas do grupo identitário que atacara.  

 

Recurso em Sentido Estrito nº 990.09.237622-5, 9ª Câmara de Direito 

Criminal, Rel. Des. Fernando Bruno, julgado em 07/01/2010. 

Tratou-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público, 

contra decisão que absolveu sumariamente o acusado, em consequência de não 

considerar o fato imputado como o crime previsto no artigo 20, caput, da Lei nº 
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7.716/89, mas sim como aquela do artigo 140, §3º do Código Penal. 

A decisão foi mantida pelo Tribunal.  

Em suma, assim argumentou o Tribunal:  

 

Aqui, a discussão é se se trata de crime de discriminação e preconceito ou de 

injúria qualificada. E cabe destacar o trecho do bem elaborado parecer do 

culto Procurador de Justiça, Dr. Vanderley Peres Moreira: “(o) critério a ser 

adotado para a diferenciação das condutas, portanto, deve ser o alcance das 

expressões utilizadas: se o objetivo do agente ao proferir as ofensas é o de 

ferir, exclusivamente, a honra subjetiva da vítima, o crime é de injúria 

qualificada; se, ao contrário, o agente visa ultrajar uma determinada raça ou 

etnia como um todo, o crime será o de racismo”. É evidente, no caso, que se 

trata da primeira hipótese. A ré ofendeu a vítima em reação a uma discussão 

que esta estaria tendo com uma menina. Não é possível a interpretação do 

ocorrido como uma manifestação de discriminação voltada à coletividade dos 

deficientes físicos; mas sim, como uma ofensa dirigida a pessoa específica, 

levando em conta característica dessa pessoa.  

 

O Recurso em Sentido Estrito apresentado acima remete, mais uma vez, à 

situação de fatos que decorreram de uma briga ou desentendimento entre as pessoas 

envolvidas.  

O caso também apresentou circunstância comum encontrada ao longo da 

pesquisa jurisprudencial, qual seja, o questionamento sobre o enquadramento da 

conduta penalmente relevante, que levou repetidas vezes os Tribunais a analisarem o 

artigo 140 do Código Penal, que se refere às ofensas contra a honra. Repetiu-se, 

portanto, o ensinamento segundo o qual “se o objetivo do agente ao proferir as ofensas é 

o de ferir, exclusivamente, a honra subjetiva da vítima, o crime é de injúria qualificada; 

se, ao contrário, o agente visa ultrajar uma determinada raça ou etnia como um todo, o 

crime será o de racismo”. 

 

Apelação nº 990.08.180555-3, 12ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. 

João Morenghi, julgado em 19/08/2009. 

Apelaram as partes e o Ministério Público, em razão de condenação em 1ª 

Instância pelo que prevê o artigo 20, §2º, da Lei nº 7.716/89. 

As defesas, neste caso, sustentaram que houve mero exercício do direito de 

manifestação do pensamento. 
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Foi negado provimento ao recurso de dois dos réus, e dado parcial provimento 

ao recurso do Ministério Público e de um dos réus.  

Apesar de votação unânime, todos os Desembargadores declararam voto em 

separado. 

O relator, Desembargador João Morenghi, assim fundamentou:  

 

(...) praticara, induziram e incitaram a discriminação ou preconceito de raça, 

cor, por intermédio de comunicação social, consistente na colagem de 185 

cartazes de tamanho grande e mais 76 cartazes pequenos, em via pública, 

com dizeres ofensivos e discriminatórios à raça negra, bem como a indicação 

de site na Internet, de cunho nitidamente racista (...) os cartazes traziam 

dizeres racistas onde havia uma figura de uma pessoa de cor negra, 

mostrando uma prova do vestibular “Fuvest”, com erros grosseiros, e 

apresentando resultado “aprovado”. Nos cartazes haviam dizeres contra as 

cotas dos negros nas universidades públicas e incentivo a população contra os 

mesmos, dizendo que: “Hoje eles roubam sua vaga nas universidades 

públicas. Se você não agir agora quem garante que eles não roubarão vagas 

nos concursos públicos?”. Os cartazes traziam ainda indicação do site 

www.whitepower.org, e ao acessá-los verifica-se a existência de frases e de 

emblemas nitidamente racistas, inclusive com foto de Hitler e da suástica (...) 

o site indicado nos cartazes apreendidos, ou seja, do “White Power”, ensina 

como devem ser difundidas as ideias racistas, inclusive no que diz respeito À 

colocação de cartazes em via pública, bem como na distribuição de panfletos 

em universidades (...)  também a autoria da colagem é assumida pelos 

acusados, que somente negam o dolo racista na conduta. Entretanto, o texto 

dos cartazes não deixa qualquer dúvida quanto à incitação do racismo e ao 

estímulo do preconceito (...) evidentemente, não se trata de simples protesto, 

mas de crime de racismo, perfeito e acabado (...) isto demonstra um dolo pré-

ordenado muito direcionado, e permite aquilatar não só o alto nível de 

periculosidade como também a virulência das consequências do crime. Não 

se tratou de uma manifestação escrita, feita em meio a outras declarações 

contidas em publicação ou outro meio de comunicação social; mas produção 

massiva de cartazes com o único e exclusivo propósito de disseminar o 

preconceito – no caso, o racial (...) as penas finais de todos os condenados, 

portanto, ficam mesmo em três anos de reclusão. Entretanto, delitos dessa 

natureza recomendam outro tipo de punição, afigurando-se bastante adequada 

a substituição de cada uma das penas privativas de liberdade por duas 

restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e 

prestação pecuniária de trinta e seis salários mínimos, à razão de um por mês 

http://www.whitepower.org/
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de pena reclusiva, ambos, preferencialmente, em favor de entidade que 

objetive eliminar ou diminuir preconceitos de qualquer espécie.  

 

A Desembargadora Angélica de Almeida assim fundamentou seu voto:  

 

É certo que a liberdade de expressão constitui garantia prevista 

expressamente no artigo 5º, incisos IV, VI e IX da Constituição da República. 

Entretanto, como toda garantia constitucional não pode ser tida como 

absoluta, em face de outros valores também protegidos pela Constituição 

Federal, como a igualdade e a dignidade humana. Não é por outro motivo que 

o texto constitucional de 1988 tem o racismo como crime inafiançável e 

imprescritível (artigo 5º, KLII, CF), além de determinar que o legislador 

infraconstitucional estabeleça outras formas de repressão a manifestações 

discriminatórias (artigo 5º, XLI, CF) (...) o confronto entre direitos 

fundamentais, que tenham idêntico status constitucional, há que ser o devido 

balanceamento. Para tanto, tem a aplicação o princípio da proporcionalidade, 

também denominado princípio do devido processo legal em sentido 

substantivo, na medida em que deve ser protegido o núcleo essencial do 

direito fundamental (...) assim, no caso presente, tem prevalência a tutela do 

direito fundamental que diz respeito à dignidade da pessoa humana. Por 

conseguinte, ainda que se reconheça o direito à liberdade de expressão, tal 

garantia deve ter como limite o respeito à dignidade da pessoa humana. No 

Brasil, tendo em vista a natureza miscigenada da sociedade, há que se ter 

tutelada a dignidade da população constituída por mais da metade de 

afrodescendentes.  

 

A Desembargadora citou obra de J.J. Gomes Canotilho e Vital Moreira, que diz 

que a regra de solução do conflito é a de máxima observância dos direitos fundamentais 

envolvidos e de sua mínima restrição compatível com a salvaguarda adequada do outro 

direito fundamental ou outro interesse constitucional em causa (Fundamentos da 

Constituição, Coimbra Editora, 1991).  

Por fim, o Desembargador Breno Guimarães acrescentou:  

 

Crime praticado na calada da noite demonstra, ao contrário do alegado pela 

defesa, a intenção racista da manifestação e não o alegado caráter político, 

que, obviamente, deveria ser demonstrado às claras, se pretendia, ser 

divulgado.  

Caso, efetivamente, pretendessem apenas criticar a criação das “cotas 

raciais”, os protestos deveriam de forma, obviamente, na situação sócio-
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econômica dos estudantes e não na cor de suas peles.  

A meu ver, tão importante quanto o princípio constitucional de liberdade do 

pensamento e/ou manifestação é o da dignidade da pessoa humana, 

profundamente lesionado pelas condutas dos apelantes. O texto dos cartazes 

apreendidos, não trazem a menor dúvida quanto ao estímulo do preconceito e 

incitação ao racismo.  

 

O presente caso foi o primeiro encontro que se teve com precedente relacionado 

a condutas praticadas por agentes que supostamente reincidem em práticas 

preconceituosas por estarem estas umbilicalmente ligadas a sua visão de mundo. Em 

outras palavras, foram condutas praticadas por supostos integrantes de grupos que 

sustentam a superioridade de um grupo humano em relação a outro.  

O direito à liberdade de expressão, pelo que se viu, foi o principal argumento de 

defesa, e embasou-se, mesmo que de forma implícita, em entendimento doutrinário 

exposto na parte teórica desta dissertação, segundo o qual a manifestação dos autores 

apresentava, em alguma medida, opinião em alguma medida protegida pelo direito 

fundamental previsto constitucionalmente.  

O voto do Desembargador Relator, apresentado em primeiro, indica que a 

condenação, no caso, se daria não pela forma genérica do “praticar”, mas sim pelo fato 

de que os supostos protestos veiculados pelos acusados teria, de fato, incitado o racismo 

a terceiros e estimulado o preconceito, restando configurado um “dolo pré-ordenado 

muito direcionado” que permitiria “aquilatar não só o alto nível de periculosidade como 

também a virulência das consequências do crime” – entendimento semelhante ao do 

Desembargador Breno Guimarães, no caso, que entendeu que as condutas configuravam 

“estímulo do preconceito e incitação ao racismo”.  

De forma aparentemente contraditória, no entanto, o Relator também afirmou 

que “não se tratou de uma manifestação escrita, feita em meio a outras declarações 

contidas em publicação ou outro meio de comunicação social; mas produção massiva de 

cartazes com o único e exclusivo propósito de disseminar o preconceito”, como se, caso 

as manifestações tivessem se dado “em meio a outras declarações”, e com algum tipo de 

propósito diverso daquele de “disseminar o preconceito”, poderia-se, eventualmente, ter 

uma absolvição – algo que não reflete o pensamento exposto no resto de sua decisão.  

A Desembargadora Angélica de Almeida, por sua vez, fez menção expressa ao 

princípio da proporcionalidade, que deve ser observado em juízo de ponderação. Neste 

ponto, a decisão lembra os votos do Ministro Gilmar Mendes e Marco Aurélio no caso 



 

 

143 

Ellwanger, que também utilizaram o mesmo método, chegando, no entanto, a resultados 

contraditórios.  

As mesmas críticas que foram feitas ao Supremo Tribunal no caso Ellwanger 

podem ser feitas à Desembargadora no caso presente, especialmente pelo fato de não 

terem sido analisados especificamente os elementos e princípios de Direito Penal que a 

causa envolvia. Sem prejuízo, a Desembargadora, apesar de ter feito referência ao 

método de resolução de conflitos entre princípios, não discorreu sobre cada aspecto do 

princípio da proporcionalidade.  

Por fim, resta o curioso método de interpretação do dolo de discriminar adotado 

pelo Desembargador Breno Guimarães, que, ao verificar que as condutas teriam sido 

praticadas “na calada da noite”, a intenção racista da manifestação estaria demonstrado, 

e não o alegado caráter político. Disse, em acréscimo, que tal caráter político apenas 

poderia ser revelado “às claras”. 

 

Habeas Corpus nº 476.315-3/6-00, 5ª Câmara Criminal, Rel. Des. Tristão 

Ribeiro, julgado em 14/07/2005  

Tratou-se de Habeas Corpus impetrado em razão de instauração de inquérito 

policial para apuração do crime previsto no artigo 20, da Lei nº 7.716/89. 

A ordem foi denegada, por maioria de votos.  

Em suma, assim argumentou o Desembargador Tristão Ribeiro:  

 

(...) o paciente redigiu uma monografia, versando o tema “Ineficácia das leis 

no Brasil, problema cultural”, como parte dos trabalhos de conclusão do 

curso de bacharelado do Departamento de Ciências Jurídicas da Universidade 

de Taubaté. Ao submeter a monografia ao crivo de banca examinadora, 

confrontou-se verbalmente com um dos seus integrantes, o professor Junior 

Alexandre Moreira Pinto, em razão de não aceitar as críticas feitas ao 

trabalho, considerado, em algumas partes, de conteúdo racista e 

discriminatório. Em decorrência do incidente, o professor mencionado 

ingressou no Juizado Especial Civel da Comarca de Taubaté com uma ação 

de indenização por danos morais, julgada procedente em primeiro e em 

segundo grau. Ao proferir a sentença, o MM. Juiz determinou o 

encaminhamento de peças do processo ao Ministério Público, por vislumbrar 

a existência de indícios da prática pelo paciente de crime de racismo na 

elaboração da monografia (...) há indícios suficientes da prática, em tese, pelo 

paciente, do crime de racismo, indícios esses que não permitem obstaculizar 
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as investigações (...) na sua monografia referiu-se genericamente a grupos 

raciais, étnicos e religiosos de forma discriminatória e preconceituosa, em 

tese.  

 

Por outro lado, assim argumentou o Desembargador Gomes de Amorim, que 

teve voto vencido: 

  

O impetrado requisitou a instauração de inquérito policial para apuração do 

crime do artigo 20 da Lei 7.716/89 (fls. 32) porque “O trabalho assevera que 

o índio e o negro são raças de “(...) espírito indolente (páginas 7 e 8 do 

trabalho, fls. 25 e 26 dos autos), diz quehá raças que “(...) afundam(...)” o 

nosso país e cita exemplos vários de corrupção – leia-se: ausência de caráter, 

ética, integridade, ausência de valores morais – de pessoas com ascendência 

árabe (página 20 do trabalho, fls. 38 dos autos). Não se trata de uma 

expressão infeliz, uma palavra mal colocada, ou um simples equívoco no 

emprego de algumas palavras. O réu sustenta uma “tese” que, em última 

análise, pode assim ser sintetizada: é a defesa da eugenia! A mistura de raças, 

segundo o réu, dilacera os valores morais (...).  

 

Continuou o Desembargador:  

 

Tal interpretação, entretanto, mostra-se equivocada, já que a monografia de 

fls. 59/106, por sua natureza, tem caráter científico, mito embora sofrível por 

seu conteúdo, contendo opiniões do paciente, que ataca as religiões como 

religião em si e fala das raças apontando as características desfavoráveis das 

mesmas (...) anote-se, ainda, que tal monografia foi produzida sob orientação 

de um professor e, afinal, aprovada por unanimidade pela banca 

examinadora, o que leva à conclusão de não conter os vícios apontados pelo 

Magistrado.  

 

Pode-se opinar que o caso, primeiro que apresentou decisão por maioria, 

representa alvo de significativa preocupação científica.  

Isto porque, segundo a narrativa dos fatos, a crime de racismo teria decorrido de 

conteúdo escrito apresentado em dissertação acadêmica. A questão remete diretamente 

ao debate proposto pelo Ministro Sepúlveda pertence em aparte no caso Ellwanger: a 

possibilidade de obra escrita (no caso do Supremo tratava-se de livro, no presente uma 

dissertação acadêmica) ser instrumento do crime de racismo. Ao final, por maioria, a 

denegação da ordem de habeas corpus caminhou em sentido semelhante àquele da Corte 
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Suprema, não sem antes apresentar dissonância entre os Desembargadores votantes.  

É verdade que, tendo em vista a natureza da causa (habeas corpus para 

trancamento de inquérito policial), a argumentação permaneceu substancialmente 

restrita à presença de elementos mínimos do fato delituoso, entretanto, o Tribunal 

deixou antever, com seu resultado, ser verdadeiramente irrelevante que a opinião sob o 

crivo da lei penal tenha sido veiculada em ambiente acadêmico, ou em trabalho que 

minimamente se pretende científico.  

Interessante anotar que a divergência de votos, mesmo que em menor extensão, 

foi uma reprodução do debate travado pelos Ministros vencidos no caso Ellwanger, 

especialmente pelo Ministro Marco Aurélio, que assim como o Desembargador Gomes 

de Amorim, professou entendimento de que a natureza pretensamente científica de uma 

obra, “embora sofrível por seu conteúdo”, não permitiria a penalização pretendida.  

 

Habeas Corpus nº 462.884.3/4-00, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Sergio 

Ribas, julgado em 06/10/2004 

Tratou-se de Habeas Corpus impetrado em razão indeferimento de suspensão de 

indiciamento em inquérito policial instaurado para apurar suposta prática do crime 

previsto no artigo 20, da Lei nº 7.716/89. 

A ordem foi concedida.   

Em suma, decidiu o Tribunal:  

 

(...) o paciente no dia 23 de fevereiro de 2003, no interior do Parque Aquático 

Wet‟n Wild, “após ser abordado pelo segurança do parque, para retirá-lo dali 

por sua conduta inconveniente, passou a ofendê-lo chamando-o de “macaco”, 

“criolo”, devido à sua cor negra (fls. 15). Logo, não se vislumbra que 

paciente tenha cometido o crime tipificado no artigo 20, da Lei 7.716/89. 

Para caracterização do crime de racismo mister que haja ofensa indistinta à 

raça negra, o ato deve ser discriminatório ou de preconceito contra a raça ou 

etnia, o que efetivamente não se vislumbra no presente caso (...) dessa forma 

a desclassificação de impõe (...)  

 

O caso acima foi mais um daqueles que, como reiteradamente se viu, acabou por 

desclassificar a conduta do acusado para crime contra a honra, em razão de, na espécie, 

não ter transbordado sua ofensa para além do sujeito ofendido.  
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Habeas Corpus nº 422.590-3/0, 4ª Câmara Criminal de Férias, Rel. Des. 

Leme de Campos, julgado em 22/07/2003  

Tratou-se de Habeas Corpus impetrado em razão requisição de instauração de 

inquérito policial para apurar suposta prática do crime previsto no artigo 20, §2º, da Lei 

nº 7.716/89. 

A ordem foi denegada.   

Em suma, decidiu o Tribunal:  

 

Com efeito, pois, conforme se constata de determinados trechos da crônica 

lançada pelo paciente, publicada na edição de 22 de outubro de 2.002, do 

jornal “O Estado de São Paulo”, caderno 2 (...) ele, em tese, “a pretexto de 

analisar atentado ocorrido em uma casa noturno localizada em Bali, na 

Indonesia, extravasou acentuado pelo preconceito contra a religião islâmica, 

seus adeptos, e fez comentários desrespeitosos em face do povo árabe”. Aliás, 

para tanto, basta conferir-se os trechos destacados na representação de fls. 

45/47, que mais uma vez passa-se a enfatizar: “A discoteca explodiu em 

sangue em Bali e eu pensei, com ódio, por um segundo: Porque não jogamos 

logo uma bomba atômica em Meca e torramos aqueles milhões de árabes 

sujos? (...)”. Não resta dúvida que estes trechos, induvidosamente, denotam 

justificada suspeita de configuração do delito em apreço (...)  

 

O precedente transcrito acima diz respeito a caso de relativa repercussão, vez 

que trazia como acusado jornalista de importante veículo de comunicação.  

Ao final, a ordem foi denegada, especialmente por conta da natureza da ação, 

que, segundo entendimento consolidado, não permite análise aprofundada de mérito. No 

entanto, a fundamentação da decisão tocou o mérito, deixando de concluir, ao menos na 

fase em que se encontravam os autos, que o fato de poder ser considerada a conduta 

amparada pela liberdade de expressão, de imprensa ou de informação impediria o 

regular processamento da ação.  

É fato que precedente do Superior Tribunal de Justiça já mencionado acima, 

quando analisou caso análogo, acabou por dar maior margem de atuação ao jornalista 

acusado. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no entanto, por meio da 

presente decisão, acaba por interpretar que suposta atipicidade da conduta com 

fundamento na liberdade de imprensa, de informação ou de expressão não poderia ser 

aferida no âmbito de habeas corpus.  
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Habeas Corpus nº 355.394-3/2, 5ª Câmara Criminal, Rel. Des. Gomes de 

Amorim, julgado em 30/08/2001 

Tratou-se de Habeas Corpus impetrado em razão de suposta ilegitimidade do 

Ministério Público para processar a paciente, já que sua conduta não se enquadraria no 

artigo 20, §2º, da Lei nº 7.716/89. 

A ordem foi denegada.   

Em suma, decidiu o Tribunal:  

 

Basta que se verifique para tanto o teor de seu penúltimo parágrafo, onde a 

denúncia afirma que “em outras datas, a denunciada praticou preconceito ao 

afirmar “temos que matar esses negros”, na presença de quatro moradores da 

referida via pública”.  

 

O presente precedente é o primeiro daqueles analisados que remete diretamente 

ao uso das “fight words”, já definido na parte teórica desta dissertação.  

No caso, ao que tudo indica, houve verdadeira veiculação de uma séria 

expressão da intenção de cometer um iminente ato ilícito ou de violência contra um 

indivíduo ou grupo determinado. 

Este poderia ser tido como o clássico caso em que seria permitido ao operador 

do Direito, regularmente, lançar mão da Lei penal para combater o crime de racismo 

cometido por meio do exercício da liberdade de expressão. Este, em tese, é um caso 

concreto em que se aperfeiçoaram os pressupostos doutrinários necessários e suficientes 

para o enquadramento da conduta no artigo 20 da Lei nº 7.716/89.  

 

Apelação Criminal nº 202.256-3/1, 3ª Câmara Criminal Extraordinária, Rel. 

Des. Cerqueira Leite, julgado em 04/03/1998 

Tratou-se de recurso de apelação contra sentença que condenou os réus como 

incursos no artigo 20 da Lei nº 7.716/89.  

O Tribunal manteve a sentença de 1º grau. 

Em suma, decidiu o Tribunal:  

 

(...) reuniram-se para pronunciamento em um programa de televisão e, 

seguindo um “roteiro”, externaram frases de cunho eminentemente racista, 

discriminatórias de nordestinos, negros e judeus (...) o co-réu André Luiz, 

interrogado na fase extrajudicial, reconheceu sua simpatia a um grupo de 
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pessoas com tendências discriminatórias contra negros, nordestinos e judeus, 

e, nessa qualidade, aceitou o convite para participar de programa de emissora 

de televisão cuja temática consistia na discriminação racial, de forte impacto 

e com vistas a um alto índice de audiência (...) o co-réu Christian, diante da 

autoridade policial, negou seu engajamento no grupo de inspiração 

discriminatória, mas afirmou sua amizade com alguns membros, disso 

advindo o convite para participar de uma gravação (...) é indiscutível a 

conduta dolosa, penalmente relevante, descrita como infração à isonomia 

racial. É que, espontaneamente, mesmo não professando as ideias 

preconceituosas, consentiram em participar de gravação a ser explorada por 

emissora de televisão em rede nacional, bradando frases de conteúdo 

discriminatório de raças (...)  

 

O caso acima representa mais um daqueles em que os fatos se deram por meio 

de veículo de mídia.  

No caso, e ao contrário de precedente do Superior Tribunal de Justiça 

colacionado anteriormente, a condenação dos réus se deu em virtude de entendimento 

expresso de que o dolo específico da conduta racista estaria configurado, para além de 

qualquer limite do regular exercício da liberdade de expressão.  

Apesar de não estar presente textualmente, é possível dizer que transparece no 

voto condutor a relevância do fato de alguns dos envolvidos supostamente ter ligações 

com grupos conhecidamente professadores de ideias preconceituosas. Se não fosse 

assim, não se veria motivo algum para nem mesmo ter sido destinada pergunta em 

interrogatório tendente a avaliar o modo de vida dos acusados – se participa de grupo 

extremista, se regularmente professa ideias preconceituosas, etc.  

 

Apelação nº 0103986-05.2009.8.26.0050, 9ª Câmara de Direito Criminal, 

Rel. Des. Roberto Solimene, julgado em 20/08/2015 

Tratou-se de recurso de apelação contra sentença que condenou a ré por conduta 

prevista no artigo 20 da Lei nº 7.716/89.  

O Tribunal reformou a sentença, absolvendo a ré.  

Em síntese, assim decidiu o Tribunal:  

 

A capitulação trata de suposta incitação à discriminação e ao preconceito de 

raça e cor realizado contra o ofendido (...) em juízo, a vítima explicou ter 

procurado a acusada, diretora da escola onde seu filho estuda, pedindo 
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providências sobre agressões que o menor estaria recebendo de outros alunos. 

Afirmou, ademais, que naquela ocasião a acusada textualmente lhe 

respondeu: “(...) quem dá trabalho na escola só podia ser negro (...)”. Em 

seguida – continuou o ofendido -, a mulher, com o dedo em riste para seu 

rosto, teria exigido que ele, vítima, saísse de sua escola, afirmando que ele 

seria um “negro maloqueiro” (...) sempre adequado repetir, em temas desta 

ordem, para responsabilização criminal, exige-se prova entrosada, o que, 

como visto, na causa em curso não há.  

 

O julgamento retrata, mais uma vez, caso em que os fatos supostamente 

criminosos foram desencadeados por desentendimento anterior entre as partes, no 

âmbito de uma relação de trato sucessivo, por sinal.  

No mais, a relevância do precedente para análise nesta dissertação é pouca, 

tendo em vista que a absolvição acabou se dando por força de ausência de provas 

suficientes a superar o ônus probatório da acusação.  

 

Apelação nº 0000451-43.2012.8.26.0539, 4ª Câmara de Direito Criminal, 

Rel. Des. Ivan Sartori, julgado em 09/09/2014.  

Tratou-se de recurso de apelação contra sentença que condenou o réu por 

conduta prevista no artigo 20 da Lei nº 7.716/89.  

O Tribunal manteve a sentença.   

Em síntese, assim decidiu o Tribunal:  

 

(...) ao se queixar, proferiu, em alto brado, as seguintes palavras 

preconceituosas: “aquela preta, eu não gosto de preta. Vocês fazem tanta 

seleção para trabalhar nesta joça e contratam preto para trabalhar aqui. Eu 

não gosto de preto e nem de japonês, eu já falei para juiz e falo na frente de 

qualquer um” (...) pediu uma sacola ou ajuda à ofendida, que se recusou, 

mandando-o se virar e dizendo que não era babá de velho. Sentiu-se 

revoltado com esse tratamento (...) jamais cometeria racismo, tanto que 

namorou pessoas negras e muitos de seus amigos e funcionários são da raça 

negra (...) mas sua justificativa não convence. A vítima sempre foi firme e 

coerente em suas declarações, cumprindo ressaltar que os insultos tiveram 

hialino conteúdo racial e discriminatório, atingindo não só a honra subjetiva 

da última, mas também toda a etnia da qual ela faz parte, eis que Marina deu 

conta de que inclusive japoneses foram desmerecidos.  
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O recurso de apelação trazido expõe, mais uma vez, processo em que a parte 

acusada tenta fazer prevalecer entendimento de que não teria praticado crime de racismo 

por não ser pessoa racista, especialmente por ter algum tipo de relacionamento com 

pessoas pertencentes ao grupo identitário vulnerável que ofendeu – concretamente, diz o 

acusado que “namorou pessoas negras e muitos de seus amigos e funcionários são da 

raça negra”.  

O precedente também é daqueles em que as ofensas racistas desenvolveram-se 

num contexto de desentendimento anterior entre as partes envolvidas.  

A manutenção da condenação está em consonância com o entendimento 

dominante que se viu no Tribunal, segundo o qual aquelas ofensas que se direcionam a 

uma etnia (grupo), e não a pessoa específica, são suficientes para afastar o 

enquadramento da conduta penal como injúria qualificada e atribuir-lhe enquadramento 

e pena do crime de racismo.  

 

Habeas Corpus nº 0087074-44.2013.8.26.0000, 9ª Câmara de Direito 

Criminal, Rel. Des. Otavio Henrique, julgado em 12/12/2013. 

Tratou-se de Habeas Corpus impetrado em razão da existência de procedimento 

investigatório contra os pacientes, em razão de suposta prática de crimes previstos na 

Lei nº 7.716/89. 

O Tribunal concedeu a ordem, para determinar o trancamento de inquérito 

policial.  

Decidiu assim o Tribunal:  

 

(...) face a matéria veiculada no programa televisivo semanal conhecido 

como “CQC”, da “Rede Bandeirantes de Televisão”, onde teriam, 

supostamente, ofendido a imagem do povo português (...) pretendendo 

descobrir o grau de inteligência dos portugueses que lá se encontravam, o 

PACIENTE Ronald indagou de vários deles algo quanto ao nome da tia do 

primeiro homem que pisou na Lua, qual o nome de batismo do jogador 

“Capitão” da Seleção de Portugal, opinião sobre certa mídia de determinada 

pessoa, e, por derradeiro, abordando-se uma torcedora, após passar o dedo na 

região sob seu nariz, exclamou que ela não tinha bigode posto que ele tinha 

ouvido, no Brasil, que as mulheres de Portugal tinham bigode e ele queria 

saber se “lá embaixo” elas tinham (...) tal programa humorístico e os seus 

principais apresentadores jamais violaram o texto legal em pauta ou tiveram, 

mesmo que distante, a vontade direta e positiva de menosprezar o povo 
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português, mas sim de transformar aquele evento esportivo em humor, tanto 

sendo verdade que os próprios entrevistados nunca se sentiram ofendidos 

com as perguntas (...) o humor em pauta pode ser tido como ácido, mas sem 

ultrapassar estes limites e adentrar no campo obscuro, ofensivo e racial da 

proteção da Lei nº 7.716/89 (...) as suas palavras, em caráter genérico e sem o 

animus injuriandi necessário, representaram mera brincadeira, sem conotação 

ofensiva de qualquer natureza, logo após a evento esportivo envolvendo a 

seleção de futebol de Portugal, restando afastado o dolo (...) as condutas dos 

pacientes, em momento algum sequer tangenciaram estes limites perniciosos 

da discriminação racial envolvendo torcedores portugueses ou mesmo este 

povo (...) tudo não passou de mera brincadeira, sem qualquer conotação 

racial, em programa humorístico (...) 

 

Este é mais um dos casos em que se vislumbrou a possibilidade de acusação de 

crime de racismo em que os fatos se deram por meio de veículo de mídia.  

Ao contrário do que se viu na Apelação Criminal nº 202.256-3/1 e no Habeas 

Corpus nº 422.590-3/0 mencionados acima, no entanto, o entendimento do Tribunal foi 

diametralmente oposto tanto no que diz respeito à possibilidade de enfrentamento da 

matéria por meio de habeas corpus, quanto na atribuição de tipicidade formal e material 

à conduta imputada às partes.  

No caso presente, o Tribunal entendeu como possível a apreciação da matéria de 

mérito por meio do habeas corpus, e inclusive fê-lo para absolver os acusados.  

Mais importante ainda, neste caso do programa “CQC” da Rede Bandeirantes de 

Televisão, apesar de constatar-se a existência de elementos de fato que a jurisprudência 

bandeirante normalmente reconheceria como racistas (ofensa a grupo vulnerável para 

além de sujeito ou sujeitos específicos, pré-ordenamento da conduta ofensiva, etc.), o 

Tribunal veio a absolver os acusados por conta de um suposto animus jocandi.  

É o que se depreende da passagem que diz que “o humor em pauta pode ser tido 

como ácido, mas sem ultrapassar estes limites e adentrar no campo obscuro, ofensivo e 

racial da proteção da Lei nº 7.716/89” e “tudo não passou de mera brincadeira, sem 

qualquer conotação racial, em programa humorístico”. 

Sem prejuízo, deve-se anotar aparente ausência de rigor técnico na decisão 

absolutória, que rejeitou a presença de um animus injuriandi na conduta dos acusados, 

argumento este que serviria, em tese, para afastar eventual incriminação por crime 

contra a honra.  
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Apelação nº 0046599-63.2007.8.26.0224, 3ª Câmara Criminal 

Extraordinária, Rel. Des. Zorzi Rocha, julgado em 07/11/2013. 

Tratou-se de recurso de apelação contra sentença que condenou o réu por 

conduta prevista no artigo 20 da Lei nº 7.716/89.  

O Tribunal deu provimento ao recurso. 

Em síntese, assim decidiu o Tribunal:  

 

A conduta descrita na denúncia na qual se afirma que o réu teria dito: “tá 

vendo esse neguinho aí, por cem dólares vou fazer ele chupar minha rola, e 

por duzentos ele não para mais”, realmente não se enquadra nesse tipo penal, 

configurando, em verdade, prática do crime de injúria qualificada (...) note-se 

que o crime de preconceito de raça não se confunde com o de injúria 

qualificada (...) 

 

Consigna-se o registro do presente caso apenas para elencar mais um daqueles 

em que houve divergência entre a 1ª e a 2ª Instância na capitulação da conduta 

criminosa como injúria racial.  

Ausente qualquer elemento a indicar que a ofensa teria se destinado a 

coletividade de pessoas qualificada pelo artigo 20 da Lei nº 7.716/89, o julgamento final 

absolveu o réu quanto ao crime de racismo.  

 

Apelação nº 0023392-72.2007.8.26.0050, 4ª Câmara de Direito Criminal, 

Rel. Des. Eduardo Braga, julgado em 14/05/2013. 

Foram interpostos recursos de apelação contra sentença que condenou o réu por 

conduta prevista no artigo 20 da Lei nº 7.716/89.  

O Tribunal manteve a sentença. 

Em síntese, assim decidiu o Tribunal:  

 

(...) o acusado passou a ofender Sérgio Gregório em razão de sua raça e cor, 

com expressões “podia ter passado por cima, você é um macaco, você é 

preto, você é negro” (...) uma vez dentro da empresa, dirigindo-se aos demais 

funcionários, então, o acusado afirmou que “quase atropelei um preto, pois 

um preto no escuro não é nada”, “também matar preto e mesma coisa no 

escuro é tudo igual”, e “Sérgio era negro, que podia ter passado por cima dele 

pois ele era um macaco”. O acusado, assim agindo, exteriorizou, por 

palavras, pensamentos de cunho preconceituoso, menosprezando as pessoas 
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da raça negra, situando-as em condição sub-humana (animalesca) e também 

as menosprezando, portanto, manifestando entender serem inferiores os 

componentes da raça e cor de Sérgio (...) verifica-se ter se consumado o 

crime de racismo, tipificado no art. 20 da Lei Antidiscriminação. Houve dolo 

de expressar e incentivar o preconceito contra todas as pessoas da raça negra, 

já que a expressão usada (“preto no escuro não é nada”) extrapola o âmbito 

da pessoa da vítima.  

 

Este é mais um dos casos em que os fatos pelos quais o acusado é levado a juízo 

decorreram de desentendimento entre as partes.  

Este precedente simboliza, de forma cristalina, o entendimento dominante no 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e não apenas por conta desta circunstância 

de a acusação decorrer de briga entre as partes envolvidas, mas também por apresentar a 

hermenêutica clara a respeito do que normalmente constitui o crime de racismo que é 

levado à Corte.  

No caso, o acusado, após brigar com um funcionário de uma empresa, dirigiu a 

ele ofensas que, incialmente, configurariam o crime de injúria qualificada. A partir de 

então, exterioriza manifestação verbal que ofende grupo identitário ao qual pertence o 

destinatário da ofensa inicial, relativo à cor ou raça, dizendo que “preto no escuro não é 

nada”.  

No entendimento do Tribunal, esse menosprezo aos componentes da raça negra, 

ou ao grupo de pessoas de cor negra, por extrapolar o âmbito da pessoa da vítima, e 

apresentar dolo de “expressar e incentivar o preconceito contra todas as da raça negra”, 

configura o crime de racismo previsto no artigo 20 da Lei nº 7.716/89.  

 

Apelação nº 0022111-77.2007.8.26.0019, 11ª Câmara de Direito Criminal, 

Rel. Des. Antonio Manssur, julgado em 13/03/2013  

Foram interpostos recursos de apelação contra sentença que condenou os réus 

por conta de condutas tipificadas na Lei nº 7.716/89. 

A sentença foi reformada apenas para determinar a devolução de alguns objetos 

aos réus.  

Em síntese, assim decidiu o Tribunal:  

 

(...) veicularam símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos, propaganda 

que utilizavam a cruz suástica ou gamada, para fins de divulgação do 



 

 

154 

nazismo (...) praticaram, induziram ou incitaram a discriminação ou 

preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, por 

intermédio dos meios de comunicação social ou publicação de qualquer 

natureza, no caso a “internet”, utilizando-se do site de relacionamentos 

“Orkut” (...) criaram páginas pessoais na internet, no site de relacionamentos 

Orkut, para divulgação do nazismo, veiculando símbolos, emblemas, 

ornamentos, distintivos, propaganda (...) trocavam eles informações e ideias 

nazistas com outras pessoas não identificadas (...) comunicavam-se 

idealizando a violência e discriminação de pessoas, principalmente 

homossexuais e negros (...) nos termos acima delineados, os apelantes 

Marcelo e Robson tem, constitucionalmente, o direito de se manifestarem 

contrariamente à preferência sexual de outras pessoas. No entanto, em que 

pese a Constituição Federal assegurar o direito à livre manifestação do 

pensamento, esse direito não pode ser utilizado para acobertar a prática de 

condutas criminosas (...) dessa forma, caso uma manifestação seja racista, 

não há falar-se em liberdade de expressão, uma vez que a conduta é 

criminosa, apta, portanto, a ensejar a responsabilização criminal de seu autor 

(...) o Supremo Tribunal Federal, em julgamento relativo ao direito de 

expressão, em face do anti-semitismo, manifestou-se no sentido de que o 

direito de expressão deve ser exercido de maneira harmônica, observados os 

limites impostos pela Constituição Federal, pois não se trata de direito 

absoluto, podendo, assim, implicar ilicitude penal.  

 

O caso é o segundo registro relacionado a condutas praticadas por agentes que 

supostamente integram grupos que sustentam a superioridade de um grupo humano em 

relação a outro. Por sua vez, é o primeiro registro neste estudo de condutas praticadas 

eminentemente por meio da internet, e, especificamente, em rede social.  

O precedente acaba por relembrar discussão atual sobre a criminalização dos 

discursos de ódio contra a população homossexual ao dizer que os acusados “tem, 

constitucionalmente, o direito de se manifestarem contrariamente à preferência sexual 

de outras pessoas”.  

O debate técnico a respeito do tema é importante, porém não pode ser feito de 

forma específica nesta dissertação. Cabe apenas anotar que seria possível discutir o 

enquadramento dos discursos de ódio contra homossexuais no artigo 20 da Lei nº 

7.716/89, por conta da fundamentação do Supremo Tribunal Federal no caso Ellwanger, 

algo com que não se pode concordar, diante da ausência de previsão expressa do 

dispositivo penal sobre este grupo identitário.   
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Sem prejuízo, assim como o precedente elencado logo acima, o caso representa 

manifesto exemplo de condenação pelo Tribunal, diante menosprezo claro aos 

componentes da raça judaica (conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal no 

caso Ellwanger), e, por conta do transbordamento da ofensa do âmbito da pessoa da 

vítima, entende-se configurado o crime de racismo previsto no artigo 20 da Lei nº 

7.716/89.  

 

Apelação nº 0004659-77.2016.8.26.0152, 8ª Câmara de Direito Criminal, 

Rel. Des. Zorzi Rocha, julgado em 28/02/2013.  

Foi interposto recurso de apelação contra sentença que desclassificou o crime de 

racismo tipificado no artigo 20 da Lei nº 7.716/89, para aquele de injúria racial 

qualificada.  

A sentença foi mantida pelo Tribunal, que assim motivou:  

 

A conduta descrita na denúncia, na qual afirma que o réu teria chamado a 

vítima de “macaco”, realmente não se enquadra a esse tipo penal, 

configurando, em verdade, prática do crime de injúria qualificada (...) o fato 

ocorreu durante uma discussão e logo após a vítima, funcionário de trânsito, 

ter determinado ao Réu que retirasse seu veículo do local estacionado (...) 

 

O caso é exemplo típico do debate, vezes inaugurado pela defesa, vezes pela 

acusação, referente à qualificação dos fatos como injúria racial ou crime de racismo.  

Não havendo ofensa que não à pessoa da vítima, entendeu-se, como costuma ser, 

que a conduta do acusado configura aquele crime contra a honra.  

 

Apelação nº 0012763-98.2006.8.26.0462, 16ª Câmara de Direito Criminal, 

Rel. Des. Newton Neves, julgado em 24/07/2012. 

Foi interposto recurso de apelação contra sentença que condenou o réu por conta 

de conduta prevista no artigo 20, caput, da Lei nº 7.716/89.  

A sentença foi reformada pelo Tribunal, que assim fundamentou:  

 

(...) no período de janeiro de 2005 a 27 de dezembro de 2006, ofendeu a 

vítima, Maria José Bernardes, e outros colegas de trabalho da raça negra ao 

proferir palavras ofensivas à dignidade e ao decoro em relação à sua raça, cor 

e etnia (...) as palavras ditas pelo réu, na presença de testemunhas, foram: 
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“macacos, gambás pretos, chimpanzés” (...) é que o crime de racismo refere-

se às ofensas proferidas quando não se tem pessoa ou pessoas determinadas 

menosprezando determinada raça, cor, etnia, religião ou origem, e agredindo 

um número indeterminado de pessoas (...) possível é a correção da 

classificação jurídica do tipo penal, dando o apelante como incurso no artigo 

140, §3º, do Código Penal.  

 

Este foi mais um caso em que houve divergência quanto à qualificação dos fatos 

como injúria racial ou crime de racismo, desta vez entre os juízos de 1º e 2º grau.  

Não havendo ofensa que não à pessoa da vítima, entendeu-se, como 

dominantemente faz o Tribunal, que a conduta do acusado configura crime contra a 

honra. O Tribunal, no caso, ainda consignou que “crime de racismo refere-se às ofensas 

proferidas quando não se tem pessoa ou pessoas determinadas menosprezando 

determinada raça, cor, etnia, religião ou origem, e agredindo um número indeterminado 

de pessoas”.  

 

Apelação nº 9268714-94.2008.8.26.0000, 11ª Câmara de Direito Criminal, 

Rel. Des. Alexandre Almeida, julgado em 14/12/2011.  

Foi interposto recurso de apelação contra sentença que condenou as rés por 

conta de conduta prevista no artigo 20, caput, da Lei nº 7.716/89  

A sentença foi reformada pelo Tribunal, que assim fundamentou:  

 

(...) praticaram discriminação e preconceito de raça e cor contra Maria Júlia 

Ferreira da Cruz, a quem chamaram de “macaca negra” e “preta negra 

vagabunda” (...) o crime de preconceito de raça não se confunde como o de 

injúria, pois neste último a intenção do agente é atingir a honra da pessoa e 

não toda a raça negra, ou seja, um número indeterminado de pessoas. Na 

hipótese dos autos, ao que se percebe, as acusadas e a vítima já mantinham 

relacionamento conturbado, pois eram vizinhas e constantemente se 

desentendiam (...) de rigor a desclassificação (...) 

 

Este também é um caso em que as ofensas proferidas pelas partes acusadas 

decorreram de desentendimentos anteriores entre as partes, que “já mantinham 

relacionamento conturbado, pois eram vizinhas e constantemente se desentendiam”. 

Houve, também, a costumeira divergência quanto à qualificação dos fatos como 

injúria racial ou crime de racismo, desta vez entre os juízos de 1º e 2º grau.  
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Não havendo ofensa que não à pessoa da vítima, entendeu-se, como 

dominantemente faz o Tribunal, que a conduta do acusado configura crime contra a 

honra. O Tribunal, no caso, consignou que “o crime de preconceito de raça não se 

confunde como o de injúria, pois neste último a intenção do agente é atingir a honra da 

pessoa e não toda a raça negra, ou um número indeterminado de pessoas”. 

 

Recurso em Sentido Estrito nº 0014960-15.2008.8.26.0152, 4ª Câmara de 

Direito Criminal, Rel. Des. Willian Campos, julgado em 07/02/2012. 

Tratou-se de recurso contra decisão que rejeitou denúncia oferecida pelo 

Ministério Público em razão de entendimento segundo o qual a conduta atribuída à 

acusada não teria natureza de crime de racismo, mas sim de injúria racial.  

O Tribunal negou provimento ao recurso, com o seguinte entendimento:  

 

(...) a conduta descrita na denúncia, na qual afirma que a acusada teria 

chamado a vítima de crioulo nojento, realimente não se enquadra a esse tipo 

penal, configurando, na verdade, a prática do delito de injúria racial (...) fato 

ocorreu durante discussão em um banco (...)  

 

Este precedente também se soma aos diversos já anotados acima, especialmente 

por ter se originado de discussão havida entre as partes, e também por ter sido suscitada 

pela acusação a possibilidade de enquadramento da conduta da parte acusada como 

crime de racismo – quando na verdade se tinha injúria racial.  

 

Apelação nº 0078755-15.2005.8.26.0431, 1ª Câmara de Direito Criminal, 

Rel. Des. Pericles Piza, julgado em 30/01/2012.  

Tratou-se de recurso de apelação interposto contra sentença condenatória, que 

apenou o réu em razão de condutas previstas no artigo 20 da Lei nº 7.716/89. 

O Tribunal negou provimento ao recurso.  

Assim decidiu o Tribunal:  

 

(...) no site de relacionamentos denominado Orkut, teria praticado, induzido e 

incitado a discriminação e o preconceito de raça (negra ou preta) e cor (negra 

ou preta), cometendo-os por intermédio do referido meio de comunicação (...) 

o acusado participava de fórum de discussão instaurado na referida rede 

social, denominado “Racista Não, higiênico”, onde, no dia 07.04.2005, 
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postou a seguinte mensagem: “e soh olha pra minha cor e ver a diferença, se 

eu fika sem toma banho por 2 dias eu fiko fedido, já os pretos fikam podres, e 

sou racista msm...” (sic). No dia 29/05/2005, no mesmo ambiente virtual, 

teria postado outra mensagem de cunho racista, nos seguintes termos: “Tb 

acho, tem que vlta a c escrevo d novo essas porra aí” (sic) (...) defendido a 

ideia de que o holocausto não psssou de uma mentira (...) as escusas 

empregadas pelo réu, ao dizer que possui parentes e amigos negros, de ter 

agido por “brincadeira”, de estar sob efeito de entorpecentes ou mesmo a 

tentativa de se acobertar sob o manto do erro de proibição, todas, não 

convencem (...) não há que se falar que o réu exercitou seu direito à livre 

manifestação do pensamento, já que tal prerrogativa constitucional não pode 

servir de escudo à prática de atividades ilícitas. Como se sabe, os direitos 

constitucionais não são absolutos, encontrando limites nos demais direitos 

assegurados pela Lei Maior, como o da dignidade da pessoa humana e o da 

igualdade jurídica. Por derradeiro, não há que se falar em 

inconstitucionalidade do tipo penal em apreço, por ser “aberto”. A leitura 

atenta do dispositivo legal permite delinear com segurança a conduta vedada 

por nosso legislador, o seu “mandamento proibitivo”.  

 

Pelos fatos narrados, o presente caso guarda semelhança com a Apelação nº 

0022111-77.2007.8.26.0019 já apresentada mais acima – especialmente por ter sido 

praticada a conduta por meio de rede social na internet.  

Foi, no entanto, a primeira vez que se fez referência a uma suposta 

inconstitucionalidade do tipo penal do artigo 20 da Lei nº 7.716/89 por conta ser 

“aberto” – tema e crítica que foram alvos de consideração em parte específica desta 

dissertação.  

Segundo o Tribunal, a crítica contra o tipo penal não teria fundamento de ser, 

pois a leitura “atenta do dispositivo legal permite delinear com segurança a conduta 

vedada por nosso legislador, o seu “mandamento proibitivo”.  

Não é por conta da posição adotada na presente dissertação, mas a 

fundamentação do Tribunal, neste ponto, parece destoar até mesmo do precedente 

paradigmático do Supremo Tribunal Federal (caso Ellwanger), afinal, já naquela 

oportunidade houve intrincado debate dos Ministros a respeito do delineamento da 

conduta “praticar” prevista no tipo penal em apreço. Sem prejuízo, não se pode deixar 

de anotar uma possível violação de cláusula de reserva de plenário no caso em comento, 

afinal, suscitada a inconstitucionalidade do dispositivo penal, é de se perguntar se 

poderia o órgão fracionário ter apreciado, por si, a matéria em questão.  
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Apelação nº 0125373-37.2006.8.26.0000, 2ª Câmara de Direito Criminal, 

Rel. Des. Antonio Luiz Pires Neto, julgado em 29/08/2011. 

Tratou-se de recurso de apelação interposto por assistente de acusação, em razão 

de sentença absolutória.  

O Tribunal negou provimento ao recurso, nos seguintes termos:  

 

(...) era de rigor a absolvição por atipicidade do fato, ausente conduta dolosa 

típica (...) por um lado, a Lei 7.716/89, ao definir os “resultantes do 

preconceito de raça ou de cor”, visa a tutelar o princípio da igualdade (...) 

concretizando o mandamento constitucional de criminalização do racismo 

previsto no inciso XLII do mesmo artigo da Constituição (...) salta aos olhos 

que querem ver que a declaração do apelado, referindo-se à vítima como 

“nego”, não foi orientada pelo elemento subjetivo típico do racismo (...)  

 

Anota-se o registro do presente precedente apenas para registrar tratar-se de mais 

um caso em que, em determinado momento, suscitou-se a divergência entre o 

dispositivo que prevê o crime de injúria racial, e o crime de racismo.  

 

Apelação nº 990.10.154240-4, 5ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. 

Tristão Ribeiro, julgado em 02/12/2010.  

Tratou-se de recurso de apelação interposto contra sentença que condenou a ré 

como incursa no artigo 20, caput, da Lei nº 7.716/89.  

O Tribunal deu provimento ao recurso para reduzir a pena atribuída à ré, nos 

seguintes termos:  

 

(...) no caso, a denúncia descreve claramente que a ré ofendeu não apenas a 

honra subjetiva do ofendido, mas toda a raça negra, ao dizer que “negro fede 

naturalmente e fumando fede ainda mais”, de modo que os fatos não 

caracterizam o crime previsto no artigo 140, §3º do Código Penal. 

 

Como reiteradamente visto, este é um dos casos que também teve o conflito 

entre tipos penais levantado por uma das partes.  

No exemplo presente, a atribuição de crime de racismo à ré repetiu 

entendimento consolidado do Tribunal, segundo o qual, por conta de ofensa à toda a 

raça negra, e não apenas a um indivíduo determinado - negro fede naturalmente e 
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fumando fede ainda mais” – seria regular a incriminação pelo delito de racismo.  

 

7.3 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA  

 

O site do Tribunal de Justiça da Bahia adota sistema de pesquisa 

jurisprudencial dividido. Permite-se “consulta simples” ou “consulta completa” – 

escolheu-se esta última pois é a que apresenta diversas opções de pesquisa, incluindo 

busca textual à íntegra dos documentos.  

A ferramenta disponibilizada é semelhante àquela do Tribunal de Justiça de 

São Paulo, e também permite a seleção das datas pesquisadas.  

Um ponto negativo, no entanto, é a impossibilidade de cumular opções de 

pesquisa quanto ao “Órgão Julgador”.  

Como já antecipado, o este Tribunal não apresentou grande número de casos 

que se enquadrassem como relevantes nos parâmetros definidos da pesquisa. Destaca-se 

o caso que versou sobre a desclassificação de conduta para o tipo penal de injúria.   

 

Apelação 0112965-30.2005.8.05.0001, Primeira Câmara Criminal – 

Primeira Turma – Rel. Des. Ivone Bessa Ramos, julgado em 29/04/2014. 

Tratou-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, contra 

sentença absolutória.  

O Tribunal manteve a sentença. 

Em síntese, assim decidiu o Tribunal baiano:  

 

Sucede que, da análise pormenorizada do caderno processual, nota-se que a 

conduta narrada na Prefacial de fato não se adequa ao tipo penal descrito no 

art. 20, caput, da Lei nº 7.716/89, sendo, ademais, atípico, uma vez que o 

conjunto probatório aponta que o Denunciado agiu, corretamente, no 

exercício de suas funções, segundo normas de segurança aplicáveis ao caso, 

sem fazer qualquer restrição da vítima ao estabelecimento bancário pro causa 

de sua raça (...) 

 

O caso ora relatado, apesar de ser apontado como relevante segundo os 

argumentos de pesquisa definidos, não ter direta relação com o objeto de estudo desta 

dissertação.  

Isto porque diz respeito a fatos que configurariam não um dos crimes do artigo 
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20, caput, da Lei nº 7.716/89, apesar de ser esta a conduta aparentemente narrada na 

denúncia, mas sim um dos crimes previstos na parte da referida Lei que lida com 

aquelas condutas que impedem materialmente o exercício de algum direito pela vítima 

do delito.  

 

Apelação criminal nº 0066388-86.2008.805.0001-0, Segunda Câmara 

Criminal, Rel. Des. Carlos Roberto Santos Araújo, julgado em 10/05/2012. 

Tratou-se de recurso de apelação contra sentença condenatória que teve base no 

artigo 20, caput, da Lei nº 7.716/89.  

O recurso foi provido para desclassificar a conduta e extinguir a punibilidade 

da parte.  

Em síntese, assim decidiu a Corte:  

 

Da leitura da denúncia, resta claro que os fatos ali narrados não se amoldam 

ao tipo penal descrito no artigo 20 da Lei 7.716/89, mas ao tipo de injúria (...) 

não o fez para menosprezar a raça negra como um todo, mas unicamente para 

ferir a honra subjetiva de sua vizinha (...) não se voltam, indistintamente, 

contra toda uma coletividade, um agrupamento ou raça que se queira 

diferenciar. De mais a mais, o fato da Recorrente ter referido “que não 

gostava da raça negra”, no contexto dos fatos, não implica em disseminação 

do racismo, mas de opinião ou valoração pessoal, dirigida, ainda, a ferir a 

honra dos seus vizinhos. O crime de injúria racial foi introduzido no 

ordenamento jurídico com a finalidade de evitar as constantes absolvições 

que vinham ocorrendo de pessoas que ofendiam as outras, através de insultos 

com forte conteúdo racial ou discriminatório, e escapavam da Lei 7.716/89 

(discriminação racial) porque não estavam praticando atos de segregação. 

Acabavam, quando muito, respondendo por injúria – a figura do caput – 

quando eram absolvidas por dizerem que estava apenas expondo sua opinião 

acerca de determinado assunto.  

 

Pode-se dizer que o curioso caso apresentado estaria em uma linha limítrofe da 

condenação penal (ao menos na visão que se depreendeu de outro Tribunal, o Tribunal 

de Justiça do Estado de São Paulo, exposta reiteradamente mais acima).  

Isto porque a conduta praticada pela parte acusada, de verbalizar a expressão 

segundo a qual “não gostava da raça negra” não deixa de representar uma ofensa à 

coletividade de pessoas da raça negra. Vale dizer, ofende diretamente a vítima do caso 
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(vizinha), no entanto a referência direta à coletividade, ao grupo identitário da raça 

negra como um todo.  

De certa forma, então, pode-se vislumbrar uma diferença de entendimentos 

entre o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e o Tribunal de Justiça do Estado da 

Bahia.  

Diferente reflexão também foi feita pelo Tribunal quanto ao histórico 

legislativo da matéria, para o fim de adotar uma posição notoriamente contrária àquelas 

dos defensores de uma maior punição aos crimes de preconceito. Isto porque diz que o 

“crime de injúria racial foi introduzido no ordenamento jurídico com a finalidade de 

evitar as constantes absolvições” de pessoas que “escapavam da Lei 7.716/89 

(discriminação racial) porque não estavam praticando atos de segregação”, quando a 

opinião que se encontra mais costumeiramente é aquela de que a positivação do crime 

de injúria racial teria acabado por servir mais aos praticantes do racismo, que, a partir de 

então, deixariam de “praticar racismo”, conforme o tipo penal da Lei nº 7.716/89, e 

passariam a praticar um “mero” crime contra a honra do artigo 140 do Código Penal.  

De todo modo, é interessante ver que o presente caso foi o primeiro encontrado 

a fazer alusão a uma interpretação histórica de dispositivos legais.  

 

7.4 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  

 

O site do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro adota sistema de pesquisa 

jurisprudencial diferente daquele que é muito semelhante em São Paulo e na Bahia. Não 

é permitida, por exemplo, a seleção de datas exatas, apenas o seu limite por anos, 

entretanto, a presente pesquisa não teve prejuízo. 

Há outros dois pontos negativos: impossibilidade de cumular opções de 

pesquisa quanto ao “Órgão Julgador”; “Tipo de Consulta” mais apto a pesquisa exigir 

“Assunto/Palavra na Ementa” (afinal, nos outros Tribunais, o buscador encontra as 

palavras do argumento de pesquisa constantes no corpo da decisão).  

Assim como no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, o resultado da busca 

foi restrito, trazendo apenas um caso em que o destaque relevante vai para o 

entendimento do Tribunal segundo o qual a conduta criminal capitulada ao acusado 

dependeria de “especial fim de agir” – fazendo menção expressa aos princípios da 

intervenção mínima, da fragmentariedade e da subsidiariedade do Direito Penal.  
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Apelação Criminal 0030724-96.2011.8.19.0001, 5ª Câmara Criminal, Rel. 

Des. Denise Vaccari Machado Paes, julgado em 24/10/2013.  

Tratou-se de recurso de apelação contra sentença condenatória que teve base no 

artigo 20, §1º, da Lei nº 7.716/89.  

O recurso foi provido para absolver o réu. 

Em síntese, assim decidiu a Corte:  

 

Aqui, assiste razão à combativa defesa ao afirmar que a conduta do recorrente 

é atípica. Melhor dizendo, nos termos do artigo 20, §1º, da Lei 7.716/89, 

pratica crime de racismo quem veicular símbolo que utilizem a cruz suástica 

ou gamada, para fins de divulgação do nazismo. Ora, através de uma análise 

perfunctória do tipo acima mencionado, infere-se que – para adequação típica 

do delito – é imprescindível a existência de um especial fim de agir, qual seja, 

“divulgação do nazismo” (...) mostrou a cruz suástica tatuada em sua perna 

(...) entretanto, a meu sentir, as provas dos autos não indicam que tivesse o 

apelante exibido sua tatuagem com nítido propósito de divulgar o nazismo 

(...) assim e por conta dos princípios da intervenção mínima, 

fragmentariedade e subsidiariedade – não pode a conduta imputada ao 

recorrente ser enquadrada no tipo previsto no artigo 20, §1º da Lei 7.716/89 

 

O interessante precedente tem relação direta com tema explorado na parte 

teórica da presente dissertação, especialmente na parte referente ao estudo do tipo penal 

de racismo.  

Isto porque, no caso, a 1ª Instância proferiu decisão, posteriormente reformada 

pelo Tribunal, que condenou o réu por ter em sua perna gravado símbolo nazista (cruz 

suástica), e mostrado, em evento social este símbolo a terceiros.  

De fato, pelo entendimento dominante que foi reiteradamente criticado nesta 

dissertação, o fato de uma pessoa gravar um símbolo nazista em seu corpo, e também o 

fato de tal pessoa expor tal símbolo a terceiros em público, não poderiam deixar de se 

enquadrar no amplo espectro das condutas que configuram o “praticar racismo ou 

discriminação”, conforme previsão legal do caput do artigo 20 da Lei nº 7.716/89.  

Reitere-se: pelo entendimento dominante, o caput do artigo 20 não teria como 

não abarcar a conduta de tatuar no corpo um símbolo que denota o preconceito de raça, 

tal como a cruz suástica.   

O presente caso, no entanto, revela o absurdo concreto da elasticidade que se 

deu doutrinariamente e jurisprudencialmente ao artigo 20 da Lei nº 7 7.716/89. Pelo 
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atual entendimento jurídico que se tem, especialmente decorrente do caso Ellwanger, 

ter-se-ia proibida a conduta de tatuar um símbolo notoriamente preconceituoso na 

própria pelo, pois isso necessariamente estaria abrangido pela locução “praticar racismo 

ou discriminação” do tipo penal.  

O entendimento do Tribunal fluminense, no entanto, aponta para o 

entendimento correto que se deve ter sobre os tipos penais da Lei penal do preconceito 

que se está analisando.  

Apesar de o Tribunal e a acusação fazerem referência expressa ao §1º do artigo 

20, a reflexão é absolutamente válida no caso concreto, pois todas as condutas da Lei nº 

7.716/89 não deixam de ser espécies do genérico verbo “praticar” previsto no caput do 

artigo 20. Não se enquadrando em um dos tipos subsequentes, a conduta supostamente 

criminosa deve sempre ser comparada com o texto do caput do artigo 20, mais aberto e 

genérico.  

Não se pode deixar de anotar que o Tribunal, no caso, fez alusão à resolução do 

conflito por meio de princípios específicos do Direito Penal – intervenção mínima, 

subsidiariedade e fragmentariedade. Deveras importante a presença deste raciocínio na 

fundamentação, indicando que a matéria em questão deve ser vista sempre sob a ética 

específica do Direito Penal, e não apenas do Direito Constitucional, também muito 

importante.  

A análise principiológica específica, por sinal, que é amplamente defendida no 

corpo desta dissertação em sua parte teórica, é utilizada de forma adequada, e acaba por 

absolver o réu, ao contrário do que poderia acontecer, hipoteticamente, no Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo, pelo que se viu dos fundamentos de votos ali 

apresentados. O entendimento parece discordar, inclusive, daquele que foi dado pelo 

Supremo Tribunal Federal no caso Ellwanger, já que na oportunidade a Corte Suprema 

decidiu por interpretar o artigo 20 da Lei nº 7.716/89 e o próprio termo “praticar 

racismo” da forma mais ampla possível.  

 

7.5 Conclusões gerais a respeito da pesquisa jurisprudencial 

 

O primeiro fato que chama atenção é a existência de poucos casos registrados 

nos Tribunais que versem diretamente sobre os crimes de racismo previstos na 

legislação extravagante.  

Os escassos casos encontrados, quando não dizem respeito a típicas situações de 
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injúria racial, estão relacionados àqueles casos em que a legislação penal previu a 

punição para a prática de atos concretos de impedimento do exercício de direitos (Ex. 

impedir ou recusar atendimento em restaurantes, bares, confeitarias, ou locais 

semelhantes abertos ao público – artigo 8º da Lei nº 7.716/1989).  

O primeiro motivo para tal constatação, sem dúvida alguma, seria a baixa 

notificação do crime, como apontado em tópico anterior neste trabalho.  

Ocorre que, ao que indica uma busca nos mesmos sites dos Tribunais, porém em 

instâncias inferiores, é que diversos dos casos levados a juízo terminam em primeira 

instância por conta da aplicação de penas substitutivas de direito ou suspensão 

condicional da pena.
253

  

Curiosamente, anota-se que MEIRA, em seu estudo sobre os limites da liberdade 

de expressão nos discursos de incitamento ao ódio, indica a mesma situação em 

Portugal
254

. Veja-se:  

 

Em Portugal, é reduzido o número de processos judiciais em que esteja em 

jogo o incitamento ao ódio e à violência por motivos discriminatórios ou 

estigmatizantes. A primeira vez que um Tribunal português condenou alguém 

em pena de prisão pelo crime de discriminação racial, foi a 3 de Outubro de 

2008, no tribunal de Monsanto. Em questão estavam, para além de outros 

crimes, a difusão de mensagens de racismo, xenofobia e anti-semitismo, com 

incitamento ao ódio e violência por parte de elementos da secção português 

da HAmmerskin Nation, uma organização que professa ideias fascistas e 

Nazis. Tais mensagens eram difundidas através da Internet, em concertos e 

encontros. Aquele tribunal entendeu condenar 6 dos acusados em penas de 

prisão efectiva e 18 acusados em pena de prisão suspensa.  

 

Mais uma vez, deve-se asseverar que o objetivo do presente trabalho não é 

analisar tão detidamente esta questão, porém fica o registro especialmente por motivos 

científicos, que, inclusive, justificam a natureza qualitativa da pesquisa jurisprudencial.  

O que chama muita atenção é que, na grande maioria dos casos analisados, 

pode-se perceber da simples leitura dos acórdãos que a conduta ofensiva teve origem, 

ou foi precedida, de desavenças consideráveis existentes previamente ou 

momentaneamente entre as partes.  
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 No Código Penal: Art. 77 - A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, 

poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos (...) 
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 MEIRA, M. S. Os limites à liberdade de expressão nos discursos de incitamento ao ódio, op. Cit., p. 
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Grande parte dos casos não se aperfeiçoou em uma situação em que determinada 

pessoa, manifestando de forma tranquila e refletida, com o objetivo específico de 

veicular ao mundo um ideário preconceituoso, teceu comentários discriminatórios.  

Fica claro que, na realidade, o que a Lei penal vem punindo sistematicamente e 

em volume não são manifestações racistas ou xenófobas praticadas por pessoas 

decididas a fazer prevalecer sua visão estereotipada e preconceituosa do mundo, mas 

sim por sujeitos que, em meio a considerável emoção desencadeada por algum tipo de 

disputa verbal, expressam ofensas que carregam o repúdio a determinado grupo de 

pessoas dos grupos legalmente vulneráveis; da leitura dos acórdãos selecionados ficou 

claro que, na maior parte dos casos, a ofensa proferida ao grupo vulnerável previsto na 

legislação esteve diretamente ligada à vontade inicial de ofender determinada pessoa ou 

pessoas.  

Deve-se entender, em sentido neste diapasão, que a análise teleológica e 

histórica de criação da lei indicaria para a suposta necessidade de penalização de 

pessoas que, por motivos diversos, tivessem adotado como sua conduta padrão, por 

assim dizer, a busca pela subjugação e discriminação de populações vulneráveis. Para 

tanto, a fim de combater a propagação do preconceito, puniria a lei os propagadores 

sistemáticos do preconceito. O que se vê, no entanto, não é a proteção de um grupo 

identitário por meio da punição de um ou alguns indivíduos, mas sim a punição de 

determinado indivíduo para suposta satisfação de outro individuo, e, apenas 

indiretamente, um grupo.  

A capacidade ofensiva ao bem jurídico que se buscaria tutelar, nestes casos, não 

poderia ser considerada relevante.  

Neste sentido também é a opinião de MEIRA: 
255

 

 

São frequentes situações em que determinados grupos étnicos, rácicos, 

religiosos, políticos ou outros são objeto de expressões injuriosas ou da ira de 

determinados indivíduos. Se em algumas circunstâncias tais discursos podem 

ser entendidos como generalizações grosseiras, sem lhes ser reconhecida 

qualquer capacidade para poderem ser consideradas verdadeiramente 

ofensivos, outras circunstâncias há em que aquelas expressões dirigidas a 

determinados grupos tem uma intenção clara, premeditada e definida de 

descriminar e estigmatizar um determinado grupo social, incitando ao ódio e 
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à violência contra o mesmo.  

 

Evidente, como visto, que há casos típicos em que a punição recaiu sobre 

pessoas de alguma forma afiliadas a grupos com tendências preconceituosas (nazistas, 

white power, etc.), ou que veicularam fight words, porém, parece incorreto concluir que 

o efeito concreto e massivo da norma, na atualidade, seja punir ou cercear o 

comportamento de pessoas destes grupos.  

Esta constatação, qual seja, de que grande parte dos crimes cometidos derivou de 

animosidade precedente, faz lembrar a possibilidade de tutela destas situações por meios 

diversos do direito penal, como visto em tópico teórico.  

Vale citar, como exemplo, a Apelação nº 990.08.042442-4, 990.08, e o Recurso 

em Sentido Estrito nº 990.09.237622-5, ambos de São Paulo. 

Neste sentido, pode-se concluir que grande parte da perturbação social que vem 

sendo causada pelos crimes de racismo, especialmente aqueles cuja conduta se amolda à 

figura do caput do artigo 20 da Lei em estudo, poderia ser resolvida, certamente, sem o 

uso da reprimenda penal – o que, segundo BIANCHINI, como visto anteriormente, 

impede que se lance mão da lei penal.  

Importante menção a um dos possíveis mecanismos de solução deste tipo de 

controvérsia vem da Defensoria Pública do Estado de São Paulo.  

Em diligência informal junto ao Núcleo Especializado de Defesa da Diversidade 

e da Igualdade Racial (antigo Núcleo Especializado de Combate à Discriminação, 

Racismo e Preconceito), foi possível tomar conhecimento de procedimentos de 

mediação ali realizados, que normalmente decorrem do tipo de desavença que deságua 

em ofensas raciais e preconceituosas.
256

  

Por meio deste mecanismo, a pessoa que se sente ofendida ou discriminada 

comparece pessoalmente junto ao referido Núcleo, optando pela realização de 

procedimento de conciliação ou mediação com seu ofensor para dialogarem sobre o 

ocorrido, para que se tente chegar, de forma mais rápida, consensual e menos gravosa à 

solução pacificadora.  

Veja-se que, no caso, o mecanismo de solução extrajudicial do litígio pode 

atingir simultaneamente o interesse do ofendido, das pessoas impactadas pela conduta 

lesiva, e, sem dúvida alguma, daquele que poderia vir a ser o acusado em eventual 

                                                 
256

http://www.defensoria.sp.def.br/dpesp/repositorio/34/documentos/cartilhas/FOLDER_discriminacao_r

acial_2015_visualizacao.pdf, acessado em 01/11/2016. 

http://www.defensoria.sp.def.br/dpesp/repositorio/34/documentos/cartilhas/FOLDER_discriminacao_racial_2015_visualizacao.pdf
http://www.defensoria.sp.def.br/dpesp/repositorio/34/documentos/cartilhas/FOLDER_discriminacao_racial_2015_visualizacao.pdf


 

 

168 

demanda penal. Vale transcrever parte de registro feito pela própria Defensoria Pública, 

com declaração da Defensora Pública Vanessa Alves Vieira que atua no Núcleo
257

:  

 

A atuação coletiva tem se ampliado para, por exemplo, enfrentar discursos de 

ódio, garantir a travestis e transexuais o uso do nome social e o uso do 

banheiro conforme a identidade de gênero, em espaços educacionais, no 

ambiente de trabalho, nos equipamentos de saúde, etc. 

“No Núcleo, frequentemente deparamos com situações em que o ingresso 

com processos judiciais ou mesmo administrativos só aumentaria o problema 

e não daria resposta satisfatória às vítimas”, conta Vanessa. 

Além disso, muitos casos que não teriam suficiente respaldo probatório, em 

âmbito processual, podem ser resolvidos com mediação e conciliação. 

“Tentamos, ao máximo, não deixar a vítima sem resposta. As Agentes de 

Defensoria do Núcleo possuem formação em mediação e participam de todas 

as sessões, aplicando as técnicas e práticas mediadoras, com o suporte 

jurídico das Defensoras Coordenadoras”, explica Vanessa. 

Ela destaca ainda que as mediações têm sido muito positivas, porque, muitas 

vezes, o que a vítima deseja é expor seus sentimentos e emoções e que o 

conflito cesse. No caso de mediações com empresas ou órgãos públicos, o 

maior benefício é transformar um conflito individual em uma questão 

coletiva. “A partir de uma denúncia individual, buscamos o diálogo para 

resolver aquele caso concreto e realizamos capacitações e sensibilizações 

para prevenir outros conflitos e ampliar o olhar para o respeito das múltiplas 

diversidades.” 

 

Reitere-se a importância da solução proposta pela Defensoria Pública na 

satisfação dos interesses da vítima, não apenas por conta da sua efetiva participação no 

procedimento de mediação, o que raramente é levado em consideração no processo 

penal, mas também por conta da segurança de que, em um ambiente sigiloso, com 

pessoas especificamente capacitadas para aquele fim, pode ter seu interesse atendido 

mesmo com eventuais provas que seriam insuficientes numa demanda judicial. A 

vítima, não obstante, jamais perde o direito de tomar as medidas penais cabíveis.   

A respeito da evolução do papel da vítima no processo punitivo das sociedades 

modernas, excelente trabalho da série “Pensando o Direito” foi desenvolvido, no qual, 

de forma resumida, destaca-se ao mesmo tempo a preocupação com o impulso 

repressivo em nome das vítimas de condutas criminosas, e os possíveis aspectos 

positivos de uma maior participação deste elemento do fenômeno criminal. Transcreve-

se parte do trabalho
258

:  

 

Com a constituição do Estado moderno, a vítima igualmente não terá grande 
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demanda a apresentar, uma vez que o Estado toma seu lugar para obter 

reparação em nome de toda a sociedade. Tanto na perspectiva tradicional, 

como também na era moderna, é a sociedade em seu conjunto que é agredida 

assim que uma pessoa é vítima de um crime, é a sociedade que deve ser 

protegida e é por isso que o crime não pode ficar impune. É a vítima que 

deve delegar ao Estado e à sua justiça a preocupação com a reparação (...) 

porém, é sobretudo a partir da segunda metade do século XX que a vítima – o 

“outro lado” do crime – passa a se constituir efetivamente como objeto de 

reflexões e ações específicas, distintas dos conhecimentos e das práticas  até 

então acumuladas e desenvolvidas no campo do direito criminal (...) embora 

considere que essa entrada massiva das vítimas nos espaços públicos 

contemporâneos coloque inúmeros problemas de ordem política, ética e 

jurídica (...) o mais importante é que essa transformação coloca em cena 

novas possibilidades de expressão dos sujeitos individuais e coletivos (...) a 

emergência da vítima aponta para o potencial de reconhecimento público do 

sofrimento suportado por um indivíduo singular ou por grupos, a 

possibilidade de narrar a experiência vivida e o impacto dos traumatismos.  

 

Em excelente conclusão pontual, a obra ainda destaca o potencial de redução da 

violência por meio da participação da vítima no processo reparatório, assim 

argumentando
259

:  

 

Se a violência, nas suas múltiplas formas, é sempre a negação dos sujeitos, a 

emergência da vítima como sujeito na cena pública pode ajudar no combate à 

própria violência, ao exercer um efeito de responsabilização sobre políticas e 

representações, ao contribuir para a construção da memória histórica, ao 

permitir novas perspectivas de reconhecimento, mesmo que a derivação 

populista em torno da questão, sobretudo no plano penal, não possa ser 

subestimada.  

 

A hipótese de solução do conflito proposta pelo órgão estadual paulista guarda 

estreita relação com a ideia de uma sanção orientada pela voluntariedade do sancionado, 

profetizada por ROXIN quando analisa o futuro do Direito Penal. Ter-se-ia, por um 

lado, a abertura de um procedimento antes do procedimento principal, com redução 

sensível da reprimenda ao ato ilícito, e estímulo de reparação conciliatória ao ofensor; 

por outro, oferece-se uma reparação rápida (caso deseje), e pouco burocrática. Para que 
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se tenha presente com clareza o pensamento de ROXIN
260

, é válida a transcrição:  

 

Profetizo um grande futuro para a reparação do dano no direito penal, como a 

segunda sanção orientada pela voluntariedade do sancionado (...) a nova 

ideia, para a qual prevejo grandes perspectivas no direito penal vindouro, é a 

de que uma reparação voluntária prestada antes da abertura do procedimento 

principal (Hauptverfahren) leve a uma obrigatória diminuição na pena; em 

caso de uma prognose favorável, sirva mesmo a uma suspensão condicional 

e, excepcionando-se os delitos graves, até a uma dispensa da pena (apesar de 

manter-se a condenação). Essa concepção tem a vantagem de fornecer ao 

autor um grande estímulo à reparação do dano, e de oferecer à vítima uma 

reparação rápida e não burocrática, que o Estado não conseguiria em muitos 

casos realizar (...) com esta solução, a vitimologia, a doutrina da vítima, que 

nas últimas décadas vem alcançando uma crescente importância, conseguiria 

uma vitória decisiva no sentido de uma orientação da justiça penal à vítima.  

 

Não se esqueça que a Defensoria Pública informa que geralmente o 

procedimento é procurado e adotado em relações continuadas, tais como aquelas que 

envolvem familiares, vizinhos e colegas de trabalho.  

Apesar de não se ter acesso aos dados oficiais das mediações realizadas no 

âmbito da Defensoria Pública, em razão de seu caráter sigiloso, informação também 

obtida de maneira informal deu conta de que a integralidade dos conflitos submetidos ao 

procedimento foi resolvida no próprio âmbito extrajudicial.  

Para qualquer estudioso do direito, tal dado, mesmo que extraoficial, chama 

muita atenção, pois parece realmente conflitar com a noção de que o Direito Penal seria 

a ratio adequada para o combate da grande maioria dos casos de racismo no caso do 

tipo penal do artigo 20 da Lei nº 7.716/89.  

Se uma crítica pode ser feita a este mecanismo é simplesmente a de não ser 

adotada em maior escala, ou divulgada de forma eficiente e aberta, especialmente junto 

aos órgãos policiais, que, normalmente, são aqueles primeiramente buscados por 

qualquer vítima de perturbação, seja em razão da cultura de combate ao preconceito 

vigente, seja pela simples proximidade geográfica dos órgãos públicos de segurança.  

Ainda na esfera administrativa, porém com caráter litigioso, alguns Estados 

vieram a adotar procedimentos administrativos com vistas também a solucionar e 
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pacificar os conflitos decorrentes do preconceito e da discriminação.  

No Estado de São Paulo, a Lei Estadual nº 14.187/2010 deu base aos processos 

administrativos que punem os atos discriminatórios perante a Secretaria da Justiça e da 

Defesa da Cidadania
261

, cujas penas principais são advertência e multa.  

O principal problema destes procedimentos administrativos, tal como no Estado 

de São Paulo, seria a obrigatoriedade de notificação à autoridade policial, o que acabaria 

tornando o procedimento administrativo mero apêndice da solução judicial penal. No 

caso do Estado de São Paulo, por exemplo, a obrigatoriedade é expressamente prevista 

no inciso Artigo 4º, §3º, inciso II da referida Lei Estadual nº 14.187/2010.
262

Tal 

obrigatoriedade é repetida no Decreto que regulamentou a Lei.
263

 

Questão de extrema relevância a respeito da pesquisa jurisprudencial realizada, 

também, é a constatação de diversos casos em que houve a desclassificação da conduta 

atribuída aos réus – foram condenados ou respondiam a procedimento criminal pelo 

crime de racismo, e os Tribunais vieram a analisar a possibilidade de desclassificação da 

conduta para o crime de injúria racial.  

Segundo POTIGUAR, por se tratarem de tipos penais abertos, a adequação das 

condutas ao previsto na lei gera uma enorme complexidade no caso concreto, restando 

por desqualificar determinados atos de crime de racismo para a prática de injúria 

racial.
264

 

AUGUSTO e MARTA, quando tratam das conclusões do estudo do CEBRAP 

mencionado mais acima, expõem opinião também sobre a questão da relação entre o 

crime de racismo e de injúria racial, e os problemas processuais que acabam frustrando 

a busca punitiva de atitudes pretensamente racistas:
265
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Segundo Marta Machado, professora da Direito da Fundação Getulio Vargas 

e uma das coordenadoras do projeto, essa alteração na tipificação do crime se 

dá porque a maioria das condutas de discriminação analisada envolvia 

insultos como xingamentos. Embora tanto a pena por injúria quanto a por 

racismo seja de um a três anos de prisão, a escolha da Justiça por tipificar os 

casos como injúria acaba trazendo maior dificuldade no andamento da ação. 

Isso porque, ao alterar a infração de crime de discriminação, previsto na Lei 

n. 7.716, de 1989, para crime de injúria racial, previsto no parágrafo 3º do 

artigo 140 do Código Penal, o processo deixa de ser uma ação pública, 

movida pelo Ministério Público, e passa a ser uma ação individual, que deve 

ser movida pela própria parte ofendida. Além disso, a ação passa a ter um 

prazo de seis meses desde o fato ocorrido para ser impetrada na Justiça, sob 

pena de prescrição. Já no caso de discriminação racial, o crime tem caráter 

imprescritível. Por conta do reduzido prazo de prescrição do crime de injúria, 

das 16 ações restantes selecionadas pelos pesquisadores e que não tiveram 

decisões de mérito – em que o TJSP analisou apenas se elas deveriam ou não 

ter seguimento na primeira instância – sete delas foram extintas. Uma por 

falta de provas e outras seis por conta de terem ultrapassado o prazo de seis 

meses. Outras três ações tratavam apenas de questões processuais e em seis o 

TJSP decidiu pelo seguimento na primeira instância.
266

 

 

Neste ponto, e como já anotado acima, chama muita atenção um dos precedentes 

do Superior Tribunal de Justiça, como já ressaltamos anteriormente. 

No Recurso em Habeas Corpus nº 18.620/PR, o Tribunal entendeu que não 

haveria crime de racismo na conduta do paciente ao dizer, após alguns xingamentos, que 

“não gostava da raça negra”. A conduta do ofensor claramente afastou-se de um 

tratamento pejorativo a uma só pessoa, para, utilizando de um elemento de raça, 

manifestar uma opinião (ou ofender) a integralidade da raça negra.  

Analisado em conjunto com os outros precedentes jurisprudenciais, o que se vê é 

que, a decisão da Corte Superior acaba, por algum motivo, se tornando excerto isolado.  

Isto porque, via de regra, o que se observou é que, quando a ofensa extrapola a 

pessoa do ofendido, em nenhum outro caso se teve a desclassificação da conduta 
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criminal.   

Foi assim, por exemplo, nos casos da Apelação nº 990.08.042442-4/SP, da 

Apelação 0000451-43.2012.8.26.0539/SP, e da Apelação nº 0023392-

72.2007.8.26.0050/SP.  

Importante também anotar que, no caso em comento, a Corte faz referência 

expressa ao “contexto dos fatos”, porém para beneficiar o acusado, enquanto tal 

elemento de fato, em todos os outros casos analisados, foi considerado irrelevante pelos 

órgãos de decisão.  

A respeito da irrelevância de elementos de fato, cumpre também anotar que, por 

mais de uma vez, se repetiu na defesa dos acusados a alegação de que, por não ser 

pessoa racista, seja por ter amigos ou empregados de minorias, não poderia a pessoa 

jamais cometer o crime de racismo. Evidentemente os argumentos defensivos desta 

natureza são irrelevantes, afinal o processo penal deve versar sobre fatos e não pessoa, 

entretanto é curioso notar como argumentos de matriz cotidiana foram levados às 

Cortes.  

Exemplos de contradição no entendimento dos Tribunais nacionais, como se viu, 

não são raros.  

Com o intuito apenas de contribuir para o debate a respeito do entendimento 

jurisprudencial a respeito do tema, vale trazer à baila um caso exposto por POTIGUAR 

em sua tese de Doutorado
267

, confrontando-a com a Apelação 990.08.180555-3/SP, e, 

especialmente, com a Apelação 0022111-77.2007.8.26.0019 e com a Apelação 

0078755-15.2005.8.26.0431. O caso é o mesmo tratado de forma qualitativa no estudo 

de SILVA, NICHEL, MARTINS e BORCHARDT. 
268

 

Narra o autor que:  

 

Marcelo Valle Vieira Mello foi denunciado pelo Ministério Público em 2005, 

pelo crime previsto no art. 20, §2º da Lei 7.716/89, por ter praticado 

preconceito em relação à raça negra por intermédio de manifestações 

publicadas na internet. Por conta de seu perfil psicológico, foi instaurado um 

incidente de insanidade mental. Realizada as oitivas das testemunhas e do 

próprio réu, a Juíza de 1º grau, Sra. Geilza Fátima Cavalcanti Diniz julgou 

improcedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia e absolveu o 
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acusado, com base no art. 386, III, do Código de Processo Penal, por 

entender que o ato do réu não constituiu racismo. O acusado Marcelo Mello, 

por diversas vezes manifestou-se de forma bastante agressiva na internet 

quando se discutia o tema das cotas raciais. Eis seus comentários: “TENHO 

QUE CONCORDAR QUE OS SKINHEADS E TODOS ESSES 

MONGOLOIDES QUE DEFENDEM ESSAS TEORIAS ARIANISTAS DE 

SUPERIORIDADE DA RAÇA, QUE PAGAM PAU PROS EUROPEUS E 

CIA, QUE BABAM OVO DE HITLER SÃO TOSCOS ... MAS EM UMA 

COISA EU TENHO QUE CONCORDAR ... VCS SÃO PIORES QUE ELES 

... OS CARAS PELO MENOS PAGAM PAU PROS EUROPEUS QUE SÃO 

UMA DAS NAÇÕES MAIS DESENVOLVIDAS DO MUNDO E ADOLF 

HITLER, QUE SEM DÚVIDA FOI UM GRANDE HOMEM PRA 

HISTÓRIA E PRO SEU PAÍS PQ QUEIRAM OU NÃO, O CARA TIROU A 

ALEMANHA DA MISÉRIA... E VOCES, FICAM AÍ PAGANDO PAU DA 

ÁFRICA, AQUELE BANDO DE MACACOS SUBDESENVOLVIDOS, 

QUERENDO ATRIBUIR VALOR A ESSA „CULTURA‟ NEGRA QUE SÓ 

TEM MÚSICAS SEM SENTIDO E TOSCAS QUE NÃO FAZEM MAIS 

QUE PROMOVER ORGIAS SEXUAIS ... PAU DAQUELE PRETO DOS 

PALMARES LÁ ... BAH VOU JOGAR A REAL PRA VCS, SEUS 

MACACOS BURROS, EU NÃO SOU BRANCO COMO VCS TAMBÉM 

NÃO SÃO PRETOS ... AMBOS TEMOS MISTURA DE RAÇA NESSA 

PORRA ... AGORA VEM COM ESSE NEGÓCIO DE COTAS ... QUER 

DIZER QUE AGORA VCS QUEREM JUSTIFICAR A COR PRA CULPAR 

A GENTE DO FRACASSO DE VCS .... TOMAR NO CU ... ...DEPOIS 

FICAM PERGUNTANDO PQ SE FORMA ESSES GRUPOS NO BRASIL 

... COM ESSES MACACOS FALANDO BOSTA ESTILO O DONO DESSA 

COMUNIDADE ... ATÉ ME DÁ VONTADE DE VIRAR UM SKIN-HEAD 

TAMBÉM ... SO ACHO QUE ELES TÃO PERDENDO TEMPO PQ VCS 

MACACOS VÃO ACABAR NA PRISÃO MESMO. PRETO NO CÉU É 

URUBU, PRETO CORRENDO É LADRÃO, PRETO PARADO É BOSTA. 

QUAL A DIFERENÇA ENTRE O PRETO E O CÂNCER? R: O CÂNCER 

EVOLUI! ACABOU ... AGORA VÃO LA PEGAR O CADERNO E 

MOSTRAR PRO MUND, SKIN-HEADS, BRANCOS E TODOS 

AQUELES „RACISTAS‟ QUE VCS INSISTEM EM DIZER, QUE VCS 

NÃO SÃO MONGOLOIDES E TEM A MESMA CAPACIDADE DE 

TODOS ... VÃO ESTUDAR SUA CAMBADA DE VAGABUNDO ... JÁ 

NÃO BASTA PRETO ROUBANDO DINHEIRO ... AGORA ELE TAMBÉ 

ROUBA VAFA NAS UNIVERSIDADES ... O QUE MAIS VAI ROUBAR 

DEPOIS? INFELIZMENTE EM UNIVERSIDADE PÚBLICA NÃO DÁ 

CAMARADA, PRA BRNCO PASSAR PRECISA TIRAR 200, E PROS 
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MACACOS PASSAREM EH SOH TIRAR -200 

...UHAUHAUHAUHAUHA ... COMO MINHA FAMÍLIA TEM GRANA 

DIFERENTE DESSES MACACOS POBRES E SUJOS ... PAPAI PAGA 

PARTICULAR PRA MIM ... QUE POR SINAL EH MELHOR QUE A 

PÚBLICA ... TO POCO ME FUDENDO TAMBÉ ... ESSES PRETOS VAI 

EH ESTRAGAR A UNIVERSIDADE PUBLICA MAIS DO QUE JÁ 

ESTRAGARAM .... NÃO SABEM NEM ESCREVER ... E TA FALANDO 

O QUE O MACACO ... VC NÃO EH TÃO PRETO ASSIM NÃO ... E TEU 

PROFILE TA IGUALZINHO O MEU ... O QUE DIABO VC EH ... QUER 

QUE UM NEGÃO COMA TEU CU NA UNIVERSIDADE EH?  

A magistrada de primeira instância entendeu que Marcelo não teve a intenção 

de discriminar os negros, mas sim de se manifestar contra o sistema de cotas 

raciais para o ingresso nas universidades públicas. Baseou-se, para tanto, no 

laudo psicológico e nos testemunhos, pois entendeu que o histórico de vida 

do acusado, que perdeu o pai quando criança e mãe com transtorno 

psiquiátrico, o fizeram um adolescente imaturo, emocionalmente instável e 

impulsivo. Por conta desse passado, entendeu que Marcelo não é uma pessoa 

racista. A sentença também faz referência a que o acusado vive uma vida 

oculta no anonimato do computador, “mal da adolescência”, mas que em seu 

cotidiano convive bem com pessoas negras como a filha de uma testemunha e 

um professor. Eis a parte conclusiva da sentença: No caso dos autos, ao fim e 

ao cabo, o que pode concluir é que as manifestações do acusado foram todas 

direcionadas a manifestar sua opinião pessoal contrária ao sistema de cotas 

raciais para ingresso nas universidades públicas. Marcelo, no entanto, 

excedeu-se no uso das palavras, por imaturidade que é fruto de sua 

experiência pessoal de vida, pois não teve um pai presente para lhe dar 

orientação e foi criado por uma mãe portadora de distúrbio psiquiátrico, que 

não pôde, da forma adequada, estar presente em sua vida para evitar 

episódios como o presente. Em que pese o respeito pela magistrada, ousamos 

discordar da douta juíza. O que o voto não percebeu é que o objeto do 

julgamento não era a pessoa em si do acusado, mas os atos que cometeu, as 

palavras e as ofensas que proferiu. Não se pode entender que todas as 

palavras que foram ditas somente devem ser consideradas racismo caso se 

consiga provar que a pessoa que as proferiu é racista. O ideal é saber se o que 

foi dito resultou em preconceito e discriminação. Um discurso não é aquilo 

que alguém quis dizer, mas o que foi efetivamente dito e o que a sociedade 

interpreta que foi dito. Em que pese as declarações terem acontecidas em um 

sítio que se discutia sobre as cotas raciais, os comentários do acusado 

ultrapassaram em muito o tema debatido e passaram a ofender frontalmente o 

grupo genericamente previsto dos negros. A referência clara do negro como 
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um macaco, como pessoas sem cultura, burras, fracassadas, mongoloides, 

ladrões, são claras alusões à raça negra enquanto grupo socialmente 

identificado. O limite de sua liberdade de expressão transbordou de tal 

maneira que independe de se ele é racista ou não no seu dia a dia. O acusado 

“despiu completamente a coletividade negra de sua integridade, começando 

pela maneira como se refere a eles: „Macacos‟. Não reconheceu o negro 

como sujeito igual a ele”. Em certo ponto, foi esse o entendimento do 

Tribunal de Justiça do Distrito Federal que reformou a sentença de primeira 

instância e condenou o acusado a pena de 1 ano e 2 meses. Entendeu o 

TJDFT que: embora as manifestações apresentadas na denúncia tenham como 

pano de fundo o sistema de cotas que utiliza critérios raciais para ingresso 

nas universidades públicas, “inegável que o apelado desvirtuou acerca das 

cotas e passou, dolosamente, a praticar o preconceito de raça negra, o que fez 

com que incidisse no crime previsto no art. 20, §2º, da Lei 7.716/1989”. Em 

que pese a personalidade e as condições do acusado serem importantes para a 

dosimetria da pena, isso não pode servir de justificativa para que não se 

responsabilize criminalmente aquele que comete atos preconceituosos. E 

mais, o argumento da magistrada de 1ª instância de que o acusado não teve 

como finalidade atingir o grupo negro, mas sim um grupo determinado de 

pessoas, em nada corresponde ao que se compreende como objeto do crime 

de racismo.  

 

O registro trazido pelo autor, que inicialmente, vale ressaltar, foge do âmbito da 

pesquisa que se pretendeu fazer, mas serve para uma análise mais cuidadosa, traz 

interessante situação em que o juízo de 1ª Instância, como se pode ver, utilizou de tese 

semelhante àquela de SILVA, como visto mais acima, que cita a possibilidade de 

tratamento diferenciado para aqueles discursos que apelem à habilidade argumentativa, 

em razão, principalmente, da possibilidade de contribuição da expressão para o debate 

público, e a ausência de prejuízo à dignidade da coletividade de pessoas efetivamente 

protegidas pela norma.  

A constatação também é notada por SILVA, NICHEL, MARTINS e 

BORCHARDT
269

, veja-se: 

 

Do ponto de vista da incitação, percebe-se que Marcelo Mello utilizou certa 

lógica persuasiva (deturpada, mas ainda assim lógica) em suas estruturas 

discursivas. Baseando-se no tema das cotas em universidades públicas, 
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Marcelo construiu uma situação de antagonismo entre o negro, considerado 

“ladrão de vagas universitárias”, ingressante sem qualquer mérito ou 

capacidade, e o branco, vítima das novas medidas de ingresso, que sempre 

deve contar com seus próprios e esmerados esforços para atingir o ensino 

superior. Essa forma de raciocínio é propícia para a angariação de seguidores 

(...) 

 

Há uma relação direta, no caso, tanto com a Apelação 990.08.180555-3/SP, que 

versou sobre caso em que a incriminação decorrente de manifestação preconceituosa 

teve como origem cartazes com dizeres contra as cotas dos negros nas universidades, e 

especialmente, com as Apelações 0022111-77.2007.8.26.0019 e 0078755-

15.2005.8.26.0431, cujo conteúdo ofensivo foi primordialmente divulgado na rede 

mundial de computadores, também no anonimato do computador. 

Curiosamente, a decisão de 1ª Instância deste caso, ao contrário do que visto no 

tópico acima, levou em consideração, para a absolvição inicial do réu, o histórico de 

vida do acusado e o fato de que em seu cotidiano o ofensor convive bem com pessoas 

negras como a filha de uma testemunha e um professor. 

Importante registro também se faz quanto à condenação específica em alguns 

casos analisados, que poderiam, ou talvez deveriam, ter resultado numa classificação 

diversa daquela dada pelo Poder Judiciário, qual seja, aquela prevista especificamente 

no artigo 20, §1º da mesma Lei em análise.  

A principal explicação para tanto pode ser dada pela já criticada técnica 

legislativa adotada no país, que previu um tipo consideravelmente aberto no caput do 

artigo 20.  

A constatação, inclusive, alinha-se à conclusão de MARCHERI, que assim 

concluiu em seu trabalho
270

:  

 

As referências apontadas neste capítulo indicam que a subsunção típica das 

condutas especificamente ao crime de divulgação do nazismo ainda é 

incipiente e, em muitos casos, indevida. Não raramente os casos em que 

ocorreram no contexto da divulgação de material nacional-socialista foram 

enquadrados como a prática de racismo do caput do artigo 20, nos termos de 

sua atuação subsidiária da Lei 7.716/1989. A criminalização específica do 
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nazismo é deficitária em razão da falta de técnica legislativa na redação de 

seus termos, ora demasiadamente abrangentes, ora indevidamente restritivos. 

Do mesmo modo, constata-se que as condutas praticadas por membros de 

grupos de ódio, em determinadas situações, são bem definidas, possuindo a 

finalidade de divulgar sua própria doutrina, excluindo a tipificação do artigo 

20, §1º. Contudo, comumente verifica-se que as condutas de divulgação são 

confusas e varigeradas, no sentido em que a própria exaltação ao neonazismo 

não é diferençável da apologia ao nacional-socialismo; sendo que nestes 

casos é possível o enquadramento típico nos crimes em questão. 

 

E concorda com a análise também SANTOS, ao dizer que a grande maioria das 

condutas de preconceito e discriminação termina por ser enquadrada neste artigo, 

observando que a grande abrangência do tipo penal acabaria por aumentar o alcance do 

âmbito de proteção da Lei.
271
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8. CONCLUSÃO  

 

 

Viu-se, no presente trabalho, que há consideráveis críticas à criminalização dos 

discursos de ódio no Brasil.  

O primeiro motivo é a pobre técnica legislativa adotada no país, que, por meio 

do caput do artigo 20 da Lei nº7.716/1989, previu de forma inaceitavelmente aberta 

inúmeras condutas possivelmente reprováveis, quando fixou como núcleo do tipo a 

palavra “praticar” – verbo este que aceita o enquadramento de incontáveis condutas 

humanas.  

O segundo, como visto principalmente na parte teórica do trabalho, diz respeito 

à própria formulação de um tipo penal inclinado a uma satisfação mais política do que 

jurídica, sem respeito aos pressupostos científicos que antecipam a necessidade de 

criação de mecanismos de repressão criminal – algo que, de forma prática, é confirmado 

pela analise jurisprudencial que se faria ao final, e especialmente diante de alternativas 

como aquela proposta pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo.  

 Sem prejuízo, constatou-se que a atividade interpretativa levada a cabo pelo 

Supremo Tribunal Federal quanto à liberdade de expressão, especialmente no caso 

Ellwanger, vem sendo feita de maneira inadequada, seja porque não se ponderou com 

especial consideração, em nenhum momento, a natureza penal da causa que estava se 

pondo em debate (criminalização do racismo por meio de diversas formas da liberdade 

de expressão), seja porque o método interpretativo constantemente utilizado não se 

apresenta da melhor maneira, ou, como dito pelo próprio Ministro Dias Toffoli em mais 

de uma ocasião, de maneira científica e “não sofista”.  

O Judiciário, em atividade simbólica, como alertou o Ministro Marco Aurélio no 

caso Ellwanger, estendeu indevidamente, e também ao arrepio dos princípios do direito 

penal mínimo, o conteúdo e alcance do tipo penal de racismo, para abarcar situações 

abstratas não desejadas pelo Legislador. Vale dizer, se a Lei não deveria prever e não 

previu expressamente a necessidade de repressão à mera manifestação de ódio, a 

interpretação judicial não poderia fazê-lo.  

Teve-se também oportunidade de percorrer decisões não apenas da Corte 

Superior, mas também, e principalmente, de Tribunais Estaduais, o que veio a 

demonstrar que a norma penal, concretamente, vem sendo aplicada com dificuldade e 

sem pacificação pelas instâncias inferiores. Não obstante, pode-se concluir, com base no 

estudo dos casos, que a maioria dos problemas que o tipo penal criado pelo legislador 
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busca resolver ou reprimir, poderia ser resolvido recorrendo-se a outros tipos de 

mecanismos estatais ou mesmo repressores, especialmente porque os destinatários da 

reprimenda penal acabam por ser pessoas contra quem, em tese, não se destinaria a 

vontade do legislador – vale dizer, pessoas que não ofendem de forma decisiva e 

ameaçadora a dignidade dos grupos vulneráveis.  

Por fim, e em suma, restou delineada integralmente a crítica quanto à escolha da 

política criminal levada a efeito no país, em razão de sua lógica exclusivamente 

punitiva, que veio a ser consagrada com o apoio em legislação penal de duvidosa 

técnica, e interpretação do Supremo Tribunal Federal totalmente dissociada dos 

princípios específicos do Direito Penal.   
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