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RESUMO 

Este trabalho tem como objeto específico o estudo da Lei nº 7.716/89, sobretudo o artigo 

20, relativo às condutas tipificadas como crime de racismo quando praticadas utilizando-se 

como meio de publicação a Internet. Diante desse desafio, foi preciso verificar o histórico 

da questão das relações raciais no Brasil, bem como as previsões atuais de proteção do 

Estado contra as formas de discriminação racial.  Em vista do meio utilizado na prática de 

condutas delituosas, a internet, foi necessário tecer um estudo eficaz do meio eletrônico, 

bem como do que comumente já se chama de sociedade da informação, para se 

compreender o alcance dos crimes eletrônicos. Trata-se a presente pesquisa de uma 

investigação bibliográfica quanto ao racismo sob a perspectiva de violação aos Direitos 

Humanos, desenvolvendo-se por meio de uma análise dos institutos jurídicos aplicáveis 

contra as formas de discriminação na Internet no Brasil. Mediante o exposto, um estudo do 

direito comparado no que tange à matéria foi pertinente para se compreender como os 

Estados têm enfrentado o problema e firmado suas obrigações em prol da igualdade e 

erradicação do racismo e discriminação em seus territórios. Por fim, o estudo do diploma 

legal pátrio e seu sustentáculo ideológico: o bloco de constitucionalidade e princípios 

fundamentais. Diante destas investigações, foi possível concluir que as violações aos 

direitos humanos com condutas discriminatórias praticadas com uso da internet são 

aplicáveis as disposições normativas incriminatórias previstas pelo diploma legal em 

análise, firmando o Estado brasileiro, por meio de um aparato repressivo-punitivo, seu 

compromisso de erradicar o racismo e todas suas formas de discriminação.     

 

Palavras-chave: Direitos Humanos. Racismo. Lei 7.716/89. Crime. Internet.  

 



ABSTRACT 
 

This research has as specific object the study of the Law nº 7,716/89, above all article 20, 

related to the typified behaviors as crime of racism when practised using the Internet as a 

way of publication. Ahead of this challenge, it was necessary to verify the historical of the 

question of the racial relations in Brazil, as well current forecasts of protection of the State 

against the forms of racial discrimination. In sight of the way used in the practical  of 

delictual behaviors, the Internet, was necessary to weave an efficient study of the 

electronic way, as well as of what commonly is called society of the information, to 

understand the reach of the electronic crimes. The present research is a bibliographical 

inquiry about racism under the perspective of Human Rights violation, developing itself by 

the analysis of the applicable legal juridical codes against the forms of discrimination in 

the Internet in Brazil. According to this, a study of the comparative jurisprudence referent 

to the matter, it was pertinent to understand how the States have faced the problem and 

firmed its obligations in favor of the equality and eradication of racism and discrimination 

in its territories. Finally, the study of the native statute and ideological basis: the block of 

constitutionality and fundamental principles. Ahead of these inquiries, it was possible to 

conclude that the violations of the human rights with discriminatory behaviors throughout 

the Internet are applicable the incriminatory normative disposals by the statute in analysis, 

firming the Brazilian State, through a repressive-punitive apparatus, its commitment to 

eradicate racism and all its forms of discrimination. 

 

Key-words: Human Rights. Racism. Law 7.716/89. Crime. Internet. 
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INTRODUÇÃO 

 

A discussão hodierna quanto à aplicação de políticas públicas de ação afirmativa 

com recorte racial, postas em xeque pelos seus opositores com o argumento de não 

existência de raças – e muito menos de racismo –, e que a possível prática afirmativa, 

com fulcro no direito à autodeterminação enquanto membro de determinada raça, poderia 

gerar choques e acirramento de fato com ânimos raciais, dividindo-se a sociedade entre 

negros e não- negros, tem causado temor de se estar ferindo o princípio constitucional da 

igualdade.  

Neste contexto, temas como racismo, discriminação e preconceito racial, têm sido 

amplamente debatidos em busca de soluções para o impasse instaurado. O Direito, como 

elemento decisório na solução de conflitos, não poderia ficar alhures a esta polêmica. 

Tendo em vista que a discriminação racial é uma violação da norma preceito que fere os 

princípios constitucionais de igualdade e dignidade da pessoa humana e a estrutura 

jurídica constitucional hoje em vigor de combate à discriminação, é de relevante 

importância o estudo da Lei nº. 7.716/89, principalmente quanto à aplicabilidade do 

artigo 20 pela amplitude de seu sentido normativo.  

Há permanência de estereótipos racistas em pleno século XXI, sendo uma das 

dilemáticas mais persistente ao longo da história humana: o conflito das relações raciais. 

Um conflito que para ser compreendido precisa perpassar por conceitos de raça e 

racismo, e suas expressões: o preconceito e a discriminação. A insciência da interação 

dos seus conceitos informadores com os efeitos dessa relação comina à sociedade com a 

desigualdade entre os sujeitos.  

O descaso jamais pode existir por parte do Estado em implementar medidas que 

diminuam o impacto da desigualdade com fulcro racista na qualidade de vida da 

população nacional.  

Daí a necessidade de se estudar a formação das ideias de relações raciais no 

Brasil, sobre os conflitos e as relações sociais que influenciaram não só na formação 

jurídica do sujeito, como na construção valorativa da teoria e prática jurídicas, vistos sob 

a perspectiva do Direito, assim como por meio de referenciais: históricos, sociológicos e 

antropológicos.  
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Uma análise apurada do processo histórico que gerou a exclusão dos sujeitos em 

termos raciais dos processos decisórios, em sentido lato, inclusive justificado pelo 

Direito, deixa claro que o racismo e a discriminação encontraram embasamento na 

ideologia dominante ao longo dos tempos.  

Há, por muitos, uma negação do fenômeno de discriminação racial, 

desconsiderando-se que das desigualdades existentes no país, a desigualdade racial é uma 

das diretrizes deste processo de exclusão. Afetando a todos, o racismo e a discriminação 

racial têm resultados para toda a sociedade. 

No Brasil, as leis e os códigos normativos destacam-se como a principal fonte 

jurídica, logo em seguida, pelo grau de importância, há a doutrina e a interpretação das 

leis. Neste caso, vem a lume a dúvida de como incorporar a percepção de racismo ou 

etnicidades a um sistema de normas que conjuga ao lado de instrumentos jurídicos 

contemporâneos, como a Lei 7.716/89, outros diplomas legais editados no início do 

século XX, que revelam tensões e conflitos valorativos.  

Esses conflitos valorativos são objeto da atividade do interprete do direito, em 

especial da doutrina e dos órgãos aplicadores e administradores do Direito 

(fundamentalmente do Poder Judiciário) que fazem suas escolhas jurídico-políticas.  

Neste contexto, devem ser repensadas a condição histórica dos sujeitos e a 

prevalência dos princípios constitucionais e de outros instrumentos internacionais de 

proteção dos direitos humanos aos grupos vulneráveis neste processo de exegese. 

Quanto às obrigação do Estado em promover a igualdade e repudiar o racismo, 

conforme os objetivos traçados em seus princípios fundamentais, bem como as 

obrigações perante os sujeitos e seus direitos fundamentais, quanto perante a ordem 

internacional e os compromissos firmados em documentos dessa ordem, decorre a 

importância do estudo deste trabalho. 

No Capítulo I são analisadas questões pertinentes à interpretação dos conceitos 

básicos de racismo, discriminação e preconceito e sua aplicação às relações raciais no 

Brasil. Neste contexto, são verificadas as etapas das relações raciais no Brasil como 

tributárias das desigualdades verificáveis em termos raciais atualmente, e como as 

representações sociais contribuem para a verificação de preconceito que culmina em 

discriminação. 
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Quanto ao Capítulo II, discorre-se sobre os direitos humanos e o tema do racismo, 

defendendo o direito à não-discriminação como direito fundamental, argumentando com 

as previsões de tutela da igualdade em direitos humanos e do principio da igualdade e da 

garantia de não-discriminação racial com a vedação ao racismo no plano dos direitos 

fundamentais no Brasil.  

Da análise dessas questões, é possível constatar a verificação de violações de 

direitos humanos na internet, as quais ocorrem na forma de condutas de disseminação de 

informações de cunho racista na forma de discursos igualmente racistas. Com esta 

exsurgência de modernas formas de discriminação com uso das tecnologias da 

informação, trata-se no Capítulo III da sociedade da informação e dos riscos que são 

gerados a todos num mundo globalizado.  

No âmbito dessa sociedade, com o uso da informática hodiernamente, em especial 

das redes de computadores, como por exemplo a internet, são analisados a criminalidade 

no ambiente virtual e o problema do racismo na internet pela gramática dos direitos 

humanos em âmbito internacional, e pelos direitos fundamentais, no âmbito nacional. 

Neste capítulo, ainda, discorre-se sobre o crime eletrônico, caracterizando-o pelo conceito 

formal-material, e se apresenta a vertente delituosa de racismo com o uso das redes de 

computadores. 

Dispor material de forma apologética ao racismo na internet caracteriza-se como 

violação aos direitos humanos, segundo os documentos internacionais, em especial a 

Convenção Internacional Relativa à Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 

Racial da ONU (CERD). Diante de tal realidade, os Estados têm se pronunciado quanto 

às condutas de racismo na internet com alguma regulamentação da rede ou aplicação de 

legislação anti-racismo.  

No caso do Brasil, as obrigações do Estado contraídas em documentos 

internacionais cujo compromisso, resumidamente, correspondem medidas de promoção à 

igualdade, à prevenção e à repressão de discriminações em termos raciais. 

Quanto ao suporte jurídico, é apresentada a estrutura jurídica anti-racismo que 

compõe a vis diretiva da Lei 7.716/89, ou seja, o bloco de constitucionalidade composto 

por direitos fundamentais ligados ao principio da igualdade, formalizados na Constituição 

Federal de 1988, e dos documentos de direitos humanos ratificados. 
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No Capítulo IV, sobre os crimes eletrônicos de racismo no Brasil e a aplicação da 

Lei 7.716/89, discorre-se sobre a interpretação do que é racismo para a Lei 7.716/89, e 

como as obrigações do Estado, em termos de prevenção e repressão do racismo, podem 

ser cumpridas com o referido diploma. Neste capítulo suscita-se que as desigualdades 

materiais geradas pelas relações raciais no Brasil (Cap. I), vistas pela interpretação dos 

direitos humanos (Cap. II), caracterizam estas desigualdades decorrentes de tais relações 

como violadoras de direitos humanos. Tendo em vista a sociedade de risco com a 

malversação das tecnologias da informação em prol de violações destes direitos, é notável 

o dever de todos no combate às novas formas de manifestação do racismo no mundo.  

Como a sociedade da informação está interligada em torno de todas as 

informações que percorrem as redes, sendo estas aproveitadas como novos 

conhecimentos, os casos de crimes de racismo praticados na internet contribuem para 

fomentar a discriminação e violação ao bem jurídico fundamental protegido e para a 

manutenção do discurso racista.  

Neste aspecto, também se verifica que as representações sociais são alimentadas 

de preconceitos que culminam numa formação de opinião de que as desigualdades são 

naturais ou recepcionadas com naturalidade, haja vista que com uma ideologia racista 

promove-se a desigualdade e a diferenciação, culminando até em promoção do ódio 

racial. Utilizando-se da internet para essa finalidade apológica ao racismo, caracteriza-se 

a conduta que o legislador previu em termos de punição mais aflitiva ao agente. Destas 

considerações, classifica-se o crime de racismo praticado na internet como crime formal, 

de mera conduta, qualificado pelo evento da publicação. 

O debate sobre racismo, discriminação e preconceito racial traz á tona a discussão 

quanto aos conceitos e elementos de convencimento envolvidos na questão de proteção 

da igualdade que possam servir de subsídio ao Direito na solução de conflitos decorrente 

de relações raciais. Por consequência, o Direito tem de se manifestar quanto às violações 

do princípio da igualdade e vedação ao racismo com base na sua estrutura jurídica 

nacional de combate ao racismo, cuja expressão especial é a Lei nº. 7.716/89. 

Enfrentar os desafios e os obstáculos à aplicabilidade do artigo 20, como meio de 

efetividade dos direitos por ele protegidos é papel do Estado, da sociedade civil e do 

Direito. Neste aspecto, e por tudo exposto acima, justifica-se o na proteção dos Direitos 

Humanos e, sobretudo, para colaborar nos estudos e debates sobre inclusão social no país. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Tributária de uma relação racial confusa, em que se prega a democracia racial, 

mas se verificam desigualdades materiais que são estatisticamente marcadas por 

gradientes, é possível constatar indícios de discriminação em relação a determinados 

sujeitos em torno de critérios raciais no Brasil.  

É notória a contribuição histórica que o passado escravista e colonial trouxe ao 

repertorio de identidades e papéis sociais no país de hoje. As etapas pelas quais podem 

ser analisadas as relações raciais no Brasil demonstram, em análise dos sujeitos que 

ocupam estatisticamente as posições mais frágeis atualmente, que há um recorte social 

bem próximo dos quadros sociais anteriormente verificados, numa constatação de 

reprodução das desigualdades anteriormente estabelecidas.  

Com fulcro nas concepções deste passado escravista e colonial, tecem-se 

estereótipos e preconceitos que podem ser verificados nas representações sociais dos 

indivíduos conforme a matriz de formação racial: o branco, o negro e o índio. Estas 

representações sociais são indicadores do que se pensa, do que se julga real ou 

verdadeiro, condicionando ações sociais práticas.  

A contribuição históricas das relações raciais para formação do teor dessas 

representações sociais colabora para a manutenção das diferenças, podendo inclusive 

servir de argumento a uma dominação justificada dos sujeitos identificados como 

inferiores, menos aptos, menos desenvolvidos. O resultado dessa operação é tratar com 

naturalidade as desigualdades que são estabelecidas com esta fundamentação ideológica.  

O racismo como construto cultural tem seu cunho firmado em teorias e 

concepções que pregam a inferioridade de certas pessoas por critérios de marca ou de 

origem. Estando presente na cabeça das pessoas é alimentado por informações e 

conceitos que possam converter-se em conhecimentos.  

Considerando a atual sociedade da informação e a importância dos meios de 

comunicação, sobretudo aqueles ligados à informática, como as redes de computadores, e 

os riscos de perigos potencializados pela interação dos sujeitos devido à globalização, 

ressalta-se a importância da proteção dos sujeitos frente a condutas que atentem contra o 

tratamento igualitário. A importante contribuição dos direitos humanos na construção do 
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princípio da igualdade, em longo processo histórico de reconhecimento, não pode ser 

posta em risco pela negligencia do Estado quanto a suas obrigações. 

Orientado pela fundamentalidade desses direitos, reconhece o Estado que os 

direitos fundamentais precisam a todo momento ser reconhecidos e reafirmados. Nesse 

aspecto, deve proteger a eficácia desses direitos, atuando ou se abstendo sempre que 

necessário a plena aplicabilidade destes direitos.  

O racismo é vedado em termos de afronta à igualdade da dignidade da pessoa 

humana, de modo que os Estados são orientados a erradicar o racismo e eliminar toda e 

qualquer forma de discriminação ou preconceito racial. Tais compromissos foram 

estabelecidos por meio de documentos internacionais derivados do consenso e das 

deliberações dos Estados. São participativos, adesivos, discutidos e não impostos.  

Ao assumir o compromisso, os Estados se obrigam no intuito comum de vedar o 

racismo e fazer o necessário para coibi-lo. A vertente, em suma, dessa obrigação se 

reparte em três orientações de conduta: prevenção e repressão à desigualdade e 

discriminação; e promoção da igualdade.  

A obrigação do Estado no combate ao racismo tem sua fonte nos direitos 

humanos, com escopo de promover a igualdade, prevenir e reprimir as condutas 

preconceituosas e de discriminação racial. O fundo normativo depende da indivisibilidade 

desses direitos, sendo compreendidos pela ordem interna e internacional com orientação 

na defesa da dignidade da pessoa humana. 

Quanto à prevenção e repressão ao racismo, o Estado brasileiro tem utilizado 

medidas punitivas, em termos de repressão, e das recomendações de educação contra o 

racismo, para a prevenção e promoção da igualdade.  

A prática de racismo e suas vertentes levam ao óbice de efetivação dos direitos e 

eficácia dos mesmos por todos os indivíduos da sociedade, consequentemente extende-se 

essa obstação a efetividade da democracia e da igualdade.  

Portanto, compreende-se por violação o descumprimento de qualquer dos direitos 

protegidos e reconhecidos como inerentes à dignidade da pessoa humana. Ao se proteger 

o princípio da igualdade, conforme o caput do artigo 5º, e prevendo garantia a esse direito 

no inciso XLII, é de se reconhecer que toda prática de racismo, nos termos da lei, como 

fato típico, estabelecido no teor da Lei 7.716/89, é uma lesão aos direitos humanos, posto 



14 

 

 

que atinge bem jurídico protegido inerente a todo e qualquer ser humano, tendo o Estado 

fundamentalmente reconhecido-o como direito essencial, cuja orientação é a eliminação 

todas as formas de racismo. 

Como o Brasil, outros países também se orientam por essa oposição ao racismo, 

trazendo em seus ordenamentos jurídicos nacionais leis que punem delitos que estimulem 

ou propaguem ideias de segregação racial, estimulando assim o convívio harmônico entre 

os grupos sociais e sua solidariedade para com outro. O sentido de valorizar a igualdade 

entre os sujeitos como membros da espécie humana é um dos pressupostos de se garantir 

a validade do entendimento de dignidade da pessoa humana como sustentáculo ao 

reconhecimento de direitos humanos.  

Sobre a interpretação moderna do racismo, as noções de raça estabelecem-se em 

termos culturais, porquanto cientificamente, em termos biológicos, não só verifica-se a 

inexistência de raças, como se verifica que , como no Brasil, há entendimentos culturais 

bem plantados de miscigenação, que irão fundamentar a representação do sujeito de uma 

ou de outra raça conforme fatores fenotípicos ou de origem. Daí proteger os sujeitos 

quanto ao discrimem de origem e de cor.  

Inobstantemente, a constituição cultural dos fundamentos do racismo, em teorias e 

concepções, abrange outros elementos ilegítimos, sempre orientados a inferiorizar o 

diferente. Neste sentido, compreende-se o racismo como uma preferência de 

determinados homens em termos de sua descendência ou origem regional, nacional ou 

étnica, bem como sua aparência física baseada em algum critério racial, sua cor ou seu 

credo.  

Numa sociedade atualmente qualificada pela informação e suas tecnologias, 

decorrem importantes considerações quanto aos riscos gerados pela constante interação 

dos sujeitos. Os membros de uma sociedade podem ser afetados por perigos que nem 

sempre estão em seu alcance real, mas possibilitada a exposição ao risco pelo alcance 

virtual da informação. 

As redes de computadores aproximam as pessoas, mas também podem afastá-las. 

Considerando suas ferramentas modernas - de multimídia, de imediaticidade, de 

simultaneidade, de amplo acesso a informação-, trafega-se na rede de modo sem limites, 

aparentemente. É nesse ponto residem benesses e malefícios. Deste ponto surge a 

modalidade de criminalidade eletrônica, com condutas que afetam diversos bem 
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jurídicos. Alguns desses bens jurídicos estão legalmente protegidos, inclusive com a 

cominação de penas, como o crime eletrônico de racismo. 

Quanto ao crime eletrônico de racismo, é entendido como crime de racismo 

segundo a legislação nacional vigente, considerando o princípio da territorialidade, 

quando praticado tendo a internet como suporte para meio de execução do delito.  

Este crime pode ter o computador como meio de execução descrito no tipo 

específico, ou ser praticado por qualquer outro meio. No caso da legislação brasileira, a 

conduta de praticar, instigar, induzir o preconceito e discriminação racial como crime 

eletrônico, subsumir-se-ia ao tipo descrito no artigo 20, qualificado pelo §2º, da Lei 

7.716/89. 

Analisando a legislação especifica e a vis diretiva de vedação ao racismo, é 

possível reafirmar o compromisso do Brasil com a erradicação desse tipo de conduta 

segundo as orientações dos direitos humanos. O comportamento dos sujeitos deve ser 

sempre em prol do pleno desenvolvimento das pessoas, na garantia de oportunidades e 

igualdade de desenvolvimentos das potencialidades de cada um. Neste sentido é preciso 

defender a cada um reconhecendo suas potencialidades individuais e proteger o 

tratamento igualitário com sede na dignidade da pessoa humana presente em todos. 
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