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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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CAPÍTULO I. AS RELAÇÕES RACIAIS NO BRASIL 

 

1.1. Considerações iniciais 

 

Em 5 de janeiro de 1989 foi publicada no Brasil a lei que determinaria a 

tipificação de um crime que afronta a dignidade da pessoa humana em um dos seus mais 

basilares postulados: o da igualdade. Batizada de Lei Caó, por fim haveria um diploma 

legal que tipificaria como crime de racismo as condutas que culminassem em 

discriminação e preconceito racial e de cor. Após alterações posteriores, ampliou-se a 

proteção a elementos étnicos, religiosos e de procedência nacional, visto que o racismo é 

concebido numa vertente mais cultural do que puramente biológica. 

Em termos históricos, é possível compreender o combate à intolerância e ao 

racismo como resultado da formulação do liberalismo ensejador da supressão de 

discriminações entre os sujeitos pela desigualdade de direitos em torno dos estamentos 

sociais. Embora o ideário liberal e iluminista não seja a única fonte de uma ideia de 

igualdade, é nesse período que se reafirma e se notabiliza a presença de direitos naturais 

de igualdade, já anteriormente elevados, porém não reconhecidos.  

Esse reconhecimento do princípio de igualdade cumpriu seu papel em asseverar 

que todos são iguais perante a lei, com supedâneo na racionalidade humana, rejeitando 

assim antigas crenças e tradições que possam culminar em privilégios odiosos. Porém, 

não se há como negar que a dinâmica das relações sociais gera efeitos dilemáticos como a 

manutenção de preconceitos e discriminações raciais, envolvendo a identidade, a 

alteridade, a diversidade e a desigualdade.  

Somente compreendendo as relações raciais envolvidas é possível verificar a 

amplitude do problema, as razões para se combater e eliminar todas as formas de racismo 

e discriminação não só nesse país, mas em todo o Mundo. 

Em linhas gerais, é preciso compreender a dinâmica das representações sociais em 

torno das ideias racistas para se poder expressar as razões pelas quais se combatem a 

discriminação e o preconceito racial na tentativa de se erradicar o racismo das sociedades 

modernas, a começar compreendendo a nossa realidade nacional.  
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A tarefa não é simples por conceber mais de quinhentos anos de intensa relação entre 

grupos sociais de diversas origens, sobre três matrizes “raciais”, com vários elementos 

formadores, com intuitos tão distintos, em diversas posições assumidas na sociedade e 

variados papéis sociais desempenhados ao longo de toda essa história do Brasil.  

Para a análise dos direitos humanos interessa estudar, em termos de gênese das 

relações raciais no Brasil, os efeitos pós-coloniais dos grupos raciais ou étnicos, numa 

concepção de minoria ou maioria.  

Entretanto, a investigação bibliográfica a respeito perfaz um caminho de formação 

da ideia de relações raciais que experimentou diversas fontes científicas e ideológicas, 

cuja compreensão é fundamental para se entender a atual constatação de discrepâncias. 

Esta constatação só se torna possível com análise do que foi a interação originária 

para se compreender as atuais representações bem como a formação de uma concepção do 

racismo no plano cultural, visto pela ótica das formações ideológicas em questão. Ou seja, 

muito do que se verifica hoje de aspectos de discriminação no Brasil são tributários de um 

passado escravagista, que aliado ao racismo científico do século XIX, foi contornado pelo 

mito de uma democracia racial, sem uma superação de reais divergências.  

Este discurso paulatinamente vem sendo posto de lado com uma retomada das 

verificações da realidade vivida por muitos dos atores sociais, principalmente após a 

abertura política e a retomada de movimentos sociais em defesa dos sujeitos que estão em 

desvantagem material atualmente neste país, retrato da herança discriminante, a saber: os 

negros e os indígenas. 

Dada a importância do estudo dessas relações do ponto de vista científico, 

supedâneo para o quadro interpretativo das discriminações negativas existentes, e, 

portanto violadoras dos direitos humanos, faz-se necessário discorrer sobre os estudos 

realizados acerca das relações raciais no país, bem como os conceitos de discriminação e 

preconceito racial, sendo, portanto, estes os elementos de externalização do racismo. 

Parte-se dos estudos realizados sobre as relações raciais no Brasil, verifica-se sua 

conotação aos elementos de discriminação e preconceito racial num plano cultural, há a 

possibilidade de discussão sobre a conceituação de discriminação racial firmado pela 

Convenção Internacional Relativa à Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 

Racial da ONU, conceito este jurídico que será utilizado ao longo desse trabalho, sem 
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menosprezar outros existentes, com observância mais aplicada a outras ciências não 

jurídicas, como Antropologia, Sociologia e Psicologia. 

É possível dizer que a dinâmica das diversidades e de desigualdades gera um 

quadro de discriminação fulcrada em preconceito marcado pela referência de 

inferioridade e de intolerância. Essas desigualdades se manifestam em representações de 

estereótipos raciais levam a práticas reiteradas de condutas que minam o princípio da 

igualdade e colaboram para a desigualdade material dos indivíduos, sendo verdadeiras 

violações aos direitos humanos.  

Por critérios de delimitação do estudo e verificação dos argumentos, será dado 

maior destaque ao racismo antinegro, dissimulado pelo mito da democracia racial que 

excluiu de modo veemente os não-brancos do direito a ter direitos, diante de uma 

intolerância racial velada.  

O anterior dilema entre liberdade e escravidão hoje se configura pela igualdade e 

desigualdade social. Situação esta que se estende aos indígenas, porém com outras 

verificações que fogem à proposta desse trabalho; portanto, verificados apenas de modo 

coadjuvante. 

 

1.2. Racismo, preconceito e discriminação racial 

 

O racismo pode ser conceituado como doutrina, como atitude e como 

preferências. Conceituar nesses termos implica conhecer os sentidos que assumem o 

termo racismo para as ciências humanas e biológicas, e nessa constatação verificar o que 

o direito reconhece como racismo para tutelar o bem jurídico relacionado à igualdade. A 

partir de uma revisão bibliográfica apoiada em Banton
1
, Du Bois

2
, Fanon

3
, Munanga

4
 

Schwarcz
5
, Skidmore

6
 e Lévi-Strauss

7
, é possível uma apresentação panorâmica dessas 

concepções e então verificar como se estabelecem os conceitos de doutrina, de atitude e 

                                                 
1
BANTON, Michael. A ideia de raça. Lisboa: Ed.70, 1977. 

2
DU BOIS, W. E. B. As almas da gente negra. Rio de Janeiro: Lacerda Editores, 1999. 

3
FANON, Frantz. Pele negra: máscaras brancas. Porto: A. Ferreira, 1969. 

4
MUNANGA, Kabengele. Uma abordagem conceitual das noções de raça, racismo, identidade e etnia. In: 

SEMINÁRIO NACIONAL SOBRE RELAÇÕES RACIAIS E EDUCAÇÃO, 1. Rio de Janeiro, nov. 2003. 
5
SCHWARCZ, Lília Moritz. O espetáculo das raças: cientistas, instituições e questões raciais no Brasil 

(1870-1930). São Paulo: Companhia das Letras, 1993. 
6
SKIDMORE, Thomas E. Preto no branco: raça e nacionalidade no pensamento brasileiro. Rio de Janeiro: 

Paz e Terra, 1989. 
7
LÉVI-STRAUSS, Claude. Raça e história. Lisboa: Presença, 2000. 
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de preferência relacionados ao termo racismo. 

Neste sentido, o artigo segundo da Declaração sobre Raça e Preconceito Racial da 

UNESCO
8
, assevera: 

O racismo engloba as ideologias racistas, as atitudes fundadas nos 

preconceitos raciais, os comportamentos discriminatórios, as 

disposições estruturais e as práticas institucionalizadas que provocam a 

desigualdade racial, assim como a falsa idéia de que as relações 

discriminatórias entre grupos são moral e cientificamente justificáveis; 

manifesta-se por meio de disposições legislativas ou regulamentárias e 

práticas discriminatórias, assim como por meio de crenças e atos anti-

sociais; cria obstáculos ao desenvolvimento de suas vítimas, perverte a 

quem o põe em prática, divide as nações em seu próprio seio, constitui 

um obstáculo para a cooperação internacional e cria tensões políticas 

entre os povos; é contrário aos princípios fundamentais ao direito 

internacional e, por conseguinte, perturba gravemente a paz e a 

segurança internacionais. 

 

Para Van Der Berger, racismo é: 

O conjunto de crenças de que diferenças (reais ou imaginarias), 

orgânicas, geneticamente transmitidas, entre grupos humanos, são 

intrinsecamente associadas à presença ou ausência de algumas 

características ou capacidades socialmente significativas, de forma que 

tais diferenças constituem a base legitima de distinções injustas entre 

grupos definidos como raças.
9
 

 

Sobre o racismo, neste contexto, escreve Bobbio
10

 que este não se dirige menos a 

um individuo singularmente considerando, por predicados negativos deste, como a um 

grupo de pessoas indeterminados, seguindo o postulado de que a humanidade está 

dividida em raças, cujas diferenças estão em características biológicas e psicológicas, 

sendo tais raças divididas em superiores e inferiores, tendo aquelas o direito de dominar 

estas. 

No mesmo sentido Beato
11

 

A teoria ou idéia de que existe uma relação de causa e efeito entre as 

características físicas e herdadas por uma pessoa e certo traços de sua 
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K. (Org.). Superando o racismo na escola. 2. ed. Brasília: MEC-SECAD, 2005. p. 39-67. 
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personalidade, inteligência ou cultura. E, somador a isso, a noção de 

que certa raças são naturalmente inferiores e superiores a outras. 

 

Como doutrina ou ideologia, entende-se que o racismo defende uma hierarquia 

existente entre grupos humanos, assim definidos em raças, numa escala de superior a 

inferior, segundo critérios formulados em diversas bases: científicas, sociais, culturais ou 

religiosas
12

. Poder-se-ia indicar o surgimento dessas teorias racistas, na Europa, em 

meados do século XVIII, com a classificação dos seres humanos em raças preconizadas 

por Lineu, que tratava da taxionomia dos seres vivos
13

. Neste estudo já se notava uma 

referência à superioridade do homem europeu em detrimento à inferioridade dos povos 

não-europeus. 

Ducan & Powel
14

 afirmam que a palavra raça tem como origem o italiano “razza”, 

referente à família ou grupo de pessoas, assim como vem do árabe “ras”, referente à 

origem ou à descendência, entretanto, Munanga
15

 assevera que o termo tem um sentido 

anterior a esse, forjado no termo latino ratio que significaria sorte, categoria, espécie.  

O verbete raça, de acordo com Ferreira
16

 em seu Dicionário, indica “o conjunto de 

indivíduos, cujos caracteres somáticos, tais como a cor da pele, conformação do crânio e 

do rosto, o tipo de cabelo e outros traços, são semelhantes e se transferem, por 

hereditariedade, conquanto variem de pessoa para pessoa”.  

A ideia de raça, então percorre um caminho bem delineado em termos científicos, 

alcançando no século XIX critérios bem elaborados em termos taxionômicos, buscou-se 

classificar os seres humanos em sistemas que diferenciavam os sujeitos a partir do que se 

via, ou seja, a aparência física, cujo primeiro atributo era a cor da pele
17

 

Esta é uma longa história, começando com os grandes descobrimentos 

marítimos e desenvolvendo-se através do mercantilismo, colonialismo, 

imperialismo, transnacionalismo e globalismo. De tal modo que no fim 

                                                 
12

BRASIL. Programa Nacional dos Direitos Humanos. Gênero e raça: todos pela igualdade de 

oportunidades: teoria e prática. Brasília: MTb-a/Assessoria Internacional, 1998. p. 12. 
13

“Na primeira definição formal das raças humanas, em termos taxonômicas modernos, Lineu mesclou traços 

do caráter com anatomia (Sistema Naturae, 1758)”. 
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DUNCAN, Quince; POWEL, Loren. Teoría y prática del racismo. Costa Rica: DEI, 1988. (Colección 

Analisis). 
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MUNANGA, Kabengele. Uma abordagem conceitual das noções de raça, racismo, identidade e etnia. 

Cadernos Penesb (Programa de Educação Sobre o Negro na Sociedade brasileira), Rio de Janeiro, n. 5, p. 

15-34, 2004. 
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2009. 
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do século XX a África, Oceania, Ásia, Europa e Américas continuam 

desenhadas no mapa do mundo e no imaginário de todo o mundo como 

uma multiplicidade de etnias ou raças distribuídas, classificadas ou 

hierarquizadas de formas muitas vezes extremamente desiguais.
18

 

 

As consequências sociais destas ideias de raça eram justificadas, segundo 

classificações científicas, em termos biológicos até meados do século XX, embora o 

conceito de raça tivesse sido incorporado ao pensamento europeu no século XV de forma 

mais explícita.
19

 E Ianni
20

 corrobora afirmando que em alguns séculos, todo o mundo foi 

desenhado e todos os povos classificados: selvagens, bárbaros e civilizados, povos 

históricos e povos sem história, nações industrializadas e nações agrárias, modernas e 

arcaicas, desenvolvidas e subdesenvolvidas, centrais e periféricas. 

Porém, tal conceituação assumia um sentido pouco preciso, e por esse motivo, 

passível de diversas modulações, persistindo mesmo após a confirmação de sua 

insustentabilidade em termos biológicos, constatados posteriormente com 

sequenciamento genético. Manteve-se, portanto, em uma diferenciação em termos 

culturais
21

 

Deste ponto em diante, surge a necessidade de se compreender a ideia de raça 

como construto social, ou formas de identidade socialmente estabelecidas, que mantêm 

ou reproduzem determinados privilégios, persistindo assim num plano do social, mesmo 

não se afirmando no campo biológico. 

Se as raças não existem num sentido estritamente realista da ciência, ou 

seja, se não são um fato do mundo físico, são, contudo, plenamente 

existentes no mundo social, produtos de formas de classificar e de 

identificar que orientam as ações humanas.
22

 

 

E neste contraponto, interessa ao Direito verificar as teorias e concepções que 

fulcradas no termo raça encontram supedâneo para a discriminação e o preconceito. 

Nestes termos compreende a Raciologia do século XX, cujo discurso validaria, entre 
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IANNI, Octávio. A era do globalismo. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1997. p. 158. 
19
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LAFER, Celso. A internacionalização dos direitos humanos: Constituição, racismo e relações 

internacionais. Barueri: Manole, 2005. 
22
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outros episódios, eventos como o Holocausto Judeu da II Guerra Mundial em prol de uma 

raça pura. Inobstante não se verifique, em termos biológicos e jurídicos, outras raças além 

da raça humana, de acordo com o artigo primeiro da Declaração sobre Raça e Preconceito 

Racial da Unesco, ainda assim é possível ser praticado o racismo contra qualquer um, 

pois “apesar da máscara científica, a Raciologia tinha um conteúdo mais doutrinário que 

científico, pois seu discurso serviu mais para justificar e legitimar os sistemas de 

dominação racial do que como explicação da variabilidade humana.”
23

 

Em termos de atitude, o racismo seria exteriorizado por condutas discriminatórias, 

que culminariam em ações de diferenciação. À feição de preferência, o racismo seria 

compreendido como preconceito racial.  

Conforme dispõe o artigo primeiro da Convenção Internacional sobre a 

Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, conceitua-se como 

discriminação racial toda distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada em raça, 

cor, descendência ou origem nacional ou étnica que tenha por objeto ou resultado anular 

ou restringir o reconhecimento, o gozo ou o exercício em um mesmo plano (em igualdade 

de condição) de direitos humanos e liberdades fundamentais nos campos político, 

econômico, social, cultural ou em qualquer outro da vida pública. Têm-se, pois, uma 

ação, uma fundamentação e um objetivo para a conduta discriminatória.  

O exposto anteriormente é realizado em termos de hierarquização social ente os 

sujeitos mediante opções raciais, já a diferenciação reprovável presente na discriminação 

racial é justamente o seu objetivo ilegítimo. 

A discriminação distingue-se do preconceito em termos de prática e resultado. A 

discriminação tem necessariamente uma conduta concreta, enquanto o preconceito tem 

uma resposta determinada, abstrata, reducionista a qualquer estímulo novo, sempre 

recorrendo às suas representações mentais estereotipadas. 

 

 

 

 

                                                 
23

MUNANGA, Kabengele. Uma abordagem conceitual das noções de raça, racismo, identidade e etnia, cit., 

p. 19. 



19 

 

 

1.3. Refletindo sobre representações 

 

As imagens de representações que estão inseridas na teia de relações sociais 

assumem importante elemento de formação no convencimento e na exegese das relações 

raciais. Se tais funções convergem para a produção de sentido, isto se dá devido aos 

significados sedimentados historicamente pelo grupo social, decorrentes das relações de 

poder ou de subjugação. Sobre a relação entre a produção de sentido, significado e 

representação, Morigi
24

 traz uma salutar reflexão.  

Apropriações e representações, enquanto conceitos operacionais, permitem a 

apreensão da concepção dos sujeitos acerca do racismo, a partir das inter-relações entre 

os fatores que condicionam sua ação, num sistema social de inter-relação com a ideia de 

raças.  

Para Giddens
25

, em um sentido de representação social, “o conceito de raça é um 

dos mais complexos da sociologia, principalmente devido à contradição entre seu uso 

cotidiano e sua base científica (ou inexistência desta)”. 

É importante para a interpretação da representação social dos sujeitos racialmente 

discriminados, do negro e do indígena, a compreensão do conceito de representação 

social, sua função e as condições de sua produção.  

Neste contexto, há uma intima relação entre representações sociais, ideologia e 

conscientização. Representações sociais podem ser compreendidas como elementos 

simbólicos dos sujeitos para se expressarem mediante palavras ou gestos. Com uso da 

linguagem, através de seus discursos, explicitam o que pensam sobre determinado fato ou 

objeto e o que refletem a respeito, suas conjecturas. 

Esses discursos são construídos socialmente, segundo o ancoramento dos seus 

atores sociais envolvidos, situados real e concretamente num dado conjunto social. 

Desse modo, o discurso das representações sociais expressos pela linguagem 

respeita a contextualização dos seus interlocutores, sendo historicamente construídas e 

vinculadas aos grupos socioeconômicos, culturais e étnico-raciais que as expressam em 
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diferentes práticas de seus papéis sociais.  

Ideologia pode ser concebida como uma representação do real num conjunto de 

idéias abstrato, num sentido de desvinculação com dados reais das condições históricas e 

sociais concretas de sua construção, que apresentam valores de uma determinada 

sociedade, sendo transmitidas e recepcionadas como verdades reais. Essa explicação da 

realidade de forma reducionista pode ser considerada característica impar da ideologia.
26

 

A conscientização é justamente entender como essas representações sociais 

reducionistas apresentadas pela ideologia devem ser experimentados no pensamento para 

se desenvolver uma real experiência e uma verdadeira conjectura diante da situação 

concretamente vivenciada pelo sujeito. A conscientização há azo a conhecer os dados que 

levam as representações concretamente situadas e não de modo reducionista e abstrato. 

Na Sociologia, o estudo das representações remonta ao século passado, mais 

precisamente ao ano de 1897, época em que Durkheim, ao usar o termo representações 

coletivas, afirmou no prefácio da segunda edição de Regras: 

... que a vida social é feita essencialmente de representações. (1978: 

XIX) (...) O que as representações coletivas traduzem é a maneira pela 

qual o grupo se enxerga a si mesmo nas rela,coes com os objetos que o 

afetam. (...) Para compreender a maneira pela qual a sociedade se vê a si 

mesma e ao mundo que a rodeia, é preciso considerar a natureza da 

sociedade, e não a dos indivíduos.
27

 

 

Este conceito de representação se direciona ao modo de pensar, conceber ou 

perceber, estruturando como é pensado, concebido e percebido, sem distinção; e é 

coletiva, no sentido de originar na sociedade e referendo-se a esta.
28

 Durkheim concebia 

que demonstrar as representações coletivas diferia das representações individuais, pois 

constituindo uma realidade independente, e bastante coerente com o conjunto de suas 

questões referentes à constituição da Sociologia como disciplina científica, com um 

campo distinto do da Psicologia. 

                                                 
26

ALTHUSSER, Louis. Ideologia e aparelhos ideológicos de Estado (notas para uma investigação). In: 

ZIZEK, Slavoj (Org). Um mapa da ideologia. Rio de Janeiro: Contraponto, 1996; BOUDON, Raymond. A 

ideologia: ou a origem das ideias recebidas. São Paulo: Ática, 1989; LYRA FILHO, Roberto. O que é 

direito? São Paulo: Brasiliense, 1982; Id. Ideologias jurídicas. In: ______. O que é Direito? 17. ed. São 

Paulo: Brasiliense, 2005; MARX, Karl. A ideologia alemã. São Paulo: Martins Fontes, 2002. 
27

DURKHEIM, Émile. Educação e sociologia. São Paulo: Melhoramentos; Rio de Janeiro: Fundação 

Nacional do Material Escolar, 1978. 
28

LUKES, S. Bases para a interpretação de Durkheim. In: COHN, G. Sociologia: para ler os clássicos. Rio de 

Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 1977. p. 18-19. 



21 

 

 

Durante a década de 60 do século XX, este conceito foi revisitado como 

representações sociais, por Serge Moscovici, que publicou na França seu estudo de 

Psicologia Social, La Psychanalise: Son image et son publique (1961). Neste estudo, 

buscava explicar que a realidade sócio-histórica segue apreendida pelos indivíduos. A 

função que essas representações ocupam na formação de condutas e na orientação das 

ações sociais. Com esta investigação, instigou diversos outros estudos empíricos e 

teóricos, contribuindo para que diversas outras investigações fossem feitas, mesmo em 

outras áreas, desde que esse fenômeno social fosse relevante. 

Jodelet
29

, segundo Spink
30

, afirma que as ciências sociais têm dado uma 

importante contribuição ao explicitar a estreita relação entre as produções mentais e as 

dimensões materiais e funcionais da vida dos grupos. Entretanto, nas Ciências Sociais, v. 

g., o aspecto cognitivo não é explicitado e as representações são situadas como elementos 

constitutivos da ideologia, sendo esta definida como um sistema de representações. A 

ideologia passa a ser o objeto central da pesquisa e as representações, o recurso para o 

acesso ao teor de uma ideologia. 

A representação social intermediando a relação do homem no mundo tem a forma 

de conhecimento que emerge de relações sociais, manifesta-se no indivíduo, através de 

sua linguagem ou qualquer outro meio de expressão das condições sócio-históricas de 

vida, da troca recíproca entre novos e velhos conhecimentos. Sua produação se dá em 

espaço de intersubjetividade, de relações interpessoais.
31

 

Sendo uma forma de expressão do pensamento, as representações sociais 

carregam consigo muito do que o senso comum também expressa. Não sendo uma 

resposta do individuo em si mesmo, mas sim resposta com fulcro no conjunto de 

significados construído sócio-cognitivamente pelos grupos sociais. Representam, pois, o 

conjunto de ideias do senso comum que levam a ações sociais práticas.  

As representações se constituem através da relação entre a comunicação com os 

outros, a identidade de si e o posicionamento social, passando a se objetivar e 

posteriormente a organizar e selecionar a ação de si frente aos outros. Deste modo, o 
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papel da linguagem, das falas, é de importância fundamental na compreensão das 

representações sociais dos indivíduos, pois é através destes atos de fala, explícitos ou 

implícitos, que se pode conhecer o subjetivo do indivíduo. 

Conclui-se, pelo exposto, que as representações sociais, segundo interpretações 

sobre fatos ou fenômenos, pelos indivíduos – histórica, social e culturalmente 

condicionados, desempenham uma mediação entre o indivíduo e o seu subjetivo de um 

lado, e uma representação da realidade de outro. Demonstrando as formas pelas quais os 

indivíduos expressam sua apreensão do real, exteriorizam o subjetivo – um dado 

empírico, bruto, descortinador dos sentidos que o indivíduo atribui aos fatos, em função 

do que é e de sua atuação no momento em que vive. 

Seguindo esse parâmetro de análise, o homem, atribuindo sentidos às suas 

relações sociais e ao contexto em que vive, elabora a sua percepção da realidade na vida 

cotidiana, realiza sua experiência objetiva em função da percepção de si, enquanto 

identidade individual e social, pertencente a categorias sociais, grupos e classes.  

Desta percepção concebe uma visão de mundo, numa rede de representações, 

incluindo conhecimentos teóricos, conhecimentos do senso comum, conhecimentos 

práticos, valores, crenças, opiniões, ideologias, regras etc. E ao se identificar com os 

outros, identifica-se a si mesmo.  

Este processo não é unilateral nem mecanicista. Implica uma dialética 

entre a identificação pelos outros e a auto-identificação, entre a 

identidade objetivamente atribuída e a identidade subjetivamente 

apropriada.
32

 

 

Ante o exposto, é possível dizer que as representações sociais têm grande 

relevância para os estudos das relações raciais à medida que indicam como são 

representados os sujeitos da discriminação e do racismo, pelo outro e por si mesmos.
33

 

Uma breve abordagem sobre a representação que o termo moreno traz demonstra 

essa constatação
34

, pois o autor percebeu que a “morenidade” é tratada como um recurso 

                                                 
32

BERGER, P.; LUCKMANN, T. A construção social da realidade. Petrópolis: Vozes, 1973. p. 176-177. 
33

AZEVEDO, Célia Maria Marinho de. Onda negra, medo branco: o negro no imaginário das elites - século 

XIX. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987; FREYRE, Gilberto. O escravo nos anúncios de jornais brasileiros 

do século XIX. Recife: Brasiliana, 1931; SANTOS, Gislene Aparecida dos. A invenção do ser negro. São 

Paulo; Rio de Janeiro: Pallas; EDUC; Fapesp, 2002; SCHWARCZ, Lília Moritz. Racismo no Brasil. São 

Paulo: Publifolha, 2001. 
34

FERREIRA, Ricardo Franklin. Afrodescendente: identidade em construção. São Paulo; Rio de Janeiro: 

EDUC; FAPESP; Pallas, 2000. 



23 

 

 

simbólico de subterfúgio ao racismo e à discriminação.  

Sobre as representações sociais como elemento diferenciador dos sujeitos de 

grupos distintos em situação de conflito social, sendo importante indicador dos interesses 

dos grupos que as concebem, remete-se o leitor para Bourdieu (2007) e sobre a 

dominação de um grupo sobre outro se utilizando de símbolos e de palavras, violência 

simbólica, consultar Bourdieu.
35

 

Estas concepções estão presentes no imaginário dos grupos, em consequência das 

representações sócio-político-culturais, assumindo então, em termos de relações raciais, o 

que é ser negro, ser branco ou ser índio no Brasil. Logo, a representação do “ser negro”, 

do “ser índio” e “do ser branco”, é marcada pelo significado de uma hierarquia, de quem 

é superior e de quem é inferior. 

De acordo com os estudos de representações sociais, perpassam questões 

referentes ao racismo, situadas como fenômenos decorrentes da instauração de uma 

alteridade-radical, entre os sujeitos sociais existentes.
36

 

Decorre dessa dialética ao grupo dominante branco elaborar representações e 

práticas para “conter” a ameaça do outro, o negro e o índio – este último menos 

numeroso, portanto menos ameaçador. Deste modo, produzem-se representações 

desqualificadoras que são dirigidas e disseminadas pelo grupo social dominante. 

Do exposto é possível verificar nos discursos contemporâneos as representações 

sobre as relações raciais corroborando, embasadas no histórico da escravidão e do 

racismo, estruturadas desde o século XIX, para a compreensão das desigualdades atuais 

como reflexo, dentre outros motivos, de uma justificativa em termos raciais. 

 

1.4. Reconhecimento das desigualdades raciais no Brasil 

 

A discriminação ou o preconceito ligado a questões raciais em regime 

escravagista é tema bem recorrente desde a Antiguidade. Nas Américas, as grandes 

vítimas foram os negros e os indígenas, que padeceram por sua inferioridade pelo olhar 
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do branco europeu, sempre civilizador, sempre a jogar seu fardo nas costas pretas ou 

vermelhas dos autóctones ou dos importados por meios de tráfico. Nessa esteira, dos não-

brancos, dos descendentes de Cam ou dos bugres.
37

 

É possível falar em etapas de um pensamento social e jurídico sobre as relações 

raciais no Brasil, seguindo uma concepção mais generalista desse debate com devida 

vênia a uma extrema redução de tema tão abrangente.  

Primeiramente, considerando que o início do processo de colonização e a 

montagem de uma estrutura de produção com bases no regime escravagista se fizeram 

através de critérios orientados por argumentos teológicos, tributava-se uma inferioridade 

inata como motivação do status social dos sujeitos submetidos à escravidão.
38

 

Uma segunda etapa dar-se-ia com a consolidação de um Estado nacional fulcrado 

em estrutura jurídica interna, quando a questão dos negros tornou-se ponto de análise na 

agenda política da época. Nessa época, no entanto, não fora possível um estudo e uma 

crítica mais aprofundados a romper com a concepção de inferioridade estabelecida na 

etapa anterior. A escravidão era tema para as preocupações políticas econômicas do 

Estado e não de cunho social.  

Essa preocupação somente se intensificaria com os movimentos sociais 

abolicionistas, que buscaram a utilização de recursos jurídico-filosóficos em busca da 

liberdade para os escravos. O principal argumento não era a condição de vida dos 

escravos, mas sim o atraso em termos de desenvolvimento acarretado ao país. Contudo, 

com a constituição republicana em 1891, consagrou-se uma emancipação de fato com a 

previsão de princípio da igualdade formal que eliminava juridicamente a diferença entre 

grupos sociais étnicos ou raciais existentes.  

A etapa seguinte relaciona-se ao fim da estrutura escravista e ao abandono de um 

modelo português de cultura e desenvolvimento que era visto como marcadamente 

colonial. Os modelos europeus de desenvolvimento e cultura, que envolviam fortes 

fatores políticos e econômicos, bem como a organização do trabalho com a vinda de 

imigrantes europeus, trouxeram a questão da reorganização social, da urbanização, da 

construção de uma identidade nacional.  
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Nesse contexto, surge a preocupação com a condição de vida dos descendentes de 

africanos e dos indígenas em termos de causas para explicação de sua perceptível 

inferioridade. Não era outra a explicação para as condições de vida desses sujeitos senão 

a infeliz e natural inferioridade desses sujeitos em termos de sua raça ou etnia. Essa 

situação encontrava-se mesmo com uma previsão de igualdade formal, sendo constatável 

em termos sociais, econômicos e culturais devido a fatores biológicos e raciais que eram 

responsáveis pelo atraso do Estado enquanto nação.  

Neste sentido, pela inclinação natural ao despreparo social e a sua inferioridade 

latente, essa igualdade era rotineiramente suspensa em termos que representassem 

qualquer traço afirmativo de reconhecer valores em predicados ligados à natureza desses 

sujeitos.  

Durante o período de 1870 a 1930, é possível verificar na história do Brasil uma 

clara aceitação das ideologias racistas científicas europeias do século XIX, dando a 

gênese republicana um viés excludente e menos democrático.  

Por fim, tem-se a última etapa com a tese de uma democracia racial, cujo 

elemento racial-étnico é suprimido da agenda de questões problemáticas do país, 

diferentemente de outros Estados.  

Nessa concepção, não seria a desigualdade existente fruto do passado escravista, 

dado o tratamento diferenciado dado pelo senhor branco português em relação aos demais 

senhores de países diversos onde houvera escravidão.  

Nem haveria segregação, pois com a mestiçagem se daria naturalmente a ascensão 

social. Portanto, do crédito dado aos negros e indígenas as suas contribuições na 

formação de uma identidade nacional, não haveria razão para se punir com maior rigor 

qual quer afronta a igualdade, visto que todos estão inseridos numa teia de relações 

sociais racialmente harmônicas.  

E muito embora houvesse uma rechaça às teorias racistas europeias que 

diminuíam os valores da mestiçagem, as classes dominantes vigentes preservavam em 

suas representações coletivas aquele discurso racista. Nesse período, ainda, é possível 

verificar várias temáticas que trouxeram a reflexão novamente o direito à igualdade 

relacionada às questões da luta pelos direitos civis e independência dos países do 

neocolonialismo africano e asiático.  



26 

 

 

Entretanto, vigora nesse período a concepção de que a condição dos negros de 

inferioridade é devido a hábitos adquiridos no período escravista que o debilitaram, de 

forma natural, sendo assim inclinado a uma não-adaptação ao processo de 

desenvolvimento competitivo que se estabeleceu após a abolição no país. Sendo menos 

aptos, não se incluiriam no mercado. Deste modo, estariam sendo revisitadas concepções 

anteriores de discriminação que afetariam condições reais de igualdade entre os sujeitos. 

Com a abertura política nos anos oitenta e noventa, as reivindicações por garantias 

jurídicas aos abusos praticados pelo Estado autoritário da ditadura deram margem à luta 

por garantias individuais, em que os grupos socialmente mais vulneráveis encontram 

espaço para também reivindicar contra as violências sofridas e melhores condições de 

exercício de sua cidadania.  

Deste modo, era possível questionar-se o papel do Estado e suas obrigações, 

principalmente em termo de garantidor da igualdade assinalada no texto constitucional. 

Nesse contexto, uma maior tutela da igualdade pelo Estado em termos de preconceito e 

discriminação de cor e raça, entre outras vertentes, foi sendo garantida por meio de um 

sistema de aparato repressivo, cuja opção para garantir a proteção o bem jurídico fora 

uma política exclusivamente penal. 

Desde a abertura política nos anos noventa, o Brasil tem se aberto também a um 

debate mais envolvente dos segmentos sociais civis, políticos e de setores mais eruditos 

em termos de análise da formação social em relação aos sujeitos integrantes e 

descendentes de etnias indígenas e africanas e os rebatimentos dessas relações raciais em 

suas condições de vida. 

Neste ínterim, percebe-se no novo diálogo uma desconstrução de antigos 

paradigmas de interpretação da formação de uma identidade nacional em termos da 

ideologia de uma democracia racial. Também é possível dizer que dessa abertura foi 

possível constatar que a desigualdade social existente não decorre unicamente de fatores 

econômicos. Essas constatações se deram pelo discurso crítico historiográfico e 

sociológico consumado nas décadas de oitenta e noventa, pondo em xeque a ideia de uma 

convivência harmônica entre os estratos sociais em termos de raças; embora não seja 

totalmente inovadora esta crítica que desde o período abolicionista já era bandeira de 

defesa da igualdade daqueles que lutavam contra o escravagismo. 
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O sistema político autoritário marcado pela ideologia do mito da democracia 

racial e o branqueamento empregado por políticas de imigração de europeus, 

desmobilizaram uma conscientização coletiva dos discriminados, criando naturalmente 

uma estrutura de subordinação racial dos indivíduos não-brancos numa verdadeira 

estratificação social. As diferenças estatísticas estabelecidas entre brancos e negros 

indicam como a escravidão foi influente no quadro de desigualdade atual, sobretudo na 

concentração racial das riquezas. 

A ideologia da democracia racial impediu que as práticas de discriminação racial 

fossem criminalizadas sem que os doutrinadores percebessem essa prática sedimentada 

no imaginário coletivo sem a percepção de discriminação racial como expressão do 

racismo antinegro no Brasil. Uma verificação dessa natureza se observa no tratamento 

dado às práticas discriminatórias até a Constituição de 1988 – tratadas como meras 

contravenções penais, apenadas com multas unicamente. O problema da discriminação e 

segregação não era visto como um grande problema social e muito menos racial. 

A Constituição Federal de 1988 trouxe em seu bojo a consideração das 

reivindicações de diversos movimentos sociais, dentre elas o reconhecimento do crime de 

racismo, que desvendou ao Direito a existência de racismo, que ao ser praticado, deve ser 

punido com rigor sem prescrição ou fiança. Dessa forma, há dois planos de previsão para 

solver os conflitos étnico-raciais: o constitucional e o infraconstitucional. 

A opção do Brasil em termos de medidas punitivas se deve a critérios pedagógicos 

e intimidatórios, visto que se orienta por previsões da Convenção de Durban, mas não 

deve ser o único meio, como se verifica em países marcadamente segregacionistas em 

termos de relações raciais, cujas medidas incluem no âmbito civil políticas públicas 

voltadas à implementação da igualdade entre os indivíduos de diferentes grupos sociais. 

Apesar da medida de política de adoção penal repressiva da criminalidade racial, a 

prática reiterada e as poucas condenações referenciavam ao Estado de que não havia um 

problema de discriminação racial, pondo em descrédito a estratégia de garantia penal 

utilizada como meio de garantir uma igualdade formal entre os sujeitos em termos de 

discriminação racial e de cor.  

Para se reconhecer quem são as pessoas racialmente excluídas, recorrendo aos 

estudos das relações raciais, importante contribuição apresenta-se como referencial as 

manifestações de preconceito e discriminação nos conceitos elaborados por Oracy 
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Nogueira
39

 em relação aos indivíduos considerados não-brancos. O ilustre professor, ao 

analisar as condições de tratamento aos não-brancos no Brasil e nos Estados Unidos, 

constata duas modalidades de situação racial. Nos EUA, o preconceito se manifesta, e em 

nosso país, é de difícil constatação em termos de reconhecimento do preconceito 

existente. Em sua obra, “Tanto preto quanto branco – um estudo das relações raciais”, 

verificam-se pressupostos valorativos que informam quais as atitudes discriminatórias 

possíveis. 

É possível também verificar que os elementos informam as orientações étnicas ou 

raciais atendendo a orientações políticas, sociais e econômicas emergentes de 

necessidades do grupo hegemônico em dados momentos vivenciados pela sociedade 

brasileira.  

Uma verdadeira dialética social forma-se em torno dessas relações raciais que 

corroboram para a formação de um quadro de antagonismos entre o subordinado e o 

dominante, entre reconhecimento e alteridade, entre estar incluído e ser excluído, no mais 

e no menos qualificado. A verificação de cada um desses polos se faz pela representação 

que é dada de cada indivíduo que assumira pela marca um papel social engendrado pela 

ideologia vigente. 

Utilizando-se dos estudos de Nogueira, é possível afirmar que o preconceito de 

marca, determinado pela nuança da cor e pelos aspectos físicos do sujeito, podem 

contribuir para a colocação social dele no sistema socioeconômico vigente. De fato, o 

branco e o não-branco variam de região para região, de classe a classe, devido ao grau de 

mestiçagem que se observa num determinado grupo social. Entretanto, quanto mais 

próximo do ideal de aparência branca, mais se afirma; já o que mais distante estiver deste 

perfil, ocupará as posições de menor oportunidade nos postos de uma hierarquia social 

pelos elementos de marca que ostenta. 

Os elementos de marca que são utilizados como estigma, são tão eficientes na 

manifestação do preconceito, que poderiam ser os mesmos argumentos de verificação de 

vulnerabilidade ao racismo, quando se fala em critérios para aplicação de ações 

afirmativas. Aos indivíduos que ostentem os elementos de marcas seriam reconhecidos 

como mais vulneráveis e, portanto mais propensos a serem discriminados de forma 
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negativa por apresentarem elementos de marca ao preconceito.  

Se não se puder dizer que no Brasil haja racismo, ao menos se admite que haja a 

presença estrutural de elementos que o caracterizam. Os discursos formados de modo 

científico acerca das relações raciais no Brasil se pautam em um mito da democracia 

racial, construído por sociólogos e outros cientistas das ciências humanas para 

fundamentar um padrão de cordialidade entre seus elementos formadores, considerando 

as origens em matrizes raciais: o branco, o índio e o negro.  

O cerne dessa concepção era justamente uma anulação de efeitos singulares de 

identidades culturais para uma só identidade, a brasileira, dada a intensa miscigenação 

ocorrida entre seus formadores, de modo a não ser possível determinar um distínguo 

racial efetivo. Deste modo não haveria discriminação racial, posto que não haveria raças 

em si, como mais tarde se demonstrou a biologia em si. 

No entanto, a constatação diacrônica entre negar a existência de disparidades 

jurídicas entre grupos racialmente identificáveis, no plano cultural, e a situação real, 

econômica e social, desses membros de grupos culturalmente racializados, põe em 

cheque argumentos que fundamentaram a ideia de democracia racial; posto que superado 

o entendimento científico, restaria o mito. 
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CAPÍTULO II. OS DIREITOS HUMANOS E O COMBATE AO 

RACISMO 

 

2.1. Os Direitos Humanos e o racismo: breves considerações 

 

Discorrer sobre Direitos Humanos hoje é assumir uma prerrogativa de direitos e 

liberdades fundamentais, individuais e coletivos, onde prevalece o conceito de dignidade 

humana. Neste sentido, pode-se afirmar que estes direitos têm o escopo necessário de 

assegurar a todos os seres humanos os direitos que lhe são imanentes, inalienáveis e 

indisponíveis. Direitos estes que estão presentes e existem simplesmente porque o 

homem é homem, membro da raça humana, sem exigir qualquer contraprestação.  

É preciso ressaltar que não há um consenso doutrinário para se definir estes 

direitos de forma adequada, porquanto que se encontram intitulados por diversas 

expressões
40

, segundo conceituação de diversos doutrinadores. Porém, seguindo a 

concepção de direitos humanos e direitos fundamentais numa afirmação histórica, é 

possível verificar de forma mais realista, sem incorrer em erros anacrônicos de 

interpretação dos mesmos, como se expressa a atual constatação de seu reconhecimento 

em termos jurídicos. 

Pelos doutrinadores modernos, é possível verificar uma distinção entre os direitos 

humanos e os direitos fundamentais num sentido de que estes são aqueles positivados 

pelos ordenamentos jurídicos de cada Estado, enquanto aqueles permanecem num campo 

mais vasto, em termos universais, internacionalmente estabelecidos, independentemente 

de seu reconhecimento na ordem jurídica interna de cada Estado.  

Aceitar ou não aceitar os direitos humanos não é apenas uma questão de vontade, 

mas um próprio exercício do direito do homem de autodeterminar-se conforme suas 

liberdades. No entanto, compreender essa inclinação em termos de direitos inalienáveis, 

insuprimíveis e inafastáveis, é tarefa difícil e tortuosa. Pensar esses como anseios de 

todos e necessidade de reconhecer bases universalizantes parece o mais sensato, não 
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obstante pontos críticos que foram argumentados por diversos renomados pensadores
41

 

sobre esta temática em termos de ciências políticas, direito e filosofia.
42

 

Trata-se, pois, de direitos que, inerentes a natureza humana, diferentemente dos 

demais que só existem ou são reconhecidos em função da particularidade individual ou 

social do sujeito, são reconhecidos e aceitos, num plano universal.  

No âmbito dos direitos humanos, numa breve indicação histórica, a tese do 

contrato social difundida pelo jusnaturalismo racionalista nos séculos XVII e XVIII, 

como explicação da origem do Estado, da sociedade e do Direito, estava fundamentada na 

vontade concorde dos sujeitos
43

, tendo, portanto, uma indisfarçável dimensão 

democrática de justificar o Estado e o Direito pela vontade dos indivíduos que estão na 

base da sociedade e não de cima para baixo, do poder soberano ou de Deus.  

A concepção de contratualismo influenciou na tutela dos direitos humanos pelas 

Constituições dos Estados Nacionais, buscando nestes estabelecer o marco da passagem 

do Estado Absolutista para o Estado de Direito. Operava-se, nas palavras de Bobbio
44

, 

uma revolução copérnica, onde os direitos eram interpretados pela base da sociedade, 

“passando dos direitos dos súditos aos direitos do cidadão”.  

Comparato
45

 diz que direitos humanos é uma expressão do século XX para o que 

foi tradicionalmente conhecido como direitos naturais ou direitos do homem. A 

formulação dos direitos naturais pode ser atribuída aos filósofos estóicos, como algo que 

pertencia a todos os homens de todos os tempos; a que todo ser humano tinha direito em 

virtude do simples fato de ser humano. Locke reconsiderou estes ensinamentos ao propor 

uma reflexão quanto à forma de governo, num sentido de se repensar a natureza dos 

direitos e deveres envolvidos.  

Locke
46

 escreveu sobre os direitos à vida, à liberdade e à igualdade, 

complementados pelo direito de resistência à opressão pelo Estado. Ferreira
47

 discorre 

que na Carta dos Direitos (Bill of Rights), prescrevia a materialização desses direitos, por 
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exemplo, como o julgamento pelo júri e a prescrição de não haver punições cruéis e 

incomuns, entre outras fontes, demonstrando a importância, já esposada por Locke, de se 

enunciar a lei da natureza a partir dos princípios da razão, o que poderia ser a abertura a 

um processo de reconhecimento e positivação. 

Neste sentido,  

Direito e poder são duas faces de uma mesma moeda, pois a comum 

exigência de eficácia se complementa com o evidente paralelismo 

existente entre os requisitos da norma jurídica – justiça e validade – e o 

poder – legitimidade e legalidade.
48

 

 

No campo de Direitos do Homem, na etapa de positivação, tem-se a Declaração 

dos Direitos do Homem e do Cidadão
49

 como marco histórico dessa materialização: “os 

homens nascem livres e permanecem iguais em direitos, e o objetivo de toda e qualquer 

associação política é a conservação de direitos naturais e inalienáveis do homem que são 

a liberdade, a propriedade, a segurança e a resistência à opressão”.  

Apesar de a Declaração Francesa ser, num ponto de vista mais objetivo, tratada 

como a declaração inaugural da etapa de positivação, as fontes de tais direitos, como se 

vê, são anteriores ao iluminismo. Sobre as contribuições das teorias filosóficas clássicas, 

teorias cristãs e teorias do jusnaturalismo para a formulação dos direitos humanos, ver 

Comparato
50

 e Sarlet
51

. 

Buscando declarar o que seriam os direitos do homem, a positivação seria o 

momento ligado ao reconhecimento de tais direitos pelo Estado, haja vista que não são 

tais direitos criados, mas verificados, convertidos os valores da pessoa humana em 

normas do direito positivo.  

Há três premissas inafastáveis dos direitos humanos, nos dizeres de Bobbio: são 

direitos históricos; nascem ou são reconhecidos, no início da era moderna, juntamente 

com a concepção individualista de sociedade; tornaram-se um dos principais indicadores 

dos processos históricos da civilização.  
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Em termos gerais, não há fundamento absoluto, derivam de concepção ética de 

seu tempo, conquanto há três características empíricas: embasam-se em valores últimos 

de uma dada sociedade, reunidos em uma classe mal definível, recorrendo a tautologias 

ou predicados e não a essência em si. Constituem, assim, uma classe variável e 

heterogênea de direitos.  

Neste sentido, afirma Bobbio
52

, que os direitos humanos são direitos históricos, 

que nasceram em certas circunstâncias e tinham por características lutas em defesa de 

novas liberdades contra antigos poderes.  

Esclarece também que tais direitos não podem ter sentidos absolutos, confirmando 

sua opção por um sentido deôntico, de sentido preciso na linguagem normativa. Nesta 

posição: “(...) a linguagem dos direitos tem indubitavelmente uma grande função prática, que é 

emprestar uma força particular às reivindicações dos movimentos que demandam para si e para os 

outros a satisfação de novos carecimentos materiais e morais (...)”.
53

 

Seguindo essa concepção de afirmação histórica de direitos, Bobbio contribuiu 

com a formulação de uma classificação desses direitos em gerações que compreenderiam 

seu reconhecimento. Assim, seriam constatados em gerações por serem reconhecidos em 

momentos históricos diversos.  

Seguindo essa concepção bobbiana
54

, os direitos humanos seriam afirmados em 

quatro gerações: a primeira geração é relativa ao reconhecimento dos direitos individuais, 

cujo cerne era o pressuposto da consideração abstrata dos sujeitos e a igualdade formal 

perante a lei; a segunda referia-se a direitos coletivos, considerando os sujeitos num 

contexto social, de acordo com uma situação concreta, prevendo direitos sociais em busca 

de uma igualdade material; a terceira conferia reconhecimento aos direitos dos povos ou 

direitos de solidariedade, cujo escopo seria reconhecer os direitos transindividuais; e por 

fim, os direitos de manipulação genética, relativas ao ciclo vital com embasamentos 

éticos seria reconhecido pela quarta geração. 

Esta concepção geracional é criticada por diversos autores
55

, pois conduziria, em 

termos semânticos, a uma ideia de superação, secessão e suplementação. Desta precaução 

resultou a proposição do conceito de dimensões para se verificar o reconhecimento desses 
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direitos ao longo dos momentos históricos, em um sentido de reconhecimento de 

dimensões jurídicas destes direitos em dados momentos históricos. Neste contexto, seria 

possível considerar que os direitos não se excluem ou são substituídos, e sim ampliados, 

em um processo de cumulação e expansão.
56

 

Estas dimensões
57

 foram inspiradas no lema da revolução francesa: a primeira 

dimensão contemplava os direitos de liberdade, tratavam-se dos direitos civis e políticos; 

a segunda dimensão corresponderia aos direitos necessários a implantação da igualdade 

material e refere-se aos direitos econômicos, sociais e culturais; e a terceira dimensão 

indica ao direitos ligados a solidariedade, como a paz, ao desenvolvimento e ao meio 

ambiente sadio.  

Em termos concretos, podem ser verificados esses momentos históricos de 

reconhecimento segundo o processo histórico em que estão inseridos. Sendo assim 

verificados, a primeira dimensão projeta-se contra o Estado, lançando-lhe limites frente 

aos direitos civis e políticos dos indivíduos. Era uma conquista da classe burguesa em 

ascensão econômica contra o Estado Absolutista, monárquico e estamental, que os alijava 

do poder político. Neste prisma, os princípios decorrentes dessa primeira dimensão eram 

comedidos, aplicáveis segundo o interesse dessa nova classe dominante. Neste sentido a 

igualdade verificar-se-ia num plano mais formal do que material. Portanto, neste 

momento histórico, a Revolução Francesa, trouxe a liberdade em prioridade a uma 

igualdade ampla, esta verificada numa ulterior determinação, pois contrariava os 

interesses da burguesia liberal.
58

 

Com o decorrer do processo histórico, após a Independência Norte-Americana e a 

Revolução Francesa, os incrementos sociais da Revolução Industrial trouxeram à mostra 

as fragilidades dos sujeitos que vivenciavam as desigualdades fáticas, não superáveis em 

termos de uma igualdade meramente formal perante a lei. De modo que a liberdade, nos 

termos em que se constituía, colaborava para um aumento dessas discrepâncias. Prova 

disso era a qualidade de vida e de trabalho dos proletários urbanos que serviam as 
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indústrias em condições precárias e desumanas.  

Em termos legítimos, perante a igualdade formal, tanto a mão-de-obra quanto o 

dono dos meios de produção estavam em mesmas condições, sendo tratados pela livre 

contratação, visto que na realidade não havia essa paridade fática. Desta constatação, 

verifica-se no século XIX que a igualdade formal, como instituída até então, era 

ensejadora de desigualdades materiais sérias.  

Como assinalou Hannah Arendt
59

, os homens não nascem iguais, nem são 

igualmente criados por obra da natureza. Esta é uma construção artificial, de artifício 

humano de um sentido igualitário atribuído aos seres humanos, sendo considerados como 

portadores de direitos, podendo afirmar a igualdade ou renovar sua busca. 

Piovesan
60

 comenta que se deve ampliar o conceito de implementação do direto à 

igualdade considerando as exigências contemporâneas de igualdade substantiva e real, e 

não meramente formal. Segundo a autora, pelo princípio de que todos são iguais perante a 

lei, como herança das declarações de direito, que se consagrava pela ótica do 

contratualismo liberal, reduziam-se os objetos jurídicos tutelados aos direitos à liberdade, 

à segurança e à propriedade, integrados pelo direito de resistência à opressão. Tal 

configurava o discurso liberal de cidadania, influenciado por contribuições de, entre 

outros, Locke, Rousseau, Montesquieu.  

Era necessário este enquadramento de direitos individuais devido aos poderes 

extremos do regime absolutista, impondo limites ao poder do Estado. Daí os direitos civis 

e políticos apreendidos como valores de liberdade. Neste contexto, pautados por uma 

concepção formal de igualdade, onde os primeiros direitos reconhecidos eram direitos de 

liberdades negativas, valiam para o homem abstrato.  

Bobbio afirma que esta concepção de igualdade era válida para o homem abstrato 

e possível quanto aos direitos civis, mas não se aplicavam aos direitos políticos e muito 

menos sociais e econômicos, atingidos numa próxima etapa, onde o Estado tem outros 

papéis.
61

 

Seguir-se-ia, então, o reconhecimento da segunda dimensão dos direitos como 

resposta a essa situação de desigualdade material fomentada pela liberdade e igualdade 
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apenas perante a lei. Os direitos econômicos, sociais e culturais projetam-se ao Estado 

como uma diretriz de atuação positiva, devendo este deixar sua inércia proclamada em 

primeira dimensão de forma absoluta, para atuar na materialização dos direitos relativos à 

igualdade material.  

Neste contexto, foram estes direitos reconhecidos como resposta à luta dos 

trabalhadores contra a exploração dos proprietários dos meios de produção. Portanto, em 

termos de momentos históricos da segunda dimensão, têm-se as Constituições Mexicana, 

em 1917 e de Weimar, em 1919, como marcos do reconhecimento desses direitos ligados 

a materialização dos direitos de igualdade, percorrendo a formação dos Estados do Bem-

Estar Social na Europa, estabelecendo-se de fato entre diversos Estados na década de 

setenta do século XX em diante
62

. O Estado teria agora que prestar determinados serviços 

e concretizar os direitos sociais.  

Parece restar claro que os Direitos Humanos de primeira geração almejavam, de 

fato, uma limitação dos poderes do Estado, enquanto que os direitos de segunda geração 

trazem como pressuposto uma ampliação de poderes do Estado. A perspectiva que se 

oferece por meio dos Direitos Humanos é o permanente estímulo de lutas desde o interior 

destas demandas como ideia reguladora, quanto em situações concretas onde sua 

evocação pode lembrar uma simples ficção política, embora sempre uma "ficção 

operante".
63

 

À consciência dos Direitos Humanos e aos seus princípios derivados foram se 

imprimindo nas leis e nos costumes de cada nação, que populações inteiras se 

mobilizariam na afirmação de novos direitos, em um impulso que confere à trama das 

sociedades políticas uma dinâmica acelerada de transformações. Desta motivação, pode-

se indicar o reconhecimento de uma terceira dimensão acerca de direitos transindividuais, 

coletivos e difusos, cujo titular é o próprio gênero humano, como valor supremo e de 

existencialidade concreta.
64

 No contexto histórico, pode-se localizar essa dimensão a 

partir da defesa de direitos cujos objetos jurídicos ultrapassam a esfera individual, que 

merecem proteção devido a diversas conseqüências da atual vida moderna, como a 

Revolução Tecnologia e os conflitos armados. Direitos a paz, ao meio ambiente sadio e o 

desenvolvimento sustentável, entre outros merecem proteção e garantias, pois se 
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direcionam a todos. Daí os esforços para um reconhecimento interno desses direitos por 

todos os Estados.  

Somente a multiplicação dos direitos compreendidos numa concepção de 

igualdade material e substantiva, poderia dar cobertura as especificidades e diferenças 

observadas. E tal apreensão dos direitos sob este novo prisma de igualdade levaria a uma 

ampliação dos bens merecedores de tutela assim como a extensão da titularidade de 

direitos.  

O processo de especificação dos sujeitos permite reconhecer, ao lado do homem 

abstrato, sem cor, sexo, idade, credo, ou classe social, dentre outros critérios, o sujeito de 

direitos concretos, historicamente situados, com suas especificidades e particularidades, 

caminhando para categorizações relativas. Neste aspecto, caracteriza-se o gradativo 

aumento do aparato normativo especial de proteção endereçado à proteção de grupos ou 

pessoas vulneráveis, que carecem de proteção especial. Daí a consolidação de sistemas 

normativos voltados à proteção da criança, do idoso, das mulheres, das pessoas vítimas 

de discriminação racial, dentre outros, por parte dos ordenamentos jurídicos nacionais e 

internacionais.  

Neste sentido, surgem os instrumentos de proteção voltados para determinados 

grupos e pessoas nestas situações de vulnerabilidade, direcionados a determinados 

sujeitos de direito, buscando responder a determinadas violações de direito. Piovesan
65

 

discorre que este sistema é convalidado pelo sistema geral de proteção dos Direitos 

Humanos, com o objetivo de prevenir ações terríveis devido às diferenças. Seriam 

direitos ligados a determinados grupos sociais como valor jurídico merecedor de proteção 

pela norma jurídica e o fundamento para inclusão social nas discussões sobre Direitos 

Humanos.
66

 

Neste contexto, a Convenção Internacional Relativa à Eliminação de Todas as 

Formas de Discriminação Racial
67

 pode ser analisada como expressão dessa fase de 

especificação. O racismo encontra, pois, fundamentação para seu combate à medida que é 

uma violação de direitos ligados a determinados grupo e seus indivíduos formadores.  

Como instrumento global de proteção, este documento faz parte do sistema 
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especial de proteção dos direitos humanos, endereçado a sujeitos considerados em um 

plano concreto em complemento ao plano geral que contempla proteção aos sujeitos em 

um plano abstrato e genérico. As especificidades e particularidades são apontadas em 

categorias para se verificar a concretude pontuada de proteção, dada a verificação de 

determinado padrão de violação de direito. 

O contexto histórico da Convenção traz influências do holocoausto judeu, bem 

como a independência de países afro-asiáticos dos regimes neocolonialistas a que 

estavam subjugados. Justamente esse repúdio ao nazismo e o anticolonialismo dos anos 

30 e 40 do século XX marcaram as bases para uma discussão sobre o assunto e 

fundamentos para uma discussão mais aprofundada sobre a tutela específica quanto a essa 

violação de direitos humanos.  

Desde seu preâmbulo, esta Convenção vem reforçar o que anteriormente se 

reconhece na Declaração Universal dos Direitos Humanos em termos de igualdade e não 

distinção de raça ou cor
68

, condenando qualquer doutrina que defenda a superioridade em 

termos de diferença racial ou ideal racista.  

Neste diapasão, define juridicamente discriminação racial como: 

Artigo I 

1. Na presente Convenção, a expressão "discriminação racial" significa 

qualquer distinção, exclusão, restrição ou preferência fundadas na raça, 

cor, descendência ou origem nacional ou étnica que tenha por fim ou 

efeito anular ou comprometer o reconhecimento, o gozo ou o exercício, 

em igualdade de condições, dos direitos humanos e das liberdades 

fundamentais nos domínios político, econômico, social, cultural ou em 

qualquer outro domínio da vida pública. 

 

Neste sentido, aos Estados-partes da Convenção cabem obrigações frente ao 

compromisso de combater por meios hábeis a discriminação racial, que, nos termos deste 

documento, sempre irá restringir ou mesmo anular os direitos humanos e minar a 

igualdade de irrealização
69

. Esse combate se faria por políticas de eliminação da 

discriminação e promoção da igualdade. Condutas como segregação racial são 

condenadas pelos Estados-partes, bem como a propaganda de qualquer natureza 
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discriminatória inspiradas em doutrinas racistas, recomendando firmemente a punição da 

difusão de teorias que assim se orientem e de quem as conduz
70

. 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948, já trazia em seu bojo o 

reconhecimento de que o racismo é um grave, ao dispor que “(...) Todo ser humano tem 

capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nesta Declaração, sem 

distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, (...)”, de modo que foi o primeiro 

documento internacional a fazer esta menção. Seguiram-se a Convenção Internacional 

Relativa a Todas as Formas de Discriminação Racial, em 1965, e a Declaração sobre 

Raça e os Preconceitos Raciais, em 1978. 

Só há violação de direitos que estejam apreendidos pelo conjunto da sociedade 

como “Direitos”. Notando-se que o preconceito racial seja uma violação do direito, deve 

ser internalizado na lógica jurídica de direito violado, apresentando o seu valor jurídico, o 

bem jurídico afetado com as inúmeras possibilidades de manifestação do racismo e na 

mesma lógica jurídica, que malefícios na estrutura do individuo e da sociedade a violação 

desse bem jurídico provoca. 

Refletindo sobre a utilização do termo “racismo”, nas ciências sociais e na 

política, dizem-nos Michael Banton e Robert Miles:  

Até o final dos anos 1960, a maioria dos dicionários e livros escolares 

definiam como uma doutrina, dogma, ideologia, ou conjunto de crenças. 

O núcleo dessa doutrina era de que a raça determinava a cultura, e daí 

derivam as crenças na superioridade racial. Nos anos 1970, a palavra foi 

usada em sentido ampliado para incorporar práticas e atitudes, assim 

como crenças; nesse sentido, racismo denota todo o complexo de 

fatores que produzem discriminação racial e, algumas vezes, 

frouxamente, designa também aqueles que produzem desvantagens 

raciais.’ (BANTON & MILES in GUIMARÃES; 2004, p. 276).
71

 

 

Deste modo, legislações de várias nações modernas buscaram modificar suas 

concepções acerca da discriminação racial, anteriormente ligadas a ideias racistas, 
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principalmente pelo histórico do período de escravidão humana, do nazismo e do 

neocolonialismo, pois elas eram uma forma de manutenção desses sistemas, para coibir e, 

inclusive, para penalizar esse tipo de comportamento, ou seja, de condutas 

discriminatórias envolvendo certas pessoas. Diversos Estados têm proclamado em suas 

Cartas Magnas o objetivo de promover o bem de todos e ressalvar de qualquer 

discriminação odiosa, mediante consolidação de um princípio de igualdade sem distinção 

de qualquer natureza.  

 

2.2. Quadro interpretativo da proteção jurídica contra o racismo no Brasil 

 

Tratar sobre o processo de proteção e combate ao racismo no Brasil deriva de uma 

análise da fundamentação jurídica de tal processo, que envolve uma investigação 

histórica e legal do objeto jurídico protegido. Neste aspecto jurídico, pode-se apresentar 

um quadro interpretativo da estrutura jurídica de combate ao racismo. 

No Brasil, as leis e os códigos normativos destacam-se como as principais fontes 

jurídicas. A seguir, pelo grau de importância, vem a doutrina e interpretação das leis. 

Neste caso, surge à lume a dúvida de como incorporar a percepção de raça 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.  

Tais conflitos valorativos são objeto da atividade do intérprete do Direito, em 

especial da doutrina e dos órgãos aplicadores e administradores do Direito 

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

Neste contexto, considerando as relações raciais no Brasil, quanto ao racismo 

antinegro, devem ser repensadas a condição histórica dos negros e a prevalência dos 

princípios constitucionais e de outros instrumentos internacionais de proteção aos direitos 

humanos aos grupos vulneráveis neste processo de exegese. 

Numa breve síntese quanto à fundamentação e sistemática jurídica de combate ao 

racismo no Brasil, pode-se traçar um quadro interpretativo da estrutura jurídica atual de 

combate ao racismo.  
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Já no preâmbulo da Constituição Federal de 1988, consagram-se os valores 

supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos; o artigo 1º., III, 

afirma como um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito a dignidade da 

pessoa humana; o artigo 3º., IV, fixa como um dos objetivos fundamentais da República a 

promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade ou 

quaisquer outras formas de discriminação; de acordo com o artigo 4º., VII, concernente às 

relações internacionais, o Brasil repudiará ao terrorismo e ao racismo; o artigo 5º, X, 

assegura “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, 

assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua 

violação”; e o artigo 5º., § 2º., diz que: “os direitos e garantias expressos nesta 

Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, 

ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte”, neste 

aspecto, sendo este último importante elemento de “interação entre a ordem jurídica 

interna e a ordem jurídica internacional dos direitos humanos”.
72

 

Neste sentido, insere-se nesse quadro que se pretende interpretativo, a Convenção 

Internacional da ONU sobre Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial de 

1965, como parte integrante, nos termos de Bidart Campos
73

, do bloco de 

constitucionalidade. Estes são os elementos que constituem uma importante função na 

interpretação do artigo 20 da Lei nº. 7.716/89. Para além destes elementos norteadores, há 

o fundamento direto, a previsão constitucional para a supracitada Lei: o artigo 5º., XLII. 

O artigo 5º., XLII, da Constituição Federal é um importante indicativo da etapa de 

especificações dos Direitos Humanos no Brasil. Esta etapa de especificação, no 

ordenamento jurídico nacional, é inaugurada pela Constituição Federal de 1988, que traz 

dispositivos específicos dedicados à criança, ao idoso, aos índios, às mulheres, à 

população negra e às pessoas com deficiência física.  

O próprio conceito de democracia só encontra sentido no desejo da maioria com 

respeito aos direitos das minorias, na medida de suas necessidades e possibilidades da 

sociedade e do Estado. 

Quanto à interpretação, é importante dar um sentido abrangente do inciso em 

questão, dando ênfase ao significado da prática do racismo no Brasil ao longo de sua 
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história, bem como do fenômeno de viés mundial e nas Américas. 

Com relação à tutela penal, o artigo em questão tem caráter rigoroso, o que 

demonstra a importância dada ao tema pelo constituinte, prevendo: “a prática do racismo 

constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da 

lei”. Daí a Lei infraconstitucional nº. 7.716/89 que tipifica os crimes resultantes de 

preconceito de raça ou de cor. 

A respeito desse quadro interpretativo da estrutura jurídica de combate ao racismo 

no Brasil, assevera Piovesan
74

:  

(...) no que tange à discriminação racial, o aparato repressivo-punitivo, 

embora relevante e necessário, tem se mostrado insuficiente para 

enfrentar tal forma de discriminação. Até hoje, passados mais de dez 

anos de vigência da Lei (7.716/89), as condenações criminais por 

racismo não chegam a uma dezena no país. As indenizações por danos 

morais, na esfera cível, têm se mostrado uma via mais exitosa. Dois 

parecem ser os motivos: a) a reduzida sensibilidade dos operadores de 

Direito para responder aos casos e b) a insuficiência de limitar o 

enfrentamento da discriminação apenas à vertente repressiva. De um 

lado, faz-se necessário fomentar a capacitação jurídica para que os 

diversos atores jurídico-sociais possam, com maior eficácia, inclusive 

com a criação de serviços jurídicos especializados, responder a 

gravidade do racismo – que pode ser praticado por particular ou pessoa 

jurídica pública ou privada, mas não pode em hipótese alguma, contar 

com a complacência do Estado. E no mesmo sentido, cabe aprimorar e 

fortalecer o aparato repressivo (...). 

 

2.3. Os direitos fundamentais e a vedação ao racismo no Brasil 

 

O Direito é um importante instrumento regulador das relações ético-sociais, sendo 

os direitos fundamentais repletos de ideias políticas que axiologicamente se ligam aos 

conceitos de justiça, igualdade e cidadania, balizando as relações entre os membros de 

uma sociedade e os indivíduos nos Estados.  

Os direitos fundamentais, nos dizeres de Sarlet
75

, são os direitos humanos 

reconhecidos e positivados na esfera do direito constitucional positivo de determinado 

Estado. Canotilho
76

 insere: “direitos fundamentais são os direitos do homem, jurídico-
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institucionalmente garantidos e limitados espaço-temporalmente”.  

E com Peces-Barba
77

, pode-se definir os direitos fundamentais como: 

(...) faculdade que a norma atribui de proteção à pessoa no que se refere 

a sua vida, a sua liberdade, à igualdade, a sua participação política ou 

social, ou a qualquer outro aspecto fundamental que afete o seu 

desenvolvimento integral como pessoa, em uma comunidade de homens 

livres, exigindo o respeito dos demais homens, dos grupos sociais e do 

Estado, e com possibilidade de acionar o aparelho coativo de Estado em 

caso de infração. (Tradução livre do autor) 

 

Da lavra de Jose Afonso as Silva,
78

 

Direitos fundamentais do homem constituem a expressão mais 

adequada a este estudo, porque, além de referir-se a princípios que 

resumem a concepção do mundo e informam a ideologia política de 

cada ordenamento jurídico, é reservada para designar, em relação ao 

direito positivo, aquelas prerrogativas e instituições que ele concretiza 

em garantias de uma convivência digna, livre e igual de todas as 

pessoas. (...) No qualificativo fundamentais acha-se a indicação de que 

se trata de situações jurídicas sem as quais a pessoa humana não se 

realiza, não convive e, às vezes, nem mesmo sobrevive; fundamentais 

do homem no sentido de que a todos, por igual, devem ser, não apenas 

formalmente reconhecidos, mas concreta e materialmente efetivados. 

Do homem, não como macho da espécie, mas no sentido de pessoa 

humana. Direitos fundamentais do homem significam direitos 

fundamentais da pessoa humana ou direitos fundamentais. É com esse 

conteúdo que a expressão direitos fundamentais encabeça o Título II da 

Constituição, que se completa, como direitos fundamentais da pessoa 

humana, expressamente, no art. 17. 

 

Complementa Sarlet:
79

 

Direitos fundamentais são, portanto, todas aquelas posições jurídicas 

concernente às pessoas, que, do ponto de vista do direito constitucional 

positivo, foram, por seu conteúdo e importância (fundamentalidade em 

sentido material), integradas ao texto da Constituição e, portanto, 

retiradas da esfera de disponibilidade dos poderes constituídos 

(fundamentalidade formal), bem como as que, por seu conteúdo e 

significado, possam lhes ser equiparados, agregando-se à Constituição 

material, tendo, ou não, assento na Constituição formal. 
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Robert Alexy
80

 determina, embasado no positivismo, com relação às normas em 

termos de direitos fundamentais em uma concepção de norma prevista em critério formal, 

que são correspondentes a uma positivação estabelecida de forma prévia. Não quer dizer 

que este sistema seja uma formula fechada, porquanto existam normas de direito 

fundamental atribuídas. De modo que constata a existência de normas de direito 

fundamental diretamente estabelecidas pelo texto da Constituição, bem como aquelas que 

são atribuídas dessa normatividade
81

 (Ibidem, 73). 

Neste sentido, defende que existem normas organizadas numa fonte jurídica, 

tendo por fundamentos os meios e mecanismos pelos quais essas normas se firmam e se 

afirmam. Desta maneira, projetam-se por opção legislativa, em direitos fundamentais 

formais, ou se identificam como portadores de valores fundamentais, materialmente. 

Estas normas atribuídas recebem o tratamento material de direito fundamental por 

referência em seu teor às normas formais de direitos fundamentais, justamente por 

incremento interpretativo. 

Sarlet
82

 reflete de modo similar com a contribuição de que os direitos 

fundamentais como posições jurídicas que se referem a pessoas estão embasados em 

direitos positivados pela Constituição, como também de disposições normativas que pelo 

seu conteúdo e relevância equiparam-se àqueles.  

Em termos práticos, os dois autores concordam com a ideia de que os direitos 

fundamentais não são um rol taxativo, cujos confins estão previamente delimitados. 

Aceitam uma opção jurídico-politica em termos materiais. Nestes termos, Alexy
83

, 

apresenta como limite de materialidade de normas atribuídas sua relação com a norma 

positivada de mesmo gênero no ordenamento jurídico, respeitando uma coerência interna.  

Para Sarlet
84

, que admite uma materialidade de direitos fundamentais com 

fundamento externo ao conjunto normativo de direitos fundamentais positivados, os 

direitos fundamentais possuem um teor, um sentido material que por seu conteúdo e sua 

importância, mesmo fora do catálogo de direitos fundamentais, podem ser equiparados 

aos direitos formalmente fundamentais.  
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Deste modo, é o valor que defende que caracterizaria o limite de uma 

materialidade porquanto sua importância para dada sociedade, protegendo bens jurídicos 

relevantes, garantindo-os contra ameaças.  

Neste sentido, Jose Afonso da Silva esclarece que esses direitos fundamentais 

trazem ao homem uma essencialidade, sem ao qual a pessoa humana não sobreviveria, 

não se realizaria ou conviveria com os outros. Neste sentido, a formalização por meio de 

reconhecimento positivo ou material é o que concretiza essa constatação embasada no 

valor que carrega em si.
85

 Esses valores são verificados e reconhecidos, como a dignidade 

da pessoa humana, sendo o ponto de análise para a coerência entre os direitos 

fundamentais formais e os direitos fundamentais materiais.  

Verifica-se, portanto, que direitos fundamentais são aqueles direitos que estão 

inscritos no direito positivo dos Estados, em suas cartas constitucionais, considerando sua 

fundamentalidade formal, bem como outros direitos e princípios destes decorrentes que 

assumam uma ideia de fundamentalidade material. 

Considerando o quadro interpretativo de proteção jurídica contra o racismo no 

Brasil, pode-se reconhecer a fundamentalidade desses direitos no ordenamento jurídico 

pátrio. Neste contexto de direitos fundamentais, sua fundamentalidade pode ser verificada 

no tratamento específico que recebem tais direitos, seja com relação a sua 

aplicabilidade
86

, seja com relação a sua reforma
87

, bem como a sua repercussão sobre a 

estrutura do Estado e da Sociedade
88

. Neste aspecto, está inserida a proteção contra a 

discriminação racial.  

São objetivos fundamentais da República, dentre outros, a promoção do bem-estar 

de todos, sem qualquer distinção repulsiva
89

. A discriminação somente seria tolerada em 

termos de igualdade material, quando se sopesam valores a serem protegidos e 

equilibrados. Nos dizeres de Mello
90

, o princípio da igualdade admite discriminações 

apenas se guardarem a essência deste, com atos que legitimados possam suprir uma 

desigualdade existente. No refrão já muito citado: “A igualdade consiste tratar igualmente 
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os iguais e desigualmente os desiguais”. Difícil solução é propor os iguais e os desiguais. 

Além disso, as previsões de repressão aos crimes de racismo assumem o respeito à 

dignidade da pessoa humana à medida que afirma a igualdade de todos os homens em 

termos formais, afastando qualquer orientação que possa colidir ou violar esses direitos.  

A dignidade da pessoa humana, nos dizeres de Peces-Barba, assume conceituação 

de direitos fundamentais à medida que se assumem tais direitos como inerentes aos seres 

humanos, no sentido de que são reconhecidos nos planos constitucionais ou legais.  

Partindo desse pressuposto, temos que a dignidade da pessoa humana como 

direito fundamental previsto na Constituição Federal Brasileira, em seu artigo 1º, inciso 

III, como assevera José Afonso da Silva, "(...) é um valor supremo que atrai o conteúdo 

de todos os direitos fundamentais do homem, desde o direito à vida." Neste aspecto, a 

dignidade humana é não somente uma garantia de que a pessoa não será alvo de ofensas 

ou humilhações, como agrega a confirmação do compromisso com o desenvolvimento da 

personalidade dos indivíduos considerados.  

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

eficácia dos mesmos por todos os elementos da sociedade, conseqüentemente a 

efetividade da democracia e da igualdade.  

As décadas em que se acreditou que a democracia, lato sensu, poderia ser 

reduzida à convivência pacífica entre pessoas de diferentes cores, raças e credos, e que tal 

convivência poderia ser garantida pelas leis e pelos costumes, foram encerradas com os 

golpes de Estado de 1964 e 1968. A partir desse momento, a democracia racial já não 

serve nem mesmo como ideal ou inspiração: não por acaso, a luta contemporânea dos 

negros pelos direitos sociais inerentes à democracia brasileira passou a ter como mote a 

luta por cidadania e respeito aos direitos humanos.
91

 

Desta maneira, dimensionam-se as previsões de não discriminação racial como 

garantias desses direitos, enquanto expressa que o racismo é crime imprescritível e 

inafiançável, apenado com reclusão.  

Ante o exposto, é possível afirmar que, considerando o teor do inciso XLII do 

artigo 5º. da Constituição Federal Brasileira como especificação do princípio da 
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igualdade e da não discriminação, inserto na sistemática dos direitos fundamentais, entre 

os Direitos e Garantias Individuais, cujo escopo é assegurar a manutenção de sistema 

integrado de valores reconhecidos e positivados com o mister principal de dar uma 

estabilidade e permanência ao convívio em sociedade, busca-se reconhecer a 

fundamentalidade de se repudiar ao racismo, pois atenta contra o principio da igualdade e 

consequentemente ao valor-fonte da dignidade da pessoa humana. 

 



48 

 

 

CAPÍTULO III. INTERNET E RACISMO NOS MEIOS DE 

COMUNICAÇÃO ELETRÔNICOS 

 

3.1. Internet: a rede mundial de computadores e o Direito 

 

A rede de computadores inicialmente concebida no final da década de 1960 pelos 

norte-americanos para fins exclusivamente militares
92

, tornou-se hoje um dos mais 

modernos meios de comunicação, repercutindo em todo o mundo como ícone da mais 

moderna tecnologia da informação. A Internet surgiu por volta de 1969, chamada de 

Arpanet, com patrocínio do Departamento de Defesa Norte Americano - Defense 

Advanced Research Projects Agency (Darp). Seu principal escopo era uma rede de 

comunicação que possibilitasse o trabalho de projetos militares em toda a América, 

compartilhado por computadores e demais recursos. 

No Brasil, as redes de computadores se deram com ligações entre os 

computadores do Laboratório Nacional de Computação Científica (LNCC) e os 

computadores da University of Maryland, em 1988. Em seguida, a Universidade Federal 

do Rio de Janeiro (UFRJ) e a University of California at Los Angeles (Ucla) uniram-se 

em rede pesquisa no exterior, comunicando-se em pesquisas dessa rede. No mesmo ano, a 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp) com o Fermi National 

Laboratory (Fermilab) em Chicago, XXX dando início à rede internacional com a RNP – 

Rede Nacional de Pesquisa.  

Por meio da Internet, além de se comunicar, é possível realizar inúmeras tarefas 

com toda a comodidade que esta rede oferece, como transmissão de dados, sons e 

imagens em tempo real. As barreiras de tempo e espaço praticamente são transponíveis 

com a utilização deste formidável meio eletrônico. Fica evidente a influência desta rede 

mundial de computadores ao se observarem as transformações surgidas pela sua expansão 

e crescente uso para os mais variados fins.  

Tal fenômeno se deve à rapidez, à agilidade e à facilidade de condições em que os 

indivíduos podem interagir, independentemente de onde estejam situados. Utilizando-se 
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de computadores ligados em rede, através de modernas tecnologias de informática e de 

telecomunicação, é possível a comunicação de diversos indivíduos em tempo real, 

simultaneamente. 

Trata-se de uma rede de sistemas de computadores ligada por fios, cabos de fibra 

ótica e ondas de rádio, não regulamentada em âmbito mundial, que permite a 

comunicação entre os sujeitos. Não pertence a nenhum país em si, mas está presente em 

toda e qualquer localidade acessível pelos meios de conexão. Os programas de web 

browser permitem que os usuários naveguem em conteúdo gráfico, gerado pela 

linguagem informática no ambiente da WWW. Desde modo, podem ver, ouvir e interagir 

com a informação, onde estiverem, segundo um endereço eletrônico de páginas 

hospedadas em um servidor.  

Essa rede funciona sobre uma estrutura tecnológica de protocolos: Protocolo de 

Controle de Transmissão (TCP) e Protocolo Internet (IP). A Teia Global – WWW – 

trouxe grande popularidade: a Internet, formada por um complexo de documentos em 

hipertextos coligados, que forma um banco de dados de informações digitais com textos e 

imagens, administrado por tecnologias da informação e acedidos por programas de 

computadores: os navegadores browsers. As conexões têm uma denominação: URL, 

singular e diferenciada, que permitem ao navegador localizar a informação no banco de 

dados formado em WWW ou outros servidores. Entre o navegador e o servidor Web 

traça-se um protocolo de transferência de hipertextos, chamado de http (Hiper Text 

Transfer Protocol).  

Com ampla exploração, a internet tem sido utilizada como meio de comunicação, 

seja em termos econômicos, como publicidade e comércio eletrônico, seja para troca de 

correspondências, como o uso do email, seja para divulgar informações de toda ordem. 

Toda essa forma de comunicação se dá com extrema rapidez e em tempo real.  

É possível verificar-se a repercussão desse meio de comunicação no meio jurídico 

analisando, em analogia, seu uso a outros meios de comunicação, como telefone, fax, 

correspondências por carta, por exemplo. Quanto à repercussão deste fenômeno no 

mundo jurídico, o que constantemente vem sendo discutido pelos juristas pátrios envolve, 

principalmente, os seguintes temas: os direitos do indivíduo à privacidade; à propriedade 

industrial e intelectual; à área tributária; à validade de atos jurídicos; e aos crimes 
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eletrônicos.
93

 

Desta mesma opinião, Ricardo Luis Lorenzetti:
94

 

O surgimento da era digital tem suscitado a necessidade de repensar 

importantes aspectos relativos à organização social, à democracia, à 

tecnologia, privacidade, à liberdade e observa-se que muitos enfoques 

não apresentam a sofisticação teórica que semelhantes problemas 

requerem; esterilizam-se obnubilados pela retórica, pela ideologia e pela 

ingenuidade. 

 

Neste caso, analisando a legislação vigente, é possível subsumir diversas condutas 

a normatização existente. Contudo, há peculiaridades desse meio eletrônico que 

interferem na aplicação das normas, como por exemplo, a localização do agente em casos 

de crimes eletrônicos, ou fornecedor de determinado produto adquirido por meio de 

“b2c”. 

Com a internet popularizando-se cada vez mais, seu uso é disseminado e 

estimulado, inclusive por políticas públicas de inclusão digital. O acesso à grande rede, 

atualmente, não se dá apenas com a utilização de computadores de mesa ou portáteis, 

nem apenas com conexões a cabo ou linhas telefônicas. Hoje é possível o acesso à 

internet com uso dos celulares, ipads, dentre outros equipamentos que acedem à rede com 

tecnologia wireless, de tal modo que as pessoas conectam-se à internet não apenas de 

casa ou locais fixos, mas em diversos locais e até em deslocamento físico. 

Tantas pessoas utilizando essa rede, para os mais variados fins, nem sempre se 

constata o fim benéfico deste uso para a sociedade, como em casos de delitos praticados 

com a utilização desta rede. 

 Condutas lesivas a bens jurídicos amplamente protegidos no mundo todo, como a 

dignidade da pessoa humana, a infância e a juventude, o patrimônio, a privacidade, a 

honra, dentre outros, são frequentemente violados com a utilização desse meio eletrônico. 

Muitos destes agentes praticam estas condutas utilizando-se do meio justamente pelas 

suas peculiaridades em termos de tecnologia, que possui linguagem e terminologias 

próprias, bem como em termos fáticos, como o anonimato e a distância entre os usuários. 

A ideia de uma regulamentação do meio eletrônico da internet tem suscitado 
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grandes debates em apoio ou contra essa interferência. Em grande parte, a defesa se pauta 

na liberdade de expressão, pois o mecanismo de fato permite que todos com acesso à rede 

e detentores do equipamento necessário possam utilizar-se da linguagem para se 

comunicar com outras pessoas. Essa comunicação tem as vantagens de ser informal, 

difusa e livre. No entanto, a liberdade de expressão deixa de ser um direito executável 

quando colide com outras figuras jurídicas, com outros direitos ou mesmo incorrendo em 

crimes. 

Desta monta, é possível verificar, em termos dos direitos humanos, que a internet 

pode corroborar para violações que atentem contra a dignidade da pessoa humana. Neste 

sentido, alguns países têm se esforçado no sentido de coibir essas práticas, 

regulamentando em seus territórios o uso da internet.  

Sobre a regulamentação do ambiente da internet, duas proposições se fazem 

necessária em termos de regulamentação: quais os limites devem ser impostos à internet e 

os limites legislativos que se podem firmar. Neste último aspecto, verificam-se os limites 

interno e externo.  

Em termos internos, é possível verificar o esforço de muitos países em organizar o 

uso da internet e obstar determinadas condutas, por meio de regulamentação específica. 

Esse poder se assemelha ao que já se propôs em termos de regulamentação da TV, rádio e 

telefone, por exemplo.  

Num plano externo, o que se pode propor é algo da inteligência do direito 

internacional público, como convenções e tratados multilaterais, buscando-se contornar 

as dificuldades que a estrutura internacional tem para lidar com o que envolve os efeitos 

extraterritoriais das leis internas dos Estados. Neste sentido, somente uma 

regulamentação oriunda de um esforço mútuo, conjunto e mundial, poderia alcançar essa 

magnitude. 

Quanto aos limites da internet, é preciso verificar os efeitos que ela rebate sobre a 

sociedade, buscando sempre proteger bens jurídicos e materialmente legítimos. Com 

fulcro nos direitos humanos, é possível se verificar uma diretriz de limitação quando 

oferecer algum risco ao principio da dignidade da pessoa humana e suas correntes. 

Partindo desse pressuposto limitativo, é possível verificar uma série de ações que 

violam o direito fundamental de dignidade da pessoa humana, ou mesmo do garantidor 
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desses direitos, o próprio Estado de Direito. Neste ínterim, a ocorrência de crimes contra 

o patrimônio, de crimes contra a honra, de crimes contra os costumes, de crimes de 

racismo, dentre outros que atingem bens juridicamente protegidos sob o pálio de direitos 

humanos, seriam obviamente limitações ao uso da internet. A ocorrência geraria punição 

nos moldes da lei, atribuindo responsabilidades aos agentes ou aos servidores, como 

prestadores de serviço.  

 

3.2. Sociedade da informação e seus riscos 

 

Com o advento das tecnologias da informação aliada à rede mundial de 

computadores (Internet), pode-se dizer que se vive a “sociedade da informação”.
95

 

Neste contexto, surgem novas necessidades na seara jurídica que se fazem 

presentes no plano das questões jurídicas de relevante repercussão no mundo prático. A 

proteção aos direitos humanos quanto aos riscos gerados por essa sociedade globalmente 

informatizada é uma dessas difíceis questões a se deslindar, principalmente com relação 

às violações de direitos, como é o caso do racismo na internet. 

O homem é um ser social por natureza, naturalmente político, vivendo em 

sociedade, que decorre de uma convivência como necessária à própria existência de cada 

membro do grupo social, onde cada qual assume um papel social.  

Assim, a sociedade é fruto de uma necessidade e também da vontade associativa 

dos indivíduos, logo, entendendo-se como um contratualismo racional. Dessa associação 

consensual orientada por uma sociedade política organizada para finalidades específicas 

temos o estabelecimento do Estado.  

Cada Estado aparece como uma unidade composta de quatro elementos: povo, 

território, poder soberano e finalidade. Mas o mundo social é fenômeno coletivo, global, 

múltiplo e interdependente. Esta concepção de universalidade do gênero humano sempre 

fora presente e portanto de qualquer dos seus sujeitos. Cada um dos indivíduos que 

compõe os Estados é considerado em si mesmo por sua dignidade humana.  

As sociedades se transformaram ao longo dos tempos, sendo verificadas várias 
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modalidades de formação social. Dentre as sociedades existentes em todo o mundo, a 

sociedade ocidental demonstrou relativo destaque por suas conquistas em diversos 

campos de domínio da natureza. Esta constatação não determina reconhecer como 

modelo para todos os sistemas de organização social, apenas que sua influência é patente. 

Verifica-se com rigor que a conceituação de sociedade é antes de tudo um termo coletivo, 

que abrange todos os grupos sociais de forma plural. 

A relativa importância das sociedades ocidentais em termos de verificação da 

sociedade da informação que se pretende investigar e delinear nesse estudo dá-se pelo seu 

papel difusor das ciências que possibilitaram o incremento tecnológico de lidar com a 

informação no sentido de interagir em uma grande sociedade utente da internet como 

recurso. 

Em uma breve verificação do processo histórico, pode-se constatar que o 

desenvolvimento dos modelos de sociedades ao longo do tempo tem sido marcado de 

forma determinante pelos meios tecnológicos empregados no domínio da natureza. As 

invenções humanas em termos tecnológicos levaram a um progressivo desenvolvimento 

mental e consequentemente, social. O fogo, a escrita, a roda, os combustíveis, a internet 

são elementos orientados em diferentes momentos históricos e evolutivos, que trouxeram 

ao homem modificações em suas estruturas sociais. 

Grande parte do que o homem é em termos sociais, deve-se à linguagem e sua 

capacidade de comunicação. A informação assume importância vital em diversos 

aspectos da vida social. É como seus membros organizam-se e difundem os 

acontecimentos e saberes relevantes ao grupo. A informação aliada aos meios de 

comunicação levou as sociedades contemporâneas à chamada sociedade da informação.  

Nessa sociedade, a tecnologia da informação assume fundamental papel no 

desenvolvimento social, visto que é geradora de conhecimentos e transmissora de 

informações pelos meios de comunicação, que implicam em desenvolvimento social, 

econômico e político.  

O fenômeno moderno da globalização não seria tão factível sem os recursos 

tecnológicos da informação aliados aos transportes mais ágeis. Esta unidade de 

momentos e espaço em tempo real é um dos grandes diferenciais do período atual: uma 

interligação entre os sujeitos em uma grande sociedade global. 
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Ao se verificar na sociedade atual a confirmação de uma sociedade da informação, 

é possível conceber uma aproximação dos sujeitos em torno da ideia de cidadão do 

mundo, reflexo da globalização em termos de economia e do afrouxamento da ideia de 

Estado em termos de fronteiras fixas e determinadas. Há uma idéia de mundo global, sem 

fronteiras, todos interligados.  

Essa euforia se denota muito com o afã neoliberal que levou o mundo a conceber 

de bom grado a ideia de mundialização da economia e, por conseguinte da cultura, com 

reflexo nos direitos inclusive.  

Ao Brasil, como em demais países periféricos da economia, esse afã chegou como 

em círculos concêntricos de um lago ferido por uma pedra depois do seu epicentro já, 

inclusive, nem vibrar mais com a mesma intensidade.  

Percebem-se, recentemente, nesses centros de emanação, certos indícios de 

reações adversas ao intenso relacionamento globalizante, inclusive com surtos de 

nacionalismo xenófobos, de novos incrementos de renovação das fronteiras, com 

protecionismos culturais e econômicos.  

Como o fenômeno ricocheteia pela grande rede dos sujeitos interligados, não se 

pode olvidar que possam repercutir em larga escala nos pontos periféricos já não tão 

distantes, visto que a imediatice da informação permite essa rápida comunicação e 

difusão das informações.  

Contudo, mesmo que tardiamente observada em diversos pontos do globo, essa 

aldeia global está comprometida com o novo compromisso de direitos humanos e sua 

universalidade de concepção da dignidade da pessoa humana, do homem em si mesmo 

considerado, numa nova gramática das relações sociais e jurídicas.  

Nesse contexto, é preciso afirmar esse compromisso a cada deslize, a cada 

violação aos princípios que defendem a liberdade, a igualdade e a fraternidade entre os 

homens, sendo combatida qualquer forma iníqua de discriminação, de desarmonia ou de 

atentado as liberdades. 

Se por um lado pode-se usar da informação nessa sociedade, utilizando-se dos 

modernos recursos tecnológicos em prol da defesa da igualdade e da dignidade da pessoa 

humana contra violações aos direitos humanos, é possível afirmar que as formas de 

discriminação também evoluíram e se utilizam dos mesmos meios modernos de 
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tecnologia da informação para se difundir o racismo em todas as suas vertentes.  

A linguagem não é utilizada com únicos fim de transmitir informações, como 

também serve-se da função de comunicar ao ouvinte a posição que o falante ocupa, ou 

supõe que ocupe na sociedade em que vive. Nos dizeres de Bourdieu (1982), o sujeito 

fala para que o ouçam, para que o respeitem ou para influenciar aqueles que têm a acesso 

a seus atos linguísticos. 

Neste sentido, identificando o discurso como a pratica da linguagem
96

, cuja 

manifestação do pensamento não deve ser compreendida única e exclusivamente no plano 

individual, pois embora exista uma autonomia considerável em relação às formações 

sociais dos enunciantes, guarda-se muita relação com determinações ideológicas: 

O discurso simula ser individual, porque aquilo que em si, não tem 

sentido, o plano da opressão, é o campo da organização individual, é o 

plano da manifestação pessoal. No entanto, deve-se ressaltar que essa 

individualização é objetivada, uma vez que é formada por meios de 

operações modelizantes de aprendizagem, que incluem a formação 

lingüística, retórica e de procedimentos de formas de elocução. Formas 

de dizer o discurso são aprendidas e estão de acordo com as tradições 

culturais de uma sociedade.
97

 

 

O discurso tem sua gênese no seio das relações sociais, produzindo sentidos, 

fazendo existir aquilo que enuncia (BOURDIEU: 1982). Discurso, nestes termos, é 

determinado objeto de conhecimento que é estruturado a partir de bens culturais 

empíricos ou não, de textos verbais, orais ou escritos, bem como outros meios, outras 

semióticas.  

Para Foucault, em A Ordem do Discurso:  

Em toda a sociedade a produção do discurso é ao mesmo tempo 

controlada, selecionada, organizada e redistribuída por certo número de 

procedimentos que tem por função conjurar seus poderes e perigos, 

dominar seu acontecimento aleatório, esquivar sua pesada e terrível 

materialidade.
98

 

 

Ao se perceber que a internet é um dos modernos meios de comunicação dessa 

globalização que leva à informação e conecta as pessoas nessa sociedade mundial, um 
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meio tão eficaz nesse mister que serve de difusão cultural a meios de denúncia, também 

se observa a sua eficácia à esperneante ideia de contrariedade dos primados 

universalizantes do conceito de igualdade de todos os homens, com formas de 

discriminação constante, muitas vezes com discursos racistas.  

Caracteriza-se assim um golpe violento a toda estrutura de proteção da dignidade 

da pessoa humana. É preciso desde logo verificar a periculosidade do uso desse meio na 

difusão de ideais de diferenciação prejudiciais a todo esforço de se promover a igualdade 

e o desenvolvimento dos direitos humanos nessa sociedade interligada, lincada a uma 

rede mundial.  

O flanco vulnerável hoje apontado nos direitos humanos é justamente a sua 

aplicabilidade. Sua efetividade é assunto tão polêmico que gera desconfianças em muitos 

sujeitos quanto aos seus resultados, motivo de críticas e várias especulações quanto aos 

reais objetivos que se pretendem ao defender tal bandeira. 

Nesse contexto, verifica-se o tema da sociedade de risco, que ganha sentido para a 

sociedade da informação pela possibilidade de difusão de riscos pelos modernos meios de 

comunicação, em massa e individuais, por meios oficiais ou informais, compartilhando 

perigos e danos na mesma intensidade e velocidade em que foram gerados em 

determinados polos.  

Essa ampliação dos riscos pode gerar uma nova confecção da ordem mundial pelo 

conjunto dos riscos que afetam aspectos sociais, econômicos e geográficos em larga 

escala, tanto quanto possa chegar por meio informático.  

De autoria de Ulrich Beck, o conceito de sociedade de risco leva em consideração 

o que pode ser apresentado de risco geral a todos os sujeitos atrelado a uma cadeia de 

consumo de produtos industrializados. É nesse contexto pós-revolução industrial e da 

revolução tecnológica decorrente que o pensador alemão debruça-se sobre o tema do 

compartilhamento dos riscos entre os sujeitos dessa nova sociedade globalizada. 

Os efeitos dos riscos gerados levam a uma investigação sobre os conceitos de 

sociedade de risco e globalização, visto que afetam aos sujeitos de forma individual ou 

coletiva, gerando danos como desemprego, pobreza, nacionalismo, xenofobismo, 

racismo, fundamentalismo, entre outros eventos, sobre a democracia, a economia e a 

sociedade. Uma das principais colaborações desse autor em sua conceituação de 



57 

 

 

sociedade de risco deve-se a como a precariedade de fiscalização e ausência de controle 

estatal de certas coligações pode ampliar os riscos a que estão sujeitos. 

Globalização, nos dizeres de Silva Sanches, pode ser compreendida como uma das 

características intrínsecas às sociedades ulteriores à revolução industrial, surgindo como 

fenômeno econômico que assume a necessidade de ampliação dos mercados, eliminado 

restrições à liberdade econômica e de acesso a esses mercados consumidores. 

Como sua expansão utiliza-se de diversos mecanismos tecnológicos, esses 

incrementos são utilizados para otimizar seus intentos de integração. Desta interação 

surgem consequências não previstas que podem gerar danos a toda a sociedade em larga 

escala. Como não se pode mensurar de forma prévia essas consequências, e tendo em 

vista a amplitude que possa alcançar, é possível se identificar uma sociedade de risco. Os 

mesmos mecanismos utilizados para uma integração otimizada podem ser manipulados 

para finalidades lesivas. 

Deste modo, podem-se verificar os riscos da globalização com relação à 

informática como uma das suas ferramentas mais importantes. A sociedade da 

informação está sujeita a riscos que são potencializados pela rapidez da interação entre os 

sujeitos numa escala global. Neste ponto, podem ser verificadas as condutas delituosas 

que são praticadas com uso da internet e que corroboram para a violação dos direitos, 

dentre eles, os direitos humanos e a própria ideia de dignidade da pessoa humana.  

Dworkin, quanto ao equívoco do liberalismo em pressupor respostas automáticas 

quanto às opiniões das pessoas sobre o tipo de vida que desejam viver, discorre que em 

verdade as pessoas optam segundo as condições do meio econômico e social em que 

vivem.  

Deste modo, pode-se inferir que a visão do sujeito no mundo globalizado é uma 

imagem do que ele tem possibilidade de aceder pelas informações que lhe chegam, de 

modo que posso conhecer sua realidade concreta e outras realidades virtuais.  

Desta consciência, ele retira fundamentos às suas respostas quanto ao tipo de vida 

que pretende viver. Esta possibilidade é de grande valia para se reivindicar e protestar 

melhores qualidades de vida, e nesse ponto a globalização é muito benéfica. Há, no 

entanto, um lado nocivo de globalização, como o desvirtuamento de valores benéficos 

numa dada sociedade. 
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3.3. Internet e criminalidade eletrônica 

 

A criminalidade relacionada com a Internet, assim como qualquer outro crime, 

deve ser relatada a aplicação da lei. Neste sentido, o crime é uma conduta definida de 

forma prévia, anti-jurídica e culpável, seguindo os princípios fundamentais do direito 

penal. Pode-se compreender crime em três sentidos: formal, material e analítico.
99

 

Em sentido formal, crime é o que a lei determina como tal. E por incorrer esta 

previsão em lei de uma intervenção estatal na vida dos cidadãos, acarretando efeitos 

jurídico-penais, o sentido material embasa-se justamente em motivos especialmente 

lesivos aos bens jurídicos, tendo como critério condutas intoleráveis ao convívio social, 

de modo que a prevenção e repressão não seriam tão eficientes por outros meios de 

controle social. 

Por derradeiro, em termos analíticos, o crime é definido por seus elementos 

formadores: a tipicidade e a anti-juridicidade do fato, e a culpabilidade do agente.  

Em termos de crime eletrônico, compreende-se a conduta típica praticada 

utilizando-se dos meios eletrônicos para sua ocorrência. Esses meios são comumente a 

internet, os computadores e afins. Neste sentido, as condutas que foram previstas como 

crime, quando praticadas utilizando-se dos meios tecnológicos da internet, seriam 

tratados como crimes eletrônicos ou cybercrimes.
100

 

Essa conceituação é bem genérica, posto que há divergências doutrinarias e 

generalizando é possível alcançar a todas de modo uníssono. À guisa de exemplificação, 

porque será retomado mais adiante como argumento de tipificação de conduta realizada 

com uso da tecnologia da informação, temos que em doutrina pátria, os crimes ligados à 

informática são classificados em puro (ou próprios) e impuros (ou impróprios). Estes são 

crimes que usam do meio eletrônico para alcançar fim naturalístico, com bem jurídico 

diverso da informática. Aqueles se referem aos delitos que se dirigem ao meio 

informático de modo direto, ou seja, afetam bem jurídico ligado a sistema informático 

(dados, programas, recursos materiais informáticos etc), usando do próprio sistema 
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informático e seus periféricos.  

Pelo conceito formal de crimes, cuja fonte é a lei, as condutas delituosas são assim 

definidas de acordo com os vários ordenamentos jurídicos internos, vigentes em diversas 

partes do mundo. Neste aspecto, ressalta-se a questão da territorialidade e competência, 

fatores que consistem ser uma conduta típica em dado país, enquanto em outro, não.  

Com relação ao ineditismo da conduta, há delitos que necessariamente precisam 

do meio digital para se concretizarem, e outras que afetam o próprio meio de 

comunicação, os dados ou sua transmissão pelos meios informáticos.
101

 

Dentre as peculiaridades do meio digital da internet, alguns elementos marcantes 

devem ser destacados: o anonimato, a instantaneidade, os riscos e a materialidade do 

crime.  

No primeiro caso, não é preciso uma identidade real para se fazer presente na 

internet, de modo que facilmente pode o usuário manter-se em sigilo. Quanto à 

instantaneidade, compreende a rapidez e fugacidade nos contatos e dos dados. Os riscos 

na internet são maiores, pois podem atingir inúmeras pessoas e atÉ direitos difusos. A 

materialidade dos crimes é comprometida com a relativa facilidade de eliminação dos 

vestígios e traços dos delitos. Aliado a esses fatores, há, ainda, conflitos de princípios 

fundamentais como privacidade ou liberdade de expressão, colidindo com outros 

interesses jurídicos envolvidos.  

A repercussão de crimes nesses termos tem preocupado muitos Estados/Nações
102

 

que passaram a tutelar determinadas condutas de modo específico e reconhecer esta 

criminalidade no meio eletrônico como algo a ser tratado com certa prioridade
103

 pelos 

Estados em conjunto, principalmente com relação aos efeitos transnacionais desses 

delitos.  

A discussão quanto a uma tutela especifica ou não divide a doutrina em termos de 

uma melhor proteção dos bens jurídicos envolvidos. De um lado percebe-se que para 

novas formas de lesão, faz-se necessário novo tratamento, considerando, obviamente, os 

cautelosos motivos para uma ultima ratio penal. Quanto a esse aspecto, a amplitude da 
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lesão bem como a propriedade imaterial existente apenas no mundo digital, dentre outros 

motivos, justificariam um tratamento específico.  

Por outro lado, há aqueles que defendem e asseguram que não se fazem 

necessários novos empreendimentos legais exclusivos pois não há nenhum ineditismo 

com o uso do meio, e sim aplicação de novos meios para se lesar os mesmo bens já 

protegidos.  

No sentido de novas fórmulas jurídicas pelo Estado, enseja Ferreira
104

, que:  

A informatização crescente das várias atividades desenvolvidas 

individual ou coletivamente na sociedade veio colocar novos 

instrumentos nas mãos dos criminosos, cujo alcance ainda não foi 

corretamente avaliado, pois surgem a cada dia novas modalidades de 

lesões aos mais variados bens e interesses que incumbe ao Estado 

tutelar, propiciando a formação de uma criminalidade específica da 

informática, cuja tendência é aumentar quantitativamente e, 

qualitativamente, aperfeiçoar os seus métodos de execução.(...) É o 

Direito Penal da Informática ramo de direito público, voltado para a 

proteção de bens jurídicos computacionais inseridos em bancos de 

dados, em redes de computadores, ou em máquinas isoladas, incluindo a 

tutela penal do software, da liberdade individual, da ordem econômica, 

do patrimônio, do direito de autor, da propriedade industrial, etc. 

 

Em sentido divergente, posiciona-se Greco Filho
105

 do seguinte modo:  

Não existe a menor razão para bajular os meios eletrônicos, atribuindo-

lhes o poder de ter criado uma realidade diferente. Não são realidades 

virtuais o cinema, a televisão e o milenar teatro? E a música? Trata-se 

de pura e vã exibição de vaidade dos que têm interesse em promover a 

‘grande rede’. A Internet não passa de mais uma pequena faceta da 

criatividade do espírito humano e como tal deve ser tratada pelo Direito, 

especialmente o Penal. Evoluir, sim, mas sem querer “correr atrás”, sem 

se precipitar e, desde logo, afastando a errônea idéia de que a ordem 

jurídica desconhece ou não está apta a disciplinar o novo aspecto da 

realidade. E pode fazê-lo no maior número de aspectos, 

independentemente de qualquer modificação. (...) o Direito Penal, em 

geral, está perfeitamente aparelhado na missão de coibir condutas 

lesivas, seja, ou não, o instrumento utilizado a informática ou a Internet 

ou a “peixeira”. Querer definir crimes específicos para essas situações é 

erro grave e perigoso de política penal. Insistindo, ainda 

exemplificativamente, se quer discutir a proteção à intimidade, não se 

deve fazê-lo especificamente para a Internet, porque a proteção, se for o 

caso, deve ser genérica, porque tanto a intimidade pode ser invadida na 

utilização da rede quanto por uma gravação ambiental ou pelos 
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paparazzi. (...) Tanto é desolador o hacker que consegue acesso a banco 

de dados sem autorização quanto o que dele tira uma cópia sem 

qualquer utilização de meio informatizado. simplesmente subtraindo 

disquetes. Igualmente, não pode deixar de ser considerado violador 

aquele que subtrai (ou simplesmente tem acesso não autorizado) a 

minha caderneta de telefones (que também é um banco de dados) ou 

minha agenda eletrônica. 

 

Nesta seara é preciso verificar a exata dimensão dos efeitos da lesão causada, do 

prejuízo à sociedade, da ineficácia dos demais meios de resolução dos conflitos sociais 

por outros meios também dirigidos pelo Estado, sendo o direito penal, a extrema ratio da 

ultima ratio. 

Considerando os crimes eletrônicos como delitos que já se encontram previstos 

em legislação penal, a internet serviria apenas de um meio facilitador, seja pelo 

anonimato, seja pela instantaneidade do meio digital. Neste diapasão, é preciso ressaltar 

os cuidados de interpretação, para que não se incrimine conduta que a norma não 

incriminou, aplicando-se uma analogia perigosa e defesa. Neste sentido, não basta a lesão 

ao bem jurídico protegido, mas a ocorrência do mecanismo de ação previsto no preceito, 

deve ser observado sob tipicidade cerrada. 

No caso de subtração de banco de dados de uma empresa, que está em formato de 

arquivo digital, em que o agente deixa o arquivo original, sem deletá-lo ou destruí-lo, 

portanto mantendo a disponibilidade do bem ao seu proprietário, é complexo afirmar 

haveria a subsunção ao tipo previsto no artigo 155 do Código Penal Brasileiro. 

Noutro sentido, verificando o crime disposto no antigo artigo 241, do Estatuto da 

Criança e do Adolescente, consoante à conduta de pornografia infantil, crime ligado à 

pedofilia, uma das parafilias mais disposta com o uso da internet, há caso de verificação 

da tipicidade, em termos de subsunção da conduta a elementar. Rezava o artigo, em 

núcleo do tipo, o verbo “publicar”, que corresponde, segundo entendimento 

jurisprudencial
106

 e doutrinário, à utilização de meio hábil a viabilizar a divulgação de 

imagens ao público em geral. Desta feita, a internet é meio hábil, portanto subsumível. 

Quanto ao artigo 171, Código Penal, que tipifica o estelionato percebe-se situação 

similar de adequação do meio a realização da conduta, de modo que previsto como esta 

não oferece nenhum conflito em sua interpretação.  
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O mesmo não ocorre com determinadas condutas, que não podem ser verificadas 

por analogia, ou mesmo sequer existem situações análogas. Tratam-se, pois de situações 

não só atípicas como exclusivas do meio eletrônico, inéditas, oriundas desse meio. São os 

casos de atuação dos hackers e crakers, invasão de bancos de dados, difusão de vírus, e 

malware, dentre outras ações que geram prejuízos, causam danos a bens jurídicos, porém 

não pertencem à estrutura do direito penal, pois não se caracterizam como nenhum tipo 

previsto.  

Em ordenamento jurídico brasileiro, há dispositivos que tutelam questões ligadas 

a uma criminalidade eletrônica de modo exclusivo com algumas legislações que versam 

sobre informática e tecnologias da informação. É o caso da Lei 9.609, de fevereiro de 

1998, com vistas à proteção dos direitos ligados à propriedade intelectual de softwares e 

seu comércio; ou da Lei 9.296/96, que pune crimes relacionados à interceptação não 

autorizada de comunicação informática ou telemática.  

Além disso, várias disposições do código penal em vigor podem ser aplicadas em 

proteção aos bens jurídicos relacionados às pessoas e ao patrimônio.  

Embora haja previsões específicas para crimes de informática, não quer dizer que 

somente a previsão específica seria aproveitável a uma proteção nesse ambiente. Nota-se 

que a interpretação da mais douta jurisprudência tem reconhecido que se aplica o Direito 

ao ambiente da Internet naquilo que for plenamente possível, haja vista os contratos e 

formas de comércio eletrônico, que em quase tudo se assimila ao meio concreto de 

negocio mercantil.  

Quanto ao direito penal, este requer maior rigor na verificação da tipicidade, sob 

risco de se conduzir errônea subsunção de condutas a tipos que não as correspondem. 

 

3.4. Crimes eletrônicos e racismo 

 

Neste contexto de sociedade da informação, onde os riscos podem ser ampliados 

em termos de efeitos transfronteiriços e analisando o papel que a internet desempenha 

nesta sociedade, considerando que existe nesta rede mundial de computadores uma 

criminalidade tão intensa quanto há sua utilização benéfica, é possível afirmar que a 

informática, se utilizada como recurso de linguagem para se proliferar ideias de racismo e 
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suas correntes, pode por em risco toda a construção histórica acerca da igualdade dos 

sujeitos em termos de direitos humanos. 

As novas formas de manifestação de racismo podem ser verificas tanto pelo teor 

das doutrinas, quanto ao modo de manifestar essa doutrina. Neste último aspecto, é um 

meio novel utilizar da internet para difundir, praticar, incitar e induzir à discriminação de 

fundo racista.  

Analisando as peculiaridades supracitadas, relativas ao anonimato e a 

instantaneidade geradas pelo meio, aplicadas à verificação dos crimes, em termos de 

materialidade e indícios de autoria, faz-se necessária a apuração de aspectos processuais 

dos crimes eletrônicos.  

Como crime eletrônico de racismo, entende-se a conduta típica fundamentada em 

critérios racistas quando praticada por meio da rede de computadores, assim verificável 

pelas normas ou termos práticos. Neste sentido, significa que se utiliza dos meios 

informáticos das redes para se praticar a conduta delituosa de discriminação ou 

preconceito racial. Seguindo o conceito de crime anteriormente apresentado, é preciso 

verificar a reserva legal e a anterioridade da lei penal que tipifiquem ao crime de racismo. 

O crime eletrônico é uma realidade, e seus efeitos tem demonstrado que o esforço 

mutuo deve ser a resposta aos riscos que pode causar a sociedade. Em termos de 

legislação sobre o tema, o Conselho da Europa mostrou-se inovador nesse aspecto ao 

elaborar com o auxílio dos países-partes e dos países observadores, o primeiro tratado 

internacional sobre o tema: a Convenção de Cibercrimes
107

. 

Em países que tipificam a conduta de racismo como crime, sendo passível à 

punição desta conduta quando praticada pela internet, podem ser mencionados a França e 

Portugal
108

, cujo tratamento legislativo se assemelha ao texto da lei brasileira que se 

aplica a este delito quando praticado pelos meios de comunicação ou qualquer forma de 

publicação
109

.  

Em termos de crimes eletrônicos, a primeira constatação se deve a elementos que 

compõem o crime. O primeiro elemento refere-se à legalidade, que versará sobre a 
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conduta típica e anti-jurídica. Somente com estes elementos é possível se verificar a 

culpabilidade de alguém, e, em decorrência da reunião desses três elementos, poder puni-

lo. Obviamente que é preciso reconhecer a jurisdição e a competência para se apurar a 

responsabilidade penal e poder aplicar a pena.  

Neste aspecto, torna-se mais complexo o crime eletrônico, haja vista a sua 

possível transnacionalidade em termo de conduta e resultado, como critérios de fixação 

da lei penal no espaço. Deste modo, é reinante o princípio da territorialidade. Destaca-se 

deste principio que cada país aplica a lei relativa aos fatos acometidos em seu território. 

Seguindo-se as diversas teorias de lugar do crime, é possível definir qual a lei penal 

aplicável, conforme critérios de ação, resultado ou combinação de ambos.  

Devido às excepcionalidades verificadas ao meio eletrônico, é possível verificar-

se a extraterritorialidade em alguns casos, bem como outros princípios podem vir a ser 

necessários, como o principio da nacionalidade, da defesa ou da justiça penal universal. 

Ocorre que o crime eletrônico efetiva-se no mundo virtual, que não tem limitações 

em termos de território e soberania. De modo que, se a jurisdição é a atribuição que 

recebe um Estado para atuação e garantia do direito posto, é preciso determinar critérios 

bem definidos sobre qual a jurisdição a ser fixada para apuração de crimes eletrônicos.  

Neste ponto, surge a questão da aderência ao território como um dos mais 

problemáticos de se resolver, juntamente com o princípio da inafastabilidade da 

jurisdição. Correlato à jurisdição há, ainda, a competência para o exercício desta, em 

razão da matéria, do território, das partes, do valor e da função – nestes termos, segundo a 

legislação brasileira. 

O Conselho da Europa, após formulação da Convenção de Cibercrimes em 2001, 

incluiu em Protocolo Adicional o compromisso dos países signatários de criminalização 

de atos de racismo, intolerância e xenofobia praticados por intermédio de redes de 

computadores.  

O intuito dessa adição nada mais foi do que reconhecer e harmonizar o que no 

âmbito dos direitos humanos e dos ordenamentos jurídicos nacionais já se verifica: o 

repúdio ao racismo e suas vertentes com normas incriminadoras.  

Considerando a sociedade da informação e a repercussão que a rede de 

computadores produz sobre esta, representando importante papel nas comunicações 
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atualmente, e que a liberdade de expressão deve ser preservada, pois salutar e 

fundamental a uma sociedade democrática, conclui-se que é preciso consenso a aplicação 

de medidas que contenham os riscos da utilização dessas redes para difundir ideias 

racistas e propagandas xenófobas.  

Este documento traz previsões que versam sobre solução de controvérsias e coleta 

de provas em ambiente eletrônico. Para a convenção, os crimes eletrônicos são aqueles 

delitos cometidos por meio, contra, ou relacionado a sistemas de computador. Os crimes 

materiais referem-se a delitos de pornografia e pedofilia, contra o sigilo, contra os dados 

e sua integridade, a difusão de vírus, o racismo, entre outros. A Convenção recomenda 

aos países-parte que ainda não formalizaram essas condutas como crimes, que se 

comprometam nessa empreitada.  

Neste aspecto, também surgem previsões neste documento em termos de processo 

penal na apuração dos fatos. Neste sentido, corresponde à Convenção um senso de 

cooperação internacional cujo escopo seria justamente eliminar e minimizar obstáculos 

jurídicos relacionados à prevenção e repressão de delitos dessa natureza.  

A internet não pode ser um paraíso da impunidade para os criminosos praticarem 

condutas danosas e nocivas à sociedade. Por outro lado, é preciso manter o ambiente 

virtual sadio e livre para a manifestação da liberdade de pensamento e informação. O 

empenho dessa Convenção está direcionado a proteger as liberdades civis e os direitos 

humanos na conservação de interesses legítimos da sociedade da informação. 

Considerando o direito penal brasileiro, caracteriza-se o racismo como crime por 

força de vis diretiva constitucional e tipificado na Lei 7716/89. O crime eletrônico de 

racismo pode ser praticado conforme a conduta típica do artigo 20, §2º desta Lei. Resta, a 

partir dessas considerações feitas ate aqui, analisar como se da no plano interno a 

aplicação do direito e as obrigações do Estado em termos repressivo-punitivos contra o 

racismo. 
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CAPÍTULO IV. CRIMES ELETRÔNICOS DE RACISMO E 

VIOLAÇAO AOS DIREITOS HUMANOS NO 

BRASIL 

 

4.1. O papel do Estado: medidas de combate ao racismo na Internet 

 

O racismo como problema social é muito anterior a era digital. Porém com o 

advento de uma sociedade com ampla tecnologia de comunicação e uma rede de 

computadores tão globalmente abrangente, a disseminação de conteúdos racistas pode 

gerar riscos muito mais difusos e lesivos.  

Desde 1990 é possível se verificar o fenômeno de racismo e suas correntes sendo 

exposto de modo continuo em conteúdos de internet. Um estudo
110

 realizado por 

organizações ligadas a proteção dos direitos humanos estimou que cerca de 5.000 sites de 

conteúdo racista têm se estabelecido de forma persistente, sendo continuamente 

acessados por usuários da rede de diversas partes do mundo. Estes sites promovem o ódio 

racial e comportamentos violentos com intuito anti-semita, xenófobo e de extermínio de 

raças consideradas inferiores. 

Este fato tornou-se uma preocupação de diversos agentes, governamentais e não- 

governamentais, organizações nacionais e internacionais, buscando avaliar as 

possibilidades de se enfrentar os riscos gerados pelo uso da internet para se propagar 

material de natureza racista, buscando encontrar meios de combate ao problema. 

Embora existam muitos agentes nos âmbitos público e privado, ainda não se 

encontra um consenso sobre o que fazer em termos de atuação sobre a internet. Esse 

desacordo político em torno de harmonização entre legislação nacional e acordos 

internacionais, que parece ser o melhor caminho, em vista dos efeitos transfronteiriços do 

uso das redes de computadores, está em grande parte embasado em dissenso sobre a 

liberdade de expressão ou o excesso de dirigismo. Essa disparidade afeta até mesmo a 

efetividade de documentos já estabelecidos como a Convenção Internacional sobre a 

Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, por exemplo. 
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Contudo, há esforços em termos nacionais, mesmo que deficitários com relação ao 

acompanhamento dos instrumentos utilizados pela tecnologia das redes de computadores 

em relação a outros meios de comunicação tradicionais, como jornais e televisão.  

O problema maior em termos de aplicação de legislações internas refere-se à 

descentralização e transnacionalidade dos sites de internet. As publicações realizadas por 

esses meios trazem a problemática de muitas vezes estarem seus editores em outros 

países, sendo as transmissões de conteúdo originadas fora da jurisdição de determinado 

Estado, em paraísos de manifestação do pensamento sobre quaisquer ideias possíveis, até 

mesmo racistas.  

As novas formas de racismo, discriminação e preconceito racial, como elementos 

construídos culturalmente, utilizam dos recursos tecnológicos da informação para a 

construção de discursos e sentidos que revigoram a intolerância e incitam práticas de 

exclusão, segregação e reconhecimento de demais grupos como inferiores a outros, e em 

detrimento disto, merecedores de menos respeito.  

O discurso racista por meio da internet, cuja interatividade é notória, perpetua-se, 

acrescenta-se com a colaboração de outros sujeitos já inclinados a ideias, congregam e 

arrebanham novos adeptos, estruturam verdadeiras organizações de cunho racista. A 

informação, matéria-prima para o paradigma tecnológico, que adensada a uma 

comunicação eficiente, passa a ser moldada pelo novo recurso tecnológico
111

 nessa 

empresa de traçar diferenças entre as pessoas com base em critérios racistas.  

O discurso pode se caracterizar como violência à medida que fere indivíduos e 

suas identidades, ou o seu reconhecimento em dadas identidades, concernentes à 

representação que o outro faz dele. A linguagem eletrônica pode reproduzir o discurso 

racista para além de sua origem, aonde a internet puder alcançar.  

Castells
112

 caracteriza a sociedade da informação como um meio onde os 

conhecimentos produzidos e os dispositivos de processamento e comunicação interagem 

num ciclo de retroalimentação cumulativo verificável entre a inovação e o uso. As formas 

de expressão culturais seriam abrangidas pelos modos de comunicação em redes em um 

sentido de inclusão e exclusão, conforme os conteúdos e a seleção dos mesmos. A 

multiplicidade de elementos discursivos se enfrenta em estratégias diferentes, em uma 
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dialética de poder e submissão constantes. 

É imperioso entre os Estados perceber que existem influências anti-democráticas 

que se utilizam da internet como meio de comunicação para disseminar ideias de racismo, 

xenofobia e outras expressões de intolerância. 

Neste contexto, é importante considerar o reconhecimento do direito à não- 

discriminação racial no plano dos direitos humanos, com a Declaração Universal dos 

Direitos o Homem, cujo reconhecimento é internacional, e os catálogos de direitos 

fundamentais de cada Estado nacional, que reconhecem esses direitos e repudiam o 

racismo.  

Com relação aos direitos humanos, é possível se verificarem as obrigações que os 

Estados assumem em âmbito internacional com os documentos que reconhecem e 

positivam esses direitos ligados à não-discriminação em termos raciais.  

Dentre estes documentos, podem ser citados a própria Declaração Universal dos 

Direitos Humanos (1948), bem como outros documentos internacionais de grande 

importância na formulação de meios de proteção e combate frente ao racismo. Quanto a 

estes últimos, podem ser mencionados, dentre outros
113

, a Convenção Internacional 

relativa à Eliminação de todas as formas de Discriminação Racial (1965) e a Declaração 

sobre a Raça e os Preconceitos Raciais (1978).  

Nesses documentos, tecem-se entre os Estados-parte obrigações e compromissos 

com relação ao combate ao racismo, que se aglutinam em termos de educação, prevenção 

e repressão de eventos e efeitos do racismo e suas consequências, de modo a eliminar as 

discriminações raciais. 

Estes princípios jurídicos e políticos de atuação contra o racismo são utilizados 

como orientação e compromisso para atuação dos Estados, que em seus ordenamentos 

jurídicos internos agem com fulcro a eliminar essas ocorrências racistas, reprimindo-as, 

ou buscar a prevenção, com medidas educativas e de promoção da diversidade presente 

na espécie humana. De fato, o bem jurídico do tratamento igualitário deve ser elevado 
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pois é próprio efeito da dignidade da pessoa humana.
114

 

Com sede nesses documentos que buscam erradicar o racismo e promover a 

igualdade eliminando discriminações raciais, ocorreu em 2001, em Durban, a III 

Conferência Mundial contra o Racismo, a Discriminação Racial, a Xenofobia e 

Intolerância Correlata. Desta Conferência resultou documento que traz uma declaração e 

um plano de ação com relação ao seu tema. Os agentes reunidos nessa Conferência 68. 

74verificaram e se declararam preocupados com o fato de que as novas 

tecnologias estejam sendo utilizadas como meios de práticas racistas, por meio de difusão 

de doutrinas que estimulam ao ódio e à discriminação com fulcro racista. As redes de 

computadores são então postas sob observação quanto aos efeitos que patrocinam numa 

sociedade globalizada. Verificou-se também que a sociedade da informação tanto traz 

grandes benefícios com sua existência aos direitos humanos, no sentido de que a 

liberdade de expressão poderá ser explorada no sentido de promover o bem comum e 

repudiar o racismo, quanto pode ser malversada, direcionando-se a degradar ou deturpar 

os princípios da igualdade e não discriminação racial. 

Neste aspecto, o programa de ação orienta acolhimento da internet como meio de 

combate ao racismo, bem como insta aos Estados que implantem medidas de repressão e 

punição à ocorrência de incitamento ao ódio racial e apliquem os principais documentos 

de direitos humanos no combate à existência do racismo na internet. 

 

4.2. Panorama das obrigações de Estados frente ao racismo na Internet 

 

No Conselho da Europa, este já tem sido um entendimento que provocou 

inclusive medidas mais enérgicas, com documento multilateral próprio
115

, buscando 

esforços dos países membros em se coibir não só estas práticas, como outras formas de 

cibercrimes
116

. 
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No direito português, a constituição é expressa, em seu artigo 46, em proibir 

“organizações racistas o que perfilhem a ideologia fascista”. Em legislação 

infraconstitucional lusitana, tipifica-se como crime a conduta que “incite à discriminação, 

ao ódio ou a violência raciais, ou que a encorajem”, bem como “quem lhes prestar 

assistência”. Neste aspecto, o racismo por meio da internet é crime possível segundo a 

disposição do artigo 240 do Código Penal Português, que reza ser passível de punição 

aquele que “por escrito destinado à divulgação ou através de qualquer meio de 

comunicação social, provocar actos de violência, contra pessoas por causa da sua raça, 

cor ou origem étnica com a intenção de incitar à discriminação racial ou de a encorajar”.  

O entendimento do direito português quanto ao crime de racismo quando 

praticado pela internet é de plena aplicação aos agentes que praticaram a conduta 

utilizando-se da informática para fazer a divulgação dessa ideologia com intuito de 

atingir o bem jurídico do tratamento igualitário. 

A França, possuindo uma legislação particularmente avançada em termos de 

proteção contra todas as formas de discriminação, cuja origem remonta à própria 

declaração dos direitos do homem e do cidadão, em 1789, tem se mostrado muito 

eficiente em termos de normas para proteção contra crimes eletrônicos de racismo.  

Neste país, como mecanismos institucionais, é possível se indicar a criação em 

2003 do CILRA (Comité interministériel de lutte contre le racisme et l'antisémitisme) 

cuja missão é direcionar as políticas concernentes a esse tema, delineando um programa 

de ação e supervisionando sua implementação e efetividade.  

É possível se verificar seis grandes áreas de atuação: Segurança, Justiça, Educação 

e Coesão Social, Comunicação e Relações Internacionais. A HALDE (Haute Autorité de 

Lutte contre les Discriminations et pour l'Egalité) foi criada para informar e guiar uma 

política geral, assistir as vitimas de discriminação e promover melhores atuações nesse 

sentido, orientando ações e conduzindo pesquisas e estudos. 

Quanto ao Brasil é possível verificar em relação ao tema e aos direitos humanos 

um bloco de constitucionalidade que aparelha ao Estado na luta contra o racismo. Com 

relação aos princípios fundamentais, a dignidade da pessoa humana é um dos 

fundamentos do Estado democrático de direito brasileiro, que perseguira o objetivo de 

construir uma sociedade justa, promovendo o bem de todos, sem preconceito de raça, 

sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. 
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Em sede de suas relações internacionais, tem como orientação o repúdio ao 

racismo e ao terrorismo. Segue o texto constitucional com previsões de direitos 

fundamentais, prevendo o principio da igualdade e suas garantias longo do seu texto, 

como o direito a não discriminação e a previsão de crime as condutas de racismo, nos 

termos da lei. 

Neste sentido, é possível verificar que em termos de prover uma proteção 

adequada aos sujeitos contra o racismo, em termos internos, cada país tem buscado 

cumprir com suas obrigações como participe de documentos internacionais que versam 

sobre o tema. Como recomendação expressa da Convenção Internacional relativa à 

Eliminação de todas as formas de Discriminação Racial, os Estado tem buscado aplicar 

sanções legais as condutas racistas, inclusive tipificando o crime de racismo. 

A obrigação do Estado na eliminação de todas as formas de discriminação racial 

tem por escopo promover a igualdade, prevenir e reprimir as condutas discriminatórias 

que culminem em racismo. 

Em termos internacionais, ainda requer um maior esforço, principalmente em 

termos de reconhecer uma extraterritorialidade de previsões penais e da colaboração em 

termos de repressão e investigação de crimes. 

 

4.3. A Lei nº 7.716/89 e a interpretação dos crimes de racismo no Brasil 

 

Considerando o ordenamento jurídico nacional, o Brasil orienta-se pelo principio 

da igualdade e da não-discriminação, conforme sua Lex Fundamentalis. Aliado a esse 

fato, aderiu a tratados e acordos multilaterais que se determinam contrários ao racismo e 

suas manifestações de preconceito ou discriminação racial. Desta feita, é imperioso 

verificar a vis directiva da lei nº 7.716/89 para a compreensão de sua exata interpretação. 

Como os direitos são os legitimadores do sistema
117

, é preciso compreender a 

exata medida do conteúdo jurídico desse conjunto normativo que orienta a aplicação de 

medidas legais no combate ao racismo.  
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No plano interno, o Estado brasileiro prevê que o racismo afronta princípios 

fundamentais do Estado Democrático de Direito
118

 e direitos fundamentais dos sujeitos
119

 

a não discriminação e à igualdade. Acrescenta-se a esse rol os documentos 

internacionais
120

 de direito humanos aplicáveis dos quais o país é parte signatária, 

formando um bloco de constitucionalidade
121

 que amplia e consolida o rol de direitos no 

combate ao racismo.  

A vedação ao racismo é dotada de uma fundamentalidade
122

 do direito que está 

ligada a sua essencialidade, cuja existência é tão necessária que se confunde com a 

própria existência do sujeito que se pretende proteger. Desta importante constatação deve 

se partir para a interpretação da Lei em estudo.  

No texto constitucional, o racismo é considerado crime, prevendo que lei 

estabelecerá os tipos e as penas aplicáveis. A lei nº 7.716/89 recebe essa missão de 

apresentar normas incriminadoras que protejam ao bem jurídico do tratamento igualitário. 

Mas qual seria seu alcance, em termos constitucionais? Tendo em vista os objetivos 
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fundamentais do Estado, conforme o artigo 3º, para “promover o bem de todos, sem 

preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e de outras formas de discriminação”
123

, 

será nestes exatos termos que o bem jurídico devera ser verificado.  

Portanto, neste diploma legal são indicadas condutas de preconceito e 

discriminação embasadas em origem, cor, raça, etnia e religião, seguindo o entendimento 

macro do conceito de racismo modernamente referenciado, não em termos biológicos, 

mas culturais
124

. 

A interpretação da lei anti-racismo com tutela penal precisa de algumas 

verificações para sua aplicação. Do conceito de crime formal-material, entende-se que 

crime é determinado em lei e materialmente verificado como lesivo a sociedade, um 

conflito social que merece a ultima ratio.  

Em termos de criminalização do racismo, entende-se pela previsão constitucional 

que se pretende proteger
125

 bem jurídico relevante
126

, garantindo o direito fundamental à 

não-discriminação com fulcro a proteger a igualdade.  

Portanto, é preciso compreender a ideia de racismo que orientará o teor da Lei nº 

7.716/89 na proteção do que materialmente pode ser constatado como bem jurídico 

fundamental previsto no bloco de constitucionalidade. 

Neste sentido, é possível recorrer aos tratados internacionais de direitos humanos 

que se posicionam sobre o tema da discriminação racial. O Brasil assinou importantes 

documentos internacionais que versam sobre discriminação, por exemplo: a Convenção 

Internacional Sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, pelo 

Decreto n° 65.810, de 08 de dezembro de 1969; a Convenção 111, Concernente à 

Discriminação em Matéria de Emprego e Profissão, Decreto n° 62.150, de 19 de janeiro 

de 1968 e; a Convenção Relativa à Luta Contra a Discriminação no Campo do Ensino, 

Decreto n° 63.223, de 06 de setembro de 1968. 

Dentre estes documentos, a Convenção Internacional Sobre a Eliminação de 

Todas as Formas de Discriminação Racial, interpretada em conjunto com a Declaração 
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sobre a Raça e os Preconceitos Raciais da Unesco, pode fornecer grandes subsídios à 

aplicação da lei penal contra o racismo no Brasil.  

Da declaração da Unesco: 

Artigo 2º, (...) 

§2. O racismo engloba as ideologias racistas, as atitudes fundadas nos 

preconceitos raciais, os comportamentos discriminatórios, as 

disposições estruturais e as práticas institucionalizadas que provocam a 

desigualdade racial, assim como a falsa idéia de que as relações 

discriminatórias entre grupos são moral e cientificamente justificáveis; 

manifesta-se por meio de disposições legislativas ou regulamentárias e 

práticas discriminatórias, assim como por meio de crenças e atos anti-

sociais; cria obstáculos ao desenvolvimento de suas vítimas, perverte a 

quem o põe em prática, divide as nações em seu próprio seio, constitui 

um obstáculo para a cooperação internacional e cria tensões políticas 

entre os povos; é contrário aos princípios fundamentais ao direito 

internacional e, por conseguinte, perturba gravemente a paz e a 

segurança internacionais. 

 

Quanto à previsão da Convenção: 

Artigo1º - 1. Para fins da presente Convenção, a expressão 

"discriminação racial" significará toda distinção, exclusão, restrição ou 

preferência baseada em raça, cor, descendência ou origem nacional ou 

étnica que tenha por objecto ou resultado anular ou restringir o 

reconhecimento, gozo ou exercício em um mesmo plano (em igualdade 

de condição) de direitos humanos e liberdades fundamentais nos 

campos político, econômico, social, cultural ou em qualquer outro 

campo da vida pública. 

 

Nos termos da Lei nº 7.716/89, consideram-se crimes de racismo as condutas de 

preconceito e discriminação tipificadas que impliquem em tratamento diferenciador com 

fulcro em critérios como a cor, a raça, a etnia, a religião e a procedência nacional. Esta é 

a disposição do artigo primeiro. Nos demais artigos, estarão previstas as condutas típicas 

e as penas cominadas em decorrência de crimes de racismo em espécie.  

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

sujeitos em termos de sua descendência ou origem regional, nacional ou étnica, bem 

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

quanto a sua orientação moral, espiritual e filosófica, envolvendo, por exemplo, 

comportamentos como de xenofobia, negrofobia e anti-semitismo. 
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A lei encerra em seu texto normativo tipificação de atos como oposição, recusa ou 

negação de acesso. Consta do texto normativo desta lei verbos, núcleos do tipo, como 

impedir, obstar, negar, recusar, praticar, instigar, induzir. É o tipo objetivo do delito. 

Quanto ao tipo de injusto, é formado pelo desvalor da ação e do resultado. São 

elementos necessários à constituição do tipo penal: o sujeito ativo, a conduta externa, o 

bem jurídico protegido. São as partes que fundamentam o injusto específico de 

determinado delito.
127

 Nos artigos 3º a 14, bem como no artigo 20, podem ser verificadas 

descrições pormenorizadas de hipóteses de preconceito e discriminação, porem são 

insuficientes a abranger todas as formas possíveis dessa diferenciação em termos 

racistas
128

. De fato, não se determinam todas as formas
129

 de se empreender condutas que 

caracterizem uma discriminação com fulcro racista, e sim se procura com os tipos 

existentes incriminar condutas que externam a manifestação de um preconceito com 

fulcro racista em termos de segregação. 

A Constituição deve ser a medida de referência em toda sociedade democrática. 

Neste sentido, definir o injusto penal segue a lógica de valores nesta inseridos, 

configurando a ligação material deste com o bem jurídico protegido. Neste aspecto que se 

busca a igualdade substancial. 

É nesse contexto que deve ser compreendida a interpretação material do bem 

jurídico protegido pela lei anti-discriminatória. Destarte o bem jurídico amparado é o 

direito à igualdade de tratamento, vedando o preconceito e a discriminação pela raça, cor, 

etnia, procedência nacional e religião. 

Importa, assim, reconhecer que a igualdade é pressuposto ao reconhecimento da 

dignidade inata de todo ser humano, conferindo assim direitos essenciais a todos de modo 

igual e impedindo a distinção por critérios determinados que não sejam benéficos. 

O agente dos delitos
130

 previstos nos crimes de racismo, tipificados nos artigos 3º 

a 13, são agentes com determinadas características, tratando-se de delitos próprios. O tipo 

penal do artigo 20 é delito denominado comum, sendo o sujeito ativo qualquer pessoa, 
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porque indeterminado pela lei penal.
131

 

Destarte, quem participa para a realização, como quem realiza atos proibidos de 

preconceito e discriminação nos termos normativos previstos, subsume-se ao tipo penal 

em comento. As condutas previstas neste artigo de praticar, induzir e instigar não estão 

especificadas. Porém, as duas últimas guardam teores comuns de intelectualidade, 

praticadas de forma direta ou indireta, aludidas ou insinuadas.  

Quanto ao ato de praticar, incide o tipo penal a idoneidade da conduta delituosa. 

Apura-se o sentido objetivo da manifestação e seu conteúdo, com verificação de sua 

potencialidade de lesão ao bem jurídico protegido e o resultado que poderia causar a 

vítima.  

O sujeito passivo
132

 deste delito é o titular do bem jurídico lesado ou ameaçado de 

alguma lesão, sendo o titular de bem jurídico protegido pela norma penal.  

Quanto ao artigo em análise, será a própria sociedade, conservando o convívio 

entre os grupos humanos e garantindo o principio isonômico de tratamento, propício a 

preservar a dignidade humana.  

Esse entendimento mantém-se independentemente da intencionalidade do sujeito 

ativo
133

, quanto ao destinatário direito da mensagem discriminatória ou preconceituosa. 

Assim, verifica-se a ofensa ou potencialidade de lesão simplesmente pela potencialidade 

ou verificação de conhecimento do teor discursivo a comunidade. 

Quanto ao art. 20 da Lei 7716/89, com o texto modificado pela Lei 9.459/97, 

apresenta os núcleos de praticar, induzir e incitar a discriminação ou preconceito nos 

termos normativos de raça, etnia, religião, e ao termo descritivo de cor. São amplas as 

modalidades de comportamento.  

Quanto ao parágrafo 2º deste artigo 20, está prevista como típica a conduta de 

concretizar por meios de publicação
134

 de qualquer natureza ou se utilizando dos meios 

de comunicação social atos proibidos de discriminação ou preconceito. Imprensa escrita, 

falada ou televisiva compõem os meio de comunicação social, conforme o artigo 220 da 

Constituição Federal: “a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a 
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informação, sob qualquer forma, processo ou veículo (...)”. 

Os verbos do tipo que indicam ações de induzir e incitar são adequados às 

condutas de partícipes.
135

 São similares à ideia de convencer, ordenar, aconselhar, dentre 

outros verbos que indicam participação. Neste aspecto, a conduta se verificaria pela 

colaboração dolosa em fato alheio.  

Nesse caso, o partícipe só alcança responsabilidade penal em concretude de ato de 

outro agente que se subsuma ao tipo previsto. Quanto á Lei nº 7716/89, típica será a 

conduta participativa daquele que contribui para a conduta delitiva de outro autor, que a 

pratica em influência de instigação, induzimento ou cumplicidade.  

 Praticar tem o mesmo sentido e efeito de realizar o ato, praticando a conduta 

discriminatória expressa.
136

 Pratica quem realiza todo ato que seja hábil ou potencial a 

produzir efeitos, ou seja, a discriminação prevista no tipo incriminador. Incitar e induzir 

estimulam práticas discriminatórias e preconceituosas próprias.  

Induz outro o agente que intencionalmente determina alguém a cometer o crime, 

por meios de influencia moral ou outro meio.
137

 Incita quem influi,naquele que já guarda 

uma disposição de inclinamento, uma decisão de praticar o ilícito. São atos típicos, 

próprios do autor ou do coautor. Os cúmplices entram como atos acessórios, num sentido 

de aplicação da previsão do artigo 29, caput, do Código Penal. Induzir interfere na 

formação da vontade do outro, fazendo surgir neste a ideia de discriminação, é pois, sua 

origem.  

Incitar
138

 revela o estímulo, a instigação, de alguém ao preconceito ou à 

discriminação, corroborando com uma ideia pré-existente relativa à discriminação. É 

caráter acessório, de adesão, ou de estímulo ao propósito de discriminar, reforçando sua 

vontade.  

Os delitos descritos neste artigo são delitos de mera conduta
139

, ou seja, sua 

verificação não depende de ocorrência de resultado lesivo apenas, mas desde a 

potencialidade da lesão.  
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A mera atividade, simplesmente a conduta, exaure o teor do tipo legal previsto. O 

agir é consumação do fato. Portanto, quem age de modo a praticar, induzir, instigar atos 

de discriminação ou preconceito nos termos normativos, ou seja, considerando fatores 

ligados a raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, bem como com o intuito de 

que se pratique as condutas de impedir, obstar, recusar, negar dos demais tipos previstos 

por discriminação e preconceito conforme esta lei, estará praticando o tipo do crime de 

racismo, mesmo não se verificando efetivamente o resultado lesivo ao bem jurídico 

protegido. 

Quanto ao tipo subjetivo, é necessário o dolo à concretude dos elementos descritos 

na conduta típica, incluindo neste sentido a vontade do agente, dirigida a este 

acontecimento o ato descrito em norma penal incriminadora. Portanto, conhecendo e 

inclinando a vontade a praticar, instigar ou induzir a discriminação e o preconceito por 

motivos de raça, cor, etnia, procedência nacional ou religião. A intenção abrange a figura 

típica, desconsiderando a motivação quanto à prática da conduta.  

Essas, como circunstâncias judiciais, serão avaliadas em momento de fixação de 

pena, pois não se integram ao preceito da norma penal. 

Em termos de humor, o animus jocandi não afasta a adequação típica, de modo 

que as charges, piadas, músicas de duplo sentido, deboches, se orientados pela 

consciência e vontade de realizar atos de discriminação e preconceito se coadunam à 

execução do tipo de injusto.
140

 

 

4.4. Crimes eletrônicos e aplicabilidade do artigo 20 às condutas discriminatórias 

pela Internet 

 

A Lei nº. 7.716/89, que define os crimes resultantes de preconceitos de raça ou de 

cor, em seu artigo 20, dispõe que:  

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. 
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§ 2º - Se qualquer dos crimes previstos no caput é cometido por 

intermédio dos meios de comunicação social ou publicação de qualquer 

natureza:  

Pena: reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos e multa. 

 

De acordo com o texto legal, a objetividade jurídica a ser tutelada é o tratamento 

igualitário, sendo protegida qualquer pessoa de discriminação nos termos desta Lei. 

Caracteriza-se o delito pela mera conduta, bastando praticar o agente qualquer dos verbos 

descritos no “caput” do referido artigo, sem qualquer resultado naturalístico para sua 

consumação. Tem caráter variado e ação múltipla, prevendo condutas de praticar, induzir 

ou incitar. Pratica o delito o agente que perfaz a figura criminosa. Induz o agente que 

persuade alguém à pratica do crime. Incita o agente que reforça o estado anímico de 

alguém já predisposto ao cometimento da infração.  

No caso de crime previsto no artigo 20 da Lei nº 7.716/89, o agente faz referência 

a todo um coletivo, mesmo que em presença e desfavor de uma única pessoa ofendida, 

evidenciando o seu preconceito ou discriminação contra toda uma raça, cor, etnia, 

religião ou procedência.  

O § 2º do artigo 20 da referida Lei dispõe como qualificadora o fato ter se dado 

por meios de comunicação social ou publicação de qualquer natureza.
141

 A alteração 

sofrida pela Lei nº 9.459/97, ampliou a abrangência do artigo com o emprego de um tipo 

penal aberto, com escopo de dar ampla proteção aos objetos jurídicos tutelados.  

Lafer
142

 define o artigo 20 como:  

(...) o tipo penal é de crime de mera conduta que independe de resultado 

material. Esta conduta abrange tanto o preconceito de marca (ou seja, 

aparência, cor), quanto o preconceito de origem (ou seja, o fato de a 

pessoa proceder de um grupo religioso, étnico ou nacional). 

 

Entretanto, sendo um tipo que se vale de elementos normativos e outros elementos 

que demandam um juízo de valor para se aferir a tipicidade, constitui-se um fator 

complicador para a tutela do bem jurídico em questão, pois exige o conhecimento sobre 

relações raciais e racismo, configurando os termos de violação ao bem jurídico afetado. 
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Em geral, o tipo normalmente traz o conjunto dos elementos descritivos do crime 

inseridos na lei penal. Porém, em alguns casos traz elementos que não são meramente 

descritivos, ocasionando a necessidade de um juízo de valor na apreciação da tipicidade. 

Nesses casos, nota-se a presença de um tipo anormal
143

, que requerem uma analise mais 

apurada da conduta. Neste caso dos dispositivos em analise, faz-se necessária a 

investigação de termos jurídicos e extrajuridicos, bem como o animo e intuito do agente. 

Tal qual um tipo penal aberto pode levar à incerteza jurídica, o qual abre margem 

de dúvidas quanto à correta verificação da conduta, que é legalmente indeterminada 

quanto aos termos discriminação e preconceito
144

. 

O tipo aberto encontrado na norma penal, segundo Wezel
145

, é aquele onde 

somente uma parte da conduta está legalmente descrita, devendo a outra ser construída 

pelo juiz para a complementação do tipo.  

Não se pode questionar a segurança e validade jurídica por estas características, 

haja vista que a determinação dos conceitos jurídicos é construída dialeticamente a cada 

decisão no caso concreto, num inter-relacionamento das fontes de conteúdos do direito, 

sempre lastreados nos ensinamentos de Ferrajoli, quanto à orientação principiológica do 

Direito Penal, que condicionaram a validade das demais normas.
146

 

Lafer
147

 faz uso do referencial teórico de Oracy Nogueira para instruir seu 

comento sobre o referido artigo, conforme segue:  

Considera-se como preconceito racial uma disposição (ou atitude) 

desfavorável,culturalmente condicionada, em relação aos membros de 

uma população, aos quais se têm como estigmatizados, seja devido à 

aparência,seja devido a toda ou parte da ascendência étnica que se lhes 

atribui ou reconhece. Quando o preconceito de raça se exerce em 

relação à aparência, isto é, quando toma por pretexto para as suas 

manifestações os traços físicos do indivíduo, a fisionomia, os gestos, o 

sotaque, diz-se que é de marca; quando basta a suposição de que o 

indivíduo descende de certo grupo étnico, para que sofra as 

conseqüências do preconceito, diz-se que é de origem. 
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Nas palavras de Cardoso:
148

 

Com a desagregação da ordem servil, que naturalmente antecedeu, 

como processo, à abolição, foi-se constituindo, pouco a pouco, o 

“problema negro”, e com ele intensificando-se o preconceito com novo 

conteúdo. Nesse processo o “preconceito de cor ou de raça” transparece 

nitidamente na qualidade de representação social que toma 

arbitrariamente a cor ou outros atributos raciais distinguíveis, reais ou 

imaginários, como fonte para a seleção de qualidades estereotipáveis. 

(Cardoso, 1962, p. 281). 

 

Deste modo, verifica-se a importância de se reconhecer elementos de uma análise 

sócio-cultural, política e diversa da sociedade. Neste ponto que se verificará como as 

relações raciais corroboram para essa apreensão do injusto. 

Pode-se dizer que a aplicação da legislação anti-racismo, quer seja quanto ao meio 

eletrônico, quer seja quando o crime é praticado por outros meios, encerra algumas 

preocupações: a tensão entre ideologia racial e norma jurídica anti-racismo, a qual 

persegue e condiciona o debate judicial referente à matéria; a identificação e a 

especificação da qualificação jurídica dos fenômenos do preconceito e da discriminação 

raciais; e as críticas a via normativa penal anti-racismo. 

Essa tensão manifesta-se na negativa de existência biológica de raças e na defesa 

de uma ideologia nacional baseada na democracia racial e inexistência de racismo, até 

mesmo porque a sociedade brasileira é composta por intensa miscigenação. A raça não 

existe numa concepção biológica, mas se mantém em um entendimento de construção 

social e ideológico, ou seja, um conceito ressemantizado e apropriado por todos : tanto 

pela vitima quanto ao agente da conduta. 

Não há como se negar que a opção político-jurídica seja de crucial importância 

nessa resolução. Conhecer os institutos e conceitos que definem o racismo, o preconceito 

e a discriminação racial é de suma relevância para aplicação dessa Lei. Desta análise 

pelos tribunais, retirar-se-á o entendimento de aplicabilidade da norma.  

Analisando o direito constitucional pátrio, é possível se verificar a realidade que 

se instalou com a nova ordem jurídica pela Carta Cidadã. Pode-se afirmar que a nova 

realidade se observa em três aspectos: filosóficos, jurídicos e políticos.  
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Em termos filosóficos, os sujeitos não são mais vistos num todo único, sem 

qualidades próprias e indefinidos, posto que se asseguram especificações quanto aos 

sujeitos. Não mais persiste um entendimento de um “direito, em principio, indiferente às 

diferenças”.  

A ideia de Estado-nação construindo uma realidade recortada de homogeneidade 

padece de fundamentalidade, posto que “essa denúncia da colonização do diferente pelo 

sempre igual, que vem de Nietzsche, Heidegger, Foucault, Derrida e vários outros, mostra 

que essas grandes verdades universais sempre são um recorte eleito de uma realidade 

multifacetada. A realidade é extremamente plural para poder ser recortada em verdades 

universais”
149

.  

Exposição muito lúcida das classificações binárias anteriores a nova ordem 

vigente foi declarada pela Dra. Duprat em sua participação em audiência pública no STF:  

era de um lado homem heterossexual, de outro mulher; de um lado 

branco, de outro negros, índios; de um lado adulto, de outro lado 

criança, adolescentes, idosos; de um lado são, de um lado doente; de um 

lado proprietário, de um lado despossuído. A esse primeiro grupo ele [o 

direito] deu um valor positivo, e a esse segundo grupo ele deu um valor 

negativo. O sujeito de direito, portanto, desse período, ele tem cara, ele 

tem sexo, ele tem cor, ele tem condição financeira. Ele é homem, 

masculino heterossexual, é branco, é proprietário, é são e é adulto. Esse 

é o sujeito de direito da sociedade hegemônica. Aos demais, o direito 

coloca um determinado dado que o desqualifica perante o direito. A 

mulher, em relação à sua incapacidade relativa até pouco tempo atrás; 

os índios, que só conseguiam a sua possibilidade de ingresso na 

sociedade nacional quando se livrassem da sua identidade. Então era o 

fenômeno da emancipação que permitia ao índio fazer parte da 

sociedade nacional. Enfim, crianças, adolescentes, idosos, pessoas 

portadoras de deficiência, eram absolutamente invisíveis para esse 

direito e não considerados rigorosamente sujeitos de direito. 

 

A influência das teorias racistas foi fundamental para se formar o convencimento 
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de que os negros e os indígenas eram inferiores.
150

 

Assumir uma identidade e uma ancestralidade negra com essa carga de 

preconceitos que cercam a indicação ou o rotulo de “raça negra”, de origem escrava, 

acarreta uma serie de inquietações.  

O entiquetamento propõe preconceitos de intelectualidade e de estética, logo, 

assumir-se feio ou menos inteligente é o ônus de se assumir a ancestralidade. Nesse 

aspecto as representações sócio-politico-culturais tem efeito extremamente considerável. 

Por um lado, demonstram-se claramente a aceitação das inferioridades, como 

causas naturais de uma patente realidade. Pelo olhar do sujeito que não faz parte do 

modelo estigmatizado, obviamente não se reconhece problema. Mas não se verifica o 

efeito ao outro, a sua desnaturalização, o seu desconcerto. Não se basta apenas aos 

critérios psicológicos, mas afeta a dignidade social, cultural e política.
151 

 Quanto à questão da miscigenação, resta claro com o entendimento da abertura 

política nos anos oitenta
152

, que as desigualdades são marcadas necessariamente em 

termos de cores, que corresponderiam as ideias de raça na atualidade. Não obstante, a 

ideia de preconceito de marca não reconhece a ancestralidade, mas a critérios de evidente 

constatação. 

No mesmo diapasão informativo: 

Não classificamos por raça, mas por cor. Não acreditamos em grupos de 

descendência chamados "raças". Os nossos "grupos de cor" são abertos, 

podem se alterar de geração a geração, podem conviver com certa 

mobilidade individual. São classes, no sentido weberiano. Temos e 

cultivamos, portanto, classes de cor. "Cores" são tão socialmente 

construídas quanto as "raças" e delas derivadas. Discriminamos 

abertamente as pessoas por classe de cor ou de renda, por local de 

nascimento ou aparência física etc. Todas essas discriminações são 

feitas em muito boa consciência porque não acreditamos em "raças"
153

 

 

Desta forma, analisando os entendimentos da Declaração e Plano de Ação da 

Conferência de Durban, em 2001, da qual o Estado Brasileiro participou e assumiu 

compromissos, podem ser ilustrados importantes subsídios: 
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Declaração e o Programa da Ação de Durban: 

(...) 

13. Reconhecemos que a escravidão e o tráfico de escravos, incluindo o 

tráfico transatlântico de escravos, foram tragédias terríveis na história 

da humanidade, não apenas por sua barbárie abominável, mas também 

em termos de sua magnitude, natureza de organização e, especialmente, 

pela negação da essência das vítimas; reconhecemos ainda que a 

escravidão e o tráfico de escravos são crimes contra a humanidade e 

assim devem sempre ser considerados, especialmente o tráfico 

transatlântico de escravos, estando entre as maiores manifestações e 

fontes de racismo, discriminação racial, xenofobia e intolerância 

correlata; e que os africanos e afrodescententes, asiáticos e povos de 

origem asiática, bem como os povos indígenas foram e continuam a ser 

vítimas destes atos e de suas conseqüências; 

14. Reconhecemos que o colonialismo levou ao racismo, discriminação 

racial, xenofobia e intolerância correlata, e que os africanos e 

afrodescendentes, os povos de origem asiática e os povos indígenas 

foram vítimas do colonialismo e continuam a ser vítimas de suas 

conseqüências. Reconhecemos o sofrimento causado pelo colonialismo 

e afirmamos que, onde e quando quer que tenham ocorrido, devem ser 

condenados e sua recorrência prevenida. Ainda lamentamos que os 

efeitos e a persistência dessas estruturas e práticas estejam entre os 

fatores que contribuem para a continuidade das desigualdades sociais e 

econômicas em muitas partes do mundo ainda hoje; 

(...) 

86. Relembramos que a disseminação de idéias baseadas na 

superioridade ou no ódio racial devem ser declaradas delitos puníveis 

pela lei, de acordo com os princípios consagrados na Declaração 

Universal de Direitos Humanos e os direitos formalmente enunciados 

no artigo 5, da Convenção Internacional para a Eliminação de todas as 

Formas de Discriminação Racial; 

87. Observamos que o artigo 4, parágrafo b, da Convenção 

Internacional sobre a Eliminação de todas as formas de Discriminação 

Racial, impõe aos Estados a obrigação de se mostrarem vigilantes e de 

tomarem medidas contra as organizações que disseminam idéias 

baseadas na superioridade racial ou no ódio, atos de violência ou ao 

incitamento de tais atos. Estas organizações devem ser condenadas e 

não incentivadas;  

88. Reconhecemos que os meios de comunicação devem representar a 

diversidade de uma sociedade multicultural e desempenham um papel 

na luta contra o racismo, discriminação racial, xenofobia e intolerância 

correlata. Neste sentido, chamamos a atenção para o poder da 

propaganda;  

89. Lamentamos que certas mídias, ao promover imagens falsas e 

estereótipos negativos dos indivíduos e grupos vulneráveis, 

particularmente de migrantes e refugiados, têm contribuído para 

difundir os sentimentos racistas e xenófobos entre o público e, em 

alguns casos, têm incentivado a violência através de indivíduos e grupos 

racistas; 
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90. Reconhecemos a contribuição positiva que o exercício do direito à 

liberdade de expressão, particularmente pelos meios de comunicação e 

pelas novas tecnologias, incluindo a Internet, e o pleno respeito pela 

liberdade de buscar, receber e conceder informações podem trazer para 

a luta contra o racismo, discriminação racial, xenofobia e intolerância 

correlata; reiteramos a necessidade de respeitar a independência da 

imprensa e a autonomia dos meios de comunicação neste sentido; 

91. Expressamos profunda preocupação com relação à utilização de 

novas tecnologias de informação, tais como a Internet, para propósitos 

contrários ao respeito aos valores humanos, à igualdade, à não-

discriminação, ao respeito pelos outros e à tolerância, em particular para 

a propagação do racismo, ódio racial, discriminação racial, xenofobia e 

intolerância correlata, e que sobretudo as crianças e os jovens que têm 

acesso a este material se vejam negativamente influenciados por ele;  

92. Reconhecemos também a necessidade de se promover o uso de 

novas tecnologias de informação e comunicação, incluindo a Internet, 

para contribuir na luta contra o racismo, discriminação racial, xenofobia 

e intolerância correlata; as novas tecnologias podem auxiliar na 

promoção da tolerância e do respeito à dignidade humana, aos 

princípios da igualdade e da não-discriminação; 

93. Afirmamos que todos os Estados devem reconhecer a importância 

da mídia comunitária que dá voz às vítimas de racismo, discriminação 

racial, xenofobia e intolerância correlata;  

94. Reafirmamos que a estigmatização de pessoas de diferentes origens 

por atos ou omissões das autoridades públicas, das instituições, dos 

meios de comunicação, dos partidos políticos, de organizações locais ou 

nacionais não apenas um ato de discriminação racial, mas também pode 

incitar a recorrência de tais atos, resultando, assim, na criação de um 

círculo vicioso que reforça atitudes e preconceitos racistas, que devem 

ser condenados; 

(...) 

143. Expressa preocupação com a progressão material do racismo, a 

discriminação racial, a xenofobia e a intolerância correlata, incluindo 

suas formas e manifestações contemporâneas, tais como o uso de novas 

informações e tecnologias de comunicação, incluindo a Internet, para 

disseminar idéias de superioridade racial; 

145. Insta os Estados a implementar sanções legais, de acordo com o 

direito internacional relativo aos direitos humanos pertinente, contra o 

incitamento ao ódio racial através de novas informações e tecnologias 

de comunicação, incluindo a Internet, e ainda insta os Estados a 

aplicarem todos os principais instrumentos de direitos humanos dos 

quais eles sejam partícipes, em particular a Convenção Internacional 

pela Eliminação de todas as Formas de Discriminação Racial, na luta 

contra o racismo na Internet; 
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Destas considerações
154

, é possível se verificar a orientação possível aos tribunais 

no reconhecimento do problema racial em termos de manifestações de discriminação e 

preconceito na internet. Para uma correta exegese do tipo, é preciso reconhecer que o 

racismo vedado pela constituição tem seu conteúdo verificável pela interação do Direito 

Internacional e do Direito interno
155

. Essa interação é possível analisando o bloco de 

constitucionalidade que envolve os direitos fundamentais de proteção à igualdade livre de 

qualquer discriminação de cunho racista.  

Considerando que o racismo não é interpretado em termos científicos biológicos 

ou em termos religiosos, mas por conceitos político-social-culturais
156

, baseia-se em 

teorias e concepções que atribuem ao termo raça e suas correntes, bem resguardadas 

pelos dispositivos normativos da lei em questão, o fundamento para a discriminação 

ilegítima.  

Neste sentido, não se pode conceituar crime de racismo apenas a condutas que 

levem a segregação de direitos e de fato, mas as próprias causas de sua origem ou no 

perigo de se realizarem. O teor do crime de racismo prescinde de um estatuto axiológico 

que depende da interpretação na avaliação do juízo de valor. Este juízo de valor, com 

sede em direitos fundamentais, é a previsão constitucional de exigência de se reprimir 

criminalmente o racismo.
157

 

Se o racismo reside em teorias e preconceitos que discriminam grupos, daí se 

configurariam as discriminações como condutas práticas, externas, de expressão por essas 

orientações.  

Não há o que se dizer respeito de proteção ao direito de liberdade de expressão em 

casos de propagação de teses, doutrinas e propaganda racista. Tanto a liberdade de 

expressão quanto a igualdade são direitos fundamentais, amplamente protegidos. 

Tomados como essenciais a dignidade da pessoa humana, precisam ser modulados 

ao caso concreto, em termos de maior proteção aos sujeitos e, sua dignidade enquanto 

pessoa humana.  
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Quando afeta os demais direitos, não é possível se admitir que a liberdade de 

expressão seja utilizada para se praticar condutas antijurídicas que afetem a bens jurídicos 

protegidos, numa interpretação e aplicação de direitos voltados para si mesmo, sem 

considerar o todo normativo e uma orientação comum de interpretação.
158

 

Considerando os efeitos que podem surgir da utilização dos meios de 

comunicação hoje, numa sociedade da informação e de risco, patente está que esse direito 

não assiste a condutas que levem ao perigo de lesões a bens jurídicos protegidos 

fundamentalmente relevantes, como é o tratamento igualitário.  

Destarte, o racismo na internet configura-se como utilização dos recursos da rede 

para a publicação de teorias e concepções que atribuem em termos de raça, cor, etnia, 

religião e procedência nacional o fundamento para a discriminação e o preconceito. 

Portanto, crime eletrônico de racismo é praticar, induzir e incitar o racismo em 

publicação de qualquer natureza que promova o preconceito e a discriminação nos termos 

da lei utilizando-se das redes de computadores e seus recursos.  

Neste contexto, a informação pode ser utilizada como recurso de linguagem para 

se proliferar idéias de ódio racial e por em risco toda a construção histórica acerca da 

igualdade dos sujeitos, verificando-se, deste modo os riscos que os crimes eletrônicos 

podem trazer de prejuízo a sociedade e a violação de direitos humanos com o uso da 

internet. Constata-se, pois, o que se trata como violação dos direitos humanos 

correspondente a crimes eletrônicos de racismo.  

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

protegidos e reconhecidos como inerentes à dignidade da pessoa humana. 

Ao proteger o principio da igualdade, conforme o caput do artigo 5º, e prevendo 

garantia a esse direito no inciso XLII, é de se reconhecer que toda pratica de racismo, nos 

termos da lei, como fato típico, é um lesão e violação aos direitos humanos, posto que 

atinge bem jurídico protegido inerente a toda e qualquer ser humano tendo o Estado 

fundamentalmente os reconhecido como direito essencial.  

Com sede em ordenamento jurídico pátrio, em termo de cumprimento das 

obrigações assumidas em combate ao racismo, precisam ser considerados determinados 

dispositivos constitucionais: 
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Art. 5º, caput, “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:” 

(...) 

a) O art. 5º, inciso II, "ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer 

alguma coisa senão em virtude de lei";  

b) O art. 5º, inciso X, são "invioláveis a intimidade, a vida privada, a 

honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua violação"; 

c) O art. 5º, inciso XII, em que é "inviolável o sigilo da correspondência 

e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações 

telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na 

forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou 

instrução processual penal"; 

d) O art. 5º, inciso XXV, reza que "A lei não excluirá da apreciação do 

Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito", conforme disposição do da 

Carta Magna;  

e) O art. 5º, inciso XXXIX, determina que "Não há crime sem lei 

anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal". 

f) O art. 5º, inciso XLI “a lei punirá qualquer discriminação atentatória 

dos direitos e liberdades fundamentais”; 

g) O art. 5º, inciso XLII “a prática do racismo constitui crime 

inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da 

lei” 

 

Com garantias desse quilate, demonstra-se a orientação do Estado brasileiro pelo 

princípio da legalidade e o da inafastabilidade da jurisdição. Neste sentido a Internet não 

esta isenta dessa abrangência, sendo plenamente possível ser regulamentada pelo Estado. 

Principalmente no que concernem as obrigações do Estado em defesa dos direitos 

fundamentais e dos bens jurídicos ligados aos sujeitos.  

Em casos de crime eletrônico de racismo é preciso verificar a tipicidade, 

determinação da autoria e competência jurisdicional, principalmente quando os crimes 

caracterizam-se pela transnacionalidade, como crimes a distancia
159

. Portanto, para 

caracterizar essa modalidade de delito de racismo, é preciso verificar a legalidade e 

anterioridade do fato típico, bem como a inafastabilidade da jurisdição, ou seja, mesmo 

na internet é possível haver aplicação. 
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Deste modo o Estado pode atuar com medidas repressivas e medidas preventivas. 

Repressivas atuando contra a atuação do fato concreto e punindo os crimes. De modo 

preventivo, lançando mão do poder de policia para fiscalizar a atuação de governança na 

internet, ou autorregulamentação, que verifique e monitore ocorrências
160

 de delitos dessa 

natureza.  

Quanto à questão da autoria, os agentes desses delitos se utilizam de forma 

abusiva do anonimato possível na rede para praticar suas condutas, pois se utilizam de 

identidades virtuais. Portanto, reside aí um dos principais problemas de apuração de 

crimes eletrônicos.  

Concernente à investigação de crimes eletrônico, em termos de racismo, é preciso 

verificar as necessidades de novas técnicas de investigação. É preciso modernizar as 

formas de persecução penal. Outra necessidade é formar recursos humanos especializados 

na apuração desses delitos, com investigação precisa e setores especializados em crimes 

eletrônicos. 

A identidade do sujeito que se conecta à rede pode ser associada a dois elementos 

identificadores: o endereço da máquina que envia as informações e o endereço da 

máquina que recebe as informações. Mediante a identificação dos IPs – Internet protocols 

– representados por combinações numéricas. Embora não forneçam nenhum dado efetivo 

de quem é o usuário da máquina no momento da prática do delito, podem ao menos 

serem utilizados a identificação do computador utilizado para a pratica da conduta, 

fornecendo vestígios de materialidade dos delitos. No entanto, há programas de 

computador
161

 que enganam outras máquinas fornecendo IPs falsos, ou dissimulando os 

originais, com determinados recursos técnicos. 

Em termos de tipicidade, o artigo 5º, inciso XXXIX, versa que “não há crime sem 

lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal". O mesmo se verifica em 

direito penal, no artigo 1º: "Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem 

prévia cominação legal". Como a tipicidade é uma consequência direta da legalidade, é 

preciso verificar a norma que determina o crime, descrevendo como se opera a conduta 

humana em função do ilícito, e por isso o apenamento.  
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Definir a competência frente à ideia de jurisdição em crimes eletrônicos requer 

algumas analises quanto às normas processuais. Neste aspecto, discute-se muito a acerca 

da questão da soberania e jurisdição, visto que em termos nacionais é pacifico o 

entendimento de uma aplicabilidade da lei aos agentes e fatos ocorridos no plano interno, 

ou sem seu território. O fato que se desdobra complexo reside não efeitos 

transfronteiriços, transnacionais, cujo exercício da jurisdição tem efeitos limitados.  

Neste caso, se no Brasil há a presente lei
162

 que pune o racismo, sendo descritas as 

condutas que tipificam o crime, como analisado supra, podendo-se exigir o 

cumprimento
163

 desta vedação entre os provedores e usuários em seu território. Porém, 

quanto aos provedores e usuários que estejam em outros países, onde essas condutas não 

são consideradas como crimes, podem disponibilizar material dessa natureza sendo 

acessíveis, via internet, por todos em seu território.  

Em termo de verificar a competência
164

, é possível analisar que todos os locais 

onde foram acessadas as informações podem ser considerados como locais de 

consumação do delito. Em termo de crimes eletrônicos de racismo, é possível se fixar a 

competência utilizando-se e previsões sobre o meio de praticar a conduta.  

Ocorre que em termos de redes de computadores existem certas peculiaridades. 

Quando a informação é gerada pelo usuário na máquina, o computador usa de sua própria 

linguagem para armazenar e processar. Um computador forma uma série de informações 

apenas com dígitos binários, combinações de 0 e 1. Essas combinações geram os bits, que 

geram bytes, e esses kilobytes, que por sua vez formas megabytes, gigabytes, terabytes .... 

em uma formação básica de 0 e 1, inteligível apenas por outra maquina. Portanto, no 
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JUÍZOS FEDERAIS PARA OS QUAIS HOUVE A DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. 
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provedor não existe a publicação de fato.  

Esse provedor conecta os sujeitos e faz o intercambio de suas informações pela 

rede. Neste aspecto, um usuário conecta-se a um provedor, que permite que este acesse a 

rede e possa interagir com outros internautas que como eles estão ligados a um provedor. 

O provedor é o canal entre o usuário e a internet. Portanto, a mensagem e informações 

não são publicadas no provedor, mas aonde forem enviadas as informações e códigos 

binários, que serão convertidos em linguagem inteligível ao ser humano, com imagens e 

sons inclusive, depois de recebidas.  

Esses movimentos de upload e download que caracterizariam a publicação nos 

crimes de racismo pela internet. Deste modo, o provedor não se equipara a uma empresa 

jornalística. Aliás, um site pode estar hospedado em um provedor internacional desses 

serviços, comunicando-se com seu cliente por via eletrônica também.  

Poderia ser indicado, no âmbito da legislação brasileira, nos termos do artigo 72 

do Código Processual Penal, a solução aplicável aos casos de infrações cujo local seja 

desconhecido, fixando a competência pelo local do domicilio do réu.  

Com relação aos crimes eletrônicos a distância, quando a ação e consumação do 

crime ocorrem em lugares distintos, uma deles fora do território nacional, pode ser 

aplicada a teoria da ubiqüidade, conforme a previsão do artigo 6º. do Código Penal:  

Art. 6º. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação 

ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou 

deveria produzir-se o resultado. 

 

Em crimes plurilocais, quando a ação e a consumação ocorrem em território 

nacional, porém em lugares diversos, aplica-se a regra do artigo 70, caput, do Código de 

Processo Penal. Neste caso, a regra de competência fixa o lugar da consumação do crime, 

segundo a teoria do resultado. 

Em termos de aplicação extraterritorial, é possível com fulcro no artigo 7º. do 

Código Penal determinar aplicação de lei brasileira a crimes cometidos no estrangeiro, 

segundo os critérios, dentre outros, de nacionalidade, de representação e de justiça penal 

universal.  
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Estes critérios em conjunto com o artigo 88 do Código de Processo Penal, 

determinam como competente o juízo do local da capital do Estado onde houver residido 

o acusado, ou a capital da República, se este nunca aqui residiu.  

Há ainda, outra regra de competência aplicável, prevista no artigo 109, inciso V, 

da Constituição Federal, versando que “os crimes previstos em tratado ou convenção 

internacional, quando, iniciada a execução no País, o resultado tenha ou devesse ter 

ocorrido no estrangeiro, ou reciprocamente”, atribuindo a competência de processar e 

julgar aos juízes federais.  

O caso do primeiro réu por crime de racismo pelo internet ocorreu em meados de 

2006, quando um estudante brasiliense utilizou-se da rede de relacionamentos Orkut para 

divulgar ideias de inferioridade racial de negros e afrodescendentes. Em decisão de 

primeira instância, a juíza do caso absolveu o réu, por entender que ele não tinha intenção 

de lesar bem jurídico protegido a saber o tratamento igualitário. Segundo a decisão 

judicial, em realidade ele criticara o sistema de cotas e usou os termos em relação ao 

racismo por exaltação e não dolosamente, até por que tem distúrbios psiquiátricos e foi 

exposto a intenso sofrimento em termos de mensagem que lhe enviavam outros usuários 

da internet. o caso seguem nos tribunais superiores, e da sua analise , após decisão futura, 

poderão surgir precedentes importantes na interpretação do crime de racismo na internet. 

 



93 

 

 

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 
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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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