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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR MINISTRO PRESIDENTE DO 

EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
 

Distribuição por Dependência ao HC n.° 154.248/DF (Relator: Ministro Edson 
Fachin). Discussão do mesmo tema objetivo (injúria racial como forma de racismo) 

 
CIDADANIA, partido político com representação no 

Congresso Nacional, registrado no Tribunal Superior Eleitoral, inscrito no 

CNPJ sob o nº. 29.417.359/0001-40, com sede na SCS, Q. 7, Bl. A, Ed. 
Executive Tower, Sls. 826-828, Pátio Brasil Shopping, Asa Sul – Brasília/DF, 

neste ato representado por seu Presidente Nacional, Roberto João Pereira 
Freire, brasileiro, advogado, inscrito no CPF/ME sob o nº 002.353.694-20 e 
portador do RG nº 498601, residente e domiciliado em SQN 109 – Bl. N Apto 

204, Brasília/DF, por seu advogado signatário, vem, respeitosamente, à 
presença de Vossa Excelência, com fulcro nos arts. 103, VIII, da CF/88 e nos 

arts. 1º e seguintes da Lei n.º 9.868/99, impetrar a presente  
 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 

com pedido subsidiário de interpretação conforme à Constituição 
 

Em face do artigo 140, §3º, do Código Penal, para que, 

à luz do princípio da proporcionalidade enquanto proibição de proteção 
insuficiente, a conduta que a jurisprudência e posteriormente a doutrina 

convencionaram chamar de “injúria racial” seja considerada como espécie 
de racismo (cf. jurisprudência do E. STJ, infra) e, assim, enquadrada no artigo 
20 da Lei n.º 7.716/89, ou, subsidiariamente, seja atribuída interpretação 

conforme a Constituição ao referido dispositivo legal, para que ele seja 
considerado constitucional apenas se o crime de “ofender indivíduo em sua 
honra subjetiva por elemento racial” seja considerado como (espécie de) crime 
de racismo e, assim, imprescritível e inafiançável (cf. art. 5º, XLII, da CF/88), 
pelas razões que passa a expor: 

 
EMENTA. 1. OBJETO DA AÇÃO E PEDIDO DE JULGAMENTO CONJUNTO. 
Incoerência da consideração da “ofensa a indivíduo em sua honra subjetiva por 
elemento racial” como uma “injúria não-racista”, ainda que qualificada pelo 
preconceito, com o repúdio constitucional a todas as formas de racismo (art. 5º, 
XLII), por perpetuar o racismo estrutural e institucional que assola a sociedade. 

Relevância da definição do tema também no controle abstrato e concentrado 
de constitucionalidade, e não apenas de forma incidental no controle difuso 
do HC n.° 154.248/DF. Inobstante: distribuição por dependência, pelo pedido 

principal desta ação versar sobre a causa de pedir objetiva/abstrata daquela 
ação individual. 1.1. Estudo empírico de jurisprudência por Marta Machado, 
Márcia Lima e Natália Neris. Comprovação de que as ofensas racistas se dão 
primordialmente na forma de ofensas a indivíduos, ofendidos por seu 
pertencimento a grupo racial minoritário (cf. Adilson José Moreira). Considerar 
a chamada “injúria racial” como uma “injúria não-racista” inviabiliza não só a 
efetividade, mas a própria eficácia do repúdio a todas as formas de racismo (art. 
5º, XLII). 2. INTERPRETAÇÃO HISTÓRICA (occasio legis) E TELEOLÓGICA (ratio 
legis). 2.1. Diferenciação entre “racismo” e “injúria racial” criada sem base 
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legal pela jurisprudência antes da criação do art. 140, §3º, do Código Penal. 
Repetição acrítica de Cursos e Manuais de Direito Penal dessa diferença sem 
explicar como se pode seriamente dizer que ofender um indivíduo em sua honra 

por elemento racial “não seria” uma forma de racismo. 2.1. JURISPRUDÊNCIA 
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESDE 2015. Consideração da injúria 
racial como racismo à luz do conceito de racismo desta Suprema Corte (HC n.º 
82.424/RS) e da doutrina de Guilherme Nucci e, assim, como conduta 
imprescritível e inafiançável. 2.1.1. IMPUNIDADE DO RACISMO DECORRENTE 
DE TUDO SER CLASSIFICADO COMO INJÚRIA RACIAL “NÃO-RACISTA”. 
Prescrição das ações penais em geral, por decretações de ofício de decadência 
ou prescrição. Impunidade das ofensas racistas a indivíduos em decorrência 
disso, razão histórica da ausência de condenações por racismo no Brasil. 

Jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos sobre dever 
convencional dos estados de “investigar e punir” criminalmente (art. 1.1 da 
CADH) as graves violações de direitos humanos, no que se enquadra o racismo: 
inconvencionalidade. 2.1.2. Necessidade de uma epistemologia emancipatória 
decolonial e antidiscriminatória, mediante um programa de Direito Penal 

Mínimo focado na defesa dos direitos fundamentais (Soraia Mendes), que 
demanda pela superação de práticas que corroboram o racismo estrutural e 
institucional e, assim, o reconhecimento da injúria racial como espécie de 
racismo. 2.2. DIÁLOGOS INSTITUCIONAIS. Justificativa do PL n.º 1.240/95, que 
gerou a Lei n.º 9.459/97 o art. 140, §3º, do Código Penal. Afirmação de se estar 
atualizando a Lei n.º 7.716/89, para melhor cumprir o art. 5º, XLII, da CF/88 
ao criminalizar a ofensa ao indivíduo em sua honra, dignidade e decoro. “Mens 
legislatoris” que pretendeu considerar tal crime como espécie de racismo: 
necessidade de motivação constitucional/sistemática para se desconsiderar a 
vontade do Legislativo, inexistente no caso. Ofensa a indivíduo por elemento 
racial enquanto “racismo pela injúria” (cf. Justificativa do Senador Paulo Paim, 
no PL 4.373/2020). 2.1.1. Equívoco do Parecer da PGR no HC n.° 154.248/DF. 
Inexistência de “interpretação da Constituição conforme a lei”. Legislativo 
como intérprete legítimo da Constituição: interpretação constitucional da 
Justificativa do PL n.º 1.240/95, que gerou a Lei n.º 9.459/97 e, 
consequentemente, o crime do artigo 140, §3º, do Código Penal, afirmando a 
injúria racial como espécie de racismo. Guarda precípua da Constituição pelo 
STF (art. 102) que não deve desconsiderar diálogos institucionais do Legislativo 
na interpretação da Constituição, exceto em casos de flagrante arbitrariedade 
ou outra inconstitucionalidade, o que não é o caso. 2.1.2. Arbitrariedade da 
negativa do voto do Min. Kassio Nunes no HC n.° 154.248/DF. Afirmação não-

fundamentada de que apesar de ofendido em sua honra individual por elemento 
racial, isso “não seria suficiente” para caracterização da conduta como racista. 

Afirmação completamente arbitrária, que não pode ser aceita como cumprindo 
dever constitucional de fundamentação. Irrelevância da citação de inúmeras 
doutrinas, pois estas também fizeram repetição acrítica do que 
arbitrariamente foi inventado pela jurisprudência, sobre a suposta “diferença” 
entre “racismo” e “injúria racial”. Indivíduo ofendido por seu pertencimento a 
grupo racial inferiorizado, ferramenta histórica de manutenção do racismo 
estrutural e institucional que assola a sociedade. 3. PEDIDOS. 3.1. PEDIDO 
PRINCIPAL. Declaração de inconstitucionalidade parcial com redução de texto 
do artigo 140, §3º, do Código Penal, relativamente aos critérios racistas (“raça, 
cor, etnia, religião e procedência nacional”), apenas e tão-somente se tais 
condutas forem reconhecidas como objeto do tipo penal do artigo 20 da Lei 
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7.716/89 (doutrina: Hédio Silva Jr.), por força do princípio da proporcionalidade 
enquanto proibição e proteção insuficiente. Histórico repúdio do Movimento 
Negro à consideração da “injúria racial” como uma “injúria não-racista”. 3.2. 
PEDIDO SUBSIDIÁRIO. Parcial procedência da ação, para interpretação 
conforme a Constituição do artigo 140, §3º, do Código Penal, para que seja 
considerado constitucional apenas se interpretada a conduta de “ofender o 
indivíduo em sua honra subjetiva por elemento racial” como crime de racismo, 
logo, imprescritível e inafiançável (cf. art. 5º, XLII, da CF/88). 

 
1. OBJETO DA AÇÃO E PEDIDO DE JULGAMENTO CONJUNTO.  

 
Com apoio de relevantes entidades do Movimento Negro e 

do Movimento LGBTI+ em prol da luta contra todas as formas de racismo, a 

presente ação direta de inconstitucionalidade visa obter o reconhecimento de 
que a conduta de “ofender um indivíduo em sua honra subjetiva por elemento 
racial configura forma de racismo. Para tanto, requer-se a declaração da 
inconstitucionalidade parcial, com redução de texto, do disposto no art. 140, 

§3º, do Código Penal, para dele excluir os critérios “raça, cor, etnia, religião ou 
procedência nacional”, porque a conduta de ofender um indivíduo em sua 
honra por elemento racial deve ser entendida como o crime de praticar o 
preconceito por raça, do art. 20 da Lei n.º 7.716/89, consoante demanda 
histórica do Movimento Negro e, agora, do Movimento LGBTI+, ante o 

reconhecimento da homotransfobia como espécie de racismo (STF, ADO 26 e 
MI 4733, a primeira destas ações movida pelo Partido Peticionário). 

Subsidiariamente, caso não acolhido tal pleito principal, requer-se a 
aplicação de interpretação conforme a Constituição ao art. 140, §3º, do 
Código Penal, para que ele seja considerado constitucional apenas se 

interpretado como positivando como crime de racismo a conduta de ofender 
um indivíduo em sua honra por elemento racial, logo, enquanto um crime de 

“racismo pela injúria” (cf. diálogo institucional com a Justificativa do 
Senador Paulo Paim ao PL n.º 4.373/2020. Em ambos os casos, com 
fundamento no princípio da proporcionalidade enquanto proibição de 

proteção insuficiente, bem como no repúdio constitucional a todas as 
formas de racismo, enquanto crime imprescritível e inafiançável (art. 5º, 
XLII). Isso porque é teratológica a consideração da principal forma de ofensa 
racista como uma “injúria qualificada por preconceito não-racista”, passível 
de decadência e prescrição, que se configura a causa da impunidade do 

racismo no Brasil, pois as ofensas racistas em geral são classificadas como 
“injúria racial não-racista” (sic), com a decretação de ofício de decadência e/ou 

prescrição. 
 

Note-se que, não obstante o tema objetivo/abstrato esteja 
sendo discutido perante esta Suprema Corte no HC n.° 154.248/DF, 
requerendo-se seja o feito distribuído ao seu Relator, Ministro Edson Fachin, 

afigura-se da mais alta relevância sua discussão em sede de controle 
concentrado e abstrato de constitucionalidade. Isso porque, como é 

notório, embora decisão de processo subjetivo, como o habeas corpus, afigure-
se como precedente, que a boa dogmática e a lei aduz que deve ser respeitado, 
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sua decisão vincula diretamente apenas as partes do caso concreto, ao passo 

que, em ação direta de inconstitucionalidade, a decisão tem força de lei, ante 
sua decisão ter efeito vinculante e eficácia erga omnes (art. 102, §2º, da 
Constituição). Por fim, trazem-se nesta ação novos elementos, altamente 

relevantes, para demonstrar que a consideração da ofensa a indivíduo em 
sua honra subjetiva por elemento racial como “injúria não-racista” 

reforça o racismo estrutural e institucional que assola a sociedade (cf. 
infra) e como algo incompatível com um Direito Penal, Processual Penal 
e uma Criminologia de caráter emancipatório, com a criminalização de 

condutas à luz de um Direito Penal Mínimo focado na defesa dos direitos 
fundamentais (cf. Soraia Mendes). 

 
Cite-se, por altamente relevante, que é uma luta histórica 

do Movimento Negro a consideração do que se convencionou chamar de 

“injúria racial” como crime de “racismo”, tanto que sempre se lutou para 
tipificação da ofensa a indivíduo em sua honra subjetiva por elemento racial no 

art. 20 da Lei n.° 7.716/89 e não no art. 140, §3°, do Código Penal. É uma 
dramática histórica de lutas que, infelizmente, tem gerado lamentáveis 
“desclassificações” de denúncias feitas por racismo para o tipo penal da 

“injúria racial”, o que, por sua vez, faz a jurisprudência decretar, de ofício, a 
prescrição ou a decadência, conforme o caso. Então, trata-se de uma 

histórica luta contra a impunidade dos discursos racistas, proferidos na 
forma da injúria racial, como forma de se combater o racismo estrutural. 

 

Ressalte-se que o enfrentamento do racismo estrutural 
encontra norte no PL 5875/2019, de autoria da Deputada Federal Carmen 
Zanotto (Cidadania/SC),1 parado ainda na Comissão de Trabalho, de 

Administração e Serviço Público (CTASP), primeira Comissão de mérito desde 
que protocolada, o que, aliás, mostra ser evidente o parco interesse do 

Congresso Nacional pelo tema em tela. Assim, considerando que o STF tem 
corretamente se mostrado atuante, maximalista, diante de inércias 
inconstitucionais do Congresso, deve fazê-lo também aqui, por uma 

interpretação emancipatória que ajude na erradicação do racismo 
estrutural, o que demanda o reconhecimento da injúria racial como 

espécie de racismo (cf. infra). Atuação maximalista esta no enfrentamento do 
racismo estrutural que esta Suprema Corte também aplicou na histórica 
decisão da ADPF 738, na qual referendou o incentivo à candidatura das 

pessoas negras para cargos eletivos, à luz dos valores constitucionais da 
cidadania, da dignidade da pessoa humana e da igualdade material. Algo que 
se pretende regular por meio da PEC 19/212.3 

 

 
1 Cf. <https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2228401>. 
Acesso: 24.08.2021. 

2 Cf. <https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2228401>. 
Acesso: 24.08.2021. 
3 Fica o agradecimento a Romero Rocha - igualdade 23, pela lembrança de tratar do tema dos Projetos 
e da paradigmática decisão em questão. 
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Nesse sentido, o Movimento LGBTI+ soma-se a esta luta 

direta, na medida em que a homotransfobia foi reconhecida como espécie de 
racismo por esta Suprema Corte (STF, ADO 26 e MI 4733, a primeira movida 
pelo Cidadania), donde tem um evidentemente legitimidade também direta em 

ter o que se convencionou chamar de “injúria racial” como espécie de racismo 
e, por isso, imprescritível e inafiançável. Agora não só por aliança com seu 

movimento irmão, o Movimento Negro, visto que ambos movimentos de lutas 
por direitos humanos de minorias e grupos vulneráveis, aliança esta que se 

daria de qualquer forma, mas também por também incidir nos mesmos 
problemas de tipificação penal. Lembre-se que os embargos de declaração 
movidos no MI n.° 4733, pela ABGLT, e na ADO n.° 26, pelo Cidadania, em 

defesa dos interesses da população LGBTI+, expressamente trataram do tema 
objeto desta ação, pois explicitamente defenderam que a injúria racial seja 
compreendida como espécie de racismo e, por isso, imprescritível e 

inafiançável, razão pela qual sua oitiva no presente caso se torna ainda mais 
uma medida de rigor. 

 
Passa-se, assim, a desenvolver as teses da presente ação.  
 

1.1. SÍNTESE DAS TESES DESTA AÇÃO. 
 
A partir do lugar de fala das entidades de defesa dos 

direitos humanos das populações negra e LGBTI+, o Cidadania pretende 
demonstrar a história desta nefasta “diferenciação ontológica” (sic), 

jurisprudencialmente inventada, entre “injúria racial” e “racismo”, para 
mostrar a correção dos precedentes do STJ e desta Suprema Corte que já 
afirmaram que a injúria racial é imprescritível, por ser espécie de 

racismo.  
 

Pretende o Partido Impetrante demonstrar, ainda, que o 
discurso racista se dá, principalmente, na forma do que se convencionou 
chamar de “injúria racial”, consoante pesquisa empírica adiante explicitada, 

donde não reconhecer a injúria racial como espécie de racismo 
menoscaba e torna ineficaz o repúdio constitucional ao racismo, por não 

considerar imprescritível e inafiançável uma das suas principais formas de 
manifestação no mundo contemporâneo, corroborando assim com tão 
nefasto comportamento, que não se confunde com atitudes pontuais, 

banalizando e tornando magma social, fazendo parte da estrutura social 
com maior condescendência do Estado e da Sociedade.   

 

Ressalte-se que o que se pede na presente ação não pode 
ser entendido como “punitivismo” (sic). Pelo contrário, trata-se de pretensão 

coerente com um programa de Direito Penal Mínimo, focado na defesa dos 
direitos fundamentais,4 no caso, a pretensão de grupos raciais minoritários 

 
4 MENDES, Soraia da Rosa. Criminologia feminista. Novos Paradigmas, São Paulo: Ed. Saraiva, 2014, 
p. 181. 
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contra as opressões racistas fruto de discursos inferiorizantes de indivíduos 

em sua dignidade, honra e/ou decoro por elemento racial. Isso à luz de uma 
epistemologia emancipatória decolonial e antidiscriminatória, que 
reconheça o caráter estrutural e institucional das opressões sociais em geral 

e do racismo em particular, tirando-as da invisibilidade,5  e entenda o Direito 
Penal como mecanismo de proteção dos direitos humanos, como 
evidentemente é a compreensão constitucionalmente e convencionalmente 
adequada do tema, inclusive à luz da compreensão da Corte Interamericana 
de Direitos Humanos, que bem entende que graves violações de direitos 
humanos devem ser objeto de punição penal pelo Estado, à luz do dever 
convencional de investigar e punir violações dos direitos humanos em geral 

(art. 1.1 da Convenção Americana de Direitos Humanos).6 Considerando que 

 
5 MENDES, Soraia da Rosa. Processo Penal Feminista, 2ª Ed., Barueri: Ed. Atlas, 2021, p. 209-215. 

6 Casos Velásquez Rodríguez v. Honduras (CtIDH, 1988), Niños de la Calle v. Guatemala (CtIDH, 1999), 
Barrios Altos v. Peru (CtIDH, 2001), Bulacio v. Argentina (CtIDH, 2003), Juan Humberto Sanchez v. 
Honduras (CtIDH, 2003), Carpio Nicole et al v. Guatemala (CtIDH, 2004), Moiwana v. Suriname (CtIDH, 
2005), Santiago Gomez Palomino v. Peru (CtIDH, 2005), Goiburú v. Paraguai (CtIDH, 2006), Gomes 
Lund e outros v. Brasil (CtIDH, 2010). Apud LIMA, Raquel da Cruz. O Direito Penal dos Direitos 
Humanos. Paradoxos do Discurso Punitivo da Corte Interamericana de Direitos Humanos, Belo 
Horizonte: Ed. CEI, 2018, p. 69-70, 72-98 e 105 e 155. Trata-se de um diagnóstico de fato objetivo, a 
saber, que a jurisprudência da Corte Interamericana tem, de fato, essa posição em sua jurisprudência 
pacífica, o que se percebe pelo incômodo da autora com isso (que se cita por honestidade intelectual), 
que finaliza sua obra que as estratégias de litigância na Corte, de “articulação e demanda de grupos 
minoritários por meio do dever de investigar e punir” supostamente geraria um “novo paradoxo: o 
desenvolvimento de novos direitos depende da articulação entre punição e direitos humanos, ou seja, de 
uma das mais severas restrições a direitos de outros indivíduos que é autorizada” (sic), concordando com 

Helena Singer quando tem “criticado que a luta pelos direitos humanos venha se restringindo ao tema 
da penalização que é, fundamentalmente, conservador, posto que seu objetivo é a manutenção da 
ordem” (sic), tendo em vista que “Os direitos humanos, por outro lado, deveriam ter um espírito 
emancipatório de transformação social” e entender que haveria suposta “incompatibilidade teórica entre 
Direito Penal e direitos humanos”, por temer que isso poderia “instrumentalizar a restrição de direitos 
de outras pessoas em nome de objetivos indiretos que podem, ou não, ser alcançados, embora reconheça 
que, “independentemente das críticas de Pires e Singer, a jurisprudência da Corte Interamericana tem 
sido uma jurisprudência extremamente baseada na justiça criminal”, afirmando que a Corte olha 
“menos para as pessoas que já estão presas e mais para todas aquelas que, por alguma falha, ainda não 
estão [...] (Ibidem, p. 158-161). A autora, contudo, não enfrenta os fundamentos da Corte que ela tão 
bem explica em sua obra, a saber, os males sociais e as violações dos direitos das vítimas pela 
perpetuação da impunidade, além de não trazem nenhuma afirmação dogmática que afaste a 
existência do dever de investigar e punir quem viola os direitos humanos como algo necessário à 
proteção efetiva dos direitos por garantias deles assecuratórias, ainda que se entenda o Direito 
Penal como ultima ratio (como deve ser). Isso porque, se violados direitos humanos, não resta alternativa 
que não a punição de quem os violou, ao passo que nunca se defendeu que a punição penal seria o único 
meio de defesa dos direitos humanos, donde não há nenhum “paradoxo” nem “conservadorismo” no seu 

uso, pois é perfeitamente conciliável com outras estratégias emancipatórias. Nesse sentido, também 
faz parte da emancipação social a erradicação da impunidade de pessoas que oprimem grupos 
vulneráveis, violando seus direitos humanos. Nada disso é enfrentado pela autora, mesmo tendo 
visto essa compreensão inerente aos precedentes da Corte Interamericana que muito bem descreveu 
(merecendo elogios pela imparcialidade que teve por descrever fielmente algo que discorda, algo 
infelizmente em falta no mundo). Ademais, a autora repete um discurso equivocado de “restrição de 
liberdade” pela criminalização, na medida em que ninguém tem o “direito” de violar direitos humanos 
de outrem apenas porque essa violação não é criminalizada. Na prática, a criminalização apenas 
aumenta a punição devida à violação de direitos humanos, mas não se pode seriamente dizer que, antes 
disso, havia um pseudo “direito” de violar os direitos humanos, já que o direito fundamental e humano 
à liberdade significa a prerrogativa de se fazer o que se quiser, desde que não se prejudiquem terceiros, 
e a violação de direitos humanos é, à toda evidência, uma violação de tais direitos, sendo que, uma vez 
já tendo sido violados os direitos humanos, não há solução outra que não punir as pessoas que os 
violaram. 
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a ofensa ao indivíduo em sua honra subjetiva por elemento racial constitui 

uma das principais ferramentas do racismo estrutural, para fins de 
inferiorização da população negra e demais grupos raciais minoritários, tem-
se que o que se pede na presente ação justifica-se enquanto compreensão 

constitucionalmente e convencionalmente adequada sobre o tema, à luz 
do princípio da proporcionalidade, enquanto proibição de proteção 
insuficiente. Afinal, o entendimento da chamada “injúria racial” como uma 

“injúria preconceituosa não-racista, que prescreve” (sic) tem gerado a 
IMPUNIDADE dos discursos racistas, e o combate à impunidade, em termos 

de proteção das vítimas contra a dor da não-punição daquele(a) que violou 
seus direitos humanos, tem sido o norte da jurisprudência da Corte 
Interamericana na citada jurisprudência. Bem como posição constante desta 

Suprema Corte em defesa do Estado de Direito e principalmente dos direitos 
dos cidadãos e cidadãs brasileiros em situação social menos favorecidos, como 

o entendimento da ADPF 738, na qual referendou o incentivo à candidatura 
das pessoas negras para cargos eletivos, à luz dos valores constitucionais da 
cidadania, da dignidade da pessoa humana e da igualdade material. Algo que 

se pretende regular por meio da PEC 19/21.7 
 
Será feita uma interpretação histórica e teleológica do 

crime de ofender o indivíduo em sua honra subjetiva por elemento racial, que 
jurisprudência e doutrina convencionaram chamar de “injúria racial”, para 

se demonstrar que: (1) essa diferenciação pretensamente ontologicamente foi 
criada sem base legal; (2) a positivação do art. 140, §3º, do Código Penal 

visou superar a jurisprudência reacionária que não considerava como crime as 
principais práticas racistas, relativamente às ofensas a indivíduos em razão 
do seu pertencimento a grupo racial minoritário; (3) a criação do referido 

dispositivo legal se deu em diálogo institucional do Congresso Nacional com 
o Judiciário, para fins de superação legislativa (“overruling”) do 

entendimento que não considerava a injúria racial como forma de racismo, 
tendo em vista que o Projeto de Lei respectivo (n.º 1.240/95) falou em 
atualização da Lei 7716/89, para melhor cumprir a imposição constitucional 

de criminalização de todas as formas de racismo (art. 5º, XLII), como 
fundamento para criminalizar a ofensa racial à dignidade, à honra e ao decoro 

do indivíduo; (3.1) isso não significa “interpretação da Constituição a partir 
da lei”, como afirmou a PGR em parecer contrário ao HC 154.248/DF, pois o 
Legislativo evidentemente também é intérprete legítimo da Constituição, cujas 

interpretações devem ser respeitadas com deferência, exceto se arbitrárias ou 
violadoras da Constituição, o que obviamente não é o caso; (4) a principal 

forma de manifestação do discurso racista é a ofensa a indivíduos de grupos 
raciais minoritários por elemento racial, de sorte que entendimento 
contrário retira não só a efetividade, mas também a eficácia do repúdio 

constitucional a todas as formas de racismo, como prova estudo de Marta 

 
7 Cf. <https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/148964>. Acesso: 24.08.2021. 
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Machado, Márcia Lima e Natália Neris,8 adiante explicado; (5) a não-

consideração do crime de injúria racial como espécie de racismo é uma das 
principais causas da IMPUNIDADE dos discursos racistas, tendo em vista 
que o Judiciário considera praticamente todas as ofensas racistas como 

“injúrias raciais não-racistas” (sic) e, por isso, mesmo quando o Ministério 
Público denuncia o caso como racismo a partir do art. 20 da Lei n.º 7.716/89, 
o Judiciário perpetra desclassificações e decretações de ofício de 

decadência e/ou prescrição (v.g., STJ, RHC n.º 18.620/PR, 06ª Turma, Rel. 
Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 28.10.2008); (6) não há nada na 

Constituição que obrigue ou mesmo insinue que a ofensa a indivíduo em 
sua honra subjetiva por elemento racial “não seria” forma de racismo, 
nem na mens legislatoris, nem na occasio legis, de sorte a se tratar de 

interpretação arbitrária a afirmação disso enquanto ratio legis do 
repúdio constitucional a todas as formas de racismo. 

 
Não faz nenhum sentido lógico-jurídico afirmar-se que 

ofender um indivíduo integrante de minoria racial em sua honra 

subjetiva por elemento racial não configuraria racismo, mas uma “mera 
injúria motivada por preconceito não-racista”, ao mesmo tempo em que 

(corretamente) se entende que ofender uma coletividade racial, por 
elemento racial, configura racismo, ORA, EXCELÊNCIAS, o indivíduo é 
ofendido em sua honra subjetiva por motivação racista, por seu 

pertencimento a grupo racial minoritário-estigmatizado de sorte que o 
racismo é ontologicamente inerente ao que se convencionou chamar de 
“injúria racial”.  

 
Sempre que um indivíduo é atacado a coletividade é 

atingida. Negros e negras que leem notícias cotidianas sobre violência 
racial são também atingidos(as) psicologicamente, pois, sabem que 
podem ser a próxima vítima, seus filhos, netos, netas, irmãos, irmãs 

estão suscetíveis a sofrer violência concreta sem reparação alguma 
posteriormente. O mesmo se diga sobre pessoas LGBTI+, lembrando-se 
que a homotransfobia foi reconhecida como espécie de racismo por esta 

Suprema Corte, com o Cidadania propondo uma das ações (ADO 26 e MI 
4733). 

 
Então, embora os nomes importem9 e o Movimento 

Negro muito se machuque, historicamente, pelo RACISMO praticado por 

ofensas a indivíduos ser qualificado como uma “mera injúria (ainda que 

 
8 MACHADO, Marta Rodriguez Assis. LIMA, Márcia. NERIS, Natália. Racismo e Insulto Racial na 
sociedade brasileira: Dinâmicas de reconhecimento e invisibilização a partir do direito. In: Scielo, 
Novos Estudos CEBRAP, vol. 35, n.º 3, São Paulo, Nov. 2016. Disponível em: 
<https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-33002016000300011>. Acesso: 
13.07.2020. 
9   Que o diga a luta do Movimento LGBTI+ pelo direito ao casamento civil igualitário, pela lógica de 
“mesmos direitos com os mesmos nomes, rejeitando uma “união civil paralela ao casamento civil”, 
mesmo com iguais direitos (o que é raro no mundo), por ser uma forma do nefasto regime segregacionista 
do “separados, mas iguais” (sic). 
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qualificada)”, a partir do momento em que a lei positivou um crime de 

injúria que é notoriamente conhecido como injúria racial, não se pode 
seriamente dizer que não seria uma das formas de manifestação do 
RACISMO, pois é uma injúria que é motivada precisamente no 

preconceito racista.  
 
Assim, preferencialmente, tendo em vista a crítica 

histórica do Movimento negro no sentido do descabimento de se 
considerar a chamada injúria racial uma “injúria não-racista que 

prescreve e admite fiança”, requer-se o reconhecimento da 
inconstitucionalidade, por proibição manifestamente insuficiente, da 
consideração do crime de injúria racial como uma “injúria não-racista”, 

passível de prescrição e fiança, porque isso à toda evidência contraria o 
veemente repúdio constitucional ao racismo em geral e, portanto, aos 

discursos racistas, obviamente também os direcionados contra 
indivíduos. Afinal, um xingamento é evidentemente uma forma de 
inferiorização da pessoa ofendida, neste caso uma inferiorização racista, 

de sorte que os chamados “crimes de injúria motivados pelo preconceito 
racista” devem ser enquadrados no artigo 20 da Lei n.° 7.716/89, no 
crime de “praticar o preconceito por raça”, que é apto a abarcar a 

“ofensa a indivíduo em sua honra subjetiva por elemento racial”, que 
evidentemente é uma espécie de racismo.  

 
Assim, requer-se a declaração da inconstitucionalidade 

das expressões “raça, cor, etnia, religião e procedência nacional” do 

artigo 140, §3º, do Código Penal, MAS APENAS SE AO MESMO TEMPO SE 
AFIRMAR que as “injúrias” por tais critérios de enquadram no artigo 20 
da Lei n.º 7.716/89, pois o que aqui se requer é um aumento de proteção 

penal, uma proteção eficiente, não uma diminuição, que torne a proteção 
atualmente existente ainda mais insuficiente. 

 
Contudo, subsidiariamente, na longínqua hipótese de 

se rejeitar tal tese, requer-se, enquanto, mínimo do mínimo, que o crime 

de injúria racial receber uma interpretação conforme a Constituição, 
para que o artigo 140, §3º, do Código Penal seja considerado 

constitucional se e apenas se for entendido como uma das manifestações 
do racismo e, assim, ser um crime inafiançável e imprescritível, como a 
Constituição exige que o seja.  

 
Tudo por força do princípio da proporcionalidade, 

enquanto proibição de proteção insuficiente, amplamente trabalhado no 

julgamento da ADO 26 e do MI 4733, que demanda ou considerar-se a ofensa 
racista a indivíduo por elemento racial como crime do art. 20 da Lei n.º 

7.716/89, no tipo de praticar o preconceito por raça (logo, exterioriza-lo), 
mediante a ofensa inferiorizante por elemento racial (tese principal) ou, 
subsidiariamente, considerar-se a injúria racial como espécie de racismo, 

logo, imprescritível e inafiançável, consoante a imposição constitucional do 
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art. 5º, XLII. O dever constitucional de proteção eficiente dos grupos 

raciais minoritários (como os de pessoas negras e LGBTI+) demanda isso, sob 
pena de ineficácia prática do mandamento constitucional de punição eficiente 
de todas as formas de racismo. No caso da homotransfobia como forma de 

racismo, tal proteção não existirá se as ofensas homotransfóbicas a pessoas 
LGBTI+ individualizadas não for considerada crime de racismo, pois isso 
significará que nada terá mudado em termos da proteção penal da 

população LGBTI+ no que tange a injúrias (ofensas a indivíduos), o que é 
simplesmente ilógico e, assim, arbitrário, donde de rigor o acolhimento dos 

pedidos formulados nesta ação (cf. itens 2 e 3, infra). 
 
Afinal, não faz nenhum sentido lógico-jurídico afirmar 

que uma forma de opressão configura-se como espécie de “racismo”, 
quando a ofensa é proferida contra todo um grupo social, mas não se 

configura como “injúria racial”, quando proferida contra honra subjetiva 
de um indivíduo por elemento racial, pois o racismo está precisamente em 
se atacar a honra subjetiva da vítima pelo elemento racial, sendo artificial e 

teratológica a afirmação de que a ofensa à honra subjetiva de um indivíduo 
por elemento racial não configuraria espécie de racismo, algo que sempre foi 

afirmado pelo Movimento Negro, que sempre criticou essa artificial e 
teratológica diferenciação entre “racismo” e “injúria racial”, cf. itens 3 e 3.1, 
infra. Isso porque a injúria racial, embora seja uma injúria qualificada 

pelo preconceito, surgiu não como uma injúria qualificada por “qualquer 
preconceito”, mas apenas pelos preconceitos punidos pela Lei n.º 
7.716/89, ou seja, o crime de injúria racial incide quando a injúria é 

racista, quando é uma injúria qualificada pelo preconceito racial, de sorte a 
ser simplesmente arbitrário/irracional afirmar-se que a negrofobia, 

homotransfobia, a etnofobia e a xenofobia configurariam crimes de racismo 
(art. 20 da Lei n.º 7.716/89), quando a ofensa é direcionada às coletividades 
sociais minoritárias em questão, mas não se configuraria como injúria racial 

quando a ofensa é direcionada a indivíduos de grupos raciais minoritários.  
 
Até porque, em termos de interpretação histórica, essa 

diferença de “racismo” como ofensa a uma coletividade racial e “injúria racial” 
enquanto ofensa à honra subjetiva de um indivíduo por elemento racial não 

foi criada pela lei, mas pela jurisprudência quando só existia a Lei n.º 
7.716/89 e não o art. 140, §3º, do Código Penal (cf. itens 2 e 3, infra). Nesse 
sentido, o Projeto de Lei n.º 1.240/95, que criou a Lei n.º 9.459/97 e 

consequentemente o crime de injúria racial, afirmou em sua Justificativa 
que estava atualizando a Lei Antirracismo, para reconhecer como bens 

jurídico-penais a ofensa à honra, à dignidade e ao decoro da vítima de ofensas 
racistas, o que deixa claro que o Legislativo criou o crime de injúria racial 
como uma das formas de racismo (posição esta também de Guilherme Nucci 

apud STJ, AREsp n.º 686.965/DF, DJe de 31.08.2015, decisão mantida 
pelo STF no ARE n.º 983.531/DF, STJ, AgRg no AREsp n.º 734.236/DF, 

DJe de 08.03.2018 e AgRg no REsp 1.849.696/SP, DJe de 23.06.2020, segundo 
o qual “Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, com o advento da 
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Lei n. 9.459/97, introduzindo a denominada injúria racial, criou-se mais um 
delito no cenário do racismo, portanto, imprescritível, inafiançável e sujeito à 
pena de reclusão” – g.n, cf. item 2, infra). Essa sempre foi uma demanda 
histórica do Movimento Negro, que sempre criticou a dicotomia “racismo x 

injúria racial”, especialmente na parte em que o entendimento 
lamentavelmente hegemônico considera, equivocadamente, a injúria racial 

como “diferente” do racismo e, por isso, passível de prescrição e fiança (que a 
Constituição veda aos crimes de racismo), porque (o Movimento Negro) sempre 
considerou que a injúria racial é uma forma de racismo, bem como que a 

ofensa à honra de indivíduos por elementos raciais constitui uma das 
principais formas de manifestação do racismo (cf. item 3, infra). Por isso, 
defendem-se aqui o históricos precedentes do STJ e do STF (supra citados), 

que consideraram a injúria racial imprescritível, por ser espécie de 
racismo, consoante a doutrina de Guilherme Nucci, ante o conceito 

constitucional de racismo desta Suprema Corte no famoso caso Ellwanger (HC 
n.º 82.424/RS), referendado e melhor desenvolvido por esta Suprema Corte 
no julgamento da ADO 26 e do MI 4733, pelo qual Nucci e o STJ consideraram 

a injúria racial como uma das manifestações do racismo, afirmando a 
irrelevância de estar positivada no Código Penal e não na Lei n.º 7.716/89.10 

Isso especialmente porque as ofensas racistas se dão, primordialmente, na 
forma da injúria racial, consoante inclusive análise empírica da 
jurisprudência sobre o tema (cf. item 3, infra).  

 
Passa-se, agora, a desenvolver o tema, inclusive à luz da 

interpretação histórica e teleológica da aplicação judicial dos crimes 

raciais, para se demonstrar a necessidade de reconhecimento da (chamada) 
injúria racial como espécie de racismo. 

 
1.3. Transcrição das Sustentações Orais de Entidades dos Movimentos 
Negro e LGBTI+ em defesa das teses desta ação no HC n.º 154.248/RS. 

 
Passa-se agora a transcrever as sustentações orais 

realizadas no HC n.º 154.248/RS, como uma forma de sintetizar os 

fundamentos amplamente desenvolvidos adiante: 

Sustentação Oral do Dr. Paulo Iotti 

 
10 Explicando e defendendo esta decisão, transcrevendo seus fundamentos determinantes, entre os 
quais a doutrina de Nucci: CRUZ, Álvaro Ricardo de Souza. VECCHIATTI, Paulo Roberto Iotti. Decisão 
do STJ que considera injúria racial imprescritível é correta. In: Revista Consultor Jurídico, 
24.01.2016. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2016-jan-24/decisao-stj-considera-injuria-
racial-imprescritivel-correta>. Acesso: 18.07.2020. Para artigo de Guilherme Nucci também defendendo 
a decisão: NUCCI, Guilherme. Só quem nunca sofreu racismo na vida pensa que isso é mera injúria. 
In: Revista Consultor Jurídico, 27.10.2015. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2015-out-
27/guilherme-nucci-quem-nunca-sofreu-racismo-acha-isso-injuria>. Acesso: 13.07.2020. 
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Em nome de ABGLT,11 ANTRA,12 ABRAFH13 e GADvS14 

Boa tarde, Excelências. Gostaria de começar agradecendo a sensibilidade do 
Ministro Fachin, por permitir aos Movimentos Sociais exercerem seu lugar de 
fala epistemológico, em tema tão importante ao Movimento Negro, 
representado pelo Dr. Hedio, e ao Movimento LGBTI+, por mim, lembrando 
que a homotransfobia foi reconhecida como espécie de racismo, no histórico 
julgamento desta Suprema Corte. 

É preciso que se entenda que essa diferença de racismo, enquanto ofensa a 
uma coletividade racial, e injúria racial, enquanto uma “ofensa a um indivíduo 
em sua honra subjetiva por elemento racial”, supostamente “não-racista”, não 
foi criada pela lei. Foi inventada pela jurisprudência, porque quando havia 
só a Lei 7716, a Lei Antirracismo, a jurisprudência se recusava a aplicar o 
crime de praticar o preconceito por raça, do art. 20, da 7716, para punir a 
ofensa ao indivíduo em sua honra por elemento racial. Ou se desclassificava 
para injúria simples, cuja pena ínfima não corresponde ao veemente repúdio 
constitucional a todas as formas de racismo, ora de maneira ainda mais LESA-

HUMANIDADE, se falava que era fato atípico! 

Foi por isso que o então Deputado, hoje Senador Paulo Paim, ligado ao 
Movimento Negro, apresentou o PL 1240, de 95, que virou a Lei 9.459, de 97, 
que criou a injúria racial no Código Penal. Agora vejam o diálogo institucional 
da Justificativa do PL: disse que se estava ATUALIZANDO a Lei Antirracismo, 
para melhor cumprir o REPÚDIO CONSTITUCIONAL AO RACISMO, do art. 5º, 
inc. XLII, para punir criminalmente a OFENSA À HONRA, À DIGNIDADE E AO 
DECORO DO INDIVÍDUO OFENDIDO POR ELEMENTO RACIAL.  

Ou seja, a vontade do Legislativo quis considerar a injúria racial como 
racismo, e não há porque desconsiderá-la aqui! 

POR ISSO o Senador Paim propôs este ano o PL 4373 de 2020, para colocar a 
injúria racial formalmente na Lei 7716. Mais uma tentativa formal de superar 
tal entendimento, porque materialmente é indefensável, essa diferença de 
“racismo” pra “injúria racial” no discurso – tanto que o Senador Paim se refere 
à chamada “injúria racial” na Justificativa do PL como “o RACISMO PELA 

INJÚRIA”! 

Guilherme Nucci, defendendo decisão do STJ pela qual injúria racial é racismo, 
disse que só chama de “injúria não-racista”, a ofensa ao indivíduo por 
elemento racial, quem nunca sofreu racismo! Alguns interpretaram 
equivocadamentre, dizendo que Nucci queria “legislar”, mas NÃO, a crítica é 
sutil e demanda estudo, o que Nucci quis dizer é que considerar a injúria racial 

como “injúria não-racista”, que prescreve, só pode ser dito por quem nunca 
foi vítima de racismo e nunca sofreu por isso! 

E aqui entramos no fundamento material, Excelências. Como se pode 
SERIAMENTE dizer que uma “ofensa à honra subjetiva de indivíduo por 
elemento racial”, por motivação racista, não seria racismo, não seria um crime 
de “praticar o preconceito por raça”?! Ninguém na doutrina que defende isso 

 
11 Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Intersexos. 

12 Associação Nacional de Travestis e Transexuais. 

13 Associação Brasileira de Famílias HomoTransAfetivas. 

14 Grupo de Advogados pela Diversidade Sexual e de Gênero. 
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explica! ORA, o indivíduo é ofendido por causa da ideologia racista! Para o 
STF, racismo é a inferiorização de grupo social relativamente a outro, caso 

Ellwanger (HC 82.424), num sistema de relações de poder, em que grupo 
dominante oprime grupo dominado, desumanizando-o, caso da 

homotransfobia (ADO 26 e MI 4733).  

O indivíduo é ofendido por motivação racial, por essa ideologia 

segregacionista que o considera inferior, isso é evidente! 

O Professor Adilson Moreira, nossa maior autoridade de Direito 
Antidiscriminatório, gentilmente respondendo a indagação minha, ele afirma: 
“Não há motivo para a diferenciação entre esses dois crimes, porque uma 

pessoa que sofre o crime de injúria racial, o sofre em razão do 
pertencimento dela a um grupo, há uma diferenciação em relação a um 

grupo”, e parafraseando, ofende-se a honra pessoal porque a identidade 
pessoal tem uma dimensão coletiva também! 

Citamos no amici estudo das Professoras Marta Machado, Márcia Lima e 
Natália Neris, analisando mais de duzentos acórdãos, que constatou, como fato 
objetivo, que o discurso racista se dá principalmente na forma da chamada 
“injúria racial”. Então, não reconhecer a “ofensa ao indivíduo em sua honra 
por motivação racial” como racismo significa retirar a maior parte da 
EFICÁCIA do REPÚDIO CONSTITUCIONAL aos crimes de discursos racistas! 
A Lei Antirracismo tem outros crimes, como discriminar, não-contratar etc, mas 
nos chamados “crimes de opinião”, de discursos criminosos, falar que 
injúria racial não seria racismo significa menoscabar e retirar a maior parte 
do repúdio constitucional ao racismo, Excelências!!! 

As Professoras citam a grande SUELI CARNEIRO, na crítica à desclassificação 
de ofensas racistas a indivíduos a meras injúrias e difamações  não-racistas, 
por isso menoscabar o repúdio ao racismo, e constataram que a 
jurisprudência, além de exigir dolo direto, cito no amici decisão do STJ que 
admite o dolo eventual para combater a impunidade no racismo, mas elas 
dizem que a jurisprudência, além de exigir “intenção propriamente dita” de 
ofender, exige ainda uma outra intenção, que ninguém sabe o que é e como 
se prova, que seria “intenção de discriminação” aliada ao xingamento 
intencionalmente racista! Perdoem pelas expressões, Excelências, mas são 
fatos reais dos acórdãos que elas citam: expressões como “preto de merda” e 
“preta fedida” (sic) foram caracterizadas como “injúria simples”, nem injúria 
racial pelo Judiciário, isso é teratológico! 

Então eu, um homem gay, quando eu for chamado de “viado de merda”, 
um xingamento nefastamente comum, vão falar que não seria homofobia, 

enquanto racismo homotransfóbico, mas “injúria simples” não-racista?! 
Ora, com Maximiliano, o Direito tem que ser interpretado de forma inteligente 
a fim de que a lei não resulte em absurdo, e essa exegese tradicional é 
teratológica em níveis transcendentais, com todas as venias...  

A maravilhosa Professora Soraia Mendes, grande autoridade de 
Criminologia Feminista e de Direito Processual Penal 
Antidiscriminatório, que o Ministro Gilmar conhece porque já foi Professora 
do IDP, concorda com as teses aqui defendidas, tanto da injúria racial como 
racismo, quanto da homotransfobia configurar tanto racismo quanto injúria 
racial, ela defende a decisão da homotransfobia, já que interpretar a decisão de 
forma a não abarcar a “ofensa a indivíduo por elemento racial homotransfóbico” 
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significa tirar a maior parte da eficácia da decisão do Supremo ali, e viola 
totalmente a boa-fé objetiva, como expliquei em embargos naquele caso. Mas 
aqui, ela também concorda que o princípio da proporcionalidade enquanto 
proibição de proteção insuficiente demanda a ofensa a indivíduo por elemento 
racial ser considerada racismo! Falamos disso ontem, num evento sobre 
epistemologias feministas e LGBTI+, em prol de uma proteção eficiente dos 
direitos humanos pelo Direito Penal. Por uma teoria do bem jurídico-penal 
constitucional, que limita adequadamente o Direito Penal. 

A maravilhosa Dra. Maria Sylvia Aparecida de Oliveira, Presidenta do 
GELEDÉS – Instituto da Mulher Negra, bem como da Comissão de Igualdade 
Racial da OAB/SP e Conselheira Seccional da OAB de São Paulo, e as 
maravilhosas Vice-Presidentas da Comissão, Dras. Lazara Carvalho e Thayná 

Yaredi, disseram-me que concordam que a injúria racial é racismo e que essa 
é uma das lutas históricas do GELEDÉS e do Movimento Negro. 

Advogades do Movimento Negro citades nesta peça de amici, disseram, “Paulo, 

não há condenações de racismo no Brasil, só esses dois casos do STJ”. 
Então, Excelências, para podermos superar essa prática de IMPUNIDADE, é 
preciso que, no mínimo, a injúria racial não prescreva, por ser racismo, e 
a CORTE INTERAMERICANA ordena aos Estados criminalizarem condutas 
para combater a impunidade à luz do princípio do devido processo, art. 8, 
item 5, da Convenção, pelo processo penal buscar a efetividade da justiça.  

Por que IMPUNIDADE aqui? Muitas vezes, o MP, com razão, denuncia pelo art. 
20 da Lei 7.716, o Judiciário desclassifica para injúria racial e, por não 
considerar ela como racismo, decreta de ofício a prescrição ou a decadência! 
Por isso que não tem condenações! Citei decisão do STJ que fez isso, cúmulo 
da má-vontade estrutural do Judiciário, porque se foi ação penal pública 
incondicionada, nem era possível a representação, tinha que contar o prazo 
da desclassificação, como o mínimo!  

E se a injúria racial é racismo e imprescritível, defende-se a 
inconstitucionalidade, ou não-recepção, da decadência, que é 
infraconstitucional. Mas se o Supremo entender que não, pela diferença de 
institutos, entendo que quando a Constituição falou de imprescritibilidade 
pensou na decadência também, mas que, pelo menos, feita a representação, 
seja imprescritível [a partir] daí, é o mínimo do mínimo!  

Finalizando, para que possamos superar essa IMPUNIDADE NOTÓRIA DO 
RACISMO, casos absurdos que o Professor ADILSON MOREIRA no livro 
RACISMO RECREATIVO fala, funcionários de empresa se fantasiaram de KU 
KLUX KLAN, supremacistas brancos, e o Judiciário Trabalhista falou que 

“não era” racismo. Era O QUE então??? Precisamos que não prescreva! 
[para superarmos tais entendimentos] 

Precisamos de uma RESPOSTA ENFÁTICA do STF, contrariando o dano moral 
coletivo do Presidente e o Vice, que negaram o racismo no Brasil, falando 
que hermeneuticamente, de forma técnico-jurídica, que o limite do teor 
literal do crime de “praticar o preconceito por raça” abarca a ofensa a 
indivíduo por elemento racial. 

Finaliz[o], Excelências, para passar a palavra ao Dr. Hedio, e só gostaria de 
dizer que é uma honra dividir a Tribuna do Supremo com ele, um dos nossos 
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grandes advogados de direitos humanos antidiscriminatórios no Brasil. Muito 
obrigado. 

 

Sustentação Oral do Dr. Hedio Silva Junior 
Em nome de MNU,15 IDAFRO16 e INDÔMITAS17 

Eminente Sr. Presidente dessa Egrégia Corte, Eminente Relator, Dr. Edson 
Fachin, a quem agradeço pela oportunidade dos Movimentos Sociais se 
manifestarem nesse processo, que tem uma importância extraordinária na 
luta contra o racismo. Excelentíssimos Srs. Ministros, Sras. Ministras, 
Eminente Procurador-Geral da República, Srs. Advogados. Gostaria de dizer da 
honra de dividir essa Tribuna com meu Dr. Paulo Iotti, que é um quadro cuja 

destreza, proficiência e erudição dispensa maiores comentários. 

São três observações muito breves. È que na ponta, e eu sou um advogado que 
há quase trinta anos, e nesse sentido, quero dizer, há menos de trinta anos, 
porque fui aluno de graduação do Eminente Ministro Ricardo Lewandowski, vou 
ao Judiciário discutir a temática do racismo. E a questão ali é a tensão entre 
norma e valor, ou seja, para mim, o que está em jogo aqui é a autoridade da 
Constituição. Porque parte dos atores do sistema de justiça tendem a 
submeter, a encapsular a norma jurídica e o sistema constitucional aos 
seus credos, às suas convicções, às suas ilações, às suas inclinações 
pessoais. Basta lembrar que recentemente um grupo de quase 40 juízes do 
Tribunal de Justiça de Pernambuco se recusou a participar de um Curso sobre 
racismo. Quer dizer, como é que nós podemos conceber que a Universidade, 
como o Judiciário, que por gênese espaços de reflexão, quarenta juízes se 
recusarem a participar de um Curso sobre racismo sob alegação de que o 
racismo seria uma espécie de infiltração comunista, num país plurirracial e 
multicultural como o Brasil. 

Nesse ponto de vista, portanto, quero dizer que alguns dos casos que atuei 
nessas décadas, expressões como “macaco”, “negro sujo” etc, foram subsumidas 
à injúria simples, nem à injúria qualificada por racismo. Então, para reforçar 
a necessidade de afirmação da autoridade da repulsa constitucional, 
conforme com seu brilhantismo habitual o Dr. Paulo Iotti registrou aqui, a 
autoridade da repulsa constitucional a qualquer conduta motivada por 
racismo. Então, desse ponto de vista, me parecem bem dispensáveis maiores 
considerações. 

Quero ratificar aqui que, do meu ponto de vista, o artigo 20 da Lei 7716, que 
regulamentou o artigo 5º, inciso XLII, da Constituição, que repudia e 

reprova a prática do racismo em qualquer de suas modalidades, então a 
prática do racismo regulamentada pelo art. 20 da Lei 7716, é rigorosamente 
apto a incidir sobre a injúria racial, e me parece de, como diria o Professor 
Lewandowksi nas nossas aulas, é de meridiana nitidez. E desse modo, 
portanto, agradeço a honra de ocupar mais uma vez essa Tribuna, para reforçar, 
robustecer, o pedido de denegação do presente habeas corpus. 

 

 
15 Movimento Negro Unificado. 

16 Instituto de Defesa das Religiões Afro-Brasileiras. 

17 Indômitas Coletiva Feminista. 
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Passemos, assim, a desenvolver amplamente tais temas. 

 
2. INTERPRETAÇÃO HISTÓRICA E TELEOLÓGICA. O surgimento 

(jurisprudencial) da “diferença” entre “racismo” e “injúria racial”, quando não 
existia lei que justificasse tal diferença. Diferenciação metafísica cerebrina, 
sem embasamento legal, só posteriormente positivada pelo Código Penal, para 
combater a jurisprudência que na prática negava vigência à Lei Antirracismo. 
Anacronismo e manifesta ilegalidade de ressuscitar essa discussão para se 
deixar de aplicar o crime de injúria racial para abarcar a homotransfobia. 
PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A INJÚRIA 
RACIAL (STJ, AREsp n.º 686.965/DF, DJe de 31.0.2015, decisão mantida pelo 

STF no ARE 983.531/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, entendimento este 
reafirmado pelo STJ no AgRg no ARE n.º 734.236/DF, DJe de 08.03.2018). 
Injúria Racial como espécie de racismo, logo, imprescritível, por força do 
conceito constitucional de racismo do STF no caso Ellwanger (HC n.º 
82.424/RS), que serviu de base para o entendimento da homotransfobia como 
espécie de racismo (ADO 26/MI 4733). 

 
Doutrina e jurisprudência contemporaneamente 

parecem tomar como “dada desde sempre pela lei” (sic) a suposta “diferença” 

entre os crimes de racismo e de injúria racial, no sentido do racismo se 
configurar com o que pode ser entendido como uma “injúria coletiva”, uma 

“injúria/ofensa a coletividades” (já que desde sempre se convencionou que o 
crime de injúria demanda vítimas concretamente individualizadas), e a injúria 

racial como uma “injúria/ofensa a indivíduo em sua honra subjetiva por 
elemento racial”. Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, 

para quem “A imputação de termos pejorativos referentes à raça do ofendido, 
com o nítido intuito de lesão à honra deste, importa com no crime de injuria 
qualificada pelo uso de elemento racial, e não de racismo” (STJ, RHC n.º 

18.620/PR, 06ª Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 
28.10.2008). 

 
Ocorre que, data maxima venia, é flagrantemente 

equivocada essa diferenciação “ontológica/metafísica” feita por este 
entendimento tradicional sobre este tema, que mais lembra a vetusta e 
anacrônica “Jurisprudência dos Conceitos”, dos primórdios do Positivismo 

Jurídico, porque criada aprioristicamente sem embasamento válido a lhe 
justificar.  

 

Sobre o tema, é preciso lembrar que tal “diferença” foi 
criada (inventada) pelos Tribunais, em uma manifestamente equivocada 

aplicação da Lei n.º 7.716/89, em uma época em que não existia, ainda, 
o crime do artigo 140, §3º, do Código Penal (“injúria racial”), que foi 
criado precisamente por uma verdadeira política de redução de danos 

contra a jurisprudência de então. 
 
Foi nesse contexto histórico que surgiu o Projeto de 

Lei n.º 1.240/95, cuja aprovação gerou a Lei n.º 9.459/97, que por sua 
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vez criou o crime de injúria racial previsto no art. 140, §3º, do Código 

Penal. Isso fica cabalmente comprovado pela Justificativa do citado 
Projeto de Lei, de autoria do então Deputado (hoje Senador) Paulo Paim 
(PT/RS), onde se disse que tal projeto estava ATUALIZANDO a Lei n. 

7.716/89, para que fosse punida toda “MANIFESTAÇÃO PÚBLICA” do 
preconceito racista, o que mostra que o próprio Legislativo considerou 
que a injúria racial constitui espécie de racismo. Tratou-se, portanto, de 

uma superação legislativa do entendimento anterior (embora doutrina e 
jurisprudência tenham, absurdamente, desconsiderado isso). 

 
Como se vê, criou-se o crime de injúria racial (art. 140, 

§3º, do Código Penal) porque a jurisprudência anterior tinha se 

consolidado no sentido de não aplicar o crime de racismo para punir 
ofensas a indivíduos por elementos raciais. Pelo que se conseguiu apurar, 

não era aplicado o crime de praticar o preconceito ou a discriminação por raça 
(art. 20 da Lei n.º 7.716/89) para punir ofensas racistas a indivíduos, por 
se entender (sem base legal, na época) que o crime de discurso racista 

demandaria uma ofensa a uma coletividade, enquanto a ofensa a indivíduo 
por elemento racial seria uma “injúria” qualificada pelo preconceito. Nesse 

sentido, alguns Tribunais perpetravam a desclassificação da conduta para o 
crime de injúria simples, enquanto outros (de maneira surreal) afirmavam que 
se trataria de fato atípico. 

 
Pela extrema relevância do tema, vale citar as exatas 

palavras da Justificativa do citado PL n.º 1.240/95: 
 

JUSTIFICATIVA 

É oportuno registrar. inicialmente, que os lídimos profetas de meados do século XX 

foram Soren Kierkergaard, Friedrich Nietzsche e Franz Kafka. Todos eles tiveram uma 

antevisão de valores que ocorria em nosso tempo. Nietzsche, inclusive, referiu-se à perda 

do sentido do valor e dignidade do ser humano. 
 

Não se pode admitir que os bens jurídicos sejam agredidos. Esses bens possuem a 

mais alta valia impondo, em conseqüência, uma proteção maior. Francisco Antolisei já 

assinalava que a função do ordenamento jurídico é a tutela e a garantia dos bens da 

vida . individual e social a fim de assegurar a conservação da sociedade. A ofensa a um 

bem protegido pejo direito, como não poderia deixar de crime. A reputação, a 
decoro, a HONRA, a dignidade das pessoas demandam consideração e respeito. As 

práticas discriminatórias ou de preconceito de raça, cor, etnia, procedência nacional 

apresentam índices alarmantes de aumento. Esses atos precisam ser contidos 

imediatamente. O estereótipo, muito usado nessas condutas, é uma forma de 

preconceito pois trata-se de um expediente jocoso, irônico, debochado e com acentuado 
componente de desprezo no descrever alguém. Muitos programas de televisão, textos 

jornalísticos, novelas e filmes em geral têm praticado racismo sob o falso discurso de 

denúncia. Paulo Nader, em sua obra ‘Filosofia do Direito’, p. 39, faz a seguinte 

advertência: ‘Para que o direito guarde correspondência de modo permanente com 

os fatos sociais, é imperioso que o LEGISLADOR se mantenha vigilante quanto à 

EVOLUÇÃO HISTÓRICA, acompanhe a JURISPRUDÊNCIA e introduza, com 
oportunidade, alterações no ordenamento jurídico’. 
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A Carta Política de 1988 dispõe em seu art. 5º, inciso XLII, que ‘a prática do 

RACISMO constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, 

nos termos da lei’. A SEVERA CRIMINALIZAÇÃO DO RACISMO, prevista na norma 
constitucional, teve seu complemento com a edição da Lei nº 7.716, de 05 de 

janeiro de 1989, de autoria do ex-Deputado Carlos Alberto Caó, a denominada Lei 

Caó, onde o legislador ordinário tipificou essas práticas sancionando-as com a 

pena de reclusão. Fazemos justiça também ao ex-Deputado Ibsen Pinheiro que é o 

autor do art. 20 desta lei. A maioria dos tipos penais da Lei nº 7.716, já estava prevista 

como contravenção penal na Lei nº 1.390. Não se pode negar, obviamente, a importância 
da Lei nº 7.716 que cumpriu a determinação do legislador constituinte no que concerne 

a severa criminalização de práticas racistas. Essas condutas abjetas PROSSEGUEM 

E AMPLIAM seu campo de ação IMPONDO a ATUALIZAÇÃO DA LEI Nº 7.716, 

especialmente no que tange aos tipos penais que precisam ser aumentados para 

criminalizar atos atentatórios aos BENS JURÍDICOS PROTEGIDOS. Os bens 

jurídicos, como ensina o Professor Luiz Luisi em seu livro ‘O Tipo Penal, a Teoria 
Finalista e a Nova Legislação Penal’, p. 51, servem o critério orientador e ordenador dos 

tipos nas legislações penais. 

 

A perda do sentido do valor e dignidade do ser humano, prevista por Nietzche, não pode 

se materializar. A sociedade, em seu lamentável processo de degeneração, é a principal 

responsável por tudo isso. Este projeto, que aumenta os tipos penais com a alteração e 
acréscimo de arts. à Lei nº 7.716/89, de autoria do ex-Deputado Carlos Alberto Caó, 

visando criminalizar práticas de discriminação ou preconceito de [de] raça, cor, etnia e 

procedência nacional, objetiva resgatar todos esses valores e atacar a impunidade. Por 

este Projeto as citadas transgressões não serão mais tipificadas como delitos de 

calúnia, injúria e difamação, e sim, CRIMES DE RACISMO. 
 

Para a consecução desse objetivo outras áreas precisam ser acionadas. A área da 

educação é exemplo disso. Por outro lado, não podemos esquecer o ordenamento 

jurídico, nas alterações que deve sofrer face à mudança dos tempos. Por isso 

concordamos plenamente com a opinião do Deputado Plínio Barreto, relator da 

Comissão de Constituição e Justiça por ocasião de tramitação do Projeto que deu origem 
à Lei nº 1.390, ‘Nunca haverá leis que os destruam, nunca houve lei alguma que pudesse 
desarraigar sentimentos profundos e trocar a mentalidade de um povo. Mas isto não 
impede que, por meio de leis adequadas, se eliminem algumas das manifestações 

públicas desse preconceito’. Concluindo, gostaríamos de registrar, que a melhor 

forma do Congresso Nacional homenagear a raça negra neste tricentenário em que 

lembramos a vida e a morte de Zumbi dos Palmares é aprovar este Projeto. Seria o 
primeiro passo que esse país daria para começar a reparar a enorme dívida política, 

social e econômica que o mesmo tem com o povo negro. 

 

Responsáveis pelo projeto: 

Ântonio Bento Maia da Silva. Advogado Criminalista. Presidente da Associação dos 

Advogados Criminais do Rio Grande do Sul. Vice-Presidente Estadual da Associação 
Brasileira dos Advogados Criminalistas, especializado em Ciências Criminais pela 

UFRGS. 

 

Luiz Alberto da Silva. Advogado militante do Forum de Porto Alegre – OAB/RS, membro 

e ativista do Movimento Negro Unificado – Seção Rio Grande do Sul, acadêmico em 

Ciências Sociais pela UFRGS, integrante do Diretório Municipal do Partido dos 
Trabalhadores e membro do Conselho de Ética e Disciplina do Partido dos 

Trabalhadores – Estadual. 

 

Colaboradores: 
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Forum de Entidades Negras do Rio Grande do Sul e Setorial Anti-Racismo do Partido 

dos Trabalhadores.18 (grifos nossos) 

 
Veja-se, ainda, o teor dos debates parlamentares quando 

da aprovação definitiva do referido Projeto de Lei na Câmara dos Deputados: 
 

JUSTIFICAÇÃO 

Os dispositivos ora propostos para a redação final do Projeto de lei nº 1.240-A, de 1995, 

visam unicamente adequar tecnicamente os avanços sociais colimados à legislação 

penal vigente. Desta forma, o acréscimo de artigos anteriormente previsto se torna 
desnecessário ante a alteração da redação de disposições legais já existentes; adota-se 

a expressão "procedência nacional", conforme a redação original, tendo em vista que a 

mesma consta do artigo 20 da Lei nº 7.716/89, com a redação dada pela Lei nº 

8.081/89, portanto, já incorporada ao mundo jurídico; e a tipificação do crime 

anteriormente previsto no artigo 2º da redação aprovada pela Comissão de 

Constituição e Justiça passa a ter enquadramento específico, tecnicamente 
possível ressalte-se, como INJÚRIA, face a dificuldade da caracterização penal 

enquanto calúnia e difamação. Por último, revoga-se expressamente a Lei nº 8.882, de 

1994, pois incorporou-se, in totum, no § 1º do artigo 20 da presente emenda, os preceitos 

nela contidos de modo a evitar-se leis esparsas sobre a mesma matéria. - Paulo Paim, 

PT -Inocêncio Oliveira, líder do Bloco Parlamentar PFUPTB.19 (grifos nossos) 

 
Ou seja, como se pode facilmente perceber pelas citadas 

Justificativas dos debates parlamentares, o PL n.º 1.245/95, ao criar o crime 
de injúria racial, fez referência ao art. 5º, inc. XLII, da CF/88, aduzindo que 
a proposição em questão se entendeu abrangida pela imposição 

constitucional à severa criminalização do RACISMO, razão pela qual 
aduziu que todas as transgressões citadas no referido Projeto não mais 

deviam ser tipificadas como crimes de calúnia, injúria ou difamação, mas 
como CRIMES DE RACISMO. 

 

Como essa obviedade não foi respeitada por doutrina e 
jurisprudência em geral, que diferenciaram “ontologicamente” injúria racial 
de racismo de forma absolutamente descabida, o agora Senador Paulo Paim 

(PT/RS) protocolou o Projeto de Lei n.º 4.373/2020, o qual, uma vez mais, 
afirma que a injúria racial é espécie de racismo em sua justificativa, referindo-

se àquela como “o racismo pela injúria”, senão vejamos do teor de sua 
Justificativa: 

 
A legislação brasileira tem avançado no sentido da criminalização do racismo. A 
Constituição, no seu art. 4º, VIII, coloca como um dos princípios do Brasil, nas suas 

relações internacionais, o repúdio ao racismo. E o art. 5º, XLII, define que a prática do 

 
18 Cf. Diário da Câmara dos Deputados. Setembro de 1996. Quarta-feira 04, p. 24.633-24.634. 
Disponível em: <http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/DCD04SET1996.pdf#page=50>. Para o 
print do PL n.º 1.240/95, que remete ao link já citado (data: 06.12.1995), vide: 
<https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=189504>. Acessos: 
11.07.2020. 
19 Cf. Diário da Câmara dos Deputados, Novembro de 1996, Quinta-feira 28, p. 31.389. Disponível em: 
<http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/DCD0019961128002210000.PDF#page=114>. Para o 
print do PL n.º 1.240/95, que remete ao link já citado (data: 27.11.1996), vide: 
<https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=189504>. Acessos: 
11.07.2020. 
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racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos 

termos da lei. Para dar o tratamento definido pela Carta Magna, o Congresso aprovou a 

Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989, pela qual deixaram de ser cominados como 
mera contravenção o preconceito em razão de raça, cor, etnia, religião ou procedência 

nacional. Essa lei definiu penas mínimas que vão um a três anos de reclusão, e penas 

máximas de três a cinco anos, conforme a gravidade ou natureza do crime. O legislador, 

assim, pretendeu graduar as penas conforme a lesividade da conduta, a sua 

abrangência e efeitos. Contudo, a Lei 7.716 deixou de tipificar, com a precisão 

necessária, o tipo penal de injúria racial, e, no seu art. 20, apenas previu que seria 
punido com pena de reclusão de 2 a 5 anos “praticar, induzir ou incitar, pelos meios de 

comunicação social ou por publicação de qualquer natureza, a discriminação ou 

preconceito de raça, por religião, etnia ou procedência nacional.” Em 1997, o 

Congresso aprovou a Lei nº 9.459, que promoveu alteração ao art. 20 da Lei nº 

7.716/89 e ao Código Penal. A Lei nº 9.459/97 definiu, no art. 20, o crime de 
“praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, 

religião ou procedência nacional, ou seja, não mais vinculado ao uso de meios de 

comunicação, com pena de 1 a 3 anos de reclusão, e multa, e inseriu, como agravante, 

a prática do crime por intermédio dos meios de comunicação social ou publicação de 

qualquer natureza, que seria punido com pena de 2 a 5 anos, e multa. Quanto ao Código 

Penal, inseriu o § 3º no art. 140, passando a prever o crime de injúria racial, como 
agravante do crime de injuria: [...]  Tal opção do legislador acabou por gerar um 

descompasso: ao não ser previsto na Lei de Crimes Raciais, surge a dúvida de que 

a injúria racial de que trata o §3º do art. 140 do Código Penal, ainda que punida 

com pena equivalente a de outros tipos definidos como racismo, não estaria plenamente 

equiparada aos delitos definidos naquela Lei, e que, por definição constitucional, são 
imprescritíveis, e inafiançáveis. Por essa razão, o RACISMO PRATICADO MEDIANTE 

INJÚRIA, pode ser desclassificado e beneficiado com a fiança e com a prescrição, 

e até mesmo a suspensão condicional da pena. Diferenciar o que é injúria racial, e 

o que é “praticar (...) a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião 

ou procedência nacional”, de mostra, muitas vezes, impossível, e a diferenciação 

vem em benefício do infrator, nulificando a natureza de delito de extrema 
gravidade, e que deve ser objeto da reprovação máxima. Para sanar tal falha, o 

Supremo Tribunal Federal, em 2018, em decisão da 1º Turma, no julgamento de 

Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 

983.531, do Distrito Federal, relator o Ministro Luis Roberto Barroso, adotou o 

entendimento de que o crime de Injúria por conotação racial (art. 140, § 3º do 
Código Penal), se equipara aos crimes previstos na Lei 7716/89 (Crimes de 

Racismo), e, assim, é imprescritível e inafiançável. Desse modo, buscou a Suprema 

Corte impedir a desclassificação do crime mais grave (injúria racial, que é racismo) 

para um crime supostamente menos grave. Tampouco justifica-se a diferenciação 

doutrinária de que o racismo requer, para sua configuração, a ofensa a uma 

coletividade ou grupo, e não apenas ao indivíduo. Com base nessa diferenciação 
de caráter formal e artificiosa, fica amparada a conduta antissocial de quem, 

perpetuando as práticas racistas, por meio de palavras e ofensas, legitima o 

próprio racismo institucional. A presente proposição, assim, visa superar essa grave 

falha da nossa legislação e incorporar ao Direito Penal o que a jurisprudência do STF e 

de tribunais e juízes em todo Brasil já vem consolidando: a injúria racial é crime de 
racismo, e como tal deve ser tratada, em todos os seus aspectos processuais e penais. 

Dessa forma, é necessária a alteração ao art. 140 do Código Penal, removendo do § 3º a 

injúria fundada em razão de etnia, raça, cor ou religião, e inserir novo artigo na Lei de 

Crimes Raciais, definindo, ademais, pena que reflita a sua gravidade e dano ao indivíduo 

e à sociedade, superior à atualmente prevista. A proposta que ora oferecemos ao exame 

desta Casa atende a proposta do Movimento Negro Brasileiro, e vem somar-se a outras 
propostas já sob exame do Congresso Nacional, como o Projeto de Lei nº 3.640, de 2015, 

do Deputado Wadih Damous e da Deputada e ex-Senadora Benedita da Silva, e o Projeto 

de Lei do Senado n° 42, de 2016, do Senador Telmário Mota, por nós relatado na 

Comissão de Constituição e Justiça naquele ano, e o Projeto de Lei n° 502, de 2020, de 
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autoria do Senador Dário Berger. Também aperfeiçoa, do ponto de vista técnico e 

legislativo, proposição de nossa autoria (PLS nº 69, de 2014), que não chegou a ser 

apreciado, e o qual foi objeto de requerimento de desarquivamento em 2019, mas que, 
desde então, ainda aguarda designação de relatoria. Todavia, diferencia-se nossa 

proposta, precisamente, por incorporar o tipo penal injúria racial à Lei de Crimes 

Raciais, com todas as suas consequências, como requer e determina a Carta Magna, 

superando-se, em definitivo, ambiguidades no trato desse delito. Assim, esperamos 

contar com o apoio dos Ilustres Pares para que mais um passo importante seja dado no 

combate a essa chaga que ainda hoje se acha presente em nosso País.20 (grifos nossos) 

 
Como se vê, o Senador Paulo Paim, notório por seu 

constante diálogo com o Movimento Negro e inclusive citando este em sua 

Justificativa, bem aduziu ser meramente formal e artificiosa a diferença 
consolidada entre racismo e injúria racial, impossível de ser feita na prática. 

Bem como ratificou decisão desta Suprema Corte, que bem entendeu a 
injúria racial como espécie de racismo, como se pode ver por trecho destacado 
da transcrição acima. 

 
Corroborando a constatação aqui defendida, de que a 

criação do crime de injúria racial se deu como forma de atualização da Lei 

Antirracismo e que, assim, configura-se como espécie de racismo, vale citar o 
rico artigo acadêmico de Marta Rodriguez de Assis Machado, Márcia Lima 

e Natália Neris,21 que muito bem aborda o fato de a injúria racial ser uma 
das manifestações do racismo, senão vejamos: 

 
A literatura sociológica associa o racismo tanto a uma ideologia que sustenta 
desigualdades como aos mecanismos que as reproduzem. A ideologia racista explica 

e justifica diferenças, preferências, privilégios e desigualdades entre seres humanos com 

base na ideia de raça, cultura ou etnia. De outro lado, identifica-se também um 

conjunto de mecanismos que operam no plano individual e social para manter 

determinados grupos em situação desvantajosa do ponto de vista econômico, 
político, social e cultural. Esses mecanismos - que se reproduzem cotidianamente - 

atuam pela sistemática inferiorização de certas características dos indivíduos, pela 

manutenção da baixa autoestima destes e pela reprodução de preconceitos em relação 

a eles. [...] A lei [7.716/89] sofreu desde então algumas alterações.6 A mais 

importante delas, em 1997, levada a cabo por Paulo Paim, deputado que mantém 

um forte diálogo com o movimento negro, dá a descrição atual do crime de racismo 
- “praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião 

ou procedência racial” -, com pena de reclusão de um a três anos, e cria a injúria 

qualificada, aquela que utiliza elementos referentes a raça, cor, etnia, religião ou 

origem. Com pena de reclusão de um a três anos, é um crime mais grave que o da 

injúria simples, ofensa à dignidade ou decoro de alguém, punida com detenção de um 

a seis meses. Na proposta de mudança legislativa, dois anos antes, o deputado Paulo 
Paim apontava a necessidade de atualizar a Lei n. 7.716, “atacar a impunidade” e 

“eliminar, de todas as formas, a manifestação pública do odioso preconceito”. Ele 

se refere também à necessidade de coibir práticas de racismo que se apresentam 

 
20 Íntegra disponível em: <https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-
/materia/144385>.A cesso: 24.11.2020.  

21 MACHADO, Marta Rodriguez Assis. LIMA, Márcia. NERIS, Natália. Racismo e Insulto Racial na 
sociedade brasileira: Dinâmicas de reconhecimento e invisibilização a partir do direito. In: Scielo, 
Novos Estudos CEBRAP, vol. 35, n.º 3, São Paulo, Nov. 2016. Disponível em: 
<https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-33002016000300011>. Acesso: 
13.07.2020. 
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sob a forma de crimes contra o decoro, a honra e a dignidade: “O estereótipo, muito 

usado nessas condutas, é uma forma de preconceito pois trata-se de um expediente 

jocoso, irônico, debochado e com acentuado componente de desprezo no descrever 
alguém”.  

 

As sucessivas mudanças da lei de 1997 refletem um conjunto de insatisfações já 

articuladas na esfera pública por ativistas do movimento negro. Uma das 

fundadoras do SOS Racismo,22 Sueli Carneiro, fez um balanço da performance da lei e 

do Judiciário. Ela apontava como obstáculos à efetividade da lei, além da “tipificação 
precária do crime de racismo”, “o descaso com que a discriminação racial é 

tratada no Brasil, como se fosse assunto irrelevante para o Poder Judiciário”. Sua 

crítica ao Judiciário também reporta o “interesse em desqualificar o crime de 

racismo, classificando-o como injúria ou difamação”, o que no seu entender é 

“uma maneira de escamotear o grau de incidência da discriminação racial no 
Brasil”. Esse último ponto revela a importância do insulto racista na dinâmica da 

perpetuação do racismo e explica a criação, em 1997, do crime de injúria 

racial,10 com pena bem mais elevada do que a injúria simples. A inclusão da injúria 

racial em 1997 revela um traço importante da legislação antirracista no Brasil: 

apostou por muito tempo na vedação a condutas segregacionistas e tardou a 

reconhecer o insulto como mecanismo de discriminação. 
 

Neste artigo, discutimos os desafios de conectar o tratamento dado pelo direito penal ao 

insulto racial com a dinâmica social e os efeitos dessa prática. Apresentaremos dados 

resultantes de uma pesquisa empírica sobre a sua aplicação pelos tribunais brasileiros, 

que apontam também para a disputa em torno do estatuto do insulto: de um lado, é 
a forma de conduta reivindicada como racista mais presente no Judiciário; de 

outro, há uma grande dificuldade dos juízes de reconhecerem a mecânica do 

insulto e sua configuração como crime. Os resultados dessa pesquisa serão 

discutidos a partir de dois debates: sobre a configuração das relações raciais no Brasil 

e sobre o uso do direito penal em políticas emancipatórias. (grifos nossos) 
 

Portanto, outra não pode ser a conclusão segundo a qual 
o PODER LEGISLATIVO considerou o crime de injúria racial como espécie 
de racismo, por intermédio de uma absolutamente legítima interpretação 

concretizadora do texto constitucional realizada pelo Parlamento. 
 

Explique-se que não se adere aqui a nenhuma espécie de 
“originalismo”, pois embora se entenda que a tarefa hermenêutica não se 
limita a identificar a suposta “vontade do legislador” (muito menos por 

presunções), também se entende que da mesma forma que só se deve 
desconsiderar uma lei por sua inconstitucionalidade (ou 
inconvencionalidade), só se deve desconsiderar o intuito objetivamente 

identificado (nos debates parlamentares) de quem elaborou o texto normativo 
quando este intuito também se mostrar inconstitucional (ou inconvencional), 

o que, à toda evidência, não é o caso.  
 
Nesse sentido, concorda-se aqui plenamente com a 

doutrina de José Emílio Medauar Ommati, para quem é preciso uma fusão 

 
22 “Criado em 1990, o SOS Racismo tem uma forte atuação na área jurídica, oferecendo serviço de 
orientação e assistência jurídica a vítimas de racismo, além de desenvolver ações de advocacy junto ao 
Legislativo. Teve papel importante na avaliação da lei e do Judiciário” (nota de rodapé n.º 8 do artigo 
citado). 
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de horizontes entre a chamada “vontade do legislador” e o intérprete,23 para, 

assim, valorizar-se o conceito que o Legislativo quis proteger, só se 
desconsiderando sua concepção se mostrar-se inconstitucional (por ação ou 
omissão),24 o que, à toda evidência, não é o caso. 

 
Inconstitucional e inconvencional, por violação do 

princípio da proporcionalidade enquanto proibição de proteção 
insuficiente, seria não considerar a injúria racial como espécie de 
racismo, para tornar a ofensa a indivíduos por questões raciais como algo 

supostamente “ontologicamente menos grave”, uma espécie de “crime 
de menor importância” do que a ofensa a coletividades por questões 

raciais. 
 
Sobre o tema, note-se o descabimento do Parecer da 

Procuradoria-Geral da República no HC n.º 154.248/DF, no qual rejeitou 
essa interpretação histórica e teleológica do surgimento do crime de 
injúria racial como espécie de racismo, quando afirmou que não se pode 

interpretar a Constituição a partir da lei, aparentemente para contrapor o 
argumento da petição de amici curiae e a primeira sustentação oral (do 

advogado signatário), quando se defendeu que a vontade do Legislativo, 
quando da criação do crime de “injúria racial”, muito obviamente a considerou 

uma espécie de racismo, por cria-la a pretexto de atualizar a Lei 7.716/89, 
para punir a ofensa à honra, à dignidade e ao decoro da vítima ofendida por 
motivação racista. Sobre o tema, embora seja óbvio que não se interpreta a 

lei a partir da Constituição, sendo profundamente equivocado atribuir isso às 
teses defendidas pelas Entidades Peticionárias, esquece-se a PGR que o 

Legislativo também é um intérprete legítimo da Constituição, que pode 
perfeitamente concretizar interpretativamente normas constitucionais a 
partir da lei. Embora esta Suprema Corte tenha a palavra final na 

interpretação da Constituição, por ter a guarda precípua dela, especialmente 
no contexto de uma sociedade aberta de intérpretes da Constituição, beira 

o teratológico não considerar o Poder Legislativo como um de seus intérpretes 
 

23 OMMATI, José Emílio Medauar. Teoria da Constituição, 7ª Ed., Rio de Janeiro: Ed. Lumen Juris, 
2018, pp. 92-94. No original: “A tese de que a essência da tradição é caracterizada por sua dimensão 

linguística (sua ‘linguisticidade’) tem, para Gadamer, consequências hermenêuticas. [...] Tradição quer 
dizer entrega, transmissão. Algo nos é transmitido, é dito a nós no mito, nos costumes, nos textos, 
portanto, sobretudo na forma da tradição escrita, cujos sinais são destinados a qualquer um que tenha 

capacidade de compreender. [...] Essa relação do intérprete com o texto é circular, semelhante a um 
jogo, em que de um lado temos o texto e todo o sentido que a tradição nos legou desse texto, e de outro, 
temos o(s) leitor(es), com seus preconceitos, suas histórias de vida, a testar essa tradição a partir de sua 
vivência. [...] É verdade que o jurista sempre tem em mente a lei em si mesma. Mas seu conteúdo 
normativo tem que ser determinado com respeito ao caso ao qual se trata de aplica-la. E para determinar 
com exatidão esse conteúdo não se pode prescindir de um conhecimento histórico do sentido originário, 
e só por isso o intérprete jurídico tem que vincular o valor posicional histórico que convém a uma lei, 
em virtude do ato legislador. Não obstante, não pode sujeitar-se a que, por exemplo, os protocolos 
parlamentares lhe ensinariam com respeito à intenção dos que elaboraram a lei. Pelo contrário, está 
obrigado a admitir que as circunstâncias foram sendo mudadas e que, por conseguinte, tem que 
determinar de novo a função normativa da lei”. 

24 VECCHIATTI, Paulo Roberto Iotti. Manual da Homoafetividade. Da Possibilidade Jurídica do 
Casamento Civil, da União Estável e da Adoção por Casais Homoafetivos, 3ª Ed., Bauru: Ed. 
Spessoto, 2019, cap. 13, item 6. 
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privilegiados, cuja interpretação só deve ser desconsiderada por esta Suprema 

Corte e pelo Judiciário em geral quando manifestamente arbitrária ou 
manifestamente incompatível com as normas constitucionais, o que 
evidentemente não é o caso da consideração da injúria racial como espécie 

de racismo. Ou seja, nas palavras do Senador Paulo Paim, no PL n.º 
4373/2020, considerar a ofensa à honra individual da pessoa por elemento 

racial como uma forma de “racismo pela injúria” e, assim, espécie de 
racismo. Lembre-se que aqui (e naquela petição de amici e na primeira 

sustentação oral), defende(u)-se ou a inconstitucionalidade/não-recepção da 
decadência ou que, admitida esta como “compatível” com a imprescritibilidade 
constitucional, que se torne imprescritível a partir da representação, hipóteses 

estas (preferencialmente a primeira) que compatibilizam a tese da injúria 
racial como imprescritível, por ser espécie de racismo, com o instituto da ação 

penal pública condicionada à representação da vítima para a chamada “injúria 
racial”, mesmo se entendida como espécie de racismo e, por isso, 
imprescritível. 

 
Aliás, data maxima venia, o Parecer da PGR incorre em 

verdadeira contradição, já que afirma reconhecer a existência de racismo 
insidioso no país e a obrigação do Ministério Público combate-lo, mas adota 
uma exegese que colabora profundamente para a perpetuação do racismo 

estrutural e mesmo de práticas de racismo direto no Brasil. Obviamente, não 
se afirma ser esta a intenção da PGR, mas lembre-se que o racismo 

estrutural, como toda opressão estrutural, não é “intencional”, ou seja, não 
há intenção de ser racista, mas praticam-se condutas que perpetuam o 
racismo, mesmo sem quem o faz perceber tal circunstância.  

 
Ou seja, considerar que a injúria racial seria uma 

espécie de “injúria não-racista, que prescreve” (sic) significa colaborar 
com a perpetuação do racismo no Brasil, pois os discursos racistas se dão 
primordialmente pela forma da ofensa a indivíduos em sua honra 

subjetiva por elemento racial, ou seja, na forma que se convencionou 
chamar de “injúria racial”, ao passo que a enorme IMPUNIDADE do 
racismo no Brasil se dá precisamente pela decretação de prescrição (ou 

decadência) da generalidade dos casos de injúria racial no Brasil. Há 
outros problemas, obviamente, mas esse parece fundamental ao tema aqui em 

julgamento, sendo que a ciência penal, corretamente entendida, deve 
reconhecer a verdadeira identidade axiológica entre racismo e injúria 
racial. É irrelevante a diferença tradicional que a PGR quer aqui reafirmar, de 

racismo como uma ofensa a uma coletividade racial e “injúria racial” como 
ofensa a indivíduo em sua honra subjetiva por elemento racial, como algo 

supostamente “não-racista”, porque o indivíduo é ofendido em sua honra 
em razão do racismo de quem lhe ofende, em razão da ideologia 
segregacionista do racismo, de sorte que não se pode seriamente dizer 

que ofender indivíduo por motivação racista não seria espécie de racismo 
(vide trecho da sustentação oral do Dr. Paulo Iotti, infra, nesse sentido, infra). 

De sorte a ser, data maxima venia, teratológico não reconhecer a injúria racial 
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como espécie de racismo, em evidente identidade axiológica entre fato e 

valor nas normas respectivas, para reconhecer a norma da “injúria racial” 
como merecendo o mesmo valor de repúdio constitucional dos crimes de 
racismo em geral (vide o trecho da sustentação oral do Dr. Hedio Silva Junior, 

infra, sobre a tensão entre fato e valor na correta compreensão do repúdio 
constitucional ao racismo em todas as suas manifestações, logo, também na 

ofensa ao indivíduo em sua honra por elemento racista, enquanto espécie de 
racismo), como já reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça (AREsp n.º 
686.965/DF, DJe de 31.08.2015, e AgRg no AREsp n.º 734.236/DF, DJe de 

08.03.2018) e por este Supremo Tribunal Federal (ARE n.º 983.531/DF AgR, 
DJe de 01.09.2017). 

 

No mesmo sentido, absolutamente arbitrária a 
fundamentação do Ministro Kassio Nunes Marques no HC n.º 

154.248/DF. Em síntese, embora também reconhecendo o racismo estrutural 
que assola o país, limitou-se a uma citação de diversas doutrinas que se 
limitam a afirmar essa diferenciação supostamente “ontológica” entre 

“racismo” e “injúria racial”, e disse que apesar da pessoa ser ofendida em sua 
honra por elemento racial, isso “não seria suficiente” para que a conduta 

fosse considerada espécie de racismo (sic). E por que não seria suficiente? Sua 
Excelência não explicou, limitando-se a tal afirmação de todo arbitrária, 
precisamente porque não fundamentada. Com todo o respeito, o dever 

constitucional de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF/88) 
não pode ser considerado “atendido” por afirmações puramente arbitrárias 

tais, configuradoras de puro e simples solipsismo. Ainda mais ante o dever 
legal, concretizador do citado dever constitucional, de fundamentação analítica 
que impõe uma fundamentação concreta que explique e enfrente todos os 

temas relevantes, no sentido de aptos a gerar decisão diversa se acolhidos (art. 
489, §1º, II e IV, do CPC e art. 315, §2º, II e IV, do CPP). 

 
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, em 

histórica a paradigmática decisão, afirmou que a injúria racial é 
imprescritível, porque é espécie de racismo (STJ, ARE n.º 686.965/DF, 
DJe de 31.08.2015, decisão mantida pelo STF, no ARE n.º 983.531/DF, Rel. 

Min. Roberto Barroso, entendimento este reafirmado pelo STJ no AgRg no 
ARE n.º 734.236/DF, DJe de 08.03.2018). Isso por força do conceito 

constitucional de racismo afirmado por esta Suprema Corte no histórico caso 
Ellwanger (HC n.º 82.424/RS), que notoriamente serviu de base para a 
também histórica decisão que reconheceu a homotransfobia como espécie de 

racismo (ADO 26 e MI 4733). 
 
Guilherme de Souza Nucci defendeu essa decisão do 

STJ, lembrando-se que Nucci também foi o primeiro autor a defender que 
a homofobia é uma espécie de racismo, à luz do conceito constitucional 
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de racismo reconhecido no HC n.º 82.424/RS.25 O autor realçou que 

reconhecer a injúria racial como espécie de racismo não configura sequer 
“interpretação extensiva” criminalizadora,26 mas consequência lógica do 
conceito constitucional de racismo social afirmado no citado HC n.º 

82.424/RS.27 
 
Aliás, as lições de Nucci foram citadas como fundamento 

da citada decisão do STJ, quando leciona que: 
 

[...] o artigo 5º, XLII, da Constituição Federal preceitua que a ‘prática do racismo 

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

lei’. O racismo é uma forma de pensamento que teoriza a respeito da existência de 

seres humanos divididos em ‘raças’, em face de suas características somáticas, 

bem como conforme sua ascendência comum. A partir dessa separação, apregoa a 

superioridade de uns sobre outros, em atitude autenticamente preconceituosa e 
discriminatória. Vários estragos o racismo já causou à humanidade em diversos 

lugares, muitas vezes impulsionando ao extermínio de milhares de seres humanos, a 

pretexto de serem seres inferiores, motivo pelo qual não mereceriam viver. Da mesma 

forma que a Lei 7.716/89 estabelece várias figuras típicas de crime resultantes de 

preconceitos de raça de cor, não quer dizer, em nossa visão, que promova um rol 
exaustivo. Por isso, com o advento da Lei 9.459/97, introduzindo a denominada 

injúria racial, criou-se mais um delito no cenário do racismo, portanto, 

imprescritível, inafiançável e sujeito à pena de reclusão. 

(NUCCI apud STJ, AREsp 686.965/DF. Grifos nossos). 

 
Ademais, consoante defendido por Álvaro Ricardo de 

Souza Cruz e (pelo advogado cossignatário) Paulo Iotti28 em artigo 
doutrinário defendendo referida decisão do STJ, após explicarmos seus 
fundamentos e o artigo de Nucci: 

 

Mais ainda, nesse caso [HC n.º 82.424/RS] o Supremo também aplicou 
outro standard, qual seja, o de que a violação dos direitos fundamentais de um 

indivíduo não atinge (interessa) apenas a ele. Em outras palavras, quando o direito 

fundamental de alguém é violado, toda a comunidade é atingida. Ao passo que, cabe 

destacar, tal conceito de racismo social traz um fundamento racional para 

classificar algumas discriminações como racistas e outras como discriminações 
não racistas, de sorte a que ofensas a pessoas por características que não são 

 
25 NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 5ª Ed., São Paulo: Ed. 
Revista dos Tribunais, 2010, pp. 300-306. 

26 Curiosamente, é tradicional e forte o entendimento que diferencia a interpretação extensiva 

criminalizadora da analogia in malam partem, proibindo apenas a primeira, mas não a segunda. No 
artigo citado na nota seguinte, Nucci atesta ser esse entendimento hegemônico na jurisprudência pátria, 
a partir de seu lugar de fala enquanto Desembargador do E. TJSP. Trata-se de entendimento que tem o 
respaldo até mesmo de Nelson Hungria (HUNGRIA, Nelson. Comentários ao Código Penal. 4ª ed. Rio 
de Janeiro: Forense, 1958. 1 vol. tomo I, p. 84). Seja como for, reitera-se aqui que considerar a injúria 
racial como espécie de racismo configura-se como interpretação literal, não “extensiva” muito menos 
“por analogia”, como Nucci bem atesta no citado artigo (constante da próxima nota). 

27 NUCCI, Guilherme. Só quem nunca sofreu racismo na vida pensa que isso é mera injúria. In: 
Revista Consultor Jurídico, 27.10.2015. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2015-out-
27/guilherme-nucci-quem-nunca-sofreu-racismo-acha-isso-injuria>. Acesso: 13.07.2020.  
28 CRUZ, Álvaro Ricardo de Souza. VECCHIATTI, Paulo Roberto Iotti. Decisão do STJ que considera 
injúria racial imprescritível é correta. In: Revista Consultor Jurídico, 24.01.2016. Disponível em: 
<https://www.conjur.com.br/2016-jan-24/decisao-stj-considera-injuria-racial-imprescritivel-correta>. 
Acesso: 18.07.2020. 
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historicamente estigmatizadas podem ser consideradas como discriminações 

atentatórias a direitos e liberdades fundamentais (artigo 5º, XLI), reservando-se o 

racismo para discriminações/desumanizações contra grupos historicamente 
inferiorizados socialmente. 

 

Ora, a conduta de ofender alguém por motivos raciais é, inequivocamente, uma 

conduta racista. Não tem o menor cabimento afirmar que na chamada “injúria 

racial” não haveria “motivação racista”. Evidente que há. Não houvesse intenção 

de ser racista, a ofensa não teria se utilizado de termos ou estereótipos racistas. 
Por outro lado, não é preciso ser ideologicamente racista para ser condenado por 

racismo. Tendo proferido ofensas racistas, a pessoa deve ser condenada pelo crime 

de racismo. 

 

O leitor familiarizado com a artificial diferenciação doutrinário-jurisprudencial entre 
“racismo” e “injúria racial” provavelmente protestará aqui, dizendo que proferir ofensas 

racistas deveria gerar a punição pelo crime de “injúria racial”, não de “racismo”. 

Contudo, o que estamos contestando aqui é a própria diferenciação, ao menos para o 

fim de se criarem regimes jurídicos distintos para a punição, com o que não 

concordamos. 

 
É puramente artificial diferenciar ontologicamente “injúria racial” de “racismo”. 

A punição mais branda da chamada “injúria racial” relativamente ao “racismo” 

implica menoscabo ao repúdio constitucional ao racismo. 

 

Ora, não deve haver diferença qualitativa entre ofender uma única pessoa por elementos 
racistas ou ofender uma coletividade de pessoas por elementos racistas — que é, aliás, 

o “critério diferenciador” em geral utilizado para defender a referida “distinção”. Por 

exemplo, dizer que “negros são menos inteligentes do que brancos” (sic) é considerado 

crime de racismo, mas chamar alguém de “preto burro” (sic) é considerado crime de 

injúria racial. No entanto, as condutas são igualmente odiosas e merecem o mesmo rigor 

penal (ainda que eventualmente diferenciadas na dosimetria da pena). 
 

Cabe notar que não foi o legislador quem “criou” essa absurda diferenciação. 

Foram os tribunais que a inventaram. A Lei de Racismo não tinha um tipo penal 

como o de injúria, a ser considerado como “injúria racial”. A Lei 8.091/90 

acrescentou a ela, em seu artigo 20, a conduta de “praticar, induzir ou incitar a 
discriminação ou o preconceito” de raça, religião, etnia ou procedência nacional 

como crime. Posteriormente, a Lei 9.459/97 alterou a redação do artigo 20, 

adicionando o termo “cor”, diferenciando assim as discriminações por “raça” e 

“cor” (o que reforça o conceito de racismo social afirmado pelo STF). 

 

Porém, o que os tribunais fizeram? Ilegitimamente, “legislaram” quando criaram 
a suposta “diferença” entre “racismo”, enquanto ofensa à coletividade de pessoas 

por causa de sua “raça”, e “injúria racial”, enquanto uma ofensa motivada por 

“elementos raciais” que deveria ser considerada não como racismo, mas como uma 

“injúria racial”. Isso ocasionava a desclassificação do crime, de “racismo” para 

“injúria simples”, ou, pior, a declaração de atipicidade da conduta. 
 

Foi nesse contexto, de verdadeira “tentativa de homicídio” da Lei de Racismo pelos 

tribunais, que o legislador aprovou a Lei 9.459/97, que incluiu no artigo 140 do 

Código Penal um parágrafo 3º, que trouxe a qualificadora hoje conhecida como “injúria 

racial” ao impor a pena de 1 a 3 anos (a mesma do crime de racismo do artigo 20 da Lei 

7.716/89) — “se a injúria consiste na utilização de elementos referentes a raça, cor, 
etnia, religião ou origem”. 

 

Como se vê, demonstra profunda ignorância histórica falar como se o legislador 

tivesse criado a diferença entre racismo e injúria racial. Ele agiu em verdadeira 
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política de redução de danos: como os tribunais estavam assassinando a Lei de 

Racismo, criou um tipo penal em conformidade com essa diferença inventada para 

salvar a efetividade da lei. Porém, sendo arbitrária a diferença, ela é 
inconstitucional por afronta aos princípios da razoabilidade e da isonomia, que 

respectivamente proíbem atos e diferenciações arbitrárias. 

 

Logo, a questão é que a chamada injúria racial constitui espécie do gênero racismo. 

É uma das diversas formas possíveis de praticar o racismo. Portanto, é 

inconstitucional, por irrazoabilidade, não aplicar o regime constitucional do 
“racismo”, de imprescribilidade e inafiançabilidade, à chamada “injúria racial”. 

Daí o acerto da decisão do STJ e o descabimento das críticas. 

 

As que se apegam a uma interpretação meramente literal (pura leitura) dos artigos para 

afirmar a diferença aqui criticada ignora esse contexto histórico (interpretação 
histórica), de assassinato da Lei de Racismo pelos tribunais e da política de redução de 

danos do legislador com a Lei 9.549/97. Uma verdadeira fusão de horizontes da 

hermenêutica filosófica mostra que o legislador não criou essa diferença, razão pela qual 

não se pode aplicar um verdadeiro dura lex, sed lex para justificá-la. 

 

O próprio PL 1.240/95, que gerou a Lei 9.459/97, fala em “atualização da Lei 

7.716/89” como sua justificativa, afirmando ainda que isso foi feito para punir 
toda “manifestação pública” do preconceito racista[4], o que mostra que o próprio 

legislador considerou a injúria racial como espécie de racismo. 

 

Parece-nos que o legislador abriu os olhos para nossa gramática profunda. 

Finalmente, percebeu que a “democracia racial” de Gilberto Freyre é um mito. Um 
mito que permanece nas sombras do “homem cordial” de Sérgio Buarque de Holanda. 

Não falamos mais na superioridade do branco, a partir da pureza/brancura do açúcar 

refinado em face do mascavo. 

 

Tampouco falamos do “branqueamento” da população, tal como feito no período da 

imigração. Já passamos da época em que o livro As raças humanas e a responsabilidade 
penal no Brasil, de Nina Rodrigues, propunha códigos distintos para brancos e negros, 
cada um próprio ao “grau de evolução de cada grupo” (sic). Não. Superado o mito da 

“cordialidade” em termos (sociologicamente) “raciais”, imperioso reconhecer que 

o atual estágio de civilização não permite mais a discriminação racial, ainda que 

de formas consideradas “sutis” em nosso “racismo cordial”, que se adapta ao 

“politicamente correto” (sic). Ele se manifesta de modo fluido, indireto, 
inconsciente, na fenda da razão. Nas entrelinhas da hermenêutica. 

 

Portanto, a irracionalidade da diferenciação de regimes jurídicos entre “racismo” 

e “injúria racial” torna tal diferenciação violadora do princípio da razoabilidade, 

donde uma filtragem constitucional do parágrafo 3º do artigo 140 do CP demanda 

sua interpretação como espécie do gênero racismo. 
 

O fato de a pena desse dispositivo ser a mesma do artigo 20 da Lei de Racismo reforça 

esse entendimento. O fato de condutas estarem criminalizadas em tipos ou leis 

diferentes é irrelevante: pode o legislador punir o racismo e o que quer que seja por leis 

diferentes, não havendo sentido dizer o contrário a menos que a lei em sua literalidade. 
 

Eis a tarefa da academia: mais do que desvelar, devemos revelar a verdade em 

nossas relações sociais e jurídicas. Dar nosso testemunho contra a injustiça contra 

seres humanos e, para tanto (neste caso), dizer um “basta” para os devastadores efeitos 

colaterais de 400 anos de escravidão! Nesses termos, por irrazoabilidade, é 

inconstitucional uma diferenciação de efeitos de “racismo” e “injúria racial”, por 
esta ser uma espécie daquele, razão pela qual correta a atribuição de 

imprescritibilidade também a ela. (grifos nossos) 
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Em suma, a conduta de ofender alguém por motivos 
raciais deve ser considerada como uma prática racista, sendo flagrantemente 
violador do princípio da razoabilidade, por irracionalidade, diferenciar 

“ontologicamente” a injúria racial do racismo, visto ser simplesmente 
teratológico afirmar que ofender a honra subjetiva de alguém por razões 

raciais não se configuraria como uma prática racista e, assim, como crime 
de racismo. O fato de a injúria racial não estar formalmente na Lei n.º 
7.716/89 não tem a menor relevância, pois é plenamente possível que os 

crimes de racismo sejam previstos em leis distintas (cf. Nucci, supra). 
Entendimento em sentido contrário seria de um flagrante formalismo 
exacerbado que não pode ser aceito, inclusive pela jurisprudência 

substancialista desta Suprema Corte não adotar tal noção de (irracional) 
“forma pela forma”. 

 
Note-se, ainda, que embora ainda existam muitas ofensas 

a coletividades raciais, é fato inconteste que as mais comuns ofensas racistas 

são proferidas contra indivíduos, ofendendo sua honra subjetiva por 
elementos raciais.  

 
Com efeito, estudos de Antonio Sérgio Alfredo 

Guimarães, do Departamento de Sociologia da USP, desde 1998 alertam: 

 
[...] a maioria das queixas de discriminação poderia ser enquadrada nos crimes de 

injúria ou infâmia. A importância numérica dos casos de insulto racial foi tão grande 

que em 1997, por pressão dos ativistas, os legisladores modificaram o Código Penal 
Brasileiro (Lei n. 9459) para que a injúria racial fosse punida com o mesmo rigor dos 

crimes raciais. [...] interpretei a ofensa verbal que acompanha a maioria dos atos de 

discriminação como a única evidência disponível para o queixoso de que a 

discriminação sofrida por ele é realmente de cunho racial, e não apenas de classe, 

como é muito comum no Brasil (Guimarães 1998). [...] [entender] o insulto racial em si 

mesmo como forma de construção de uma identidade social estigmatizada.29 (grifos 
nossos) 

 

Ora, se as escolhas de política criminal devem se 
pautar em dados empíricos, como acertadamente defende o penalista alemão 
Claus Roxin,30 também as ofensas à honra subjetiva de indivíduos por 

elemento racial deve ser entendida como espécie de racismo, pois é assim que 

 
29 GUIMARÃES, Antonio Sérgio Alfredo. O insulto racial: as ofensas verbais registradas em queixas de 
discriminação”. In: Estudos Afro-Asiáticos, n. 38, 2000. Disponível em: 
<https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-546X2000000200002>. Acesso: 
13.07.2020. 

30 “O Direito Penal é muito mais a forma, através da qual as finalidades político-criminais podem ser 
transferidas para o modo da vigência jurídica. [...] Um divórcio entre construção dogmática e acertos 
político-criminais, é de plano impossível, e também o tão querido procedimento de jogar o trabalho 
dogmático-penal e o criminológico um contra o outro perde o seu sentido: pois transformar 
conhecimentos criminológicos em exigências político-criminais, estas em regras jurídicas, da lex lata ou 
ferenda, é um processo em cada uma de suas etapas, necessário e importante para a obtenção do 
socialmente correto.” (ROXIN, Claus. Política Criminal e Sistema Jurídico-Penal. Trad. Rio de Janeiro: 
Renovar: 2000, p. 39, grifo nosso). 
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ela se faz sentir nas diuturnas ofensas individuais para menosprezar as 

pessoas negras e LGBTI+ (grupos racializados31). Com efeito, segundo 
Relatório de 2018 do Governo Federal, o último com recorte específico dos 
tipos de violações por grupo vítima de tratamento discriminatório, temos que 

a violência psicológica (xingamentos, injúria, hostilização, humilhação) com 
28% das violações de direitos.32 Em igual sentido, nas relações de consumo, 
uma pesquisa do Procon-SP aponta que, em 20,22% dos casos, as vítimas de 

discriminação sofreram algum tipo de agressão moral e/ou física, incluídos aí 
os caso de homotransfobia.33 

 
Não entender a ofensa racial a indivíduo como também 

uma ofensa de cunho racista ignora um aspecto fundamental da própria 

formação da personalidade do indivíduo, do ser humano no mundo. Axel 
Honneth, ao tratar da categoria do reconhecimento, defende que a “evolução 

moral da sociedade” nos conflitos sociais passa por discutir que a 
autorrealização do sujeito se dá nas interações sociais, que se desenvolvem 
em três domínios importantes: o amor, o direito e a solidariedade, dos quais 

 
31 Na doutrina Silvio Almeida, “a raça ainda é um fator político importante, utilizado para naturalizar 
desigualdades e legitimar a segregação e o genocídio de grupos sociologicamente considerados 
minoritários”, logo, razão pela qual “o racismo é uma forma sistemática de discriminação que se manifesta 
por meio de práticas conscientes e inconscientes que culminam em desvantagens ou privilégios para 
indivíduos, a depender do grupo social a que pertencem”, de sorte que “a discriminação [racial] tem como 
requisito fundamental o poder, ou seja, a possibilidade efetiva do uso da força, sem o qual não é possível 
atribuir vantagens ou desvantagens por conta da raça”. ALMEIDA, Silvio. Racismo Estrutural, 2ª Ed., 
São Paulo: Ed. Pólen, 2019, p. 31-32. No mesmo sentido, para Adilson José Moreira, “a raça deve ser 

pensada como uma construção social porque ela estrutura relações de poder”, enquanto “uma categoria 
responsável pela inserção do indivíduo no plano social”, de sorte que “ela determina qual é o lugar que 
ele pode ocupar dentro de várias hierarquias”, razão pela qual a racialização dos indivíduos “designa 
um lugar de subordinação”, indicando “uma forma de identidade que goza de status privilegiado”, 
associando a identidade inferiorizada “com elementos negativos” e a identidade hegemônica “com 
elementos positivos”, para garantia de um “lugar de poder social e também um “mecanismo de 
reprodução de relações raciais hierárquicas”, a partir da “suposta inferioridade” do grupo subordinado, 
afirmando ainda que “a raça é uma marca que representa relações de poder presentes em uma 
sociedade”, mediante mecanismos de atribuição de sentido a determinados traços para que a dominação 
de um grupo sobre outro possa ser legitimada, enquanto uma construção social que “procura validar 
projetos de dominação baseados na hierarquização de grupos” com características distintas. MOREIRA, 
Adilson José. Racismo Recreativo, 2ª Ed., São Paulo: Ed. Pólen, 2019, p. 29-30 e 39. Grifos nossos. 
Embora o autor, em sua obra, fale em caractísticas “fenotípicas” em determinados momentos, entende-
se que não me parece fazer sentido racional que o “racismo” implique na construção de um grupo como 

diferente, inferiorizando-o relativamente a um grupo dominante, por força das relações de poder 
socialmente existentes e culturalmente impostas, apenas no que tange ao critério da cor de pele (o 

fenótipo). Ora, o racismo é uma ideologia segregacionista, que parte de relações de poder entre grupo 
dominante e grupo dominado, como as definições aqui expostas, da literatura negra antirracismo, bem 
demonstram. Daí justifica-se a decisão desta Suprema Corte, no V. Acórdão embargado (da ADO 26 e 
do MI 4733), de considerar a homotransfobia como espécie de racismo e, consequentemente, pessoas 
LGBTI+ como grupo racializado. Nesse sentido, vide VECCHIATTI, Paulo Roberto Iotti. Racismo 
homotransfóbico e pessoas LGBTI como grupo racializado. In: JOTA, 28.05.2019. Disponível em: 
<https://www.jota.info/paywall?redirect_to=//www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/racismo-
homotransfobico-e-a-populacao-lgbti-como-um-grupo-racializado-28052019>. Acesso: 18.07.2020. 

32 BRASIL. Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Disque Direitos Humanos - 
Relatório 2018. Brasília, 2019, p. 33. Disponível em: <https://www.gov.br/mdh/pt-br/acesso-a-
informacao/ouvidoria/Disque_Direitos_Humanos.pdf>. Acesso: 13.07.2020. 

33 FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR. Discriminação racial nas relações de 
consumo. São Paulo, out. de 2010, p. 2-3. Disponível em: <https://www.procon.sp.gov.br/wp-
content/uploads/files/relatorio_discriminacao_2019.pdf>. Acesso: 13.07.2020. 
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decorrem, respectivamente, a autoconfiança, o autorrespeito e a autoestima. 

Assim, “[...] só o sentimento de ser reconhecido e aprovado fundamentalmente 
em sua natureza instintiva particular faz surgir num sujeito de modo geral a 
medida de autoconfiança que capacita para a participação igual na formação 
política da vontade”.34 

 

Desse modo, a autorrealização ética do sujeito se 
encontra gravemente comprometida quando há a ausência de 
reconhecimento nas esferas do amor, o direito e a solidariedade, destacando-

se aqui  que o desrespeito ao direito, traduzido na exclusão das pessoas e na 
privação de seus direitos, consiste não só numa “limitação violenta da 

autonomia pessoal”, mas também na “associação com o sentimento de não 
possuir o status de um parceiro de interação [social] com igual valor, 
moralmente em pé de igualdade” e, na esfera da solidariedade, o desrespeito 

se dá com as degradações e as ofensas, que atingem a honra e a dignidade 
do indivíduo, o que implica não poder se referir à “condução de sua vida 

como a algo que caberia um significado positivo no interior de uma 
coletividade”, donde resulta a consequente perda de sua autoestima 
pessoal.35  

 
Ressalte-se que, diferentemente de outros grupos 

vulneráveis que, caso sofram discriminação na rua ou na escola podem buscar 

abrigo junto à família, a população LGBTI+ sofre discriminação e violência 
dentro de casa. Enquanto expressão de violência simbólica36 (Bourdieu), a 

violência por meio da linguagem se expressa por meio das ofensas, como bem 
sustenta Didier Eribon37: 

 

No começo, há a injúria. Aquela que todo gay pode ouvir num momento ou outro da 

vida, e que é o sinal de sua vulnerabilidade psicológica e social. “Viado nojento” 

(“sapata nojenta”) não são simples palavras lançadas en passant. São agressões 

verbais que marcam a consciência. São traumatismos sentidos de modo mais ou 
menos violento no instante, mas que se inscrevem na memória e no corpo (pois a 

timidez, o constrangimento, a vergonha são atitudes corporais produzidas pela 

hostilidade do mundo exterior). E uma das consequências da injúria é moldar a 

relação com os outros e com o mundo. E, por conseguinte, moldar a personalidade, 

a subjetividade, o próprio ser de um indivíduo. [...] A injúria me faz saber que sou 

 
34 HONNETH, Axel. Luta por reconhecimento: a gramática moral dos conflitos sociais. Traducão de 

Luiz Repa. São Paulo: Ed. 34, 2003. p. 79-80. 

35 HONNETH, Axel. Luta por reconhecimento: a gramática moral dos conflitos sociais. Traducão de 
Luiz Repa. São Paulo: Ed. 34, 2003. p. 214 e ss. Consigne-se o agradecimento a Thiago Gomes Viana 
pelas reflexões e contribuições sobre a luta por reconhecimento, à luz da doutrina de Axel Honneth, sobre 
o tema. 

36 Ela é reflexo do poder simbólico, ou seja, o “poder de constituir o dado pela enunciação, de fazer ver 
e fazer crer, de confirmar ou de transformar a visão do mundo e, deste modo, a ação sobre o mundo” 
(BOURDIEU, 2010, p. 14). Relacionando a ideia do poder simbólico com a discriminação, Adilson José 
Moreira (2017, p. 29) lembra que para manter privilégios e pessoas e grupos em condição subordinada, 
o agente discriminador se utiliza de procedimentos “legitimados por uma série de estereótipos culturais, 
representações criadas por grupos majoritários, segmentos que têm o poder simbólico e político para 
construir e difundir sentidos culturais”. 

37 ERIBON, Didier. Reflexões sobre a questão gay. Rio de Janeiro: Companhia de Freud, 2008, p. 27-
29. Reitera-se o mesmo agradecimento a Thiago Gomes Viana por essa reflexão. 
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alguém que não é como os outros, que não está na norma. Alguém que é viado 

[queer]: estranho, bizarro, doente. Anormal. Logo, o insulto é um veredito. É uma 

sentença quase definitiva, uma condenação perpétua, e com a qual vai ser preciso 
viver. Um gay aprende a sua diferença sob o choque da injuria e seus efeitos, dos 

quais o principal é seguramente a conscientização dessa dissimetria fundamental 

instaurada pelo ato de linguagem: descubro que sou alguém de quem se pode dizer 

isto ou aquilo, alguém a quem se pode dizer isto ou aquilo, alguém que é objeto 

dos olhares, dos discursos e que é estigmatizado por esses olhares e esses 

discursos. A “nomeação” produz uma conscientização de si mesmo como um “outro” 
que os outros transformam em “objeto”. [...] Aquele que lança a injúria me faz saber 

que tem domínio sobre mim, que estou em poder dele. E esse poder é 

primeiramente o de me ferir. De marcar minha consciência com essa ferida ao 

inscrever a vergonha no mais fundo da minha mente. Essa consciência ferida, 

envergonhada de si mesma, torna-se um elemento constitutivo da minha 

personalidade. (grifos nossos) 

 
Por isso, é flagrantemente descabido o entendimento 

doutrinário tradicional, de que haveria “diferença de objeto jurídico” (sic) entre 

o racismo, enquanto ofensa a coletividades raciais, e a injúria racial, enquanto 
ofensa à honra subjetiva de um indivíduo.  

 

ORA, EXCELÊNCIAS, a “ofensa à honra subjetiva do 
indivíduo” que caracteriza o objeto jurídico do crime de injúria racial foi 

proferida por razões raciais! O fato de uma conduta ser uma “injúria coletiva”, 
ou seja, uma ofensa a uma coletividade, e outra ser uma injúria a um 
indivíduo não afasta o fato de que ambas são condutas racistas, de 

menosprezo a uma ou mais pessoas por conta da raça com a qual se 
identifica ou que lhe é atribuída. Por isso que não faz qualquer sentido e é 
inconstitucional, à luz do princípio da razoabilidade, por flagrante 

irracionalidade/arbitrariedade, a tese tradicional de que o crime de injúria 
racial não seria uma espécie de racismo.  

 
3. UMA DIGRESSÃO NECESSÁRIA. Importância da consideração da 
injúria racial como espécie de racismo. Críticas do Movimento Negro aos 

graves problemas do tradicional entendimento da “injúria racial como 
prescritível”, por “distinta do racismo” (sic), que precisa ser superado 

(“overruled”): a IMPUNIDADE a algumas das principais modalidades de 
práticas de racismo explícito do mundo contemporâneo, 
consubstanciadas em ofensas a indivíduos por razões raciais.  

 
Parecem pertinentes, ainda, as algumas considerações 

sobre os problemas práticos do entendimento tradicional, que não 

considera a injúria racial como espécie de racismo, para se justificar a a 
superação de tal entendimento por esta Suprema Corte. Isso para se 

entender o pano de fundo (o “background”) que se considera imprescindível 
para a correta apreciação do tema (ainda que em sede de obter dictum). 

 
São notórias as resistências do Judiciário que as 

pessoas negras têm sofrido para que práticas racistas sejam punidas. Por isso, 

parece indispensável, para se entender a importância paradigmática do 
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acolhimento da pretensão aqui defendida, entender um pouco da nossa 

história institucional-jurisprudencial relativamente à jurisprudência 
sobre os crimes de racismo e injúria racial.  

 

O Movimento Negro sempre teve sérias críticas ao 
tradicional entendimento, que se considera aqui caracterizador de verdadeiro 
racismo estrutural38 (não-intencional, mas que mesmo assim corrobora 

práticas racistas, por já internalizado no inconsciente coletivo social e, assim, 
estruturante das práticas sociais em geral), no que tange a essa artificial 

diferenciação “ontológica” entre racismo e injúria racial. Isso porque a 
diferença tem o relevante efeito prático de tornar passíveis de prescrição (e 
decadência) os crimes de injúria racial, facilitando em muito a impunidade 

das práticas racistas no Brasil, pois muito da impunidade das práticas 
racistas decorre do entendimento pela “possibilidade” de prescrição delas 

quando praticadas na forma que se convencionou chamar de “injúria racial”. 
 
Com efeito, tome-se como exemplo o supra citado 

precedente do STJ consubstanciado RHC n.º 18.620/PR. Neste caso, o 
Ministério Público denunciou a conduta da pessoa acusada como de racismo. 

O STJ, desclassificando a conduta para injúria racial, decretou a decadência 
do direito à ação penal, por não exercida a representação no prazo de seis 
meses. ORA, vê-se aqui uma verdadeira má vontade do Judiciário na 

apreciação dos crimes raciais, porque é evidente que, se o Ministério 
Público denuncia o caso como “injúria coletiva” caracterizadora de 

racismo em ação penal pública incondicionada, a vítima concreta não 
ia fazer a representação para viabilizar ação penal pública condicionada 
à representação, que talvez fosse até juridicamente impossível.39 O 

 
38 Segundo Silvio Almeida, em termos de racismo institucional, “o racismo não se resume a 
comportamentos individuais, mas é tratado como o resultado do fundamento das instituições, que 
passam a atuar em uma dinâmica que confere, ainda que indiretamente, desvantagens e privilégios com 
base na raça. [...] A estabilidade dos sistemas sociais depende da capacidade da instituição de absorver 
os conflitos e os antagonismos que sãoinerentes à vida social. Entenda-se absorver como normalizar, no 

sentido de estabelecer normas e padrões que orientarão a vida dos indivíduos”. Assim, passando ao 
tema do racismo estrutural, afirma que “se é possível falar de um racismo institucional, significa que a 
imposição de regras e padrões racistas por parte da instituição é de alguma maneira vinculada à ordem 
social que ela visa resguardar. Assim como a instituição tem sua atuação condicionada a uma estrutura 
social previamente existente – com todos os conflitos que lhe são inerentes –, o racismo que essa 
instituição venha a expressar é também parte dessa mesma estrutura. As instituições são apenas a 

materialização de uma estrutura social ou de um modo de socialização que tem o racismo como um de 
seus componentes orgânicos. Dito de modo mais direto: as instituições são racistas porque a sociedade 
é racista. [...] porque o racismo é parte da ordem social. Não é algo criado pela instituição, mas é por ela 
reproduzido. [...] Em resumo, o racismo é uma decorrência da própria estrutura social, ou seja, do modo 
‘normal1 com que se constituem as relações políticas, econômicas, jurídicas e até familiares, não sendo 
uma patologia social e nem um desarranjo institucional. O racismo é estrutural. Comportamentos 
individuais e processos institucionais são derivados de uma sociedade cujo racismo é regra e não 
exceção”. ALMEIDA, Silvio. Racismo Estrutural, 2ª Ed., São Paulo: Ed. Pólen, 2019, p. 37-38, 47 e 50. 

39 Isso não obstante já se tenha tido ciência que uma Delegacia pede representação da vítima em casos 
que considera de “racismo”, em uma importante e sensível cautela para evitar a impunidade caso o 
Judiciário faça a desclassificação para a “injúria racial” na lógica do tradicional e equivocado 
entendimento, já criticado, que diferencia “ontologicamente” esta relativamente àquele (posição esta, da 
Delegacia em questão, que aqui se aplaude, por preocupada com a efetividade do repúdio constitucional 
ao racismo). 
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MÍNIMO que se devia fazer em um caso tal de desclassificação, de “racismo” 

para “injúria racial”, seria conceder o prazo de seis meses para a vítima fazer 
a representação, pois não pode ser responsabilizada por inércia, geradora de 
decadência, por não ter feito uma representação que era, naquele momento, 

desnecessária, quando não juridicamente impossível, porque já apresentada 
ação penal pública incondicionada sobre aquele fato. A divergência de 

entendimento do Judiciário para com o órgão ministerial não pode trazer 
o prejuízo à vítima e à sociedade, ou seja, ao jus puniendi estatal, já que, 
como crime, que ainda por cima mereceu especial repúdio da Constituição 

Federal, é um fato intolerável à vida em sociedade. 
 

Nesse sentido, lembre-se que o prazo de “decadência” do 
crime de injúria racial foi criado de forma infraconstitucional, sem 
amparo nenhum em nossa Constituição Federal, de sorte que o 

reconhecimento da injúria racial como espécie de racismo torna 
inconstitucional a afirmação legal da “decadência” do crime de injúria 
racial. Afinal, quando a Constituição declara a imprescritibilidade dos crimes 

de racismo, evidentemente quis que eles não deixassem de ser julgados por 
transcurso de tempo, donde a diferença civilista entre prescrição e decadência 

não pode inviabilizar isso por puro conceitualismo jurídico. É o que aqui se 
defende. Subsidiariamente, caso assim não pense essa Suprema Corte, pelo 
menos deve ser reconhecida a inconstitucionalidade da possibilidade legal 

de prescrição da pretensão punitiva após a vítima realizar a 
representação geradora do dever legal de propositura da ação penal 

pública incondicionada, ou de prescrição intercorrente após a 
propositura da ação penal pública incondicionada ou condicionada à 
representação, ou ainda da ação penal privada subsidiária da pública em 

casos de crimes raciais (de “racismo” ou de “injúria racial”). É o que aqui 
se requer, subsidiariamente. 

 
Esse é apenas um de múltiplos exemplos de 

entendimentos jurisprudenciais que acabam menoscabando o repúdio 

constitucional ao racismo, na modalidade da injúria racial. Afinal, mesmo 
quando a tipificação é feita já na denúncia como injúria racial, a possibilidade 

de prescrição acaba gerando a IMPUNIDADE precisamente contra os atos de 
maior incidência do racismo no mundo contemporâneo, a saber, os atos 
racistas praticados contra indivíduos concretos, e não contra a coletividade 

 
Em resposta a indagação feita pelo advogado 

cossignatário, Adilson José Moreira fez as seguintes considerações, sobre as 

críticas que têm sido feitas por intelectuais do Movimento Negro ao tradicional 
entendimento de diferenciação “ontológica” entre racismo, como 

imprescritível, e injúria racial, como prescritível (logo, como um crime “menos 
grave” que o racismo): 

 
A crítica que temos feito é a elaboração da diferença entre racismo e injúria foi uma 
estratégia criada pelo establishment jurídico, que é branco, para impedir que pessoas 

brancas possam ir para a cadeia. Não há motivo para a diferenciação entre esses 
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dois crimes, porque uma pessoa que sofre o crime de injúria racial, o sofre em 

razão do pertencimento dela a um grupo, há uma diferenciação em relação a um 

grupo. O crime de injúria é classificado como um crime contra a honra pessoal, 
mas não podemos esquecer o fato de que a identidade pessoal tem uma dimensão 

individual e uma dimensão coletiva. Então, eu construo a minha personalidade, a 

minha personalidade é vista a partir da minha experiência individual, mas também 

do meu pertencimento a determinados grupos: eu tenho uma identidade 

individual, mas também uma forma de identidade coletiva. Portanto, fazer essa 

diferenciação, de que foi uma ofensa só à sua honra pessoal, cria esse problema: 
não foi só a sua honra pessoal. 

 

Agora, com a modificação feita pelo STJ, de que a injúria racial também é imprescritível, 

você a torna mais próxima do tipo penal do racismo e das consequências que tem. Mas 

essa diferenciação ainda é utilizada estrategicamente, ela abre espaço para um tipo 
de estratégia jurídica da desqualificação da injúria qualificada para a injúria simples. 

Muitas decisões sobre racismo recreativo [cf. infra], ao falarem que como a pessoa 

supostamente utilizou o humor e não o ódio, desclassificaram o crime de injúria racial 

para injúria simples. Então, há alguns casos dessa natureza, é uma estratégia que 

pessoas brancas acusadas de racismo utilizam. (grifos nossos) 

 
NOTEM, EXCELÊNCIAS. Se isso é assim nas discussões 

judiciais sobre crimes de racismo e injúria racial contra pessoas negras, é 
verossímil acreditar que o mesmo se dará na análise de crimes de racismo e 
injúria racial contra pessoas LGBTI+, já que a homotransfobia foi reconhecida 

como espécie de racismo por esta Suprema Corte (ADO 26 e MI 4733). Daí a 
relevância de se considerar a injúria racial como espécie de racismo e, assim, 

imprescritível. 
 
Nesse sentido, Iris Marion Young,40 ratificando clássico 

texto de Owen Fiss, sobre a dimensão coletiva da identidade pessoal ao 
qual Adilson José Moreira destacou na sua fala acima transcrita (o qual 
gentilmente indicou este texto para ser adicionado nos presentes embargos), 

ratificando assim o descabimento da afirmação que a ofensa racista à honra 
subjetiva individual de uma pessoa não seria espécie de racismo: 

 
 

A desigualdade de status, então, consiste em uma situação estrutural em que um grupo 
de indivíduos se encontra em uma posição relativamente desfavorecida em parâmetros 

de respeito e recompensa ocupacional, residência, autonomia ou sendo tratado pelos 

outros como um indivíduo, em vez de marcado por expectativas estereotipadas. Filósofos 

igualitários como Jean-Jacques Rousseau, William Godwin e Mary Wollstonecraft 

castigaram normas sociais que encorajavam as pessoas a crer que os antecedentes e as 

conexões sociais de algumas pessoas as tornam melhores que outras e, portanto, que 
essas outras deveriam ser apropriadamente deferentes. As sociedades e sistemas 

jurídicos republicanos e liberais modernos baseiam-se no compromisso de eliminar 

essas desigualdades de status. Muitas desigualdades de status precisam perder apoio 

jurídico nos séculos seguintes, embora discutirei brevemente algumas que ainda 

restam. No entanto, é difícil negar que alguns americanos hoje ocupam posições sociais 
mais privilegiadas e menos favorecidas, que muitas vezes lhes oferecem opções ou 

 
40 YOUNG, Isis Marion. Status Inequality and Social Groups. In: The Berkeley Eletronic Press 
(bepress), Issues in Legal Scholarship, Article 9, 2002. Fica o agradecimento a Adilson José Moreira, 
pela reflexão sobre o tema e envio do texto, para consulta e citação. 
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restringem suas oportunidades de maneiras diferentes. [...] O estigma do baixo status 

muitas vezes limita as oportunidades econômicas, e as competências limitadas e 

a má aparência que muitas vezes resultam da pobreza reforçam o estigma do status 
rebaixado. Essa classe e status muitas vezes se reforçam mutuamente, nem implica 

que o status se funda na desigualdade econômica nem que as duas formas de 

desigualdade possam ser sanadas através dos mesmos atos. […]  Um conceito de 

desigualdade de status implica um conceito de grupo social. Se alguns indivíduos 

exigem mais respeito ou deferência do que outros por causa de sua classe ou 

origem étnica, posição ocupacional, comportamento de gênero etc, as instituições 
e interações os agrupam como diferentes dos outros em aspectos relevantes. 

Quando essas diferenciações se alinham com vários eixos de privilégio, temos amplos 

grupos sociais. As formas de desigualdade sistemática de status que eu mencionei acima 

levantam questões particulares de justiça marcam as pessoas como membros de 

grupos, e muitas vezes elas não têm escolha no assunto. […] Os grupos são 

inteiramente constituídos por normas sociais e interação. Eu os chamaria de 
entidades emergentes; interação, mas as consequências dessas ações e interação 

congelam-se em estruturas sociais que às vezes causam e condicionam as 

circunstâncias de muitos indivíduos. Portanto, é verdade que a situação dos grupos 

pode ser observada ao longo do tempo e podemos dizer que estamos falando do mesmo 

grupo. Também é verdade que você pode falar sobre a situação do grupo em relação a 
outros grupos ao longo de certos parâmetros de comparação sem se referir a nenhum 

membro específico do grupo. Em última análise, no entanto, essas generalizações 

derivam do conhecimento das circunstâncias. [...] Quando teóricos e ativistas convocam 

outros a melhorar a situação dos grupos, além disso, raramente significam que o bem-

estar do grupo é algo independente do bem-estar de seus membros individuais. A 

linguagem excessivamente reificante de Fiss pode abri-lo à acusação de que ele se 
preocupa com o status dos grupos como tal, e não com o de pessoas individuais. Na 

medida em que normas legais ou regras sociais explícitas classificam as pessoas 

em categorias de grupo e as tratam de maneira diferente com base nessa 

categorização, o destino dos indivíduos está claramente vinculado ao fato de 

serem categorizados, e os destinos de todos os indivíduos categorizados são 
semelhantes aos respeito às interações relevantes ou à alocação de benefícios e 

encargos. Quando a categorização do grupo é uma função de suposições implícitas 

de interação e não de regras explícitas, as fronteiras para a inclusão de indivíduos 

no grupo se tornam mais fluidas. (grifos nossos). 
 

Tudo isso sem falar em uma série de outras resistências 
jurisprudenciais à punição de práticas racistas. Adilson José Moreira 

escreveu o livro “Racismo Recreativo” para explicar como o humor é usado 
como mecanismo de discriminação, para de maneira pretensamente “sutil”, 
deslegitimar pessoas de determinados grupos raciais para relegá-los a locais 

subalternos. Entre os exemplos do livro, cita-se o famoso personagem 
Mussum, dos “Trapalhões”, homem negro sempre representado como bêbado 

e em situações ridículas, bem como a famosa personagem Vera Verão, a “bicha 
preta”, sempre se humilhando para buscar o afeto de um homem 
heterossexual e cisgênero (logo, que nunca se interessaria por ela).41 

 
Por outro lado, o autor também ressalta decisões 

judiciais simplesmente chocantes, de tão teratológicas, que se negaram 
a acolher denúncias de racismo ou de injúria racial, por fundamentos 
assustadores. Para citar apenas um exemplo: em uma festa de fim de ano de 

 
41 MOREIRA, Adilson José. Racismo Recreativo, 2ª Ed., Ed. Polen, 2019. 
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uma empresa, que até as pedras sabem que empregados(as) em geral são 

obrigados(as) a ir, parte dos funcionários brancos se fantasiaram de Ku Klux 
Klan, notória organização extremamente racista, que além de menosprezar e 
ofender, chegou a agredir e matar pessoas negras, por um racismo negrofóbico 

simplesmente surreal para o mundo contemporâneo. Por conta disso, um 
funcionário negro processou a empresa na Justiça do Trabalho, mas sua ação 
indenizatória foi julgada improcedente, sob o “fundamento” de que não teria 

havido a “intenção” de serem racistas, mas apenas de fazerem uma 
“brincadeira”... e isso fora da Justiça Penal, onde (nas Justiças Civil e 

Trabalhista) admite-se a condenação por presunções, por imprudência 
configuradora de ato ilícito – e é um escárnio desafiador da inteligência de 
pessoas racionais e de boa-fé afirmar-se que fantasiar-se de Ku Klux Klan 

não seria, no mínimo, imprudência caracterizadora de ato ilícito à luz dos arts. 
186, 187 e 927 do Código Civil (a nosso ver, como dito, configuram dolo 
eventual que deve ser aceito para os crimes raciais, cf. entendimento do STJ, 
infra transcrito).  

 
O que se quer dizer é que, tradicionalmente, a 

jurisprudência parte de um conceito correto, que é exigir o “animus 
injuriandi” (ou dolo eventual nesse sentido) para que um discurso seja 
considerado ilícito, mas o “aplica” de forma totalmente equivocada, para 

considerar como “meras brincadeiras não-ilícitas” condutas que deveriam ter 
sido consideradas como racistas. Esse é o ponto a que se quer chegar com a 

menção da obra de Adilson José Moreira. 
 
A importância dessa última digressão é a seguinte: para 

que haja possibilidade de se superar resistências jurisprudenciais ao 
reconhecimento de determinadas condutas como racistas, é preciso evitar 
que os processos prescrevam. Embora medidas estruturais para agilizar os 

trâmites do Poder Judiciário para agilizar julgamentos sejam também 
necessárias, o reconhecimento da injúria racial como espécie de racismo 

auxiliará nisso. 
 
Ademais, destaque-se o rico artigo acadêmico de Marta 

Rodriguez de Assis Machado, Márcia Lima e Natália Neris,42 transcrito 
acima no trecho em que muito bem demonstra que a injúria racial ser uma 

das manifestações do racismo, aborda ainda as críticas do Movimento 
Negro à atuação dos Tribunais em julgamentos relacionados a manifestações 
racistas manifestadas sobre a forma da injúria racial.  

 
Aduzem as autoras que a literatura sociológica associa 

o racismo tanto a uma ideologia que sustenta as desigualdades quanto aos 

 
42 MACHADO, Marta Rodriguez Assis. LIMA, Márcia. NERIS, Natália. Racismo e Insulto Racial na 
sociedade brasileira: Dinâmicas de reconhecimento e invisibilização a partir do direito. In: Scielo, 
Novos Estudos CEBRAP, vol. 35, n.º 3, São Paulo, Nov. 2016. Disponível em: 
<https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-33002016000300011>. Acesso: 
13.07.2020. 
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mecanismos que a reproduzem, mecanismos racistas estes que operam 

também no plano individual, para manter indivíduos em situação 
desvantajosa de inferiorização social. Por causa disso, criou-se a figura da 
injúria racial, como uma forma de atualização da Lei Antirracismo (cf. 

supra), como uma forma de atacar a impunidade e eliminar todas as 
formas de manifestação pública do odioso preconceito racial, logo, 
também quando manifestado na forma de crimes contra o decoro, a honra 

e a dignidade das vítimas individualizadas. 
 

Destacam, assim, a fala de Sueli Carneiro, em um balanço 
da performance da legislação antirracismo no Judiciário, a qual critica o 
Judiciário, no seu interesse em desqualificar o crime de racismo, 

classificando-o como injúria ou difamação, algo que considera uma 
maneira de escamotear o grau de incidência da discriminação racial no 

Brasil. 
 
Por isso, as autoras destacam que a inclusão da injúria 

racial entre os crimes raciais, em 1997, gerou finalmente o reconhecimento 
do “insulto como mecanismo de discriminação”, em termos de um 
ESTATUTO DO INSULTO, enquanto forma de conduta reivindicada como 

racista. 
 

Ato contínuo, as autoras informam que analisaram mais 
de duzentas decisões judiciais, para constatar que a grande maioria versa 
sobre casos que se referem à chamada “injúria racial”, relatando ainda casos 

absolutamente chocantes de “absolvição”, apesar do uso de expressões 
flagrantemente racistas pelas pessoas acusadas. 

 

Ressaltam que o “[...] primeiro dado que chama a 
atenção do conjunto de casos que chegam ao Judiciário é que estes 

envolvem, em sua grande maioria, situações ligadas a ofensas verbais 
com a utilização de xingamentos racistas”, por intermédio de “insultos 
raciais”, em razão da “importância do insulto na construção do que define 

o racismo para suas vítimas”, ante a “função que tem o insulto racial 
como instrumento de humilhação”. 

 
Destacam que “[a]lgumas falas mesclam xingamentos 

direcionados à pessoa insultada com falas mais genéricas sobre todo o 

grupo, reforçando sua hierarquia como grupo subalterno”.  
 
Um parêntese. Esse dado destacado pelas autoras torna 

ainda mais problemática a divisão “ontológica” tradicional entre injúria 
racial e racismo. Quando um indivíduo é ofendido por elementos raciais por 

uma fala que tem uma forma mais genérica (menciona-se a coletividade no 
contexto de ofensa a uma pessoa particular), isso normalmente gera a 
desclassificação do crime de racismo para “injúria racial”, gerando a sua 

prescrição. Por isso, o entendimento aqui defendido, da injúria racial como 
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espécie de racismo, ajuda a combater o problema da impunidade, por não 

impedir o julgamento de mérito do caso pelo óbice formal da prescrição (ou da 
decadência). 

 

Relatam as autoras, ainda, que não obstante o teor 
racista do xingamento, o Judiciário por vezes desclassificou o caso para 
injúria simples, desconsiderando o elemento racial inconteste, 

definindo-o como mero crime contra a honra pessoal da vítima – mesmo em 
um caso em que se chamou a vítima de “negro de merda” (sic) e outros em que 

chamou a vítima de “negro fedido” (sic) e de “negra porca” (sic). Acrescente-se 
que é um puro e simples escárnio teratológico afirmar que tais expressões 

não teria sido proferida com a intenção de se proferir uma fala racista – essas 
decisões beiram o crime de racismo, data maxima venia, e certamente 

configuram espécie de racismo estrutural e institucional, por disseminação 
não-intencional do racismo por tais decisões, ajudando na sua perpetuação. 
Como se vê, perfeita a lição das autoras quando afirmam que isso se configura 

como uma “estratégia utilizada [para] a desconstrução da particularidade 
da ofensa racial, tirando justamente o peso desse atributo nas ofensas”.   

 

As autoras apontam que isso é um problema decorrente 
do tradicional entendimento que exige dolo específico para a condenação por 

racismo ou injúria racial, mas bem apontam que as decisões judiciais 
analisadas impõe uma exigência ainda maior, a saber, não apenas a prova 
da intenção em proferir os xingamentos, mas também a comprovação do 

intuito específico de discriminar. Essa postura é bem considerada pelas 
autoras como “muito exigente, ainda mais porque o que se requer ali é a 

prova de algo tão abstrato quanto o intuito de discriminar ou praticar 
racismo”, ao passo que “A ideia de que se pode provar a intenção é uma 
ficção no direito penal. Já que o que se passa na cabeça de uma pessoa 

é algo inalcançável a menos que seja exteriorizado”.  
 

Nesse sentido, defendem que “a utilização de 
expressões altamente pejorativas associadas ao negro, como as que 
acabamos de descrever, poderia ser considerada suficiente para 

demonstrar a intenção preconceituosa”, mas constatam que “os tribunais 
simplesmente afirmam não reconhecer a intenção racista, apesar de os 
xingamentos utilizados mencionarem expressamente elementos ligados 

à raça e à cor”, quando “Juízes concluem que não há intenção de 
praticar preconceito, mas na maior parte dos casos não justificam por 

que as evidências demonstradas e a ofensas de cunho racial não 
demonstram o intuito racista. Parecem estar esperando um ato mais 
intenso de segregação, mas que de todo modo não fica claro”.  

 
Por isso, afirmam que apesar da Lei Antirracismo ter 

criado a expectativa da intervenção do sistema de justiça para punir as 

discriminações racistas, “a análise das decisões de mérito permite ver 
também a indiferença do sistema de justiça aos casos de insulto racial, o 
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que reforça a sua dinâmica perversa”. Isso porque, afirmam, os insultos 

raciais são manifestações que reproduzem e reforçam os estereótipos 
raciais, não só por “piadas” que, na prática, despojam as vítimas da condição 
humana, desqualificando-as enquanto cidadãs, mas também nos insultos 

raciais na forma conflitiva, em que “os estereótipos atuam na 
desqualificação e, de forma bastante recorrente, na animalização” da 
vítima, visto que “o atributo racial se destaca como principal mecanismo 

de ofensa e demarcação de diferença” nas manifestações de preconceito 
racial. 

 
Afinal, concluem as autoras, “O insulto performa uma 

função nas relações raciais. Sua repetição cria o pano de fundo que 

legitima permanente discriminação e subalternidade”, de sorte que, 
“para além de comunicar a ideia ofensiva, ele tem a força de recriar a 

realidade social de inferiorização” das vítimas, “reforçando os lugares 
sociais definidos” ao grupo racial inferiorizado. Por isso: 

  

Os resultados das decisões que analisamos acima apontam para a incompreensão 

da performatividade dos discursos racistas pelos tribunais brasileiros. Isso se dá 

quer nos casos em que o aspecto racial é desconsiderado para se privilegiar apenas 
o conflito intersubjetivo, quer nos casos em que o tribunal não reconhece a 

intenção racista do agente. (grifos nossos) 

 

Por essas considerações finais das autoras, aliás, vale 
mencionar que o melhor entendimento sobre o elemento subjetivo do tipo 
dos crimes de racismo e de injúria racial é o que afirma que eles podem ser 

cometidos não apenas por dolo direto, mas também por dolo eventual, 
consoante já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos: 

 
'Incitar, consoante a melhor doutrina é instigar, provocar ou estimular e o elemento 
subjetivo consubstancia-se em ter o agente vontade consciente dirigida a estimular a 
discriminação ou preconceito racial. Para a configuração do delito, sob esse prisma, basta 

que o agente saiba que pode vir a causá-lo ou assumir o risco de produzi-lo (dolo 

direto ou eventual)'. (STJ, REsp n.º 157.805/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Scartezzini, 

j. em 17.08.1999, DJ de 13.09.1999, p. 87). 

 
Portanto, é preciso superar (“overrule”) o tradicional 

entendimento doutrinário e jurisprudência, que entende que é “imprescritível 
e inafiançável” apenas o crime de racismo, mas não o de injúria racial, porque 
porque a injúria racial é espécie de racismo, como decidido pelo STJ em 

decisão mantida por essa Suprema Corte (cf. supra), visto que entendimento 
em sentido contrário configura violação do princípio da razoabilidade, por 

manifesta irracionalidade/arbitrariedade, o que desde já se requer. 
 

3.1. OUTRA DIGRESSÃO RELEVANTE (obter dictum). Ofensa à honra 

subjetiva de indivíduo por elemento racial como crime do art. 20 da Lei 
7.716/89. Inconstitucionalidade, por manifesta proteção insuficiente, da 
criminalização da injúria racial como algo distinto do racismo. Tema que 
transcende o objeto destes embargos, mas que se entende dever ser 
considerado, como pano de fundo. 

mailto:paulo.riv71@gmail.com


 
 

 
Rua Apeninos, n.º 485, cj. 105/106, São Paulo/SP, CEP 01533-000. 

E-mail: <paulo.riv71@gmail.com> 

41/48 

 

Vale citar, ainda, em concordância com crítica histórica e 
teleológica do Movimento Negro sobre o tema, entende-se que a ofensa a 
indivíduo em sua honra subjetiva por elemento racial (onde também 

enquadrada a homotransfobia no julgamento da ADO 26 e do MI 4733) deve 
ser enquadrada no artigo 20 da Lei n.º 7.716/89, relativamente ao crime de 
praticar o preconceito por raça. 

 
Algumas explicações são indispensáveis nessa seara. 

 
Primeiro, sabe-se bem da diferença doutrinária de 

preconceito, como juízo mental negativo e arbitrário, mas não exteriorizado, e 

discriminação, como exteriorização do preconceito. Para essa linha, o 
preconceito é impunível, porque não sai da mente do indivíduo, punindo-se 

apenas a discriminação. Ocorre que a conduta típica de praticar o 
preconceito implica, necessariamente, exteriorizar o preconceito, algo que 

é apto a abarcar a conduta de quem ofende preconceituosamente outrem, 
consoante inclusive a doutrina de Hedio Silva Junior.43 Por isso, entende-se 
aqui que aquilo que, no racismo contra negros, é tradicionalmente (embora 

equivocadamente, cf. supra) entendido como injúria racial (que se entende, 
aqui, ser espécie de racismo), deve ser entendido como enquadrado no crime 

do artigo 20 da Lei n.º 7.716/89 quando praticado contra pessoas LGBTI+, 
se eventualmente entender-se que o crime de injúria racial não se aplicaria 
para punir práticas homotransfóbicas. 

 
Também assim entende José Emílio Medauar Ommati, 

que também entende que o que se convencionou (majoritariamente) chamar 
de “injúria racial” configura espécie de racismo, donde entender a ofensa racial 
à honra subjetiva de indivíduo como uma “injúria não-racista” (como faz a 

posição majoritária de que aqui se discorda) configura inconstitucionalidade 
por proibição insuficiente, nos seguintes termos44: 

 
A Lei 7716/89, que pretendia densificar a norma constitucional criminalizadora 

da prática de racismo, e o modo como é interpretada a tornam, portanto, inaplicáveis 
ao racismo realmente existente no Brasil, que se manifesta sempre numa situação de 

desigualdade hierárquica marcante – e isso serve tanto quão a vítima é um negro, um 

judeu, um nordestino [...] um homossexual [...] – e de informalidade das relações sociais, 

que transforma a INJÚRIA no principal instrumento de restabelecimento de uma 

hierarquia racial rompida pelo comportamento da vítima. [...] a INJÚRIA RACIAL é 
utilizada, seja para diminuir a autoridade de que alguém está investido [...]; a INJÚRIA 

RACIAL é utilizada como forma de não-reconhecimento da posição social da vítima, 

constrangendo-a e limitando o seu desempenho no emprego, na vida social e na vida 

pública. [...] Mas, contraditoriamente, é a presença da injúria e da ofensa verbal 

que vai servir de pretexto, muitas vezes, para desqualificar o crime como racismo. 

Os negros vivem, assim, a situação absurda de que é justamente ganham a certeza de 

 
43 JUNIOR, Hedio Silva. Direito de Igualdade Racial. Aspectos Constitucionais, Civis e Penais, Ed. 
Juarez de Oliveira, 2001. 

44 Sobre isso, vide: OMMATI, José Emílio Medauar. Liberdade de Expressão e Discurso de Ódio na 
Constituição de 1988. 4a edição, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2019, p. 180-184. 
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que a ação discriminatória tem uma motivação racial, que mais se torna claro para os 

juízes que tal procedimento não se encaixa na Lei anti-racista, inspirada e interpretada 

de modo a limitar-se ao racismo segregacionista e grosseiro. [...] Mas, para os juízes de 
direito, em geral, a transgressão dessa etiqueta social é vista não como o que realmente 

é, ou seja, indício de motivação racial da discriminação perpetrada, mas como crime 

contra a honra (injúria, calúnia ou difamação). Essa interpretação é extremamente 

perversa não só porque desqualifica a motivação racial de um ato que atenta 

contra liberdades fundamentais do cidadão (prisão, constrangimento ilegal ou lesão 

corporal), mas também porque enfraquece a possibilidade mesma de tipificação do 
incidente como crime contra a honra, pois, afinal, pode-se sempre alegar, como se tem 

feito repetidamente, que a designação de uma pessoa pela cor é apenas uma 

classificação objetiva de cor da pele (e não racial) ou uma forma corrente de tratamento. 

Essa situação se agravou ainda mais quando o legislador brasileiro introduziu o 

parágrafo 3º do artigo 140 do Código Penal. [...] [quando] cuidou a doutrina penal de 
tentar diferenciar os crimes constantes da Lei 7716/89, os denominados crimes de 

racismo, da injúria racial. O que ficou assentado majoritariamente foi que racismo 

seria qualquer ato ou proferimento no qual se busca violar a dignidade de toda uma 

comunidade, em razão de caracteres físicos, psíquicos ou quaisquer outros, enquanto 

que na injúria racial a expressão preconceituosa visa afetar e [ofender] apenas um 

indivíduo localizado e específico. O problema é que a distinção é uma verdadeira 
armadilha na luta antirracista, já que é possível na prática fazer tal distinção? Se, 

por exemplo, alguém chama um indivíduo específico, por ser negro, de macaco, esse 

alguém cometeu crime de racismo ou de injúria racial? A armadilha está exatamente 

aqui: parece-me óbvio que ao desqualificar a pessoa, chamando-a de macaco em razão 

de suposta semelhança entre essa pessoa negra e o macaco, aquele que assim age não 
pretende atingir apenas a pessoa específica, mas também diminuir toda a raça da qual 

aquele sujeito faz parte! Daí porque me parece que o legislador penal ao criar o tipo 

penal novo de injúria qualificada por motivo racial incorreu em 

inconstitucionalidade, violando o disposto no art. 5º, XLII, da Constituição de 

1988, ao não proteger de modo adequado o bem jurídico penal estabelecido no 

Texto Constitucional, a própria dignidade das pessoas. Incorreria em 
inconstitucionalidade por proteção deficiente de que fala Lenio Luiz Streck. (grifos 
nossos) 

 

Reitere-se, apenas, que a injúria racial foi criada pelo 
Legislativo como atualização da Lei Antirracismo e, por isso, pode ser 

interpretada como crime de racismo por interpretação literal, a partir da sua 
natureza jurídica, como feito pelos precedentes do STJ e do STF e pela 
doutrina de Guilherme Nucci (cf. item 2, supra). Mas certamente incide em 

inconstitucionalidade por proteção manifestamente insuficiente o 
entendimento hegemônico que diferencia “ontologicamente” racismo e injúria 
racial, menosprezando esta relativamente àquela, como bem apontado pelo 

citado autor. 
 

Em segundo lugar, é preciso reforçar que o Cidadania 
considera preferível enquadrar as ofensas a indivíduos por elementos raciais 
no art. 20 da Lei n.º 7.716/89, e não apenas que se faça uma interpretação 

conforme a Constituição do art. 140, §3º, do Código Penal, para se considera-
lo constitucional apenas se interpretado como um dos crimes de racismo e, 
por isso, inafiançável e imprescritível.  

 
Essa sempre foi uma demanda histórica do Movimento 

Negro. SEMPRE se lutou para que a ofensa a indivíduo por elemento racial 
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fosse entendida como espécie de racismo e, assim, enquadrada no art. 20 da 

Lei n.º 7.716/89 (cf. itens 2 e 3, supra). Ocorre que, lamentavelmente, o 
Judiciário nunca acolheu essa exegese (isso é pacífico ou, pelo menos, 
torrencialmente hegemônico). Antes da criação do crime de injúria racial, a 

ofensa a indivíduo por elemento racial era desclassificada para injúria 
simples (quando não era, de forma ainda mais absurda, considerada “fato 

atípico”). Como já explicado acima, a criação do crime de injúria racial surgiu 
como verdadeira política de redução de danos contra essa jurisprudência, que 
impedia qualquer possibilidade de eficácia/aplicabilidade à Lei n.º 7.716/89 

(Lei Antirracismo). Como também já explicado, a Justificativa do Projeto de Lei 
que criou o crime de injúria racial, ao afirmar que o fazia para atualizar a Lei 

Antirracismo, obviamente considerou a injúria racial como espécie de racismo. 
Todavia, de forma absolutamente lamentável e contrariando a ratio legis e 
a occasio legis que geraram a criação do art. 140, §3º, do Código Penal, a 

doutrina e a jurisprudência hegemônicas nunca entenderam dessa forma, 
afirmando (absurdamente) que a injúria racial seria “ontologicamente” 

diferente do racismo, por isso sendo passível de prescrição e fiança (cite-se, 
como exemplo emblemático de desclassificação de crime de racismo para 
injúria racial e imediata decretação de ofício da suposta “decadência” do 

direito de ação penal o supra citado STJ, RHC n.º 18.620/PR, DJe de 
28.10.2008). As únicas exceções que se tem notícia são as citadas doutrina 

de Guilherme Nucci e a jurisprudência do STJ a partir do ARE n.º 
686.965/DF (mantido por esta Suprema Corte no ARE n.º 983.531/DF) e do 
AgRg no AREsp n.º 734.236/DF (DJe de 08.03.2018), que se entende que 

superou (overruled) a jurisprudência anterior, como aquela descrita no citado 
RHC n.º 18.620/PR). 

 
Reitere-se que se considera que classificar a injúria racial 

como um crime “ontologicamente distinto” do racismo é algo que se 

considera inconstitucional, por força do princípio da proporcionalidade, 
enquanto proibição de proteção insuficiente, por ser a ofensa a indivíduo 

por elemento racial uma das manifestações do racismo (cf. supra). Por isso 
que, em termos de tese principal, requer-se, aqui, a declaração de 
inconstitucionalidade incidental do crime de injúria racial,45 para se 

considerar que o seu objeto encontra-se melhor protegido, e com muito mais 
adequação (no sentido estrito do princípio da proporcionalidade) no crime de 

praticar o preconceito por raça do art. 20 da Lei n.º 7.716/89. 
 
Obviamente, essa declaração de inconstitucionalidade, 

que possivelmente venha a ser objeto de futura ação, só deve ser declarada se 
vier em benefício da população negra, da população LGBTI+ e demais grupos 

raciais minoritários (porque não existe “racismo reverso”), para se considerar 
tais ofensas por elemento racial como espécies de racismo, jamais em seu 

 
45 A saber, os critérios de preconceito racial do art. 140, §3º, do Código Penal, abstraídos, portanto, 
apenas os critérios de “pessoa idosa” e “com deficiência”, que não parecem se enquadrar no conceito 
ontológico-constitucional de racismo afirmado por esta Suprema Corte nos julgamentos do HC 
82.424/RS, da ADO 26 e do MI 4733. 
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prejuízo. Ou seja, essa declaração de inconstitucionalidade só pode ser 

acolhida se entender-se que a ofensa racista (contra pessoas negras, 
LGBTI+ etc) deve ser enquadrada também no art. 20 da Lei n.º 7.716/89, 
mas nunca poderá ser acolhido caso tal enquadramento no art. 20 da Lei 

n.º 7.716/89 não ocorra, pois o que se pretende é uma coerência sistêmica 
que abranja uma maior proteção do que aquela atualmente existente (à luz 
do princípio da proporcionalidade, enquanto proibição de proteção 

insuficiente), jamais uma menor proteção, donde pela vinculação judicial aos 
pedidos só se pode acolher tal pleito, quando vier a ser formulado, se toda 

ofensa racista a indivíduo, seja seja negrofóbica, seja homotransfóbica, seja 
outra espécie de ofensa racista, for enquadrada no art. 20 da Lei n.º 7.716/89. 

 

5. CONCLUSÃO E PEDIDOS. 

Um indivíduo é ofendido em sua honra subjetiva por 

elemento racial em razão de seu pertencimento a grupo racial minoritário, 
ante o aspecto coletivo de sua identidade pessoal (cf. Adilson José Moreira). 
Em outras palavras, o indivíduo é ofendido por seu pertencimento ao grupo 

racial minoritário e não por sua individualidade enquanto pessoa. Logo, não 
se pode seriamente dizer que tal ofensa à honra subjetiva do indivíduo por 

elemento racial não seria espécie de racismo, um racismo pela injúria (cf. 
Senador Paulo Paim). Assim, deve ser ratificada a jurisprudência do Superior 
Tribunal de Justiça, desde 2015, segundo a qual “Nos termos da orientação 
jurisprudencial desta Corte, com o advento da Lei n. 9.459/97, introduzindo a 
denominada injúria racial, criou-se mais um delito no cenário do racismo, 
portanto, imprescritível, inafiançável e sujeito à pena de reclusão” (STJ, AgRg 
no AREsp n.º 734.236/DF, DJe de 08.03.2018, ratificando o quanto decidido 
no AREsp n.º 686.965/DF, DJe de 31.08.2015, decisão mantida por esta 

Suprema Corte no ARE n.º 983.531/DF). 

Trata-se de conclusão constitucionalmente obrigatória à 

luz do princípio da proporcionalidade, enquanto proibição de proteção 
insuficiente, na medida em que a (teratológica) consideração da chamada 
injúria racial como uma “injúria qualificada por preconceito racial não-racista” 

(!) gera a impunidade das ofensas racistas, na medida em que as ofensas 
raciais em geral são dirigidas contra indivíduos, de sorte a que quase tudo é 

qualificado como injúria racial e quase tudo tem a prescrição decretada pelo 
Judiciário. Ou, pior, a decadência, quando da desclassificação de denúncias 

por racismo contra indivíduos, à luz do art. 20 da Lei 7.716/89 (crime de 
“praticar o preconceito por raça”), feitas enquanto ações penais públicas 

incondicionadas, para o crime de injúria racial, por ausência de representação 
(uma exigência teratológica, porque feita a denúncia por ação penal pública 
incondicionada, não era exigível que houvesse a representação, donde, no 

mínimo, o Judiciário deveria conceder o prazo de seis meses para sua juntada 
nesta desclassificação, mas não é isso que se faz na grande generalidade dos 

casos). Algo que viola a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos 
Humanos, que atesta que devem ser punidas criminalmente as graves 
violações de direitos humanos (e a ofensa racista certamente o é, enquanto 

grave aviltamento da dignidade do indivíduo em razão de seu pertencimento a 
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grupo racial minoritário), em razão da inconvencionalidade da impunidade, 

pelo grave sofrimento subjetivo que causa às vítimas, algo reconhecimento 
como intolerável pela Corte. 

Requer-se a concessão de medida cautelar por esta 

Suprema Corte, para se atribuir interpretação conforme a Constituição ao 
disposto no art. 140, §3º, do Código Penal, para que, até o julgamento 
definitivo da presente ação, o crime de injúria racial seja entendido como 

espécie de racismo e, por isso, imprescritível e inafiançável (cf. art. 5º, XLII, 
da CF/88), tendo como fumaça do bom Direito a jurisprudência consolidada 

do Egrégio Superior Tribunal de Justiça no sentido defendido nesta ação, ou 
seja, de que “Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, com o 
advento da Lei n. 9.459/97, introduzindo a denominada injúria racial, criou-se 
mais um delito no cenário do racismo, portanto, imprescritível, inafiançável e 
sujeito à pena de reclusão” (STJ, AgRg no REsp 1.849.696/SP, DJe de 23.06.2020, 

que citou como precedentes o AREsp n.º 686.965/DF, DJe de 31.08.2015, decisão 
mantida pelo STF no ARE n.º 983.531/DF, e o AgRg no AREsp n.º 
734.236/DF, DJe de 08.03.2018). Ao passo que o perigo na demora 

encontra-se no ainda generalizado entendimento de que a injúria racial seria 
uma espécie de “injúria motivada por preconceito racial não racista, que 

prescreve” (SIC), o que gera a impunidade dos crimes de racismo pelo discurso 
contra indivíduos, ante decretações de ofício de decadência ou prescrição pela 

jurisprudência em geral.  

Por absolutamente relevante, em termos de honestidade 
intelectual do signatário, fica aqui reconhecido que esta peça contou, na época 

dos embargos de declaração no MI 4733 e na ADO 26 (que trataram de todos os 
temas aqui trabalhados) com a relevante colaboração/ratificação de:46 Adilson 
José Moreira, Doutor em Direito Constitucional pela Universidade de Harvard e pela 
Universidade Federal de Minas Gerais; Alexandre Gustavo Melo Franco Bahia, 
Doutor em Direito Constitucional pela Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG, 
Presidente da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da OAB/MG e advogado 
do GADvS – Grupo de Advogados pela Diversidade Sexual e de Gênero no amicus 
curiae apresentado no julgamento da ADO 26 e do MI 4733 (OAB/MG 83.920); 
Ananda Hadah Rodrigues Puchta, Especialista em Direito Constitucional pela 
Academia Brasileira de Direito Constitucional – ABDCONST e advogada do Grupo 
Dignidade no amicus curiae apresentado no julgamento da ADO 26 e do MI 4733 
(OAB/PR 80.651); Bruna Benevides, Secretária de Articulação Política da ANTRA – 
Associação Nacional de Travestis e Transexuais, autora do Dossiê de Violência contra 

a população Trans no Brasil da ANTRA e militar da Marinha; Eliseu Neto, 
coordenador do CIDADANIA Diversidade (Setorial LGBTI+ do Partido Cidadania); 
Gustavo Coutinho, Pós-Graduando em Direito Processual Civil pela Universidade 

 
46 As pessoas listadas dialogaram com o signatário (Paulo Iotti), após a elaboração da minuta que gerou 
esta ação, e concordaram com as teses neles mencionadas, relativamente: (1) à injúria racial ser espécie 
de racismo e, por isso, imprescritível e inafiançável; (2) a injúria racial ser a principal forma de 
manifestação dos discursos racistas, de sorte a precisar ser considerada como espécie de racismo para 
que não se menoscabe o repúdio constitucional a quaisquer práticas racistas; (3) o Movimento Negro 
sempre ter criticado a dicotomia “racismo x injúria racial”, especialmente na não-consideração desta 
como forma de racismo e, assim, como passível de prescrição e fiança; (4) a importância e correção 
técnico-jurídica da ratificação do entendimento do STJ no AREsp n.º 686.965/DF e do STF no ARE n.º 
983.531/DF, sobre a injúria racial ser imprescritível por ser espécie de racismo; (5) a importância e 
correção técnico-jurídica da admissão do dolo eventual na caracterização dos crimes raciais. 
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Católica do Salvador, ativista LGBTI+ e advogado da ABGLT – Associação Brasileira 
de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Intersexos; Hedio Silva 
Junior, Doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 
(PUC/SP), OAB/SP n.º 146.736; José Emílio Medauar Ommati, Mestre e Doutor em 
Direito Constitucional pela UFMG, Professor do Curso de Graduação em Direito da 
PUC Minas – Campus Serro e Professor do Programa de Mestrado e Doutorado em 
Direito da Universidade de Itaúna – MG; Keila Simpson, PresidentRa da ANTRA – 
Associação Nacional de Travestis e Transexuais; Lazara Cristina do Nascimento de 
Carvalho, Vice-Presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB/SP e 
Coordenadora da Comissão de Igualdade Racial da OAB/Osasco (OAB/SP 365.476); 
Luanda Morais Pires, integrante da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da 
OAB/SP (OAB/SP 357.642); Marcelo A. Cattoni de Oliveira, Professor Titular de 

Direito Constitucional do Departamento de Direito Público da Universidade Federal 
de Minas Gerais – UFMG, Pós-Doutor em Direito pela Università degli Studi Roma e 
Doutor em Direito Constitucional pela Universidade Federal de Minas Gerais; Maria 
Eduarda Aguiar, Especialista em Gênero e Direito pela EMERJ, Presidente da ONG 
Pela Vidda/RJ, advogada que realizou sustentação oral no julgamento pela ANTRA – 
Associação Nacional de Travestis e Transexuais (OAB/RJ 158.621); Marina Zanatta 
Ganzarolli, Doutoranda e Mestra em Direito pelo Departamento de Filosofia e Teoria 
Geral do Direito da Universidade de São Paulo – USP, Presidenta da Comissão de 
Diversidade Sexual e de Gênero da OAB/SP e Conselheira Seccional da OAB/SP 
(OAB/SP 370.259); Raphaella Reis de Oliveira, integrante da Comissão de 
Igualdade Racial da OAB/SP (OAB/SP 370.259); Raquel Nascimento Dias, ativista 
social, gestora pública e integrante da Coordenação Nacional do Igualdade 23 – 
Núcleo Setorial de Igualdade Racial do partido Cidadania; Symmy Larrat, 
PresidentRa da ABGLT – Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, 
Travestis, Transexuais e Intersexos; Thiago Gomes Viana, Mestre em Direito e 
Instituições de Justiça pela Universidade Federal do Maranhão, Professor 
Universitário do Centro Universitário UNDB – Faculdade Laboro e advogado do GGB 
– Grupo Gay da Bahia no amicus curiae apresentado no julgamento da ADO 26 e do 
MI 4733. 

Ante o exposto, REQUER-SE o regular recebimento, 
processamento, conhecimento e integral acolhimento da presente ação direta 

de inconstitucionalidade ou, por força do princípio da fungibilidade, enquanto 
outra ação de controle concentrado e abstrato de constitucionalidade que esta 

Suprema Corte eventualmente considere adequada, para que: 

(i) seja determinado o julgamento conjunto da presente ação com o HC 
n.° 154.248/DF, por conexão, requerendo-se seja o feito distribuído ao seu 

Relator, Ministro Edson Fachin, pela causa de pedir versar sobre o mesmo 
tema objetivo e abstrato objeto dos pedidos desta ação direta (cf. decisão anexa 

do Min. Fachin, admitindo entidades do Movimento Negro e LGBTI+ naquele 
processo, como amici curiae, em razão disso); 

(ii) seja determinado o julgamento de medida cautelar pelo Plenário 
desta Suprema Corte juntamente com o julgamento do HC n.° 
154.248/DF, por ele discutir a mesma questão objetiva/abstrata que esta 

ação (injúria racial como espécie de racismo e, por isso, imprescritível), 
deferindo-se a realização de sustentação oral no citado julgamento (pela Dra. 
Soraia da Rosa Mendes), para se atribuir interpretação conforme a 

Constituição ao disposto no art. 140, §3º, do Código Penal, para que, até o 
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julgamento definitivo da presente ação, o crime de injúria racial seja entendido 

como espécie de racismo e, por isso, imprescritível e inafiançável (cf. art. 5º, 
XLII, da CF/88). A fumaça do bom Direito consiste na jurisprudência consolidada do 

Egrégio Superior Tribunal de Justiça no sentido defendido nesta ação, ou seja, de que “Nos 
termos da orientação jurisprudencial desta Corte, com o advento da Lei n. 9.459/97, 
introduzindo a denominada injúria racial, criou-se mais um delito no cenário do racismo, 
portanto, imprescritível, inafiançável e sujeito à pena de reclusão” (g.n. – STJ, AgRg no REsp 

1.849.696/SP, DJe de 23.06.2020, que citou como precedentes o AREsp n.º 686.965/DF, DJe 
de 31.08.2015, decisão mantida pelo STF no ARE n.º 983.531/DF, e o AgRg no AREsp n.º 

734.236/DF, DJe de 08.03.2018). Ao passo que o perigo na demora encontra-se no ainda 

generalizado entendimento de que a injúria racial seria uma espécie de “injúria motivada por 

preconceito racial não racista, que prescreve” (SIC), o que gera a impunidade dos crimes de 

racismo pelo discurso contra indivíduos, ante decretações de ofício de decadência ou prescrição 

pela jurisprudência em geral. Julgamento conjunto este ainda que isto, 
eventualmente, demande o adiamento do julgamento daquele HC 
154.248/DF, previsto como segundo da pauta do dia 02 de setembro de 2021,  

para outra data em que seja possível referido julgamento conjunto, embora 
com a maior celeridade possível, até porque não há prejuízo ao que aqui se propõe para 

tanto, já que a jurisprudência do E. STJ já está consolidada no sentido de que a injúria racial 
é forma de racismo e, por isso, imprescritível e inafiançável (STJ, ARE n.º 686.965/DF, DJe 

de 31.08.2015, ARE n.º 734,236/DF, DJe de 08.03.2018, e AgRg no REsp 1.849.696/SP, DJe 

de 23.06.2020, o primeiro mantido por esta Suprema Corte no ARE n.º 983.531/DF), donde, 

a despeito da extrema importância e urgência desta Suprema Corte definir tal questão, o 

dever legal de respeito aos precedentes já demanda essa compreensão (arts. 315, §2º, VI, 
do CPP c.c art. 926 do CPC, este por força do art. 3º do CPP), sendo que a citada urgência não 

será afetada se o tema for julgado de maneira célere, v.g., ainda neste ano, como aqui se 

requer; 

(iii) sejam intimadas a Advocacia-Geral da União e a Procuradoria-

Geral da República, para ofertarem Pareceres, no prazo legal do julgamento 
cautelar, de três dias corridos, caso se julgue indispensável (art. 10, §1º, da 

Lei n.º 9.868/99); 

(iv) seja, ao final, julgada totalmente procedente a presente ação direta 
de inconstitucionalidade, para que seja declarada a inconstitucionalidade 

parcial, com redução de texto, do disposto no art. 140, §3º, do Código 
Penal, para dele excluir os critérios “raça, cor, etnia, religião ou procedência 
nacional”, mas apenas se isso aumentar a proteção penal aos indivíduos 

integrantes de grupos raciais minoritários, a saber, somente se a conduta de 
ofender um indivíduo em sua honra subjetiva por elemento racial seja entendida 

como o crime de praticar o preconceito por raça, do art. 20 da Lei n.º 7.716/89, 
logo, enquanto espécie de racismo, donde imprescritível e inafiançável (cf. art. 

5º, LXII, da CF/88), consoante demanda histórica do Movimento Negro e, agora, do 

Movimento LGBTI+, ante o reconhecimento da homotransfobia como espécie de racismo (STF, 

ADO 26 e MI 4733, a primeira destas ações movida pelo Partido Peticionário); 

subsidiariamente, caso não acolhido tal pleito principal, requer-se: 

(iv.1) a aplicação de interpretação conforme a Constituição ao art. 
140, §3º, do Código Penal, para que ele seja considerado constitucional 

apenas se interpretado como positivando como crime de racismo a conduta de 
ofender um indivíduo em sua honra por elemento racial, logo, enquanto um 

crime de “racismo pela injúria” (cf. diálogo institucional com a Justificativa 
do Senador Paulo Paim ao PL n.º 4.373/2020, que continuou a história 
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institucional legislativa iniciada no PL n.º 1.240/95, que criou a Lei n.º 

9.459/97 e consequentemente o crime de injúria racial no artigo 140, §3º, do 
Código Penal, entendida enquanto espécie de racismo). Em ambos os casos, 
com fundamento no princípio da proporcionalidade enquanto proibição de 

proteção insuficiente, bem como no repúdio constitucional a todas as 
formas de racismo, enquanto crime imprescritível e inafiançável (art. 5º, 

XLII). Isso porque é teratológica a consideração da principal forma de ofensa racista como 

uma “injúria qualificada por preconceito não-racista”, passível de decadência e prescrição, 

que se configura a causa da impunidade do racismo no Brasil, pois as ofensas racistas em 
geral são classificadas como “injúria racial não-racista” (sic), com a decretação de ofício de 
decadência e/ou prescrição. Isso consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 

(ARE n.º 686.965/DF, ARE n.º 734,236/DF e AgRg no REsp 1.849.696/SP, o primeiro mantido 

por esta Suprema Corte no ARE n.º 983.531/DF), por ser medida indispensável ao combate à 

impunidade que lamentavelmente assola os processos de injúria racial no Judiciário, cf. 

supra, por não fazer nenhum sentido lógico-jurídico e, por isso, ser arbitrário e, assim, 
violador dos princípios da razoabilidade, do Estado de Direito e da proibição de proteção 

insuficiente, afirmar-se que a ofensa a um indivíduo em sua honra subjetiva por 

elemento racial não se configuraria como racismo, ao mesmo tempo em que 

(corretamente) se afirma que a ofensa a uma coletividade por elemento racial configura-

se como tal (cf. supra explicitado), reconhecendo-se assim que o que se convencionou chamar 

de “injúria racial” seja reconhecido como o crime de “praticar o preconceito por raça” do art. 
20 da Lei 7.716/89 (e não uma mera “ínjúria não-racista”), declarando-se a 

inconstitucionalidade incidental do art. 140, §3º, do Código Penal relativamente aos critérios 
raciais ali constantes (“raça, cor, etnia, religião e procedência nacional”, mas não os relativos 

a condição de pessoa idosa e com deficiência, incluídos de forma bem mais recente), mas 

apenas caso se entenda que tal conduta (de “injúria racial”) deve ser enquadrada no citado 

crime do art. 20 da Lei 7.716/89, para fins de garantia de uma proteção penal eficiente aos 
grupos raciais minoritários contra a impunidade que atualmente vigora sobre o tema 

(cf. supra explanado). 

 

Termos em que, pede e espera deferimento. 
São Paulo, 30 de agosto de 2021. 

 
(assinado eletronicamente) 

Paulo Roberto Iotti Vecchiatti47   Soraia da Rosa Mendes48 

OAB/SP n.º 242.668     OAB/DF n.º 62.320 

 
47 Doutor e Mestre em Direito Constitucional pela Instituição Toledo de Ensino. Especialista em Direito 
Constitucional pela PUC/SP. Especialista em Direito da Diversidade Sexual e Direito Homoafetivo. 
Diretor-Presidente do GADvS – Grupo de Advogados pela Diversidade Sexual e de Gênero; Integrante da 

Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da OAB/SP; Professor do Curso de Pós-Graduação Lato 
Sensu em Direito Homoafetivo e Gênero da UNISANTA – Universidade Santa Cecília; Professor de Cursos 
de Pós-Graduação Lato Sensu da Verbo Jurídico. 

48 Pós-Doutora em Teorias Jurídicas Contemporâneas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro - 
UFRJ. Doutora em Direito, Estado e Constituição pela Universidade de Brasília - UnB. Mestra em 
Ciência Política pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS. Professora Associada do PPG 
Mestrado e Doutorado em Direito do Centro Unificado de Brasília -UniCeub e da Faculdade de Direito 
da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Consultora da Comissão Nacional de Direitos Humanos e da 
Comissão Especial de Proteção dos Direitos dos Povos Indígenas, ambas Conselho Federal da Ordem 
dos Advogados do Brasil.  do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil.  Ex-coordenadora 
nacional do Comitê para América Latina e o Caribe de Defesa dos Direitos das Mulheres - CLADEM nas 
gestões 2016-2018 e 2018-2020. Autora de obras doutrinárias de referência, tais como "Criminologia 
Feminista: novos paradigmas”, “Processo Penal Feminista” e “Pacote Anticrime: comentários críticos à 
Lei 13.964/2019”. Advogada criminalista especialista em direitos das mulheres. 
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