
NOTA TÉCNICA Nº 4/2022, DO
CENTRO DE APOIO
OPERACIONAL DAS
PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE
PROTEÇÃO AOS DIREITOS
HUMANOS QUANTO AO
ENFRENTAMENTO POR PARTE DO
MINISTÉRIO PÚBLICO AOS
CRIMES DE ÓDIO.

Os atos de violência motivados pelo preconceito ou ódio afetam parte cada

vez mais significativa da população brasileira e paranaense, repercutindo

negativamente não só sobre as suas vítimas imediatas e respectivos grupos sociais,

mas também atingindo toda a sociedade.

Esses atos de discriminacão e/ou intolerância se materializam por meio da

violência propriamente dita e também através de práticas discursivas de ódio.

Portanto, os aqui chamados “crimes de ódio” compreendem uma categoria que se

subdivide em atos violentos e discriminatórios e em discursos de ódio.

Importante, ainda, ressaltar que esse tipo de violência e o próprio discurso de

ódio contrariam a essência do regime democrático, que se caracteriza sobretudo

pela convivência pacífica entre os diferentes. Nesse sentido, o Centro de Apoio

Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção aos Direitos Humanos

(CAOPJDH) e o Ministério Público brasileiro em geral têm cada vez mais se

preocupado com o enfrentamento desses ilícitos, o que se comprova, por exemplo,

com o projeto Respeito e Diversidade do Conselho Nacional do Ministério Público

(CNMP), ao qual o Ministério Público do Estado do Paraná (MPPR) aderiu, que

busca combater o discurso de ódio e promover a cultura de paz e tolerância dentro

e fora das redes sociais. Importante recordar, também, o recém lançado Movimento

Nacional em Defesa dos Direitos das Vítimas, que pretende trazer a perspectiva da



vítima para o centro dos processos ministerial e judicial, sejam eles criminais ou

cíveis.

Diante disso tudo, no intuito de auxiliar a atividade-fim do MPPR, o

CAOPJDH apresenta a seguir algumas orientações aos(às) Colegas que estejam,

ou possam vir a estar, diante de casos envolvendo crimes de ódio ou violência

correlata.

1. O que são os crimes de ódio

São todos os atos criminosos motivados pelo pertencimento – real ou

presumido – da vítima a determinada raça, cor, origem, nacionalidade, idade, sexo,

orientação sexual, identidade e expressão de gênero, idioma, religião, identidade

cultural, opinião política ou de outra natureza, origem social, posição

socioeconômica, nível educacional, condição de migrante, refugiado, repatriado,

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

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

qualquer outra condição.

Os crimes de ódio são, portanto, definidos como “crimes de identidade”,

porquanto visam afetar a identidade do alvo, seja ela imutável (raça, cor,

nacionalidade, orientação sexual, gênero, etc.) ou fundamental (opinião política ou

ideológica, religião, hábitos culturais, etc).1

Esses crimes se distinguem por afetarem não apenas um indivíduo

isoladamente, mas todo um determinado grupo com determinadas características

específicas. Os autores dessas práticas odiosas normalmente objetivam emitir

mensagens ameaçadoras a toda uma comunidade, no sentido de que seus

integrantes não são bem-vindos e não se encontram seguros num determinado

1 OSCE/ODIHR. Office for Democratic Institutions and Human Rights, Hate Crimes Law: A Practical
Guide. 2009. Disponível em: https://www.osce.org/odihr/36426

https://www.osce.org/odihr/36426


ambiente ou localidade, o que visa a despertar neles sentimentos de insegurança e

medo.

Há que se ter cuidado com a noção equivocada de que os crimes de ódio,

para que se configurem, necessitam que o ofensor pessoalmente “odeie a vítima”.

Essa compreensão acaba, por vezes, tornando muito difícil a comprovação da

presença desse tipo de delito.2 O crime de ódio não é necessariamente motivado

pelo sentimento de ódio.3 Logo, pode o perpetrador do crime agir com ciúme, pelo

desejo de aprovação social, etc., não nutrindo nenhum sentimento direto contra a

vítima. O que é decisivo é a existência de sentimentos ou pensamentos hostis
acerca do grupo ao qual o ofendido pertence.4 Inclusive, em muitos casos,

podem coincidir a aversão ao grupo social que a vítima integra e o desprezo ao

ofendido individualmente considerado, o que reforça a caracterização do crime de

ódio.

Então, nesses crimes, as ações se direcionam contra o grupo e não apenas

em face do indivíduo. A vítima acaba sendo escolhida não por razões aleatórias,

mas pelas características que lhe são inerentes ou fundamentais e de identidade –

que normalmente não podem ser mudadas.5

Portanto, o autor da agressão chega até a vítima em razão de alguma

característica pessoal desta, que a conecta a um grupo social que o ofensor não

integra e, mais que isso, preconceituosamente despreza. A vítima é

instrumentalizada pelo autor do crime para que este possa passar uma “mensagem”

de que essas pessoas não são dignas de respeito e, por isso, devem ser

maltratadas, senão eliminadas.

Outro ponto que deve ser considerado é o de que, para além da vitimização

primária resultante diretamente do ato criminoso, o ofendido pode ser alvo de

5 PERRY, Barbara. Hate and Bias Crime: A Reader, Psychology Press, 2003.
4 OSCE/ODHIR, 2009.

3 GERSTENFELD, Phyllis B. Hate Crimes: Causes, Controls, and Controversies, 3ª Ed., SAGE
Publications. 2013.

2 OSCE/ODHIR, 2009.



vitimização secundária (dupla vitimização) no contato com as autoridades e

profissionais de segurança pública e do sistema de justiça.6 Isso porque alguns dos

atores dessas instituições podem reproduzir preconceitos similares aos do autor do

fato contra determinados grupos sociais, o que, mesmo inconscientemente, geram

um tratamento hostil ou desinteressado, isto é, desvantajoso à vítima do crime de

ódio.

Esse tipo de comportamento impacta negativamente não apenas a vítima

diretamente considerada, mas também todo o grupo social ofendido, que passa a

desacreditar da institucionalidade de defesa da ordem pública, da segurança e dos

direitos humanos. Uma das consequências nefastas disso é a limitação do direito de

ir e vir dessas pessoas, que passarão a evitar frequentar determinados locais, onde

novos episódios de violência poderão ocorrer. Outro efeito perverso é o das vítimas

serem injustamente compelidas a alterar comportamentos culturais e políticos,

aspectos da sua aparência física, etc., tudo para que não sejam identificadas como

integrantes daquela comunidade perseguida. Portanto, suas identidades são

afetadas e, de consequência, as suas liberdades mais elementares são

arbitrariamente restringidas.

2. Crimes de ódio perante o Direito

Para proteger os direitos humanos afetados pelo cometimento de um crime

de ódio, a ordem jurídica brasileira preconiza a punição de condutas ilícitas que têm

na sua origem a discriminação e a intolerância.

Sobre os fatores que mobilizam os autores dos crimes de ódio, os

instrumentos normativos do Direito Internacional dos Direitos Humanos,

incorporados pelo direito doméstico brasileiro, não apresentam divergência.

6 Ehrlich, H.J. The ecology of anti-gay violence, in Herek G. & Berril, 1992, Hate Crimes: Confronting
Violence Against Lesbians and Gay Men. Newbury Park: Sage Publications, 1992.



O Pacto Internacional Sobre Direitos Civis e Políticos da ONU compromete o

Brasil, em seu artigo 2º, a respeitar e a garantir direitos a todos os indivíduos sem
discriminação alguma por motivo de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião
política ou de outra natureza, origem nacional ou social, situação econômica,
nascimento ou qualquer outra condição.

A Convenção Americana Sobre Direitos Humanos, em seu artigo 1.1,

assegura que os direitos devem ser respeitados sem discriminação alguma por
motivo de raça, cor, sexo, idioma, religião, opiniões políticas ou de qualquer
outra natureza, origem nacional ou social, posição econômica, nascimento ou
qualquer outra condição social.

A Convenção Interamericana Contra o Racismo, a Discriminação Racial e

Formas Correlatas de Intolerância7 e a Conveção Interamericana Contra Toda a

Forma de Discriminação e Intolerância, a primeira ratificada pelo Brasil e a segunda

já subscrita, elucidam que a discriminação e a intolerância podem ocorrer em razão
da raça, cor, nacionalidade, idade, sexo, orientação sexual, identidade e
expressão de gênero, idioma, religião, identidade cultural, opinião política ou
de outra natureza, origem social, posição socioeconômica, nível educacional,
condição de migrante, refugiado, repatriado, apátrida ou deslocado interno,
deficiência, característica genética, estado de saúde física ou mental, inclusive
infectocontagioso, e condição psíquica incapacitante, ou qualquer outra
condição.

Esses dois tratados interamericanos conceituam intolerância como “um ato
ou conjunto de atos ou manifestações que denotam desrespeito, rejeição ou
desprezo à dignidade, características, convicções ou opiniões de pessoas por
serem diferentes ou contrárias”, podendo manifestar-se “como violência
contra esses grupos”. Ambos, nos artigos 10 de cada um desses Instrumentos,

proclamam às vítimas de discriminação e intolerância os direitos a um tratamento

7 Decreto nº 10.932, de 10 de janeiro de 2022. Promulga a Convenção Interamericana contra o
Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância, firmado pela República
Federativa do Brasil, na Guatemala, em 5 de junho de 2013.



equitativo e não discriminatório, ao acesso igualitário ao sistema de justiça, a

processos ágeis e eficazes e à reparação justa nos âmbitos civil e criminal.

A Constituição da República, por sua vez, não contraria essas disposições

internacionais, uma vez que já no seu artigo 3º, IV, define como um dos seus

objetivos fundamentais a promoção do “bem de todos, sem preconceitos de
origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação”.

Nada obstante não possuir um tipo penal específico para todas essas

hipóteses de crimes de ódio, a legislação brasileira, no geral, segue as

determinações internacionais dos Direitos Humanos e possui leis específicas contra

crimes de preconceito e discriminação (Lei nº 7.716/1989, a proibir ações de

racismo) e contra o genocídio (Lei nº 2889/1956). Os crimes de ódio se subsomem

às ações de genocídio quando a intenção social é aniquilar o grupo por meio do

ataque aos seus membros. A Lei 2889/56, em seu artigo 1º, criminaliza a conduta

de matar membros de determinado grupo, que será punida com as penas do art.

121, § 2º, do Código Penal.

A Lei nº 14197/2021 acrescentou o Título XII na Parte Especial do Código

Penal, relativo aos crimes contra o Estado Democrático de Direito. Inseriu o art.

359-L, a criminalizar a tentativa, com emprego de violência ou grave ameaça, de

abolição do Estado democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício

dos poderes constitucionais. Igualmente, adicionou o tipo penal do art. 359-P, a

proibir a conduta de "restringir, impedir ou dificultar, com emprego de violência física,

sexual ou psicológica, o exercício de direitos políticos a qualquer pessoa em razão

de seu sexo, raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional".

Nos demais casos, o fundamento discriminatório, preconceituoso ou

intolerante em razão de todos os fatores acima listados deve servir como causa



agravante8 da pena ou, quando previsto, qualificadora – tal como se dá nos crimes

dolosos contra a vida por motivo torpe.

Oportuno assinalar que a revelação do crime de ódio, mais que apenas servir

para aumentar a pena ou a punição do agente infrator, tem o papel de garantir o

direito à verdade.

Nesse sentido, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, ao condenar o

Estado brasileiro no caso Fábrica de Fogos de Artifício vs. Brasil, lembrou que “as

vítimas ou seus familiares têm direito a que se faça todo o necessário para conhecer

a verdade sobre o ocorrido”. Logo, a obrigação de investigar se fundamenta não só

no interesse de punição, mas também no direito à verdade. Portanto, investigar e
revelar a motivação de ódio nos delitos em geral é obrigação que permanece
sempre, mesmo quando não se mostre interessante para fins de aumento de
pena.

Em precedentes jurisprudenciais brasileiros, ainda é incipiente a utilização da

categoria de crimes de ódio. Porém, nos últimos tempos tem aumentado

significativamente o número de menções a esse tipo de infração penal a atentar

contra os direitos humanos em sua perspectiva antidiscriminatória.

No âmbito do STF, tratou-se do crime de ódio no Recurso Ordinário em

Habeas Corpus 146.303/RJ, que abordou fatos de incitação ao ódio religioso, pela

pregação do fim de igrejas evangélicas, pela promoção da intolerância religiosa

contra judeus, pela prática da iconoclastia, pela propagação de mentiras contra

outras denominações confessionais, sob cuja égide os respectivos fiéis seriam

estuprados e violentados, e pela desqualificação da religião muçulmana, a que

atribuiu, em evidente manifestação islamofóbica , a condição de “religião assassina”.

8 Os arts. 11 da Convenção Interamericana Contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas
Correlatas de Intolerância e da Conveção Interamericana Contra Toda a Forma de Discriminação e
Intolerância exibem previsão nesse sentido.



No STJ, vale lembrar o REsp nº 1951552, em que se sustentou que

homicídio cometido contra vítima LGBTI+, protagonizado, por exemplo, por grupos

ou pessoas intolerantes com a diversidade sexual, caracteriza crime de ódio. Já no

HC nº 459.978 - DF, reconheceu o Tribunal Superior que o modus operandi utilizado

- assassinar outra pessoa pelo simples fato de ela ter orientação sexual com a qual

não concorda, verdadeiro crime de ódio, por meio de ação em bando e com mais

de 20 (vinte) golpes de faca -, revela a gravidade em concreto da prática delitiva e a

periculosidade social do agente.

Na esfera do TJPR, cite-se o julgado resultante de HC nos autos nº

0008122-15.2022.8.16.0000, a tratar do crime previsto no art. 20, da Lei nº

7.716/1989. O acórdão nº 852686-9 também cuida de crime de racismo, previsto na

mesma Lei.

3. Como identificar a motivação própria dos crimes de ódio

Nesse tipo de crime, a descoberta do motivo – elemento central para o

reconhecimento do crime de ódio – exige verificação de aspectos emocionais de

difícil prova, o que, por vezes, dificulta toda a investigação policial e do Ministério

Público.

Além do que, como já visto, o autor do crime não age invariavelmente por

sentimento de “ódio” contra a vítima, senão pode agir por ressentimento, ciúme,

violenta emoção ou desejo de aprovação social pelos pares. O decisivo, para a

definição do crime de ódio, é que as condutas tenham sido praticadas, por si sós ou

em conjunto com outro fator, em razão de algum motivo discriminatório.

Outro ponto a ser considerado é o impacto psicológico e social produzido

pelo ato criminoso, que não se encontra previsto em lei. Daí a necessidade de

extrema sensibilidade para encontrar o motivo do ódio gerado a partir de

preconceito direcionado contra a vítima. Essa motivação poderá ser localizada a

partir da leitura atenta “das características ou circunstâncias em que o crime ocorreu

https://scon.stj.jus.br/SCON/decisoes/doc.jsp?livre=%22CRIME+DE+ODIO%22&b=DTXT&p=false&l=10&i=1&operador=E&tipo_visualizacao=RESUMO&tp=T


ou por algo que o(a) próprio(a) autor(a) do crime ou ato de violência transmitiu

(palavras que proferiu, roupa ou símbolos que trazia consigo, etc.)”.9

Todo esse conjunto de indicadores deve ser analisado cuidadosamente, isto

é, os “fatos, circunstâncias ou padrões objetivos ligados a um ato criminoso que,

isoladamente ou em conjunto com outros indicadores, sugerem que as ações do

infrator foram motivadas, no todo ou em parte, por preconceito ou hostilidade”.10

Assim, é de suma importância prestar atenção às percepções narradas pela

vítima e pelas testemunhas, às falas, gestos ou escritos emitidos pelo autor do

crime; às diferenças raciais, ideológicas, religiosas, políticas, culturais entre o autor

e o grupo social ao qual pertence a vítima; ao local e hora do evento delituoso; aos

padrões ou frequência desse tipo crime; à natureza do ato violento; e à ausência de

outros motivos que expliquem adequadamente os fatos.11 Este último item ganha

especial relevância, uma vez que, se hipoteticamente eliminado o fator

discriminatório ou de intolerância da sucessão das causas e consequências, o crime

não ocorreria, muito provavelmente se estará diante de crime de ódio.

Não se pode esquecer, além disso, que o autor desse tipo de crime objetiva

enviar recado negativo ao grupo social que ele despreza. Assim, importante

considerar: os comentários ou gestos relativos ao pertencimento do ofensor e/ou do

ofendido a grupos sociais distintos; eventuais símbolos, desenhos, marcas, roupas

ou pichações no local onde o crime ocorreu, que denotem que ambos os envolvidos

pertencem a grupos diferentes; se os objetos ou locais em que praticados portavam

significado religioso, racial, cultural, ideológico, político, etc. para certo grupo, e se o

autor do fato guarda em sua casa ou em redes sociais propaganda de ódio ou

vinculação fanática a algum grupo ou ideologia.12 Necessário atentar para eventuais

diferenças com potencial de animosidade entre o autor(a) do crime e a vítima: cor

12 APAV, 2020.
11 APAV, 2020.
10 OSCE/ODHIR, 2009.

9 APAV - Associação Portuguesa de Apoio à Vítima. (2020). Manual Ódio Nunca Mais- Apoio a
Vítimas de Crimes de Ódio [PDF]. Disponível em:
https://www.apav.pt/publiproj/images/yootheme/PDF/Hate_No_More_Procedures_Handbook_PT.pdf .

https://www.apav.pt/publiproj/images/yootheme/PDF/Hate_No_More_Procedures_Handbook_PT.pdf


de pele, nacionalidade, gênero, expressão de gênero ou orientação sexual, crenças

religiosas, ideologia política, etc.13

Vale o registro de que nem todos os crimes de ódio são cometidos por grupos

organizados, embora assiduamente integrantes de tais grupos estejam envolvidos

na prática de crimes de ódio. Portanto, verificar se o autor do fato adota

comportamentos normalmente associados a grupos organizados, como saudações

típicas, cantos, etc., é medida que se faz necessária.14

Sobre o local e hora do crime, é prudente verificar se o crime ocorreu numa

data particularmente significativa, por exemplo, feriado religioso ou feriado nacional,

bem como se a vítima estava num local frequentado pelo grupo perseguido pelo

autor, como centros comunitários ou locais de culto.15

Ainda, importa analisar padrões de ocorrência de eventos semelhantes, na

mesma área, contra um mesmo grupo, com atenção a eventual escalada no número

e gravidade de incidentes contra esse grupo.16

Por fim, diante da ausência de outros motivos aparentes para a sua prática,

especialmente quando estão em causa outros potenciais indicadores de

preconceito, como, por exemplo, a diferença cultural, étnica, política ou religiosa

entre o/a autor/a do crime e a(s) vítima(s), é bastante provável que a motivação de

ódio seja a única explicação plausível.17 A pergunta a ser respondida é: excluída a

peculiaridade da vítima em relação a qualquer daqueles fatores de discriminação,

ainda assim o crime teria ocorrido? Com resposta negativa, estar-se-á diante de

crime de ódio.

4. Conclusão

Em razão do exposto, Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de

Proteção aos Direitos Humanos (CAOPJDH) sugere que, a partir dos apontamentos

17 APAV, 2020.
16 APAV, 2020.
15 APAV, 2020.
14 APAV, 2020.
13 APAV, 2020.



acima feitos, os(as) Promotores(as) e Procuradores(as) de Justiça do MPPR envidem

esforços no sentido de identificar a prática dos chamados crimes de ódio, a fim de que

sejam os seus autores tratados com o rigor necessário - inclusive, com reconhecimento

de agravante ou qualificadora, a depender do caso - e as vítimas adequadamente

acolhidas por parte do Sistema de Justiça, recebendo proporcional reparação aos danos

morais e materiais por elas sofridos.
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