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PARECER Nº11715/2016

CONSTITUCIONAL. PENAL. CRIME RESULTANTE DE PRE-
CONCEITO DE RAÇA OU DE COR. LEI Nº 7.716/89. MA-
TERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PELO NÃO PRO-
VIMENTO DA APELAÇÃO.
1. O apelante publicou, em perfil de rede soci-
al, mensagens nas quais praticou, induziu e in-
citou a discriminação de raça/cor contra a comu-
nidade afrodescendente.
2. A instrução processual demonstrou a existên-
cia da autoria e da materialidade delitiva.
3. Não provimento do apelo.

1. Trata-se de apelação criminal de Lucas Felipe da
Silva contra a sentença (fs. 56/63) que o condenou a 2 anos
e 1 mês de reclusão pelo crime do art. 20, § 2º, da Lei nº
7.716/891.

2. Em  suas  razões  (fs.  71/77),  o  apelante  arguiu,
preliminarmente, a incompetência da Justiça Federal e, no
mérito, requereu a sua absolvição diante da atipicidade da
conduta por ausência de dolo, ou, alternativamente, ante a
existência de erro de proibição, pois não tinha consciência
da ilicitude do fato. Por fim, se não acatadas essas teses,
pediu a diminuição da pena, com a aplicação da atenuante de
confissão espontânea (art. 65, III, do CP).

1 Art.  20.  Praticar,  induzir  ou  incitar  a  discriminação  ou  preconceito  de  raça,  cor,  etnia,  religião  ou
procedência nacional. 
Pena: reclusão de um a três anos e multa
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3. Contrarrazões  do  MPF  nas  fs.  81/85,  pela
manutenção da sentença.

4. Os autos vieram ao Ministério Público Federal (f.
452, vol. 2).

5. Relatei. Opino.

6. A sentença deve ser mantida.

7. O  apelante,  em  2/8/2013,  publicou  em  perfil  da
rede  social  Facebook,  mensagens  de  cunho  preconceituoso,
praticando,  induzindo  e  incitando  a  discriminação  de
raça/cor contra a comunidade afrodescendente: “queria ter
nascido na época onde os negros eram escravos” e “hitler
devia ter matado os negros, isso sim”, com a clara intenção
de  menosprezo.  Identificado,  o  apelante  foi  processado  e
condenado a 2 anos e 1 mês de reclusão, em regime aberto.

8. Inicialmente,  sobre  a  competência  da  justiça
federal  para  processar  e  julgar  a  demanda,  entendo-a
configurada.

9. A hipótese trata da divulgação, pelo apelante, de
conteúdo racista no Facebook, página eletrônica disponível
para qualquer indivíduo de qualquer parte do mundo, o que
comprova a transnacionalidade do delito.

10. Sobre a questão, o TRF da 1ª Região, ao julgar o
RSE 00203056620124013800, em 9/8/2013, entendeu que “compete
à Justiça Federal processar e julgar o feito, eis que trata
do cometimento de delito por meio eletrônico que se refere
às  infrações  previstas  em  tratados  ou  convenções
internacionais, cujo acesso se dá além das fronteiras do
território nacional“.

RSE  00203056620124013800 0020305-66.2012.4.01.3800.RECURSO  EM
SENTIDO ESTRITO – 0020305662012401380. JUIZ FEDERAL ALEXANDRE BUCK
MEDRADO  SAMPAIO  (CONV.).  TRF1.  TERCEIRA  TURMA.  e-DJF1
DATA:09/08/2013 PAGINA:182

11. Não  há,  pois,  o  que  se  questionar  sobre  a
competência da justiça federal para o julgamento da lide,
devendo ser rejeitada a preliminar de incompetência.
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    12. No  mérito,  também  não  merecem  prosperar  os
argumentos da  defesa –  atipicidade da  conduta e  erro de
proibição. 

      13. Leia-se o seguinte trecho da sentença condentória:

“Já em relação à autoria, verifica-se nos autos que o réu
LUCAS FELIPE DA SILVA confirmou que é titular do perfil
no  facebook  https://facebook.com/lukas.-felipe?
hc_location=stream,  conforme  fls.  77  do  IPL  apenso  e
interrogatório  neste  Juízo  às  fls.  33,  onde  afirmou,
ainda, que participava de um grupo, pelo qual, começou a
identificar postagens racistas. A partir daí, ele fez um
comentário tentando reproduzir, em forma de brincadeira,
os comentários de outras mensagens (copiando e colando
outros comentários, e criando o dele).  Afirmou que este
tipo de brincadeira é como "humor reverso", explicando "é
um humor ao contrário (...) eu falando que odeio negros,
só que quando, na verdade, eu não odeio negros", dizendo
que foi uma brincadeira de mau gosto.
Verifica-se, ainda, nos depoimentos prestados pelo réu,
onde  o  mesmo  admite  ter  postado  as  mensagens  acima
transcritas não foram acompanhadas de qualquer sinal de
brincadeira, tais como, "rs rs ou kkkkk", sendo que na
segunda  mensagem  postada  pelo  denunciado,  há  uma
confirmação de que o mesmo realmente odeia a raça negra
("não é modinha fera, eu realmente odeio", ao se referir
aos negros).
Sendo  assim,  forçoso  que  se  perceba  que  a  conduta
perpetrada pelo acusado LUCAS FELIPE DA SILVA, por si só
encaixa-se perfeitamente no tipo penal previsto no art.
20,  §  2º,  da  Lei  nº.  7.716/89,  mais  especificamente
quanto aos núcleos de induzir e incitar.(…)
A Defesa alegou a ausência de dolo do réu. Ora, o réu
agiu de forma consciente e voluntária, pois ao participar
desta comunidade no FACEBOOK, comunidade essa que visa
exatamente reunir adeptos que compartilham algo em comum,
no presente caso, pensamentos racistas, de maneira que o
acusado  agiu  com  dolo  em  induzir  e  incitar  a
discriminação  contra  negros,  incorrendo,  portanto,  no
tipo penal descrito no art. 20, § 2º, da Lei nº 7.716/89.
Vale ressaltar,  ainda, que apesar do denunciado alegar
que, na época dos fatos, não tinha conhecimento de que as
mensagens postadas nas redes sociais poderiam configurar
crime, o próprio réu informa ter permanecido por apenas

                          ________________________________________________________________________________________________
PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA – 5ª REGIÃO

Rua Frei Matias Teves, nº 65 - Paissandu, Recife-PE, CEP 50.070-450
PABX: 0**(81) 2121-9800 - Fax: 0**(81) 3081-9923



MPF – PRR5 – AAM 4
PROC. ACR N° 0007355-10.2015.4.05.8100
09/08/2016 (LM)

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA – 5ª. REGIÃO

um mês no grupo especificado anteriormente, em virtude de
deslumbrar  conteúdos  'inapropriados',  demonstrando  ter
plena consciência de que tais fatos eram ilícitos, bem
como ter informado que leu sobre crimes cibernéticos.”

     14.  A liberdade de expressão não pode ser vista como
um direito absoluto, podendo qualquer pessoa se expressar
sem se importar com as consequências de suas palavras. Ao
contrário, possui limites morais e jurídicos.

    15.   A  discriminação  racial  é  incompatível  com  os
padrões éticos e morais do mundo, diante dos princípios de
respeitabilidade  e  dignidade  do  ser  humano.  O  combate  a
todos  os  tipos  de  discriminação  ´we  motivo  de  ampla
divulgação  pelos  mais  diversos  meios  de  comunicação.  O
Estado  firmemente  repudia  essa  prática,  e  o  Brasil  já
manifestou  sua  adesão  a  tratados  e  acordos  multilaterais
internacionais  de  combate  à  discriminação  e  segregação
racial. 

    16.  Não há como se negar a existência do dolo na
conduta  do  apelante  que,  de  forma  livre  e  consciente,
publicou,  na  rede  mundial  de  computadores,  comentário
preconceituoso, demonstrando descaso com a raça negra.

      17.  Ressalte-se que o crime do art. 20, §2º, da Lei
nº 7.716/89, é um crime de ação múltipla, ou seja, para sua
consumação basta a realização de um dos verbos nucleares do
tipo  (praticar,  induzir  ou  incitar a  discriminação  ou
preconceito  de  raça,  cor,  etnia,  religião  ou  procedência
nacional).

    18.  Por fim, não encontra amparo legal o pleito de
diminuição da pena em razão da atenuante do art. 65, III, do
CP (confissão espontânea), como se lê no seguinte trecho das
contrarrazões do MPF (fs. 84/85):

“(…)  houve  apenas  a  confirmação  do  réu  quanto  à
propriedade do perfil, o que não pode confundir-se com
confissão.
Efetivamente, na confissão há o reconhecimento voluntário
da  verdade  de  fatos  desfavoráveis  ao  confitente  e
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favoráveis à parte contrária, que os alega com fundamento
de um direito.
Na confissão, se pressupõe a vontade de dizer a verdade
quanto  aos  fatos.  É  uma  declaração  de  verdade,
voluntariamente feita, portanto tem que existir o animus
confitendi, que é o elemento intencional. 
O réu, no caso concreto, não possuiu o animus confitendi,
que é a intenção de confessar, ele apenas confirmou uma
indagação feita em relação ao dono do perfil do Facebook,
de onde partiram as publicações indevidas na rede.”

     19.   Assim, a sentença condenatória merece ser mantida
por seus próprios fundamentos.

     20. Opino pelo não provimento da apelação criminal.

Recife, 10 de agosto de 2016.

ALEX AMORIM DE MIRANDA
PROCURADOR REGIONAL DA REPÚBLICA
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