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Autos nº : 0005529-66.2017.403.6181  

Natureza : Procedimento Investigativo 

Crime : Discriminação (religiosa) 

01.  Cuida-se de procedimento instaurado a partir de 

notitia criminis (fl. 06) encaminhada ao Ministério Público 

Federal (MPF), noticiando eventual crime cibernético 

descrito no artigo 20, “caput” e § 2º, da Lei nº 7.716/89 

(Crime de Racismo), praticado por usuário da rede social 

Facebook Inc., denominado “Iago Martuci”, em razão do 

seguinte comentário:  

“Deveriam matar todos Islâmicos. Podem chamar de 

Hitler, fodasse!” 

02.  O comentário, seguido de outros na mesma linha, 

foi inserido em post do perfil “Eu queria ser 

revolucionário, mas já comecei a trabalhar”, de uma matéria 

da Revista Veja exibindo fotografia de rosto de mulher com 

hematomas no rosto, abaixo da qual o seguinte texto: 

“Turquia: grupo ataca ato do Dia da Mulher gritando ‘Alá é 

grande’” (fl. 11). 

03.  O MPF entendeu desnecessário empreender 

investigações a respeito, tendo solicitado o arquivamento 

do feito, em síntese, por revelar o aludido comentário o 

exercício do direito constitucional à livre manifestação do 

pensamento. Aduz o MPF a respeito, verbis, 
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“...apesar de em algum momento extrapolar os limites 

não revela senão o exercício da livre manifestação de 

pensamento, direito que a Carta Magna assegura...” 

(fl. 20/23). 

 

  É o breve relato do essencial.  

Decido. 

04.  Indefiro o pedido de arquivamento formulado pelo 

MPF, pois o fato versado nestes autos consubstancia, em 

tese, preconceito religioso, pautado essencialmente no ódio 

e repúdio a pessoas que praticam o credo muçulmano. A par 

disso, pode-se vislumbrar possível apologia de crime ou 

criminoso, na referência a Hitler, a teor do artigo 287 do 

Código Penal.  

05.  Neste diapasão, este Juízo deve dispensar 

tratamento isonômico para casos similares, evitando que o 

Estado não seja, ele mesmo, agente de discriminação, 

porquanto em situações iguais foram deferidos pedidos do 

MPF para apurar a autoria de pregações discriminatórias, 

tais como: “Morram Judeus Malditos” (Autos n. 

2006.61.81.011434-6); “A propaganda nazista foi baseada no 

que os sionistas disseram” (Autos n. 0012172-

74.2016.403.6181); ou ainda propagação racista em relação a 

negros, mulatos e judeus mediante ditos semelhantes (Autos 

n. 2008.61.81.016766-9). 



 
 

7ª VARA FEDERAL CRIMINAL - 1ª SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP 
 

Autos nº 0005529-66.2017.403.6181 
 
 

 3 

06.  Ademais, a questão não é de simples revolta de 

compatriotas brasileiros, motivada pela violência contra a 

mulher, pois a mesma indignação não é verificada diante do 

quadro alarmante de feminicídio em nossas próprias plagas, 

onde ocupamos a 5ª posição entre os países mais violentos 

do mundo, enquanto a Turquia está bem abaixo, na 71ª 

posição-file:///C:/Users/amazloum/Downloads/MapaViolencia_2015_mulheres.pdf. 

07.  Este dado estatístico é trazido para demonstrar 

que a incitação de morte aos muçulmanos que se extrai do 

comentário sub examine, deve-se, não à referida matéria 

jornalística ou a alguma preocupação com o que acontece em 

país estrangeiro, mas ao ódio a uma religião e aos que a 

professam, circunstância reveladora do crime do artigo 20 

da Lei 7.716. 

08.  No escólio de GILMAR MENDES, e. Ministro do 

Egrégio Supremo Tribunal Federal, a liberdade de expressão 

tutela toda forma de opinião, convicção, comentário, 

avaliação ou julgamento, sobre qualquer assunto ou pessoa, 

havendo ou não interesse público, desde que não haja 

colisão com outros direitos fundamentais e com outros 

valores constitucionais (in “Curso de Direito 

Constitucional”, 3ª ed., São Paulo: Saraiva, 2008, p. 

360/361). 

09.  A liberdade de expressão é, sem dúvida, 

importante corolário do Estado Democrático de Direito, 
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contribuindo para o crescimento do indivíduo, em termos 

civilizatórios, ajudando-o a exercer com consciência sua 

cidadania, a participar das decisões políticas 

determinantes não só de seu próprio destino como o da 

sociedade em que vive. 

10.  Porém, essa liberdade tem seus limites, não é 

absoluta, não permite a cada um que faça o que bem 

entender. Não se pode tolerar, sob o pretexto de preservar 

a liberdade de expressão, manifestações de cunho racista ou 

preconceituosas, por atingirem a dignidade da pessoa 

humana, princípio vetor elevado a fundamento da República 

Federativa do Brasil (artigo 1º, III, da Constituição 

Federal). 

11.  A liberdade de expressão, portanto, não pode ser 

utilizada para lesar a intimidade, a honra e a imagem das 

pessoas, muito menos para veicular discurso de ódio e de 

discriminação racial, social, de gênero, orientação sexual, 

religiosa ou étnica.  

12.  O Brasil é signatário da Convenção Internacional 

sobre a eliminação de todas as formas de discriminação 

racial, um dos principais tratados em matéria de Direitos 

Humanos adotado pela Assembleia Geral das Nações Unidas, 

pelo qual não se pode rebaixar qualquer grupo ou comunidade 

em razão de raça, cor, religião ou preferências. Neste 

sentido, destaco o seguinte preceptivo: 
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Artigo V - De conformidade com as obrigações fundamentais 
enunciadas no artigo 2, os Estados Partes comprometem-se a 
proibir e a eliminar a discriminação racial em todas suas 
formas e a garantir o direito de cada uma à igualdade 
perante a lei sem distinção de raça , de cor ou de origem 
nacional ou étnica, principalmente no gozo dos seguintes 
direitos: 
a) direito a um tratamento igual perante os tribunais ou 
qualquer outro órgão que administre justiça; 
b) direito a segurança da pessoa ou à proteção do Estado 
contra violência ou lesão corporal cometida que por 
funcionários de Governo, quer por qualquer individuo, grupo 
ou instituição. 
c) direitos políticos principalmente direito de participar 
às eleições - de votar e ser votado - conforme o sistema de 
sufrágio universal e igual direito de tomar parte no 
Governo, assim como na direção dos assuntos públicos, em 
qualquer grau e o direito de acesso em igualdade de 
condições, às funções públicas. 
d) Outros direitos civis, principalmente, 
i) direito de circular livremente e de escolher residência 
dentro das fronteiras do Estado; 
ii) direito de deixar qualquer pais, inclusive o seu, e de 
voltar a seu país; 
iii) direito de uma nacionalidade; 
iv) direito de casar-se e escolher o cônjuge; 
v) direito de qualquer pessoa, tanto individualmente como 
em conjunto, à propriedade; 
vi) direito de herda; 
vii) direito à liberdade de pensamento, de consciência e de 
religião; 
viii) direito à liberdade de opinião e de expressão; 
ix) direito à liberdade de reunião e de associação 
pacífica; 
e) direitos econômicos, sociais culturais, principalmente: 
i) direitos ao trabalho, a livre escolha de seu trabalho, a 
condições equitativas e satisfatórias de trabalho à 
proteção contra o desemprego, a um salário igual para um 
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trabalho igual, a uma remuneração equitativa e 
satisfatória; 
ii) direito de fundar sindicatos e a eles se filiar; 
iii) direito à habitação; 
iv) direito à saúde pública, a tratamento médico, à 
previdência social e aos serviços sociais; 
v) direito a educação e à formação profissional; 
vi) direito a igual participação das atividades culturais; 
f) direito de acesso a todos os lugares e serviços 
destinados ao uso do publico, tais como, meios de 
transporte hotéis, restaurantes, cafés, espetáculos e 
parques. 

13.  Destarte, indefiro o pedido de arquivamento do 

MPF e, nos termos do artigo 28 do CPP, determino o 

encaminhamento dos autos à Procuradoria Geral da República 

para os fins constantes do referido preceptivo legal. 

Intimem-se. 

São Paulo, 14 de junho de 2017. 

 

ALI MAZLOUM 

Juiz Federal da 7ª Vara Criminal 

São Paulo 


