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RESUMO: o presente trabalho tem por objetivo a análise da evolução 
jurisprudencial do pensamento do supremo tribunal federal sobre a 
discriminação religiosa conforme o recurso ordinário em habeas corpus 134682 
e do habeas corpus 82424. Constatou-se que antes do RHC 134682 não havia 
parâmetro que diferenciasse o crime de ódio de liberdade de expressão. O HC 
82424, caso Ellwanger, foi adotado como paradigma para demonstrar que foi 
corrigida a omissão do judiciário após mais de uma década. Partiu-se de uma 
percepção criminológica cultural em relação à análise do discurso pró e contra 
religoso. 
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INTRODUÇÃO 
 

A criminologia cultural nasceu de uma perspectiva de 

reconhecimento da complexidade do fenômeno criminológico, ou seja, suas 

razões, seus agentes, seus meios não podem ser explicados apenas por uma 

perspectiva empírica, ou, melhor dizendo, mediante única e exclusivamente 

análise de dados, contudo, tal método de pesquisa é importante, a fim de 

produzir uma ideia que espelhe a realidade e crie um ponto de partida para a 

criminologia cultural. 

O problema que pauta a criminologia cultural interessa a esta 

pesquisa no sentido de que o discurso religioso, desde tempos imemoriais, 

exerce fascínio sobre as mentes e é capaz de induzir para o bem ou para o 

mal, sendo necessária a existência de balizas judiciais sobre o que deve ser 

considerado proselitismo, e o que deve ser crime. 

O tema possui grande relevância na atual conjuntura político-

religiosa nacional onde uma frente parlamentar denominada Bancada 
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Evangélica atua no Congresso Nacional em uma verdadeira articulação de 

interesses baseadas em princípios religiosos e, não apenas, constitucionais, 

que, pela sua atuação, começa a gerar o questionamento se, de fato, o Estado 

Democrático está seguindo o princípio da laicidade de acordo com o exposto 

no art. 19 da Constituição Federal de 1988.  

O Estado Democrático de Direito permite que as pessoas tenham 

condições de exercer livremente o seu direito de livre expressão e de acreditar 

no que desejarem desde que não seja contra os princípios que garantem o 

direito dos demais cidadãos como pessoas de iguais direitos e deveres perante 

o Estado. Na prática, percebe-se que não é essa a realidade no Brasil e no 

mundo. Houve a necessidade de ser tipificado no art. 208 do Código Penal os 

crimes que ferem o sentimento religioso de uma pessoa ou comunidade 

fazendo valer a proteção citada por Alexy e expressa na Constituição de 1988. 

 

1. A FORMAÇÃO RELIGIOSA NACIONAL 

 

O fundamento mais claro dos sistemas jurídicos ocidentais, possuem 

raízes claras judaico-cristãs e, no oriente, é imensa a força da religião islâmica 

e dos princípios confucionistas e budistas. No Brasil tem-se a influência do 

Espiritismo como religião, mas não como força interventora jurídica como os 

católicos e evangélicos o são, sendo demonstrado isso até mesmo pela 

quantidade de membros, conforme demonstrado no censo de 2010, o mais 

recente, realizado pelo IBGE (IBGE, 2010). 

Os dados comportam que dos cento e dez milhões de brasileiros 

acima dos 25 anos de idade, 65,92% desse número se declaram como católico 

apostólico romano; 21,02% se autodenominam evangélicos, sendo que o 

censo os dividiu entre evangélicos de missão (3,98%), evangélicos de origem 

pentecostal (12,39%) e evangélicos não determinados (4,66%); 2,53% se 

declararam espíritas e 0,35% como sendo membros da Umbanda ou 

Candomblé. 2,78% entraram na categoria dos pertencentes a outras religiões 

que pelo número de membros declaradas são numericamente inexpressivas e 

o 7,27% que se disseram sem religião, número que tende a aumentar na 

próxima pesquisa, da mesma forma que o número de evangélicos e espíritas e 

a diminuição do de católicos (IBGE, 2010). 



 

Ressalta-se que não existe consenso doutrinário entre os 

evangélicos, dividindo-se em várias denominações que até mesmo encontram-

se em conflito entre si, diferentemente dos católicos e espíritas que possuem 

uma certa homogeneidade doutrinária mesmo dentro do espectro de variações 

sob os quais algumas linhas se desenvolveram que os permitem lidar de 

maneira mais coesa com eventuais ataques as suas organizações (IBGE, 

2010). 

Um fato relatado na pesquisa de importante análise, 

proporcionalmente ao número de membros, é a quantidade de espíritas com 

ensino superior que é quase de para cada membro sem instrução ou 

fundamental incompleto, existem dois com ensino superior. Comparando com 

os católicos que para cada um com ensino superior, existem quatro sem 

instrução ou fundamental incompleto. Entre os evangélicos, considerando 

como grande grupo, a situação é ainda mais preocupante, pois a proporção é 

de seis membros sem instrução para 1 com ensino superior (IBGE, 2010).  

A religião, desde tempos remotos, conduz a linha de prosseguimento 

de povos no mundo inteiro e observar a situação educacional dos membros de 

cada religião ou seita pode oferecer um panorama razoável do que se esperar 

de um Estado que é laico, mas que os seus membros não o são nem um 

pouco. 

As demais religiões possuem valores mínimos de membros 

declarados diminuindo claramente a sua força participativa política em 

detrimento das demais caracterizando-se como minorias em todos os sentidos, 

mesmo que um fenômeno observado em todas as outras é que a sua maioria 

numérica possui educação superior. 

Tal análise é necessária, pois esse grupo descrito corresponde a 

mais da metade da população com capacidade de voto, e analisar as suas 

características pode auxiliar a compreensão dos rumos da nação e o quanto de 

poder, de fato, existe nas mãos de cada grupo religioso. Não é o objetivo deste 

trabalho superestimar o ensino superior como produtor de pensamento crítico 

eficaz, mas sim como fornecedor de meios de subsistência através da 

instrução e a possibilidade de acesso a empregos melhores remunerados. 

 



 

2. A PERSPECTIVA DA CRIMINOLOGIA CULTURAL E AS VIOLÊNCIAS 

SIMBÓLICAS CONTEMPORÂNEAS   

  

Algumas características claras de todos os sistemas de pensamento 

é que eles são estruturados com a capacidade de exercer uma ingerência 

simbólica e, conforme Pierre Bourdieu: 

Os sistemas simbólicos, como instrumentos de conhecimento e de 
comunicação, só podem exercer um poder estruturante porque são 
estruturados. O poder simbólico é um poder de construção da 
realidade que tende a estabelecer uma ordem gnoseológica: o 
sentido imediato do mundo (e, em particular, do mundo social) supõe 
aquilo a que Durkheim chama o conformismo lógico, quer dizer, uma 
concepção homogênea do tempo, do espaço, do número, da causa, 
que torna possível a concordância entre as inteligências. 
(BOURDIEU, pág, 09, 1989). 

 

A chamada natureza do discurso (ou gnoseologia), coloca qual o 

objetivo de um discurso religioso. O próprio senso comum responde que é 

convencer alguém de uma fé, contudo, Marilena Chauí amplia o espectro da 

função, colocando a existência de Deus em foco, ao dizer que: 

Projetado como ser moral perfeito, como o ser absolto do homem sob 
forma do dever-ser. Deus se manifesta como realidade prática a 
exigir ação e a criar tensão entre o que somos e o que deseja que 
sejamos. Por isso, a consciência da dor do pecado só pode ser 
reparada por um Outro personificado, feito de amor e de misericórdia, 
lançando uma ponte entre sua lei e nosso coração. É este o Deus da 
religião. (…) A vida humana tem em si mesma um sentido sagrado 
cuja essência infinita não precisa esquecer-se de si, projetando-se no 
além.  (CHAUÍ, pág. 71-72, 2003).  

 

Logo, para o fiel, a pior sanção por um ato que contrarie a lei 

comum, mas que não fira os seus preceitos religiosos não é o que o Estado 

fará contra ele, mas o que o seu deus dirá. A partir daí surge a questão, e se o 

deus de determinada religião for belicoso? E se a religião incitar o extermínio 

de infiéis? E, mais importante, quanto uma religião é proselitista? 

Partindo desse pressuposto, o discurso religioso que induz a prática 

de crimes atentatórios aos direitos humanos ou, ao menos, torna esses crimes 

incapazes de gerar um sentimento de revolta, é objeto da criminologia cultural, 

pois, 

Nesse contexto, o pressuposto primeiro da criminologia cultural é 
compreender o crime e as agências de controle como produtos 
culturais. A difusão hiperbólica das imagens da violência, com a 
inserção das pessoas em uma densa cultura do crime e do controle, 



 

torna-se, pois, um objeto de estudo que permite novos campos de 
investigação. (CARVALHO, pág.143, 2014). 
 

Salo de Carvalho cita que, em um contexto onde a criminologia se 

comporta cada vez mais como uma ciência instrumental tratando-se de “uma 

ferramenta auxiliar no gerenciamento das instituições de controle social” 

(CARVALHO, 2014), observa-se que ela acaba sendo desprovida da sua 

capacidade de estudo e reflexão sobre as circunstâncias sob as quais o crime 

ocorre, seja sobre o seu processo, “agências de punitividade” (CARVALHO, 

2014) entre outros temas inerentes a abordagem criminológica. 

Para Carvalho, a criminologia cultural abre um caminho para a 

criminologia crítica em relação a apresentação de um modelo de pesquisa que 

exige a aproximação do criminólogo “com a experiência viva do desvio e do 

controle social” (CARVALHO, 2014). Importa analisar, no presente trabalho, a 

questão sob a ótica do controle social através da observação da cultura. 

 

3. DESAFIOS PARA UMA EFETIVA IMPLEMENTAÇÃO DO DIREITO DE 

EXERCÍCIO DA LIBERDADE DE CRENÇA E MANIFESTAÇÃO 

 

Flávia Piovesan elenca alguns desafios para a implementação 

efetiva dos direitos humanos na ordem contemporânea. Dois deles chamam a 

atenção, em relação a esta pesquisa, pois importam ao Universalismo versus o 

Relativismo Cultural e a Laicidade Estatal contra o Fundamentalismo Religioso 

(PIOVESAN, 2015). 

A questão do relativismo cultural e universalismo chama a atenção 

por tratar do fundamento dos direitos humanos. Conforme Piovesan, os 

universalistas defendem a existência de um mínimo ético irredutível e os 

relativistas acreditam que “a noção de direitos está estritamente relacionada ao 

sistema político, econômico, cultural, social e moral vigente em determinada 

sociedade.” (PIOVESAN, 2015). 

Na crítica dos relativistas, os universalistas invocam a visão 
hegemônica da cultura eurocêntrica ocidental, na prática de um 
canibalismo cultural. Já para os universalistas, os relativistas, em 
nome da cultura, buscam acobertar graves violações a direitos 
humanos. Ademais, complementam, as culturas não são 
homogêneas, tampouco compõem uma unidade coerente; mas são 
complexas, variáveis, múltiplas, fluidas não estáticas. São criações 
humanas e não destino. (PIOVESAN, pág. 53, 2015). 

 



 

Em relação à laicidade estatal e os fundamentalismos religiosos, 

Boaventura de Souza Santos elenca o cristianismo e o islamismo como 

principais referências, pois a sua estruturação se organiza mediante uma 

concepção de que “a revelação é concebida como o princípio estruturante de 

organização da sociedade em todas as suas dimensões” (SANTOS, 2014, p. 

42). 

A ausência da laicidade significa adotar princípios religiosos como 

verdades incontestes, ou seja, dogmas. Isso não cabe em um Estado 

Democrático de Direito, pois deve prevalecer o livre espaço de debates e 

manifestações (PIOVESAN, 2015).  

Flávia Piovesan apresenta dois mecanismos que possibilitariam a 

proteção do direito de liberdade religiosa em relação a justiça internacional: 

[...] a) reforçar o princípio da laicidade estatal, com ênfase na 
Declaração sobre a Eliminação de todas as formas de Discriminação 
com base em Intolerância Religiosa; e b) fortalecer leituras e 
interpretações progressistas no campo religioso, de modo a respeitar 
os direitos humanos, conferindo especial destaque às teologias 
feministas e ao seu impacto progressista seja nas versões cristãs, 
seja nas versões islâmicas. (PIOVESAN, pág. 57, 2015). 
 

Nota-se que o conflito entre laicidade estatal e fundamentalismos 

religiosos possui maior força nos países que estão sujeitos ao islamismo e 

árabes. Em 1994, foi adotado pela Liga dos Estados Árabes a Carta Árabe de 

Direitos Humanos, que compõe, basicamente a sharia cumulada com outros 

preceitos religiosos. Em 1990 foi adotada a Declaração do Cairo sobre Direitos 

Humanos no Islã que, igualmente, adotam os preceitos religiosos islâmicos 

como norteadores e, mais uma vez, deve estar submisso a sharia. 

(PIOVESAN, 2015). 

Deve ser ressaltado que os princípios islâmicos induzem extrema 

desigualdade entre homens e mulheres. A mulher é uma propriedade descrita 

em um sistema religioso feito para os homens e sobre as mulheres. Flávia 

Lages Castro cita que: 

Elas são colocadas em uma situação nitidamente inferior ao homem, 
subordinada aos homens. Em termos gerais, o casamento é 
considerado o único objetivo da vida de uma muçulmana; todo resto 
deve ser subordinado a isso. (CASTRO, pág, 160, 2016). 

 

É necessária uma construção mais eficaz em relação a proteção dos 

direitos humanos no sentido de dever ocorrer uma melhor ponderação de 



 

valores no cenário internacional oferecendo as bases para a formação dos 

direcionamentos internos. 

 

4. AS COLISÕES DE DIREITOS NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS 

CORPUS 134682 E NO HABEAS CORPUS 82424 

 

O Supremo Tribunal Federal julgou o Habeas Corpus 82.424 em 

2003 e o Recurso Ordinário em Habeas Corpus 134682 em 2016. O primeiro 

trata-se do já grandemente estudado “Caso Ellwanger”, no qual, “entre outros 

temas, foram discutidos os limites da liberdade de expressão e seu alcance no 

caso da publicação de obras antissemitas” (RAMOS, pág. 517, 2014). Para a 

maioria dos ministros, não há garantia fundamental absoluta, ou seja, que não 

seja passível de ser suplantada por outra que se mostre mais importante no 

caso concreto. Nesse caso foram vencidos os ministros Marco Aurélio e Carlos 

Britto que votaram em prol da liberdade de expressão.  

“A liberdade de expressão não pode ser invocada para abrigar 
‘manifestações de conteúdo imoral que implicam ilicitude penal’. Em 
vários votos, como, por exemplo, o do Min. Gilmar Mendes, foram 
feitas referências à colisão entre a liberdade de expressão e o direito 
à igualdade, bem como à dignidade humana. No caso, preponderou o 
direito à igualdade e a dignidade humana, admitindo-se que não era 
caso de se privilegiar a liberdade de expressão de ideias racistas 
antissemitas”. (RAMOS, pág. 517, 2014) 
 

O segundo caso, do sacerdote da Igreja Católica Jonas Abib, julgado 

em 2016, trata-se do RHC 134.682/BA, com a relatoria do Min. Edson Fachin, 

cuja ementa, oriunda da decisão do STJ quando tratou do Habeas Corpus 

143.147/BA, ensejou o recurso ao STF, segue transcrita: 

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. 
DESCABIMENTO. RACISMO. CRIME IMPRESCRITÍVEL. ART. 20, 
§2º, DA LEI N. 7.716/1989. ABRANGÊNCIA DA CONDUTA DE 
INCITAR À DISCRIMINAÇÃO RELIGIOSA. TRANCAMENTO. 
MEDIDA EXCEPCIONAL. INÉPCIA DA DENÚNCA. 
INOCORRÊNCIA. INICIAL ACUSATÓRIO QUE DESCREVE FATOS 
QUE, EM TESE, CARACTERIZAM A CONDUTA TÍPICA E 
PERMITEM O EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA. 
RECEBIMENTO DA DENÚNCIA ANTERIOR À LEI N. 11.719/2008. 
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. 
ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. NECESSIDADE DE 
EXAME DETALHADO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 
INCOMPATIBILIDADE COM OS ESTREITOS LIMITES DA VIA 
ELEITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. - (...). - Não procede 
a preliminar de prescrição da pretensa punitiva estatal, uma vez que o 
paciente foi denunciado como incurso no art. 20 da Lei n. 7.716/1989. 
Tratando-se de crime de racismo, incide sobre o tipo penal a cláusula 



 

de imprescritibilidade prevista no art. 5º, XLII, da Constituição 
Federal. - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do 
Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o crime de 
racismo não se restringe aos atos preconceituosos em função de 
cor ou etnia, mas abrangem todo ato discriminatório praticado 
em função de raça, cor, etnia, religião ou procedência, conforme 
previsão literal do art. 20 da Lei n. 7.716/1989. - A denúncia 
preenche os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, 
descrevendo fatos que, em tese, configuram o crime previsto no art. 
20, parágrafos 2o e 3o da Lei n° 7.716/89. A inicial acusatória 
apontou de forma clara qual teria sido a conduta típica, quem a 
praticou, de que modo o fez, delimitando o período em que foi 
perpetrada, esclarecendo, ainda, o número de exemplares da obra 
que já haviam sido vendidos e os locais onde podiam ser adquiridos, 
tudo de forma a permitir o pleno exercício do direito de defesa por 
parte do acusado. Dessa forma, não há que se falar em inépcia da 
denúncia. - Não é nula a decisão que recebe a denúncia com 
fundamentação sucinta, notadamente quando se trata de decisão 
anterior à edição da Lei n. 11.719/2008. - (...). - Mostra-se 
extremamente prematuro chegar-se a qualquer conclusão sobre a 
tipicidade ou não da conduta imputada ao paciente antes de 
concluída a instrução criminal do feito, que deve ser reservada para 
as instâncias ordinárias. Deferir o pedido da defesa implica em 
impedir antecipadamente o Ministério Público de provar os fatos que 
imputou ao acusado na denúncia, providência que somente pode ser 
concretizada quando de forma evidente e inequívoca constatar-se a 
atipicidade da conduta, o que não ocorre no presente caso. Habeas 
corpus não conhecido, cassada a liminar. (grifo nosso) (HC 
143.147/BA, Rel. Ministro ERICSON MARANHO 
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, 
julgado em 17/03/2016, DJe 31/03/2016). 

 

Na petição inicial foi relatado que o requerente “é sacerdote da Igreja 

Católica Apostólica Romana e, nessa condição, é autor do livro ‘Sim, Sim, Não, 

Não – Reflexões de cura e libertação’”; e, por conta da publicação realizada, foi 

acusado da prática do crime de racismo, e, mediante o direito de liberdade de 

expressão e religiosa, tentaria se acobertar sob a fé católica, conforme o art. 20 

da Lei 7.716/89. O Min. Edson Fachin coloca que, na inicial, foram pinçadas 

“seis frases esparsas de um livro de 127 páginas, que se encontra na sua 85ª 

edição nacional para, fora de seu contexto, tentar fundamentar a prática de 

discriminação religiosa” (STF, RHC 134.682, Relator (a): Min. EDSON FACHIN, 

1ª Turma, julgado em 29/11/2016). 

O relator colocou como fundamento da decisão o HC 82.424/03, ao 

citar que: 

Registro que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal 
reconhece que ‘com a definição e o mapeamento do genoma 
humano, cientificamente não existem distinções entre os homens, 
seja pela segmentação da pele, formato dos olhos, altura, pelos ou 
por quaisquer outras características físicas, visto que todos se 
qualificam como espécie humana’, de modo que ‘a divisão dos seres 



 

humanos em raças resulta de um processo de conteúdo meramente 
político-social. (HC 82424, Relator(a): Min. MOREIRA ALVES 
Relator(a) p/ Acórdão: Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, 
julgado em 17/09/2003).” (STF, RHC 134.682, Relator (a): Min. 
EDSON FACHIN, 1ª Turma, julgado em 29/11/2016). 

 

A evolução trazida com o RHC foi a noção de quando está-se diante 

de proselitismo e quando se está frente a um discurso de ódio. A desigualação 

entre os membros de religiões vira discriminação quando ultrapassa três 

etapas: a primeira, corresponde ao reconhecimento de algum tipo de diferença 

entre os indivíduos (por exemplo, Caio é evangélico, Tício é católico e Mévio é 

espírita); a segunda, é a implementação de um juízo valorativo que tem como 

finalidade a hierarquização (a religião de Caio salva, e a dos outros não) e, por 

fim, a terceira etapa é a que enseja o crime, pois corresponde a exteriorização 

da necessidade ou legitimidade de exploração, escravização ou eliminação de 

indivíduo ou grupo por ser considerado inferior (Caio resolve destruir os demais 

por não se submeterem a sua fé). 

André de Carvalho Ramos, na sua obra Curso de Direitos Humanos, 

apresenta o conceito do discurso de ódio (hate speech), que “… consiste na 

manifestação de valores discriminatórios, que ferem a igualdade, ou de 

incitamento à discriminação, violência ou a outros atos de violação de direitos 

de outrem” (RAMOS, pág. 517, 2014). 

 

5. DA (IN) EXISTÊNCIA DE PROTEÇÃO AO BEM JURÍDICO 

 

Pierre Bourdieu desenvolveu o conceito de violência simbólica 

objetivando compreender os motivos que levam as pessoas a se colocarem em 

posição de submissão através de atitudes e comportamentos eivados de clara 

distorção da realidade sobre a sua consciência. Os indivíduos submetidos a 

essas relações de domínio absorvem os valores e visão de mundo dos seus 

dominadores coadunando com as suas ideias e se tornando retransmissores 

dos seus pensamentos. 

A violência não é decorrente de palavras ou atos coativos ou 

constrangedores prima facie, dando-se de maneira sutil e travestida de outras 

intenções, sendo que é tão eficazmente realizada que os dominados acreditam 



 

que os conceitos que são reproduzidos por eles são os seus próprios e não os 

oriundos de uma classe dominadora. 

As instituições religiosas são fundamentais para propagar o conceito 

de naturalidade dessas práticas não tornando a relação de domínio percebida 

como um tipo de relação de força em que o mais forte se sobrepõe 

ideologicamente sobre o mais fraco tornando tal situação como algo aceito 

como normal na sociedade. 

Para que a violência simbólica seja perpetuada é necessário que 

tanto os dominados quanto os dominantes perpetuem identidades sociais, ou 

papéis sociais, que sejam adequados ao comportamento exigido, tais como a 

ideia de que mulher é um sexo frágil ou homens não choram, tolhendo as 

possibilidades de escolha da forma como cada pessoa deseja viver, não sendo 

um fato necessariamente ruim, pois a distribuição de funções sociais permitiu 

que a humanidade sobrevivesse. 

O mecanismo de poder simbólico atrelado a violência simbólica cria 

um campo fértil para o desenvolvimento da intolerância entre as pessoas que 

não conseguem reproduzir os papéis impostos a elas no meio social. Voltaire 

cita que a intolerância como direito é equivalente aos direitos dos tigres que 

matam para comer, enquanto aqueles que não aceitam as diferenças entre os 

homens matam por conta de algumas linhas doutrinárias (VOLTAIRE, 1763).  

O direito penal dedica um capítulo inteiro voltado a defesa coletiva 

do sentimento religioso, todavia, conforme julgados selecionados para 

exemplificação, a questão do direito de exercício religioso sem o medo de 

sofrer extorsões, abusos e outras violências ainda se encontra muito longe da 

realidade, pois onde mais impacta a vida de alguém, nesse aspecto espiritual, 

é onde existe a menor tutela jurídica. 

Os professores Eugenio Raúl Zaffaroni e José Henrique Pierangeli 

diferenciam a existência de condutas que estão previstas no direito penal 

positivo, ofendem bens jurídicos protegidos, são crimes, mas que socialmente 

uma é mais aceita do que a outra. A professora Vera Regina Pereira de 

Andrade cita que, não é bem a questão de serem mais aceitos uns crimes do 

que outros, mas do que a sociedade consegue suportar sem maiores 

sacrifícios e permite que não sejam tão rigidamente cobrados, é quase como 

no direito ambiental em relação a capacidade de carga da natureza para as 



 

agressões humanas, todavia, o que determina o nível do sacrifício é, conforme 

Zaffaroni e Pierangeli, o que o poder instrumentaliza a partir das ideologias que 

lhe são úteis e, sobre o aspecto adotado:  

“Nós não usamos ‘ideologia’ em nenhum destes sentidos, mas em um 
sentido não pejorativo, segundo o qual ‘ideologia’ é ‘toda crença 
adotada para o controle dos comportamentos coletivos, entendendo 
por crença uma noção que vincula a conduta e que pode ou não ter 
validez objetiva”. (ZAFFARONI; PIERANGELI, pág. 66, 2015).  

 

 O Estado Democrático de Direito permite que as pessoas tenham 

condições de exercer livremente o seu direito de livre expressão e de acreditar 

no que desejarem desde que não seja contra os princípios que garantem o 

direito dos demais cidadãos como pessoas de iguais direitos e deveres perante 

o Estado. Na prática, percebe-se que não é essa a realidade no Brasil e no 

mundo. Houve a necessidade de ser tipificado no art. 208 do Código Penal os 

crimes que ferem o sentimento religioso de uma pessoa ou comunidade 

fazendo valer a proteção citada por Alexy e expressa na Constituição de 1988. 

A questão a ser proposta, sem qualquer intenção de tentar realizar o 

seu exaurimento, é a pergunta sobre o que realmente ofende o sentimento 

religioso de um crente. Através dos exemplos a seguir, os artigos separados 

pelo código penal, que conforme Damásio de Jesus, são inclinados a proteção 

do bem jurídico no sentido de coletividade, são mais inócuos na real defesa 

necessária do direito de exercício religioso do que se supõe (JESUS, 2015). 

 O penalista Cezar Roberto Bitencourt trabalha a questão de que o 

legislador de 1940 resolveu classificar em um único título os crimes 

decorrentes do sentimento religioso e os crimes contra o respeito aos mortos 

por conta da afinidade entre os temas através da semelhança dos valores 

ético-sociais atribuídos pela formação religiosa e cultural nacional.  

O doutrinador ainda ressalta que a tutela que pretendida é aquela a 

favor do “sentimento religioso, como interesse ético-social, independentemente 

da religião professada”  (BITENCOURT, 2012), sendo que, “secundariamente, 

protege-se a liberdade de culto e de crença, a exemplo do que fazia o primeiro 

Código Penal republicano de 1890” (BITENCOURT, 2012); mencionando, 

ainda, que referente a Constituição Federal de 1988 tal proteção corresponde a 

uma garantia individual assegurada. O Estado para fins de controle social e 

coesão tem interesse em proteger as religiões como instituições ético-sociais. 



 

O sentimento, conforme definição encontrada no dicionário, trata-se 

de “Sentimento [sentir. 3] sm. 1. Ato ou efeito de sentir(-se). 2. Sensibilidade 

(2). 3. Disposição afetiva em relação a coisas de ordem moral ou intelectual. 4. 

Afeto, amor. 5. Tristeza, pesar.” (FERREIRA, 2010). 

O peculiar é que a questão do sentimento é claramente subjetiva, 

pois é no mínimo curioso que o legislador assuma o que é capaz de ofender 

uma religião ou não, excluindo manifestações que claramente se dão de 

maneira mais reiterada no campo religioso que atentam contra toda a 

comunidade, não apenas para os fiéis, tais como os tipos penais denominados 

charlatanismo, curandeirismo e o que acaba desembocando na extorsãod. 

Damásio de Jesus coloca que a proteção do sentimento religioso, conforme 

consta no direito penal brasileiro, contrapondo Bittencourt, é coletiva, não 

individual.  

 

CONCLUSÃO 

 

Conviver com as diferenças étnicas, e principalmente, religiosas é 

um dos grandes desafios em um mundo que vive um intenso secularismo de 

um lado, e o extremismo/fanatismo do outro.  

A presente pesquisa visou responder alguns questionamentos, sem 

a óbvia pretensão de esgotar tão vasto tema que são pertinentes aos meios 

como a violência se dá contra pessoas consideradas de religiões 

marginalizadas no contexto pós-1988 e de que forma o Código de Processo 

Penal e o Código Penal se manifestam em relação a tutela desses direitos, 

tendo em vista as manifestações religiosas minoritárias da sociedade. 

As cortes superiores caminham no sentido de que existe uma 

necessidade latente de definir-se balizas para o discurso religioso, sem que 

ocorra qualquer tolhimento ao direito de exercício das liberdades individuais.  

A criminologia cultural é uma perspectiva inovadora dentro da 

criminologia, contudo, é visível que vem trazer uma grande discussão sobre o 

direito penal e os meios fomentadores do crime, sendo necessário que a 

religião não saia de foco, pois a fé é uma arma extremamente poderosa.  
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