
 

 

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 911.183 - SC (2006/0276851-5)
  
RELATOR : MINISTRO FELIX FISCHER
R.P/ACÓRDÃO : MINISTRO JORGE MUSSI
RECORRENTE : JOÃO RODRIGUES 
ADVOGADO : WALTER JOSE FAIAD DE MOURA 
RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

EMENTA

PROCESSUAL-PENAL. DENÚNCIA. DELITOS DOS ARTS. 
19, 20 E 21 DA LEI DE  IMPRENSA. ADITAMENTO. 
IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE RACISMO. MUTATIO 
LIBELLI .. ABERTURA DE PRAZO PARA A DEFESA. 
FLUÊNCIA SEM QUALQUER MANIFESTAÇÃO. NEGATIVA 
DE VIGÊNCIA AO ART. 384, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP, 
INOCORRENTE. NOVA DEFINIÇÃO JURÍDICA DO DELITO. 
NÃO ENQUADRAMENTO NAQUELES PREVISTOS NA LEI 
DE IMPRENSA. DESNECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DO 
DISPOSTO NO ART. 45, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 
5.250/67. OFENSA NÃO PATENTEADA. DEFESA 
DEVIDAMENTE PRODUZIDA EM SEDE DE ALEGAÇÕES 
FINAIS. NULIDADE AFASTADA.
1. O aditamento realizado pelo Ministério Público não trouxe 
nenhum fato novo, limitando-se a dar capitulação jurídica 
diversa aos acontecimentos em tese criminosos noticiados na 
denúncia e imputados ao acusado.
2. O Juízo processante, diligentemente, reconsiderou o 
despacho anteriormente proferido, em que entendeu tratar-se 
de mera emendatio libelli e, considerando a possibilidade de 
apenação mais grave - mutatio libelli  - nos termos do parágrafo 
único do art. 384 do CPP, abriu vista à defesa para, querendo, 
manifestar-se sobre a nova imputação, tendo esta, contudo, 
deixado fluir em branco o prazo que lhe foi ofertado.
3. O novo crime capitulado na exordial acusatória não era 
daqueles previstos na Lei de Imprensa, pelo que não poderia 
ter sido aplicado o contido no parágrafo único do art. 45 da Lei 
n. 5.250/67.
4. Por ocasião das alegações finais, o causídico constituído 
rebateu a imputação de cometimento de crime de racismo, 
requerendo a absolvição do ora recorrente.
5. Não há o que se falar em cerceamento de defesa que 
ensejasse a nulidade do processo, por ofensa aos arts. 384, 
parágrafo único, do CPP, e 45, parágrafo único, da Lei 
5.250/67, quando foram obedecidas as normas processuais 
aplicáveis à hipótese.
PROCESSUAL-PENAL. DILIGÊNCIAS. AUSÊNCIA DE 
INTIMAÇÃO DA DEFESA. NULIDADE RELATIVA. 
CONVALIDAÇÃO PELA NÃO ARGUIÇÃO NO MOMENTO 
PROCESSUAL OPORTUNO. PRECLUSÃO. PRECEDENTES 
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DESTE STJ E DO STF. CONTRARIEDADE AOS ARTS. 499 
DO CPP OU 10 DA LEI 8.038/90 NÃO VERIFICADAS. 
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. A jurisprudência deste Superior Tribunal, na esteira de 
decisões da Suprema Corte, firmou o entendimento de que a 
ausência de intimação para os fins do art. 499 do CPP constitui 
nulidade relativa, e não absoluta, devendo ser levantada em 
sede de alegações finais, sob pena de preclusão, oportunidade 
em que deverá ser demonstrado o efetivo prejuízo sofrido pela 
parte com a sua supressão.
2. Como admite o recorrente, no momento processual 
oportuno - por ocasião do oferecimento das derradeiras 
alegações - nada foi levantado acerca da ausência de 
intimação da defesa para os fins do art. 499 do CPP ou do art. 
10 da Lei n. 8.038/90, que se aplica nas ações penais 
originárias, nem se indicou qualquer prejuízo ocorrido em 
razão da aludida supressão que justificasse o acolhimento da 
aventada mácula procedimental.
3. Não obstante tenha o recorrente obedecido ao que 
prescreve o art. 255, e seus parágrafos, do Regimento Interno 
do STJ, não conseguiu demonstrar a divergência interpretativa 
em relação à aplicabilidade da regra do art. 499 do CPP, na 
medida em que os arestos indicados na petição recursal 
constituem precedentes isolados no âmbito desta Corte 
Superior, não sendo capazes de configurar o dissenso 
alegado.
CRIME DE RACISMO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELA 
NÃO TIPIFICAÇÃO DA CONDUTA CRIMINOSA. INDICAÇÃO 
INDIRETA DE CONTRARIEDADE OU NEGATIVA DE 
VIGÊNCIA AO ART. 20, § 2º, DA LEI 7.716/89. RAZÕES 
RECURSAIS QUE PERMITEM A EXATA COMPREENSÃO 
DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 284 DESTE STJ. 
INAPLICABILIDADE. MÉRITO DO INCONFORMISMO 
CONHECIDO.
1. Busca o recorrente, com o especial, a absolvição, 
argumentando, para tanto, que o crime de racismo pelo qual foi 
condenado não se configurou, por falta de uma das 
elementares do tipo, qual seja, o dolo.
2. A petição recursal permite a exata compreensão da 
controvérsia trazida à exame, não sendo caso de incidência do 
enunciado na Súmula 284 deste STJ, pois aponta a não 
tipificação do delito em que o recorrente foi condenado, 
podendo-se concluir que, embora indiretamente, levantou a 
ofensa ao art. 20, § 2º, da Lei n. 7.716/89, expressamente 
mencionado.
3. Deve o reclamo especial ser conhecido, até porque não 
pode esta Corte Superior, cunhada com a especial designação 
de "Tribunal da Cidadania", restringir, ante a considerada 
atecnicidade do reclamo, a admissibilidade de inconformismo 
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em que se invoca matéria da mais alta relevância - absolvição 
de delito imprescritível - especialmente quando se infere a 
plausibilidade jurídica do pleiteado.
CRIME DO ART. 20, § 2º, DA LEI 7.716/89. CONDENAÇÃO. 
ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. MATÉRIA 
FÁTICO-PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE DE INCURSÃO. 
SÚMULA 7 DESTE STJ. NÃO INCIDÊNCIA. TIPO PENAL 
QUE EXIGE A PRESENÇA DE DOLO ESPECÍFICO. 
VONTADE LIVRE E CONSCIENTE DE PRATICAR, INDUZIR 
OU INCITAR A PRÁTICA DE PRECONCEITO OU 
DISCRIMINAÇÃO RACIAL. AUSÊNCIA DO ELEMENTO 
SUBJETIVO. ABSOLVIÇÃO DEVIDA. EXEGESE DO ART. 
386, III, DO CPP. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Para a verificação da configuração ou não do crime em 
questão não há necessidade de incursão na matéria 
fático-probatória colacionada aos autos, exigindo-se 
tão-somente examinar se a conduta denunciada enquadra-se 
no tipo penal em comento ou não. Súmula n. 7 deste STJ que 
não se aplica na espécie.
2. Na esteira da intenção protecionista da Constituição de 
1988, o que a lei penal busca reprimir é a defesa e difusão de 
idéias preconceituosas e segregacionistas que afrontem a 
dignidade daqueles pertencentes a toda uma raça, cor, etnia, 
religião ou procedência nacional.
3. Para que o Direito Penal atue eficazmente na coibição às 
mais diversas formas de discriminação e preconceito, 
importante que os operadores do Direito não se deixem 
influenciar apenas pelo discurso politicamente correto que a 
questão da discriminação racial hoje envolve, tampouco pelo 
nem sempre legítimo clamor social por igualdade.
4. Mostra-se de suma importância que, na busca pela 
efetividade do direito legalmente protegido, o julgador trate do 
tema do preconceito racial despido de qualquer pré-concepção 
ou de estigmas há muito arraigados em nossa sociedade, 
marcada por sua diversidade étnica e pluralidade social, de 
forma a não banalizar a violação de fundamento tão caro à 
humanidade e elencado por nossos constituintes como um dos 
pilares da República Federativa do Brasil: o da dignidade da 
pessoa humana (art. 1º, III, da CF/88).
5. Para a aplicação justa e equânime do tipo penal previsto no 
art. 20 da Lei n. 7.716/89, tem-se como imprescindível a 
presença do dolo específico na conduta do agente, que 
consiste na vontade livre e consciente de praticar, induzir ou 
incitar o preconceito ou discriminação racial.
6. O dolo, consistente na intenção de menosprezar ou 
discriminar a raça indígena como um todo, não se mostra 
configurado na hipótese, sequer eventualmente, na medida em 
que o conteúdo das manifestações do recorrente em programa 
televisivo revelam em verdade simples exteriorização da sua 
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opinião acerca de conflitos que estavam ocorrendo em razão 
de disputa de terras entre indígenas pertencentes a 
comunidades específicas e colonos, e não ao povo indígena 
em sua integralidade, opinião que está amparada pela 
liberdade de manifestação, assegurada no art. 5º, IV, da 
Constituição Federal.
7. Ausente o elemento subjetivo do injusto, de ser reconhecida 
a ofensa ao art. 20, § 2º, da Lei do Racismo, e absolvido o 
acusado, nos termos do art. 386, III, do CPP.
8. Recurso especial conhecido e provido parcialmente para, 
acolhendo a ofensa ao art. 20, § 2º, da Lei 7.716/89, com 
fundamento no art. 386, III, do CPP, absolver o recorrente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da 
QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, na  conformidade dos votos e das 
notas taquigráficas a seguir:

      Prosseguindo no julgamento, a Turma, por unanimidade, conheceu do 
recurso e, por maioria, lhe deu provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Jorge 
Mussi, que lavrou o acórdão.

     Votaram com o Sr. Ministro Jorge Mussi os Srs. Ministros Laurita Vaz, 
Arnaldo Esteves Lima e Napoleão Nunes Maia Filho. 

    Votou vencido o Sr. Ministro Felix Fischer, que negava provimento ao 
recurso.

Brasília (DF), 04 de dezembro de 2008. (Data do Julgamento). 

MINISTRO JORGE MUSSI 
Relator
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RECURSO ESPECIAL Nº 911.183 - SC (2006/0276851-5)
 

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO FELIX FISCHER: Trata-se de recurso especial 

interposto por JOÃO RODRIGUES, com fulcro no art. 105, inciso III, alíneas a e c, da Lex 

Fundamentalis, contra v. acórdão prolatado pelo e. Tribunal Regional Federal da 4ª Região.

Depreende-se dos autos que o recorrente foi denunciado pela suposta prática 

dos delitos previstos nos artigos 19, 20, 21 e 22, todos da Lei nº 5.250/67 c/c art. 71 do CP. 

Posteriormente, foi aditada a exordial acusatória, incluída, na acusação, a prática do crime 

tipificado no art. 20, § 2º, da Lei nº 7.716/89.

Recebido o aditamento, em primeiro grau, considerando que a nova imputação 

poderia implicar a aplicação de pena mais grave, abriu vista à defesa, nos termos do art. 384, 

parágrafo único, do CPP.

No curso da instrução criminal, após o referido aditamento, a c. Segunda 

Turma do e. Tribunal Regional Federal da 4ª, em sede de habeas corpus, declarou extinta a 

punibilidade do recorrente em relação aos delitos previstos nos artigos 20 a 22 da Lei nº 

5.250/67.

Neste interregno o recorrente veio a ser diplomado prefeito municipal de 

Pinhalzinho/SC, e, por conseguinte, foram os autos remetidos ao e. Tribunal Regional Federal 

da 4ª Região. Realizado o julgamento, o recorrente restou absolvido da acusação referente ao 

crime previso na Lei de Imprensa (art. 19 da Lei nº 5.250/67) e condenado como incurso nas 

sanções do art. 20, § 2º, da Lei nº 7.716/89, à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de 

reclusão, em regime aberto, sendo substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de 

direitos.

Opostos embargos declaratórios pela defesa, estes foram parcialmente 

acolhidos para, reconhecida a nulidade nele apontada - incompetência do e. Tribunal para 

julgamento da causa ante a cessação do foro privilegiado àquela altura -, tornar sem efeito a 

decisão referida. Não obstante, neste mesmo momento foi renovado o julgamento, mantida a 

decisão anterior.

Impetrado habeas corpus perante esta Corte, mais uma vez foi a sessão de 

julgamento anulada, desta feita pela ausência de intimação da defesa da pauta de julgamento 

dos embargos, malgrado já possuir o recorrente novamente o foro privilegiado.
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Realizado o novo julgamento, o e. Tribunal a quo julgou parcialmente 

procedente o pedido constante na denúncia para, novamente, mantido o resultado dos 

julgamentos anteriores, absolver o recorrente do delito capitulado no art. 19 da Lei nº 

5.250/67 e o condenar pela prática da infração penal prevista no art. 20, § 2º, da Lei nº 

7.716/89, à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, sendo 

substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Eis a ementa do objurgado acórdão:

"PENAL. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. DIREITO DE 
OPINAR. GARANTIA À NÃO-DISCRIMINAÇÃO E AO 
NÃO-PRECONCEITO. CONFLITO. MANIFESTAÇÃO DE PENSAMENTO 
QUE DESVELA, EM VERDADE, PROPÓSITO DE MENOSCABAR 
DETERMINADA ETNIA. LEI N° 7.716/89, ART. 20, § 2°. DISCRIMINAÇÃO 
ÉTNICA. IMPRESCRITIBILIDADE.

1. Distingue-se a injúria qualificada (CP, art. 140, § 3°, do CP) 
do crime de racismo em razão do contexto fático em que perpetrada a 
conduta. Restringindo-se a ofender, de forma estrita, uma única vítima, resta 
perfectibilizado o delito previsto na regra geral. Se as expressões 
discriminatórias, contudo, desvelarem preconceito em relação a determinada 
raça ou etnia, ainda que dirigidas a uma única pessoa, caracterizado estará o 
crime da lei especial.

2. Consistindo o bem jurídico tutelado pela infração penal 
definida no art. 20, § 2°, da Lei n° 7.716/89 na "pretensão ao respeito inerente 
à personalidade humana, a própria dignidade da pessoa, considerada não só 
individualmente, como coletivamente" (TEJO, Célia Maria Ramos. Dos crimes 
de preconceito de raça ou de cor: comentários à Lei 7.716 de 5 de janeiro de 
1989.  1. ed. Campina Grande: EDUEP, 1998. p. 23), sujeita-se às suas penas 
o agente que externa pensamentos pessoais desairosos e notoriamente 
etnocêntricos, imbuídos de aversão e menosprezo indistinto a determinado 
grupo social que apresenta homogeneidade cultural e lingüística.

3. A regra da imprescritibilidade prevista no art. 5°, XLII, da 
Carta Magna aplica-se ao crime de preconceito étnico perpetrado contra os 
índios. Exegese extraída de precedente do STF (HC nº 82.424/RS)" (fl. 439).

Opostos embargos declaratórios, vieram a ser parcialmente acolhidos apenas 

para "prestar esclarecimentos quanto ao alegado cerceamento de defesa", em v. acórdão que 

restou assim sumariado:

"PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. DILIGÊNCIAS. FALTA DE INTIMAÇÃO. 
NÃO-ARGÜIÇÃO NA OCASIÃO PRÓPRIA. CONVALESCIMENTO.

1. Não incorre em lacuna, de forma a autorizar o manejo de 
embargos de declaração, o aresto que deixa de apreciar alegação não 

Documento: 727775 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 08/06/2009 Página  6 de 38



 

 

Superior Tribunal de Justiça

aventada pelas partes durante o trâmite do feito, mormente quando a questão 
tida por omissa não consiste em matéria de ordem pública a ser conhecida ex 
officio pela Corte.

2. Consoante firme e reiterada jurisprudência dos Tribunais 
Superiores, a supressão da fase das diligências é causa de nulidade relativa, 
dependendo, por conseguinte, da demonstração de prejuízo e de argüição no 
momento oportuno (alegações finais), sob pena de convalidação" (fl. 462).

Daí o presente apelo nobre, no qual se alega que o v. acórdão atacado violou os 

arts. 384, parágrafo único, e 499 do CPP e o art. 45, parágrafo único, da Lei nº 5.250/67. Para 

tanto sustenta que "no concernente ao aditamento da peça acusatória, que consistiu em 

verdadeiro mutatio libelli, porquanto imputou ao recorrente a prática de crime 

imprescritível, que não cessa com a retratação e de pena muito mais severa do que o que foi 

originalmente denunciado, o MM. Juiz a quo deixou de aplicar o mandamento do citado art. 

45, parágrafo único, importando em inegável prejuízo ao acusado, eis que não pôde arrolar 

testemunha e nem produzir prova para afastar a acusação de racismo. " (fl.479). Assevera a 

defesa que, no caso, o art. 384, parágrafo único, do CPP deve ser interpretado conjuntamente 

com o art. 45, parágrafo único, da Lei nº 5.250/67. Assim, seria necessária uma atuação 

positiva do advogado do réu, e acaso esta não fosse realizada, seria indispensável a decretação 

de revelia e nomeação de defensor dativo. Não observado este procedimento entende que 

restou configurado cerceamento de defesa. De outro lado, sustenta que foi suprimida a fase do 

art. 499 do CPP, restando ao acusado vedada  sua possibilidade de requerer a realização de 

diligências e de produzir provas. Alega que a nulidade aqui referida seria absoluta não 

podendo, portanto, ser acobertada pela preclusão. Conclui afirmando que "resta evidente(...) a 

ocorrência de efetivo prejuízo a defesa à medida que não pôde o acusado  produzir nenhuma 

prova para eximir-se da acusação de racismo, tanto na fase do art. 384, pela inércia da 

defesa, como na fase do art. 499, pela falta de oportunidade dada pelo juiz." (fl.486). Busca 

ainda o recorrente, na irresignação, demonstrar divergência jurisprudencial quanto à nulidade 

decorrente da inobservância da fase constante no art. 499 do CPP. Por fim, aponta que a 

crítica feita, "ainda que exacerbada, recaiu sobre os índios porque estes eram os autores da 

invasão, os protagonistas do desassossego social instaurado na região, aos olhos 

complacentes das autoridades responsáveis " (fl.495). E isso, a seu ver, não configuraria o 

crime em foco. Busca, ao final, seja dado provimento ao recurso e, por conseguinte, decretada 

a nulidade do processo. Subsidiariamente, pugna seja absolvido da acusação. 

Contra-razões às fls. 555/590.
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A douta Subprocuradoria-Geral da República se manifestou pelo não 

conhecimento do recurso especial em parecer que restou assim ementado:

"RECURSO ESPECIAL. DISCRIMINAÇÃO RACIAL. ARTIGO 
20, § 2°, DA LEI 7.716/89. ADITAMENTO DA DENÚNCIA. EMENDATIO 
LIBELLI. RÉU DEFENDE-SE DOS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA. 
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE 
CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR 
SUPRESSÃO DO REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIAS. ARTIGO 499 DO 
CPP. NULIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE 
PREJUÍZO EFETIVO. PRECLUSÃO. DOLO CONFIGURADO. 
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS. 
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO.

Parecer pelo não conhecimento do recurso especial " (fl. 600).

É o relatório.
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RECURSO ESPECIAL Nº 911.183 - SC (2006/0276851-5)
 

VOTO-VENCIDO

O EXMO. SR. MINISTRO FELIX FISCHER: O primeiro ponto a ser 

enfrentado no presente recurso refere-se ao tópico V da petição recursal (fls.494/498). Nele o 

recorrente, em suma, tece considerações no sentido de que sua conduta não poderia ser 

considerada típica. Contudo, não aponta qualquer dispositivo infraconstitucional que 

possa ter sido violado, limitando-se a asseverar a ausência de dolo nas suas declarações. De 

outro lado, não buscou evidenciar, quanto à ocorrência ou não do crime, a existência de 

dissídio jurisprudencial em relação a outros julgados. Assim, quanto a este ponto o apelo não 

merece ser conhecido, pois, incide à espécie, a Súmula 284 do Pretório Excelso: "É 

inadmissível recurso quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata 

compreensão da controvérsia".

Nesse sentido, v.g., o seguinte precedente desta Corte:

"TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. CONSELHO 
PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE. ANUIDADES. DEFICIÊNCIA DE 
FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA Nº 284/STF. ART. 891 DO CPC. LEI Nº 
6.994/82. LEGISLAÇÃO REVOGADA. PREQUESTIONAMENTO. 
AUSÊNCIA. SÚMULAS Nº 282 E 356 DO STF E 211 DO STJ.

1. Inexistiu indicação do dispositivo infraconstitucional 
violado, o que atrai a incidência do disposto na Súmula nº 284 do Pretório 
Excelso, eis que assertivas genéricas são inaptas a infirmar a decisão do 
Tribunal regional. O recorrente limitou-se a defender sua tese como se fosse 
mero recurso ordinário, ou seja, ignorando os requisitos de admissibilidade 
do recurso extremo .(g.a.)

2. (...).
3. Recurso especial não conhecido"
(REsp 413499/BA, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJU 

de 12/09/2005).

Por outro lado, alega-se no presente recurso que o v. acórdão atacado violou 

os arts. 384, parágrafo único, e 499 do CPP e o art. 45, parágrafo único, da Lei nº 5.250/67.

Sustenta o recorrente que a denúncia inicialmente formulada tratava de crimes 

previstos na Lei de Imprensa, devendo, por tal motivo, ser seguido o rito nela inserto, 

inclusive o disposto no art. 45, parágrafo único, da referida lei. Aditada a denúncia, para nela 
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incluir referência ao crime de racismo, foi concedida vista dos autos à defesa, porquanto o 

magistrado que a época dirigia o feito entendeu ser aplicável o disposto no parágrafo único do 

art.384 do CPP. Não obstante, a defesa quedou-se inerte. Contudo, sustenta o recorrente que 

neste caso deveria ter sido aplicado o disposto no art.  45, parágrafo único, da Lei nº 5.250/67: 

"Recebida a denúncia, o juiz designará data para a apresentação do réu em 
juízo e marcará, desde logo, dia e hora para a audiência de instrução e julgamento, 
observados os seguintes preceitos.

Parágrafo único. Se o réu não tiver apresentado defesa prévia, apesar de 
citado, o juiz o considerará revel e lhe dará defensor dativo, a quem se abrirá o prazo de 5 
(cinco) dias para contestar a denúncia ou a queixa. "

Sem razão o recorrente.

A orientação firmada pelo e. Tribunal a quo no exame da matéria não 

necessita reparos. Rememorando, foi o recorrente inicialmente denunciado por crimes 

previstos na Lei de Imprensa. Tão logo foi citado apresentou, além de termo de retratação, a 

devida defesa prévia (cf consta à fl. 409). Posteriormente houve o aditamento que, sem 

aduzir fato novo, conferiu uma qualificação jurídica diversa aos fatos, distinta das 

imputações anteriormente formuladas. O Juiz processante, verificando que a nova definição 

jurídica poderia ensejar a aplicação de pena mais grave ao recorrente, determinou fossem 

tomadas as providências a que alude o art. 384 do CPP e a defesa uma vez intimada, deixou 

fluir in albis o prazo para manifestação. A inércia do causídico, neste ponto, entretanto, não 

significa a ocorrência de nulidade. Aqui, vale trazer à colação os fundamentos utilizados pelo 

e. Tribunal a quo para rechaçar a aventada nulidade, verbis:

"Aduz o réu a ocorrência de cerceamento de defesa em razão da ausência de 
sua intimação pessoal acerca da mutatio libelli. Todavia, "conforme é sabido e consabido, o 
réu defende-se dos fatos narrados na denúncia e não da sua classificação legal" (STJ, 5ª 
Turma, RESP n° 601786/PR, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz; DJU 07.06.2004). A capitulação 
equivocada da infração supostamente perpetrada pelo acusado, assim, é irrelevante, visto 
que o mesmo defende-se dos acontecimentos delituosos relatados no libelo. Na hipótese, 
observa-se que o aditamento oferecido pelo parquet à exordial acusatória limitou-se, única e 
exclusivamente, a explicitar o enquadramento dos fatos constantes da denúncia também no 
ilícito do artigo 20, § 2°, da Lei n° 7.716/89, sendo completamente descabida, portanto, a 
alegação do réu de cerceamento de defesa em razão da ausência de sua intimação pessoal 
acerca da mutatio libelli, pois que inexistente a mesma.

Com efeito, a acusação, no caso, não foi modificada, mas tão-somente 
corrigida a definição jurídica aos fatos, o que poderia ser feito, inclusive, de oficio pelo 
magistrado no momento da prol ação da sentença, consoante autorização contida no artigo 
383 do Código de Processo Penal, que trata da emendatio libelli. Faz-se mister concluir, 
assim, que "não há, pois, nulidade decorrente da inobservância do mecanismo da 'mutatio 
libelli' (art. 384 do CPP), se a exordial acusatória apresenta narrativa abrangente que 
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admite outra adequação típica (Precedentes do Pretório Excelso e do STJ)" (STJ, 5ª Turma, 
RESP n° 702757, Rel. Min. Félix Fischer, DJU 20.06.2005).

Ademais, despiciendo apresenta-se, pelos mesmos fundamentos, o 
requerimento do agente ministerial de decretação da revelia do denunciado, com a 
conseqüente designação de defensor dativo para assistir-lhe, sobretudo em razão de o crime 
de racismo atribuído ao réu ter sido expressamente contestado por sua defesa técnica nas 
alegações finais apresentadas" (fl. 427).

Vê-se que a hipótese tratada nos autos é de aditamento à denúncia. E o Juiz, de 

forma diligente, verificando tratar-se de crime mais grave, após o seu recebimento, abriu vista 

à parte para querendo, produzir outras provas. Dessa forma, foi devidamente assegurado ao 

acusado, ora recorrente, o exercício da ampla defesa.

Observa-se, pois, como já ressaltado, que o aditamento realizado pelo Parquet 

não trouxe nenhum fato novo, restringindo-se, apenas, a dar capitulação diversa aos 

acontecimentos delituosos narrados na proemial acusatória. Assim, não há que se falar em 

nulidade quanto a este ponto porquanto: a) foi concedida vista dos autos à defesa tão logo 

recebido o aditamento; b) o réu teve a oportunidade de contestar a denúncia a teor do disposto 

no art.45 da Lei de Imprensa, no momento apropriado (início do feito); d) o disposto no 

parágrafo único art.45 da Lei de Imprensa não se aplica à hipótese, porquanto referido 

dispositivo não trata de situação referente ao aditamento à inicial para incluir na imputação 

crime que sequer está previsto na referida lei e, e) no caso, a alteração da capitulação jurídica, 

se ocorrida na fase da sentença e não por meio de aditamento, atrairia a aplicação do disposto 

no art. 383 do CPP (emendatio libelli) de modo que sequer seria necessária a intimação da 

defesa sobre a citada alteração.

No que tange a outra nulidade suscitada - segundo o recorrente nulidade 

absoluta do feito em razão da supressão da fase do art. 499 do CPP -, mais uma vez não lhe  

assiste razão.

Segundo entendimento dominante nesta Corte, a supressão da fase do art. 499 

constitui nulidade relativa, devendo ser argüida em momento oportuno (via de regra nas 

alegações finais), sob pena de convalidação. Além disso, deve ser comprovada a existência de 

efetivo prejuízo. Tudo, portanto, a evidenciar, tratar-se de nulidade relativa, ao contrário 

do sustentado pelo recorrente no presente apelo nobre, no qual alega que esta seria absoluta 

(fl.485).

Neste sentido, os seguintes precedentes desta Corte:
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"HABEAS CORPUS.  PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE 
QUADRILHA OU BANDO, CONTRABANDO E FALSIFICAÇÃO DE PAPÉIS 
PÚBLICOS. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 59 DO CÓDIGO 
PENAL. MATÉRIA JÁ APRECIADA E AFASTADA QUANDO DO 
JULGAMENTO DO HC 40.031/SP. MERA REITERAÇÃO. SUPRESSÃO DO 
PRAZO DO ART. 499 DO CPP. CERCEAMENTO DE DEFESA. 
INOCORRÊNCIA.

1. (...)
2. Não se vislumbra a ocorrência de cerceamento de defesa na 

espécie, diante da alegação de supressão do prazo constante no art. 499 do 
Código de Processo Penal, uma vez que, segundo o narrado na própria 
sentença condenatória e confirmado pelo acórdão ora hostilizado, a Defesa 
do ora Paciente, assim como dos demais acusados, restaram devidamente 
intimadas para tal fim. Afastar tais afirmações, portanto, ensejaria, 
necessariamente, no exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se 
afigura inviável na via estreita do writ.

3. Ademais, mesmo que restasse caracterizada a ocorrência 
de nulidade, esta seria de natureza relativa, o que reclamaria argüição 
oportuna, na fase das alegações finais  (art. 500 do CPP), além da 
comprovação do efetivo prejuízo dela decorrente, o que não ocorreu no 
presente caso.

4. Writ parcialmente conhecido e, nessa parte, denegada a 
ordem".

(HC 40.033/SP, 5ª Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, DJ de 
08.05.2006).

"HABEAS CORPUS.  CRIME CONTRA A PREVIDÊNCIA 
SOCIAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. FASE DO ARTIGO 499. 
INTIMAÇÃO PESSOAL. INEXISTÊNCIA. NULIDADE RELATIVA. 
RECURSO DE APELAÇÃO. DEFENSOR DATIVO. AUSÊNCIA DE 
INTIMAÇÃO PESSOAL PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRA-RAZÕES. 
NULIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. Em tema de nulidades processuais, o nosso Código de 
Processo Penal acolheu o princípio pas de nullité sans grief, do qual se 
dessume que somente há de se declarar a nulidade do feito, quando, além de 
alegada opportune tempore,  reste comprovado o efetivo prejuízo dela 
decorrente.

2. A ausência de intimação pessoal para o requerimento de 
diligências, previsto no artigo 499 do Código de Processo Penal, constitui-se 
em nulidade relativa, que reclama para sua declaração a comprovação do 
efetivo prejuízo resultante à defesa.

3.(...)
4. (...)
5. Ordem parcialmente concedida".
(HC 33.298/RS, 6ª Turma, Rel. Ministro Hamilton 

Carvalhido, DJ de 06.02.2006).

E, do Pretório Excelso:
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"HABEAS CORPUS. ALEGADA NULIDADE POR 
SUPRESSÃO DA FASE DE DILIGÊNCIAS (ART. 499 DO CÓDIGO DE 
PROCESSO PENAL). NÃO ALEGAÇÃO DA MATÉRIA EM ALEGAÇÕES 
FINAIS. PRECLUSÃO. 

Sendo relativa a nulidade decorrente da supressão da fase de 
diligências (art. 499, CPP), a não argüição da matéria em sede de alegações 
finais tornou-a preclusa.  Precedentes. Habeas corpus conhecido em parte, e, 
nessa parte, indeferido."

(HC 83098/PB, 2ª Turma, Rel. Ministra Ellen Gracie, DJ de 
27/08/2004).

""Habeas corpus". - A jurisprudencia desta Corte e no sentido 
de que a falta de intimacao da defesa para requerer diligencias na fase do 
artigo 499 do Codigo de Processo Penal e causa de nulidade relativa, que so 
deve ser decretada se for comprovada a existencia de prejuizo e desde que 
alegada oportunamente . - Nao e o "habeas corpus" o meio processual habil 
para o reexame do conjunto probatorio a fim de verificar se era ele suficiente, 
ou não, para a condenação imposta. "Habeas corpus" indeferido." 

(STF, HC 72907/SP, 1ª Turma, Rel. Min. Moreira Alves, DJU 
de 22/03/95). 

Do voto-condutor, proferido pelo Exmº Senhor Ministro Moreira Alves, no 

precedente acima citado, extrai-se o seguinte excerto:

"Como demonstra o parecer da Procuradoria-Geral da República, a 
jurisprudência desta Corte é no sentido de que a falta de intimação da defesa para requerer 
diligências na fase do artigo 499 do Código de Processo Penal é causa de nulidade relativa, 
que só deve se decretada se for comprovada a existência de prejuízo e desde que alegada 
oportunamente".

Na hipótese dos autos, observa-se que aberta vista às partes para o 

oferecimento das alegações finais, a defesa não fez qualquer menção a supressão da fase do 

art. 499 do CPP ou a possível prejuízo causado ao recorrente. Situação, vale frisar, que é 

reconhecida pelo próprio recorrente. 

Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso e, nesta parte, nego-lhe 

provimento.

É o voto.

Documento: 727775 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 08/06/2009 Página  1 3 de 38



 

 

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

 
 

Número Registro: 2006/0276851-5 REsp 911183 / SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem:  200104010717527  200401441308  200404010351807

PAUTA: 25/09/2007 JULGADO: 09/10/2007

Relator
Exmo. Sr. Ministro  FELIX FISCHER

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ÁUREA MARIA ETELVINA N. LUSTOSA PIERRE

Secretário
Bel. LAURO ROCHA REIS

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : JOÃO RODRIGUES
ADVOGADO : RONEI DANIELLI E OUTRO(S)
RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

ASSUNTO: Penal - Leis Extravagantes - Crimes de Preconceito de Raça e de Cor (Lei 7.716/89 e 8.081/90)

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão 
realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

"Retirado de pauta por indicação do Sr. Ministro Relator."

 Brasília, 09  de outubro  de 2007

LAURO ROCHA REIS
Secretário

Documento: 727775 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 08/06/2009 Página  1 4 de 38



 

 

Superior Tribunal de Justiça

ERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

 
 

Número Registro: 2006/0276851-5 REsp 911183 / SC
MATÉRIA CRIMINAL

Números Origem:  200104010717527  200401441308  200404010351807

PAUTA: 19/02/2008 JULGADO: 19/02/2008

Relator
Exmo. Sr. Ministro  FELIX FISCHER

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bel. LAURO ROCHA REIS

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : JOÃO RODRIGUES
ADVOGADO : WALTER JOSE FAIAD DE MOURA
RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

ASSUNTO: Penal - Leis Extravagantes - Crimes de Preconceito de Raça e de Cor (Lei 7.716/89 e 8.081/90)

SUSTENTAÇÃO ORAL

SUSTENTOU ORALMENTE: DR. RONEI DANIELLI (P/ RECTE)

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão 
realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

"Após o voto do Sr. Ministro Relator conhecendo parcialmente do recurso e, nessa parte, 
negando-lhe provimento, no que foi acompanhado pelo voto da Sra. Ministra Laurita Vaz, pediu 
vista, antecipadamente, o Sr. Ministro Jorge Mussi."

Aguardam os Srs. Ministros Arnaldo Esteves Lima e Napoleão Nunes Maia Filho.

 Brasília, 19  de fevereiro  de 2008

LAURO ROCHA REIS
Secretário

Documento: 727775 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 08/06/2009 Página  1 5 de 38



 

 

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 911.183 - SC (2006/0276851-5)
  

VOTO-VENCEDOR

O SENHOR MINISTRO JORGE MUSSI: Trata-se de recurso especial 

ajuizado por JOÃO RODRIGUES, com fundamento no art. 105, III, a e c, da 

Constituição Federal, de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que, 

julgando procedente em parte ação penal originária contra ele intentada, absolveu-o 

do delito do art. 19 da Lei n. 5.250/67 e condenou-o ao cumprimento de 2 anos e 4 

meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, 

consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, esta 

última no valor de 1 salário mínimo por mês de condenação, pela prática do crime 

do art. 20, § 2º, da Lei n. 7.716/89, em julgado assim ementado:

"PENAL.  AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA.  DIREITO DE OPINAR.  
GARANTIA À NÃO-DISCRIMINAÇÃO E AO NÃO-PRECONCEITO.  
MANIFESTAÇÃO DE PENSAMENTO QUE DESVELA, EM 
VERDADE, PROPÓSITO DE MENOSCABAR DETERMINADA 
ETNIA.  LEI N. 7.716/89.  ART. 20, § 2º.  DISCRIMINAÇÃO ÉTNICA. 
 IMPRESCRITIBILIDADE.
"1. Distingue-se a injúria qualificada (CP. art; 140, § 3º, do CP) do 
crime de racismo em razão do contexto fático em que perpetrada a 
conduta.  Restringindo-se a ofender, de forma estrita, uma única 
vítima, resta perfectibilizado o delito previsto na regra geral.  Se as 
expressões discriminatórias, contudo, desvelarem preconceito em 
relação a determinada raça ou etnia, ainda que dirigidas a uma única 
pessoa, caracterizado estará o crime da lei especial.
"2. Consistindo o bem jurídico tutelado pela infração penal definida 
no art. 20, § 2º, da Lei n. 7.716/89, na 'pretensão ao respeito 
inerente à personalidade humana, a própria dignidade da pessoa, 
considerada não só individualmente como coletivamente ' (TEJO, 
Célia Maria Ramos, Dos crimes de preconceito de raça ou de cor:  
comentários à Lei 7.716 de 5 de janeiro de 1989.  1. ed. Campina 
Grande:  EDUEP, 1998, p. 23), sujeita-se às suas penas o agente 
que externa pensamentos pessoais desairosos e notoriamente 
etnocêntricos, imbuídos de aversão e menosprezo indistinto a 
determinado grupo social que apresenta homogeneidade cultural e 
lingüística.
"3. A regra da imprescritibilidade prevista no art. 5º, XLII, da Carta 
Magna aplica-se ao crime de preconceito étnico perpetrado contra os 
índios.  Exegese extraída de precedente do STF (HC n. 82.424/RS)."

Argumenta negativa de vigência ao previsto nos arts. 384 do CPP e 45 

da Lei n. 5.250/67, na medida em que tendo havido aditamento da peça acusatória, 

que lhe imputou a prática do crime em que restou ao final condenado - delito 
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imprescritível e que não cessa com a retratação e de pena muito mais severa do 

que aqueles em que foi originariamente denunciado (arts. 19, 20 e 21 da Lei n. 

5.250/67) -, não obstante tenha o Juízo a quo aberto vista para a defesa se 

manifestar, esta deixou fluir o prazo sem nada argüir, pelo que, entende, deveria ter 

sido aplicado o previsto no art. 45, parágrafo único, da Lei n. 5.250/67, que deve ser 

interpretado em consonância com o ditado no art. 384 do CPP, decretando-se a 

revelia do réu e nomeando-lhe dativo para manifestar-se sobre a nova imputação.

Assim não agindo a autoridade jurisdicional frente à qual tramitava o 

feito, alega que houve prejuízo à ampla defesa, ensejador de nulidade absoluta do 

processo, vez que o acusado não pôde produzir provas de qualquer tipo para 

desconstituir a imputação de racismo, salientando que o fato de a defesa ter se 

manifestado sobre o delito por ocasião das derradeiras alegações não elide a 

nulidade apontada, "afinal, quando das alegações finais, o processo já sofria de 

nulidade absoluta" (fls. 481).

Sustenta também ofensa aos arts. 499 do CPP, reproduzido no art. 10 

da Lei n. 8.038/90, visto que a decisão colegiada, ao entender que a ausência de 

intimação da defesa para requerer diligências constituía nulidade relativa, 

convalidada pela não argüição no momento oportuno, qual seja, em sede de 

alegações finais, condicionou o seu reconhecimento à exigência não prevista em lei, 

salientando, ademais, que o prejuízo sofrido pelo réu em virtude de tal supressão se 

mostrava incontroverso, ante a impossibilidade de, mais uma vez, produzir provas 

para afastar a acusação de racismo, dada a ineficiência da defesa que atuava em 

seu favor naquela oportunidade, que deixou fluir in albis  o prazo para se manifestar 

acerca da mutatio libelli .

Aventa também a ocorrência de divergência jurisprudencial, citando, 

para tanto, um julgado do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais em que se 

decidiu que a ausência da fase de diligências constitui nulidade insanável, e um 

aresto do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

No mérito, sustenta a não configuração do crime de racismo, descrito 

no art. 20, § 2º, da Lei n. 7.716/89, asseverando que as expressões lançadas pelo 

acusado e transcritas na denúncia "foram pinçadas de programas de televisão, em 

que o recorrente na qualidade de comunicador, tece comentários sobre a avalanche 
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de invasões de terras desencadeadas pelos índios nas regiões de Chapecó - SC e 

Iraí e Nonoai - RS" (fls. 494), tratando-se de "relato e comentários sobre fatos 

concretos, comprovados pelas imagens mostradas nos programas, conforme se 

verifica das fitas anexadas, que refletem o posicionamento do comunicador, em 

favor dos colonos e na defesa do patrimônio público ameaçado pelas invasões", 

ressaltando que "a crítica, ainda que exacerbada, recaiu sobre os índios porque 

estes eram os autores da invasão, os protagonistas do desassossego social 

instaurado na região, aos olhos complacentes das autoridades responsáveis" e que 

"diante da gravidade do problema e da inércia das autoridades, o recorrente adotou 

posição firme ao lado dos colonos, tecendo comentários com empolgação e, até, 

com certa agressividade contra os invasores.  Mas jamais manifestou preconcebida 

intolerância em relação à etnia indígena" (fls. 495).

Busca demonstrar que "os conceitos emitidos pelo recorrente no curso 

dos comentários sobre as invasões de terras, perpetradas pelos índios, à margem 

da lei, não são arbitrários ou destituídos de razão que os fundamentem, nem 

encerram intolerância preconcebida em relação à raça indígena.  Ao contrário, são 

frutos de fatos concretos, dos quais não se pode discordar, porque são eles que 

fundamentam os conceitos apresentados", daí "não configurar a conduta descrita, o 

crime capitulado no art. 20, § 2º, da Lei n. 7.716/89" (fls. 496).

Requer, assim, o acolhimento do especial para que seja declarado 

nulo o processo, pelos vícios apontados, ou, em alternativa, seja reformada a 

decisão impugnada, absolvendo-se o recorrente.

Contra-arrazoado, o especial findou admitido, tendo os autos 

ascendido a este Tribunal Superior, onde o Ministério Público Federal manifestou-se 

pela inexistência de violação aos dispositivos legais invocados e pela não 

configuração do dissídio jurisprudencial aventado.

Em pauta para julgamento, o Relator originário, Excelentíssimo Senhor 

Ministro Felix Fischer, votou pelo conhecimento parcial do recurso especial e, nessa 

parte, negou-lhe provimento, sendo acompanhado pela Excelentíssima Senhora 

Ministra Laurita Vaz.

Em razão de pedido de vista antecipada, os autos vieram-me 
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conclusos.

Sobreveio petição do recorrente postulando a juntada de acórdão 

proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região nos autos da ação de 

indenização por danos morais que teve por objeto os fatos apurados neste 

processo-crime, cuja conclusão entendem reforçar a tese absolutória levantada no 

presente recurso especial (fls. 657/665, 667/675 e 677/685).

É o relatório.

Inicialmente, no tocante à negativa de vigência aos arts. 384, parágrafo 

único, do CPP e ao art. 45, parágrafo único, da Lei n. 5.250/67, acompanha-se o 

voto do eminente Relator, pois, como apropriadamente colocado:  a) o aditamento 

realizado pelo Ministério Público não trouxe nenhum fato novo, limitando-se a dar 

capitulação jurídica diversa aos acontecimentos em tese criminosos noticiados na 

denúncia e imputados ao acusado;  b) o Juízo processante, diligentemente, 

reconsiderou o despacho anteriormente proferido, em que entendeu tratar-se de 

mera emendatio libelli  (fls. 63) e, considerando a possibilidade de apenação mais 

grave - mutatio libelli  -, nos termos do parágrafo único do art. 384 do CPP, abriu 

vista à defesa para, querendo, manifestar-se sobre a nova imputação (fls. 87), tendo 

esta, contudo, deixado fluir em branco o prazo que lhe foi ofertado, como se vê da 

Certidão de fls. 88;  c) o novo crime capitulado na exordial acusatória não era 

daqueles previstos na Lei de Imprensa, pelo que não poderia mesmo ter sido 

aplicado o contido no parágrafo único do art. 45 da Lei n. 5.250/67.

De se considerar, por fim, que por ocasião das alegações finais o 

causídico constituído rebateu a imputação de cometimento de crime de racismo, 

requerendo a absolvição do ora recorrente (fls. 94/96).

Assim, não há o que se falar em cerceamento de defesa que 

ensejasse a nulidade do processo, por ofensa aos citados dispositivos legais, vez 

que foram obedecidas as normas aplicáveis à hipótese, tendo o defensor do 

acusado, constituído (Procuração a fls. 17), sido devidamente intimado para tanto, 

tendo, entretanto, deixado correr, sem nada argüir, o prazo que lhe foi conferido 

para os fins do parágrafo único do art. 384 do CPP.

Acompanha-se igualmente o voto do Excelentíssimo Senhor Ministro 
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Relator no que pertine à sustentada negativa de vigência ao contido no art. 499 do 

CPP ou do art. 10 da Lei n. 8.038/90, que se aplica nas ações penais originárias, já 

que a jurisprudência deste Superior Tribunal, na esteira das decisões da Suprema 

Corte, firmou o entendimento de que a ausência de intimação para os fins do art. 

499 do CPP constitui nulidade relativa, e não absoluta, devendo ser levantada em 

sede de alegações finais, sob pena de preclusão, oportunidade em que deverá ser 

demonstrado o efetivo prejuízo sofrido pela parte com a sua supressão.

A propósito, de nosso Tribunal pode-se citar o seguinte precedente:

"[...]
"2. A ausência de intimação pessoal para o requerimento de 
diligências, previsto no artigo 499 do Código de Processo Penal, 
constitui-se em nulidade relativa, que reclama para sua declaração a 
comprovação do efetivo prejuízo resultante à defesa.
"[...]" (HC n. 33298/RS, rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, j. em 
19-4-2005).

Do Supremo Tribunal Federal, colaciona-se, no mesmo sentido:

"HABEAS CORPUS. ALEGADA NULIDADE POR SUPRESSÃO DA 
FASE DE DILIGÊNCIAS (ART. 499 DO CÓDIGO DE PROCESSO 
PENAL). NÃO ALEGAÇÃO DA MATÉRIA EM ALEGAÇÕES FINAIS. 
PRECLUSÃO.
"Sendo relativa a nulidade decorrente da supressão da fase de 
diligências (art. 499, CPP), a não argüição da matéria em sede de 
alegações finais tornou-a preclusa. Precedentes. Habeas corpus 
conhecido em parte, e, nessa parte, indeferido" (HC n. 83098/PB, rel. 
Min. ELLEN GRACIE, j. em 18-11-2003).

E, no caso, como inclusive admite o próprio recorrente, no momento 

processual oportuno - por ocasião do oferecimento das derradeiras alegações -, 

nada foi levantado acerca da ausência de intimação da defesa para os fins do art. 

499 do CPP ou do art. 10 da Lei n. 8.038/90, que se aplica nas ações penais 

originárias, nem se indicou qualquer prejuízo ocorrido em razão da aludida 

supressão que justificasse o acolhimento da aventada mácula procedimental.

Desta forma, não merece provimento o apelo especial também nesse 

ponto.

No que pertine ao sustentado dissídio jurisprudencial, verifica-se que, 

não obstante tenha o recorrente obedecido ao que prescreve o art. 255, e seus 

parágrafos, do Regimento Interno do STJ, não conseguiu demonstrar a divergência 
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interpretativa em relação à aplicabilidade da regra do art. 499 do CPP, na medida 

em que os arestos indicados na petição recursal constituem precedentes isolados 

no âmbito desta Corte Superior, não sendo capazes de configurar o dissenso 

alegado.

Com efeito, e como já consignado, o aresto impugnado encontra 

amparo na jurisprudência desta Corte, que é pacífica no sentido de que a falta de 

intimação da defesa para requerer diligências é causa de nulidade relativa do 

processo, que só deve ser declarada quando comprovada a existência de efetivo 

prejuízo e desde que alegada oportunamente, sob pena de preclusão.

Quanto ao mérito, ousa-se discordar do eminente Relator, quando 

aponta a impossibilidade de conhecimento do especial por força do enunciado na 

Súmula n. 284 do STF, que dita o seguinte:  "É inadmissível recurso quando a 

deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da 

controvérsia".

Ora, apesar de o recorrente realmente não ter dito expressamente que 

houve ofensa ou negativa de vigência em relação à exegese do art. 20, § 2º, da Lei 

n. 7.716/89, ou mesmo dissídio jurisprudencial quanto ao artigo de lei em tela, 

busca, com o especial, a absolvição, argumentando, para tanto, que o crime em 

questão não se configurou, por falta de uma das elementares do tipo, qual seja, o 

dolo.

Desta forma, entende-se que a petição recursal, tal qual foi redigida, 

permite sim a exata compreensão da controvérsia trazida à exame, na medida em 

que aponta a não tipificação do delito em que o recorrente foi condenado, 

podendo-se concluir que, embora indiretamente, levantou a ofensa ao art. 20, § 2º, 

da Lei n. 7.716/89 - expressamente mencionado -, devendo o especial, portanto, ser 

conhecido pelo órgão colegiado, até porque não pode esta Corte Superior, cunhada 

com a especial designação de "Tribunal da Cidadania", restringir, ante a 

considerada atecnicidade do reclamo, a admissibilidade de inconformismo em que 

se invoca matéria da mais alta relevância - absolvição de delito imprescritível - 

especialmente quando se infere a plausibilidade jurídica do pleiteado, como ocorre 

no caso em comento.
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Vencida essa questão preliminar, passa-se ao exame da sustentada 

ofensa ao art. 20, § 2º, da Lei de Racismo, ante a não tipificação do crime em 

questão, alegação que, diga-se, não demanda a incursão na matéria 

fático-probatória colacionada aos autos, afastando-se, portanto, a incidência do 

enunciado na Súmula n. 7 deste STJ, exigindo tão-somente examinar se a conduta 

denunciada enquadra-se no tipo penal em comento.

E, para tanto, necessário transcrever os fatos narrados pelo órgão 

ministerial no aditamento à denúncia ofertado contra o recorrente, dando-o como 

infrator do art. 20, § 2º, da Lei de Racismo, c/c art. 71, do Código Penal:

"Conforme depreende-se dos autos, o réu João 
Rodrigues proferiu, dolosamente mensagens racistas e 
discriminatórias, praticando, assim, não só os crimes de 
abuso no exercício da liberdade de manifestação do 
pensamento e informação, arts. 19, 20, 21, 22 da Lei 
5.250/67, como também crimes de discriminação e 
preconceito de raça e etnia.
"Ressalta-se que o presente aditamento tem por objetivo 
apenas corrigir a capitulação dos delitos, uma vez que os 
fatos foram devidamente narrados na peça inicial, em que 
consta a transcrição das expressões utilizadas pelo réu 
num programa televisivo que constituem a prática e 
incitação à discriminação e preconceito, tais como:
"[...] A indiada meio que dificulta o processo lá, né, 
trabalhar muito pouco, não são chegado ao serviço [...] e 
a indiada tomou conta [...] eu vou descer de avião dentro 
do aeroporto de Iraí, e a que se bote, eu vou levar o meu 
pau, um relho e nós vamos se atracar no laço [...]
"[...] se num período de 20 dias os índios não 
desocuparem a área, evidentemente que será solicitada a 
força policial para que os mesmos saiam de lá na marra.  
Eu, particularmente, torço para que eles não saiam por 
enquanto, aí vem a polícia e baixe o cangui, mas 
desça-lhe o porrete [...], então, eu, por mim, tem que 
baixar o cangui logo, dá um prazo de 20 e nos 15 vai lá e 
tira todo mundo de lá, entendeu/ [...].
"[...]" (fls. 57 e 58).

A denúncia, por seu turno, está assim redigida:

"No período de janeiro a maio de 1999, ambos inclusive, 
na sede da retransmissora da SBT desta cidade, o 
denunciado, apresentando o programa denominado SBT 
Verdade, veiculado por volta do meio dia naquela 
emissora de televisão, caluniou, difamou e injuriou os 
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índios e as comunidades indígenas desta região (Seara, 
Nonoai e Iraí), mediante a veiculação das seguintes 
palavras:

"(...) Dia 27 de janeiro de 1999.

'(...) os índios tomaram conta do aeroporto , o 
aeroporto faz parte da área indígena, os aviões não 
podem pousar, porque quando pousam a flecha come , 
ninguém é louco (...) A indiada  meio que dificulta o 
processo  lá, né, trabalhar muito pouco, não são 
chegado ao serviço  (...) e a indiada  tomou conta (...) eu 
vou descer de avião dentro do aeroporto de Iraí, e a 
indiada  que se bote, eu vou levar o meu pau, um relho 
e nós vamos se atracar no laço  (...)' (fl. 16 - grifou-se).

"Dia 29 de abril de 1999.

'(...) a indiada  acham que são os donos (...) A proposta 
deles, olha a cara de trabalhador desse (...) é uma 
vontade desgraçada (...) eles fizeram a proposta, 
disseram para o dono da fazenda, pra ficar bom para os 
dois lados, nós vamos ficar com a metade do gado e o 
que tiver em cima é nosso, tá, e se contente, senão se 
contentar nós ficamos com tudo. Veja bem a situação 
(...). Veja bem a proposta dos loucos , né. Resumindo, 
esses caras estão malucos , eles querem tomar conta, 
já invadiram a propriedade  (...) querem no futuro já dá o 
bote em cima do silo da Ceval  que tem lá, depois eles 
vão dá o bote lá no CTG (...) laçada e flecha (...).
(...) a reserva do toldo pinhal, se não me falha a memória, 
em Seara, despejam 50 famílias de agricultores, com 
casa, com vaca, com boi, com tudo, são despejados, os 
índios assumem, vira um capão desgraçado no ato, 
não cultivam, e os agricultores, na sua grande maioria, 
morando embaixo de lona.
Agora, no Rio Grande do Sul, invadiram o aeroporto em 
Iraí, tem cabimento isso, moram em cima do asfalto, não 
plantam uma batata porque no asfalto não nasce, do lado 
não dá pra plantar porque é mato, e não pode ser 
derrubado, mas os índios estão lá, o aeroporto que 
poderia ser utilizado por aeronaves não pousa nem 
mosquito em cima, se pousar eles matam (...).
(...) daqui a pouco vão ser donos da cidade, se bobear 
vão invadir a sua casa, vão te arrancar de dentro  (...), 
então a indiada  vai continuar essa sangria desatada (...)' 
(fls. 16-7 - grifou-se).

"Dia 4 de maio de 1999.
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'(...) é a indiada  (...) eles tomaram conta daquele pedaço 
(...) os índios estavam impedindo que o proprietário 
da área colhesse a sua lavoura de soja  (...) os índios  
que estão aí, que invadiram essa área, acabaram 
impedindo o proprietário de fazer a colheita da sua 
lavoura (...) outro agrupamento dos invasores, dos índios 
que invadiram (...) temos índios que estavam colhendo 
(...) pegando ainda parte do feijão que havia sido 
colhido  (...) olha de vadio  (...) ali é tudo índio que 
invadiram a fazenda  (...) eles invadiram uma fazenda 
plantada, no entanto olha aí a dos índios (...) o que vocês 
estão vendo plantado aí? Nada (...) o mato tomou conta, 
porque é uma cambada de vadio (...) é muito fácil você 
tomar uma propriedade de alguém que trabalhou, que 
conquistou através do suor de seu trabalho e dar para 
uma cambada  que não plantou (...) o índio tem terra, 
mas não planta, é mais fácil roubar, tomar de alguém 
que plantou e se dizer dono, depois que colhe 
abandona toda a fazenda e vão invadir outra  (...).' (fls. 
9-11 - grifou-se).

"Dia 7 de maio de 1999.

'Tô recebendo as últimas informações, índios invadiram 
fazendas  em Nonoai, começaram a matar o gado , tão 
matando gado  lá, tão carneando cabeça de rei, tão 
matando, mataram uma vaca a paulada  ontem à tarde. 
Amanhã nós vamos trazer imagens onde os índios 
estavam roubando, roubando soja  (...) Nós vamos 
trazer imagens da indiada roubando  (...) senão aquela 
tropa de safados iam roubar  a soja do homem lá (...)' 
(fls. 17-8 - grifou-se).

"No dia 6 de maio de 1999, na sede da transmissora do 
SBT desta cidade, o denunciado, também apresentando 
o programa denominado 'SBT Verdade', veiculado por 
volta do meio dia naquela retransmissora, 'incitou' a 
prática da infração penal de 'abuso de autoridade' (...), 
incentivando que fosse atentado, por parte da polícia, 
contra a incolumidade física dos índios desta região 
(Seara, Nonoai e Iraí), mediante a veiculação das 
seguintes palavras:

'(...) se num período de 20 dias os índios não 
desocuparem a área, evidentemente que será solicitado a 
força policial para que os mesmos saiam de lá na marra. 
Eu, particularmente, torço para que eles não saiam por 
enquanto, aí vem a polícia e baixe o cangüi, mas 
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desça-lhe o porrete  (...) então, eu, por mim, tem que 
baixar o cangüi logo , dá um prazo de 20 e nos 15 vai lá 
e tira todo mundo de lá, entendeu (...)' (grifou-se).

"(...)" (fls. 3 a 5).

Segundo descreve a inicial acusatória, o recorrente teria, em cinco 

oportunidades, entre janeiro e maio de 1999, praticado e incitado a discriminação ou 

preconceito de raça e etnia, através de meio de comunicação social - ao vivo em 

programa televisivo do qual era apresentador - circunstância que qualificaria o 

delito, nos termos do § 2º do art. 20 da Lei n. 7.716/89.

O crime em questão possui três núcleos ou ações típicas:  praticar, 

induzir ou incitar.

A prática, segundo a doutrina, "ocorre quando o agente perfaz a figura 

criminosa"  (SILVA, José Geraldo e outros, Leis Especiais Anotadas, 9ª ed., 

Millenium: SP, 2007, p. 303).

"Como bem asseverado por Fábio Medina Osório e Jairo Gilberto 

Schafer: 'Praticar é o mais amplo dos verbos, porque reflete qualquer conduta 

discriminatória expressa. A ação de praticar possui forma livre, que abrange 

qualquer ato desde que idôneo a produzir a discriminação prevista no tipo 

incriminador.'  (Dos crimes de discriminação e preconceito: anotações à Lei 8081, de 

21.9.1990 . RT 714/329)" (SANTOS, Christiano Jorge, Racismo e injúria - Os limites 

que diferenciam as duas tipificações , artigo retirado do site 

www.consultorjurídico.com.br, datado de 27-3-2004, notas de rodapé n. 5), ou seja, 

o sujeito age discriminando determinada raça, cor, etnia, religião ou procedência 

nacional, de forma preconceituosa.

Incitar ou induzir, por sua vez, como já deliberado por este Superior 

Tribunal, consiste em "instigar, provocar ou estimular e o elemento subjetivo 

consubstancia-se em ter o agente vontade consciente e dirigida a estimular a 

discriminação e o preconceito.  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.  

Há necessidade, portanto, do dolo (seja direto ou eventual)"  (REsp n. 157.805, rel. 

Min. Jorge Scartezzini, Quinta Turma, j. em 17-8-99).
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Certo que a Constituição Federal vigente, em seu art. 3º, IV, elegeu 

como um de seus objetivos fundamentais a promoção do "bem de todos, sem 

preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 

discriminação", bem como estabeleceu, em seu art. 4º, incisos II e VIII, dentre os 

princípios do Estado Federativo que regem as suas relações internacionais, a 

prevalência dos direitos humanos e o repúdio ao terrorismo e ao racismo, de forma 

a garantir a todos o direito à igualdade, estabelecido em seu art. 5º, daí decorrendo 

a legitimação para criminalização do racismo, que foi considerado pela Carta Magna 

"crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei".

E, "como conseqüência, aos 5 de janeiro de 1989, ou seja, apenas três 

meses depois, foi promulgada a denominada 'Lei Caó' (Lei n. 7716/89), que 

formalmente erigiu à categoria de crime os 'atos resultantes de preconceitos de raça 

ou de cor' (2).

"Em seu texto original, reproduziu boa parte do diploma legislativo 

anterior, a chamada 'Lei Afonso Arinos' (Lei 1390/51), prevendo várias condutas 

típicas assemelhadas, incidindo na mesma sistemática casuística já criticada com 

razão pelos movimentos de grupos discriminados e pela doutrina especializada (3).

"Alguns aperfeiçoamentos legislativos foram sendo verificados desde 

então, através das Leis ns. 8081/90, 8882/94 e 9459/97, esta última a mais 

relevante das três, principalmente por incluir a norma penal incriminadora até hoje 

prevista no artigo 20, 'caput', qual seja, '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' " (SANTOS, Christiano Jorge, Racismo e injúria 

- Os limites que diferenciam as duas tipificações , já citado).

E, na esteira da intenção protecionista da Constituição de 1988, o que 

a lei penal busca reprimir é a defesa e difusão de idéias preconceituosas e 

segregacionistas que afrontem a dignidade daqueles pertencentes a toda uma raça, 

cor, etnia, religião ou procedência nacional.

Mas, para que o Direito Penal atue eficazmente na coibição às mais 

diversas formas de discriminação e preconceito, importante que os operadores do 

Direito não se deixem influenciar apenas pelo discurso politicamente correto que a 
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questão da discriminação racial hoje envolve, tampouco pelo nem sempre legítimo 

clamor social por igualdade.  Mostra-se de suma importância que, na busca pela 

efetividade do direito legalmente protegido, o julgador trate do tema do preconceito 

racial despido de qualquer pré-concepção ou de estigmas há muito arraigados em 

nossa sociedade, marcada por sua diversidade étnica e pluralidade social, de forma 

a não banalizar a violação de fundamento tão caro à humanidade e elencado por 

nossos constituintes como um dos pilares da República Federativa do Brasil: o da 

dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/88).

Feito esse registro, para a aplicação justa e equânime do tipo penal 

previsto no art. 20 da Lei n. 7.716/89, tem-se portanto como imprescindível verificar 

a presença do dolo específico na conduta do agente, que consiste na vontade livre e 

consciente de praticar, induzir ou incitar o preconceito ou discriminação racial, sem 

olvidar ainda a existência do chamado elemento subjetivo especial, que exige seja 

perscrutado o motivo da eventual conduta discriminatória ou preconceituosa.

Nesse sentido, da doutrina, tem-se:

"Os crimes raciais são exclusivamente dolosos, não tendo 
sido prevista, em nenhuma hipótese, a modalidade 
culposa (princípio da excepcionalidade, como expresso 
no art. 18, parágrafo único, do CP).  Assentou-se, pois, 
que o preconceito e a discriminação raciais não derivam 
de comportamento negligente, antes, da consciência e 
vontade deliberadas.  Destarte, pratica dolosamente um 
crime racial aquele que, representando intelectualmente 
os elementos objetivos dos tipos legais de crime previsto 
na Lei n. 7.716/89, age livre e conscientemente no 
sentido de realizá-los.
"[...].
"À guisa de verificação do dolo, antes deve haver, 
portanto, a certeza quanto aos elementos objetivos da 
conduta real ou potencialmente discriminatória.  Somente 
então, há de se proceder ao juízo de tipicidade subjetiva, 
indagando, em primeiro lugar, se o agente sabia e queria 
praticar ou coadunar-se com a discriminação racial.  Ou 
seja, se o agente teve a consciência e a vontade de 
discriminar (ou incitar ou induzir a discriminação) 
determinada pessoa (ou coletividade), por eleição dos 
critérios da raça, cor ou etnia.  Como visto no tópico 
2.4.1, retro, não se pede mais do que uma representação 
profana destes critérios, por meio da qual o agente sabe 
que o seu comportamento - baseado que está nas 
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noções vulgares de raça, cor ou etnia - restringe, limita, 
exclui, dificulta, separa, cria preferências, priva alguém de 
direitos, ou concorre perigosamente para essa privação.
"Finalmente, deve-se registrar que a necessidade de 
comprovação do motivo de preconceito racial como 
elemento subjetivo especial dos crimes em apreço não 
afasta tecnicamente a figura do dolo eventual.  
Admitem-na, em tese, os crimes raciais.  [...].
"Elemento subjetivo especial.
"O dolo não esgota o juízo de tipicidade subjetiva dos 
crimes raciais, sem embargo.  Há necessidade, ainda, de 
perscrutar o motivo da conduta discriminatória.  Em 
outras palavras, se o agente foi movido por preconceito.  
Este, como estado intelectual, pode ser identificado, de 
maneira geral, como um conjunto de idéias que defendem 
a superioridade inata de determinado grupo sobre 
outro(s) - idéias às quais se filia o agente, discreta ou 
ostensivamente.  Como estado de ânimo, porém, é que o 
preconceito racial começa a modelar o injusto penal, 
desencadeando a ação discriminatória in concreto.
"O preconceito responde, assim, pela última condição 
anímica do agente antes da prática discriminatória.  E é 
justamente essa predisposição para agir que confere 
pleno significado à conduta material, circunscrevendo o 
desvalor jurídico-penal de ação.  Deduz-se, pois, no 
exame do fato histórico, que a discriminação dificilmente 
teria ocorrido se inexistisse o preconceito, que lhe serviu 
de móvel, de inspiração, de estímulo, de impulso.  
Destarte, o preconceito é o estado de ânimo 
imediatamente anterior ao comportamento discriminatório, 
traduzindo-se na motivação que o agente trazia 
intimamente consigo (ou seja, o antecedente psicológico 
da ação), contribuindo, pois, para explicar, do ponto de 
vista causal, o acontecer futuro da discriminação" 
(SILVEIRA, Fabiano Augusto Martins.  Da criminalização 
do racismo:  aspectos jurídicos e sociocriminológicos. 
Belo Horizonte: Del Rey. 2007, p. 148 a 151).

Na hipótese dos autos, não se vislumbra tenha o recorrente agido com 

dolo, direto ou eventual, de praticar ou incitar o preconceito étnico, pois, da simples 

leitura das condutas narradas na denúncia e aditamento, sem qualquer incursão na 

matéria probatória colacionada, vê-se que, na qualidade de apresentador (âncora) 

de programa de televisão, teceu, ao vivo, comentários pessoais, embora realmente 

inflamados - dos quais se retratou logo no início da ação penal, diga-se - sobre fatos 

que estavam ocorrendo nas cidades que citou - Seara/SC, Iraí/SC e Nonoai/RS -, 
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relacionados a conflitos entre indivíduos pertencentes a determinados grupos 

indígenas e proprietários de terras da região, e não ao povo indígena em sua 

coletividade, como entendeu o Tribunal Regional Federal recorrido.

No caso, o dolo, consistente na intenção de menosprezar ou 

discriminar a raça indígena como um todo, não se mostra configurado, na medida 

em que o conteúdo das manifestações do recorrente, transcritas na denúncia e 

aditamento, revelam em verdade simples exteriorização da sua opinião acerca da, 

no seu entender, séria situação que estava ocorrendo em razão de disputa de terras 

entre indígenas pertencentes a comunidades específicas, bem relatadas no acórdão 

impugnado - "notadamente as Reservas de Toldo Chimbangue, Toldo Pinhal, 

Xapecó e Condá" (fls. 433) - e colonos daquelas regiões, tentando, ainda, como se 

percebe da narrativa ministerial, chamar a atenção das autoridades locais para o 

problema, ou seja apenas expôs seu ponto de vista sobre os conflitos agrários 

noticiados, opinião que está amparada pela liberdade de manifestação, assegurada 

no art. 5º, IV, da Constituição Federal.

Nesse contexto, resta evidenciado que o recorrente se limitou a 

descrever comportamentos, que considerava graves, de índios de determinadas 

comunidades, vinculados a invasões de terras nas localidades citadas, e não a 

discriminar, induzir ou mesmo incitar o preconceito ao povo indígena na sua 

integralidade, circunstância que afasta o cunho discriminatório necessário à 

configuração do crime previsto no art. 20 da Lei n. 7.716/89.

Aliás, quando do julgamento da apelação interposta da sentença que, 

pelos mesmos fatos aqui noticiados, em sede de ação civil pública, condenou o 

recorrente ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais 

contra a comunidade indígena de região do oeste de Santa Catarina, o Tribunal 

Regional Federal da 4ª Região, por sua 4ª Turma, deliberando acerca do 

inconformismo do órgão ministerial, que pretendia a elevação do quantum  

indenizatório fixado, assim assentou:

"Pondero, outrossim, verificado o caso concreto, que 
efetivamente ocorreram invasões e ocupações de 
espaços públicos e privados pela comunidade 
indígena após a realização de demarcações e 
medições para posterior delimitação da terra 
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indígena .  O clima era de tensão entre a comunidade 
indígena e agricultores, havendo pouca adesão da 
comunidade indígena às tentativas de negociação 
pelas autoridades constituídas, neste clima bastante 
delicado, e com os ânimos exaltados de ambos os 
lados, sobreveio o programa televisivo questionado 
nos autos .  Noticiou os autos a intervenção federal na 
reserva indígena em face dos atos do Cacique Valdo, 
cuja administração não contribuía para a paz social.  
Houve a eleição de novo cacique.  Estão são alguns fatos 
coletados dos vários volumes que compõem o processo, 
que me convencem de que a comunidade indígena de 
alguma forma contribuiu para o surgimento de 
manifestações hostis a sua permanência na região .  
Estas considerações são feitas não para exculpar os 
responsáveis, mas para melhor dimensionar o ocorrido" 
(fls. 664 - o grifo é nosso).

Desse modo, e considerando que que a comunidade indígena em 

questão, ao menos "durante a liderança do Cacique Valdo, não se conduzia com 

razoável urbanidade", a Corte de origem houve por bem não agravar a condenação 

do recorrente, negando, portanto, provimento ao recurso ministerial, pois "se assim 

o fizesse, o Judiciário estaria sinalizando que atos belicosos, invasões e desrespeito 

às autoridades constituídas seriam toleráveis.  Não são e devem ser reprimidos e 

combatidos diante da legalidade" (Apelação Cível n. 2001.72.02.003660-6/SC - fls. 

664), argumentos com os quais concordamos totalmente.

Diante de todo o exposto, sou pelo conhecimento e improvimento do 

recurso especial quanto aos itens II e IV - negativa de vigência aos arts. 384 e 45, 

parágrafo único, do CPP e aos arts. 499 e 10 da Lei n. 8.038/90, e ocorrência de 

dissídio jurisprudencial - e pelo seu conhecimento também no tocante ao tópico V 

da petição recursal, dando-lhe nesse ponto provimento, para, acolhendo a ofensa 

ao art. 20, § 2º, da Lei n. 7.716/89, com fundamento no art. 384, III, do CPP, 

absolver o recorrente.

É o voto.
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Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão 
realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

"Prosseguindo no julgamento,  retornaram os autos ao Sr. Ministro Relator".

 Brasília, 20  de maio  de 2008

LAURO ROCHA REIS
Secretário
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SUTENTOU ORALMENTE NA SESSÃO DO DIA 19/02/2088: DR. RONEI DANIELLI (P/ 
RECTE)

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão 
realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

"Prosseguindo no julgamento, após o voto do Sr. Ministro Relator conhecendo 
parcialmente do recurso e, nessa parte, negando-lhe provimento, no que foi acompanhado pelo voto 
da Sra. Ministra Laurita Vaz, e o voto-vista do Sr. Ministro Jorge Mussi conhecendo do recurso e 
lhe dando provimento, pediu vista o Sr. Ministro Arnaldo Esteves Lima."

Aguarda o Sr. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho.

 Brasília, 26  de junho  de 2008

LAURO ROCHA REIS
Secretário
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RECURSO ESPECIAL Nº 911.183 - SC (2006/0276851-5)
  

VOTO-VENCIDO

A EXMA. SRA. MINISTRA LAURITA VAZ: 

Acompanho a divergência, denegando a ordem de habeas corpus.

MINISTRA LAURITA VAZ 
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RECURSO ESPECIAL Nº 911.183 - SC (2006/0276851-5)
  

RECONSIDERAÇÃO DE VOTO

A EXMA. SRA. MINISTRA LAURITA VAZ (RELATORA):

Sr. Presidente, compreendo as razões do Sr. Ministro Felix Fisher, mas como 

se trata de um caso bem peculiar em que a matéria está bem exposta no recurso, modifico o 

meu voto para também conhecer do recurso especial.

MINISTRA LAURITA VAZ 
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RECURSO ESPECIAL Nº 911.183 - SC (2006/0276851-5)
  

RETIFICAÇÃO DE VOTO

A EXMA. SRA. MINISTRA LAURITA VAZ:

Sr. Presidente, diante dos esclarecimentos, também peço vênia ao Sr. Ministro 

Felix Fisher e retifico meu voto proferido na assentada do dia 19/2/2008, que conhecia 

parcialmente do recurso especial e, nessa parte, negava-lhe provimento, para acompanhar o 

voto do Sr. Ministro Jorge Mussi, agora referendado pelo voto do Sr. Ministro Arnaldo 

Esteves de Lima, para conhecer do recurso especial e dar-lhe provimento. 

MINISTRA LAURITA VAZ 
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RECURSO ESPECIAL Nº 911.183 - SC (2006/0276851-5)
  
RELATOR : MINISTRO FELIX FISCHER
RECORRENTE : JOÃO RODRIGUES 
ADVOGADO : WALTER JOSE FAIAD DE MOURA 
RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

VOTO-VISTA

MINISTRO ARNALDO ESTEVES LIMA: 
Trata-se de recurso especial interposto por JOÃO RODRIGUES, com 

fundamento no art. 105, inciso III, alíneas a e c, da Constituição Federal, contra acórdão 
proferido, nos autos de ação penal originária, pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região 
(Ação Penal 2001.04.01.071752-7/SC).

Consta dos autos que o recorrente, JOÃO RODRIGUES, prefeito municipal de 
Pinhalzinho/SC, foi condenado à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto, 
sendo substituída a pena corporal por duas restritivas de direitos, por infração ao art. 20, § 2º, 
da Lei 7.716/89.

Sustenta o recorrente, em essência: a) violação ao parágrafo único do art. 45 da 
Lei 5.250/67 c.c art. 384, parágrafo único, do Código de Processo Penal; b) negativa de 
vigência do art. 499 do Diploma Processual Penal, com a redação introduzida pelo art. 10 da 
Lei 8.038/90; c) ocorrência de divergência jurisprudencial com julgados do Tribunal de 
Justiça de Minas Gerais e de São Paulo; e d) no mérito, a não-configuração do crime de 
discriminação racial, previsto no art. 20, § 2º, da Lei 7.716/89, sendo atípica a conduta por ele 
praticada.

Requer, desse modo, o provimento do recurso para que seja declarada a 
nulidade do processo, em face dos vícios apontados, ou, alternativamente, seja absolvido da 
prática de discriminação racial.

Em voto proferido pelo eminente Ministro FELIX FISCHER, relator, foi o 
recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, improvido, sendo acompanhado pela Min. 
LAURITA VAZ. Em seguida, o Min. JORGE MUSSI pediu vista antecipada. Ao proferir o 
seu voto-vista, o Min. JORGE MUSSI acompanhou o ministro relator no tocante à ausência 
de nulidades e de dissídio jurisprudencial, divergindo, entretanto, quanto ao mérito. Em seu 
voto-vista, entendeu sua excelência que a conduta praticada pelo recorrente não se amolda ao 
tipo penal descrito no art. 20, § 2º, da Lei 7.716/89, absolvendo-o, nos termos do art. 384, III, 
do CPP. Pedi vista dos autos para melhor examinar a matéria.

É o relatório.
Inicialmente, no tocante às alegadas nulidades, estou inteiramente de acordo 

com os votos já proferidos.
O Relator, eminente Min. FELIX FISCHER, não examinou a questão sob o 
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enfoque do art. 20 da Lei 7.716/89, porque no tópico "V" da petição (fls. 494/498), não fora 
apontado o dispositivo infraconstitucional que teria sido violado, incidindo a Súmula 
284/STJ. Diverso, no entanto, foi o entendimento do eminente Min. JORGE MUSSI.

Peço vênia ao eminente Relator para reconhecer que o recorrente suscitou 
violação ao art. 20, § 2º, da Lei 7.716/89, resultante do acórdão que o condenou, conforme 
resulta da argumentação desenvolvida às fls. 494 e seguintes, especificamente à fl. 496.

Conheço, no ponto, do recurso especial.
Superado tal óbice, a minha convicção se formou, com a máxima vênia, quanto 

à questão nodal, no mesmo sentido do voto do eminente Min. JORGE MUSSI, vale dizer, 
pela atipicidade da conduta. 

Ante o exposto, conheço do recurso especial para dar-lhe provimento.  
É o voto.
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Exmo. Sr. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. MARIA DO SOCORRO LEITE DE PAIVA

Secretário
Bel. LAURO ROCHA REIS

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : JOÃO RODRIGUES
ADVOGADO : WALTER JOSE FAIAD DE MOURA
RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

ASSUNTO: Penal - Leis Extravagantes - Crimes de Preconceito de Raça e de Cor (Lei 7.716/89 e 8.081/90)

SUSTENTAÇÃO ORAL

SUSTENTOU ORALMENTE NA SESSÃO DE 19/02/2008: DR. RONEI DANIELLI (P/ RECTE)

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão 
realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

"Prosseguindo no julgamento, a Turma, por unanimidade, conheceu do recurso e, por 
maioria, lhe deu provimento,  nos termos do voto do Sr. Ministro Jorge Mussi, que lavrará o 
acórdão."

Votaram com o Sr. Ministro Jorge Mussi os Srs. Ministros Laurita Vaz, Arnaldo Esteves 
Lima e Napoleão Nunes Maia Filho. 

Votou vencido o Sr. Ministro Felix Fischer, que negava provimento ao recurso.

 Brasília, 04  de dezembro  de 2008

LAURO ROCHA REIS
Secretário

Documento: 727775 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 08/06/2009 Página  3 8 de 38


