
Ano 7 (2021), nº 3, 797-846 

O MANDADO DE INJUNÇÃO NO 

ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO: 

ANÁLISE CRÍTICA DA EQUIPARAÇÃO DA 

HOMOFOBIA AO CRIME DE RACISMO PELO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

 

Gabriel Rodrigo de Sousa1 

 

Luiz Carlos Figueira de Melo2 

 
Resumo: O presente propõe uma investigação sobre o recente 

acórdão do Supremo Tribunal Federal exarado no Mandado de 

Injunção 4733, no qual o Tribunal ao considerar a mora incons-

titucional do Congresso Nacional, equiparou as condutas homo-

fóbicas e transfóbicas ao crime de racismo previsto na Lei 

7716/1989. Para tanto, foi analisado se a decisão desrespeitou o 

princípio da legalidade em matéria penal, o alcance dado pelo 

Tribunal aos mandamentos constitucionais de criminalização, o 

alcance, em termos de política criminal da decisão e os desafios 

ainda existentes para que a comunidade LGBT tenham os seus 

direitos respeitados. Esses aspectos foram abordados a partir da 

Ação Constitucional do Mandado de Injunção e o seu desenvol-

vimento histórico e social, em especial após o advento da Lei 

13.300/2016. O interesse pelo tema nasceu inicialmente pela es-

cassez de pesquisas e trabalhos acadêmicos relacionados a área 

do Direito Constitucional, com as características marcantes do 

writ positivado no artigo 5º, LXXI, da Constituição Federal e 

com a sua regulamentação pela lei 13.300/16, que alterou subs-

tancialmente o alcance que os tribunais superiores passaram a 
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dar esse importante instituto. Afere-se deste estudo que a crimi-

nalização das condutas homofóbicas e transfóbicas não é medida 

que, por si só, terá o condão de afastar da realidade social a vio-

lência e preconceito vivido todos os dias por essas pessoas. Con-

tudo, é importante instrumento de guarida dos seus Direitos, atu-

almente esquecidos pelo conservadorismo dos Poderes Legisla-

tivo e Executivo. Esses indivíduos passaram a ter no Direito Pe-

nal instrumento de freio contra o arbítrio e as arbitrariedades, 

representando apenas uma vitória diante das inúmeras tragédias 

que vivem cotidianamente. Quanto à metodologia, optou-se pelo 

método indutivo e histórico. Essa opção se justifica porque o 

método indutivo permite a análise do tema a partir de quadros 

específicos e o método histórico auxilia a responder questiona-

mentos levantados como compreender a realidade de determina-

dos fenômenos intrinsecamente relacionados a proteção da or-

dem jurídica brasileira.  

 

Palavras-Chave: Homofobia. Mandado de Injunção. Racismo. 

Supremo Tribunal Federal 

 

Abstract: This article proposes an investigation into the recent 

Federal Supreme Court ruling in Injunction Order 4733, in 

which the Court, when considering the unconstitutional default 

of the National Congress, equated homophobic and transphobic 

conduct to the crime of racism provided for in Law 7716/1989. 

To this end, it was analyzed whether the decision disrespected 

the principle of legality in criminal matters, the scope given by 

the Court to the constitutional mandates of criminalization, the 

scope, in terms of the criminal policy of the decision and the 

challenges that still exist for the LGBT community to have their 

rights respected. These aspects were addressed from the Consti-

tutional Action of the Injunction Order and its historical and so-

cial development, especially after the advent of Law 13.300 / 

2016. The interest in the theme was born initially by the scarcity 
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of research and academic works related to the area of Constitu-

tional Law, with the striking characteristics of the writ positified 

in article 5, LXXI, of the Federal Constitution and with its reg-

ulation by law 13.300 / 16, which substantially altered the reach 

that the higher courts have given to this important institute. It 

appears from this study that the criminalization of homophobic 

and transphobic behaviors is not a measure that, in itself, will 

have the power to remove the violence and prejudice experi-

enced by these people every day from social reality. However, it 

is an important instrument for guarding your rights, currently 

forgotten by the conservatism of the Legislative and Executive 

Powers. These individuals started to have in Criminal Law an 

instrument of restraint against arbitrariness and arbitrariness, 

representing only a victory in the face of the countless tragedies 

that they live daily. As for the methodology, the inductive and 

historical method was chosen. This option is justified because 

the inductive method allows the analysis of the theme from spe-

cific frames and the historical method helps to answer questions 

raised such as understanding the reality of certain phenomena 

intrinsically related to the protection of the Brazilian legal order. 

 

Keywords: Homophobia. Injunction Warrant. Racism. Federal 

Court of Justice.  

 

1-INTRODUÇÃO 

 

 temática posta em análise nesse trabalho “O Man-

dado de Injunção no ordenamento jurídico brasi-

leiro: análise crítica da equiparação da homofobia 

ao crime de racismo pelo Supremo Tribunal Fede-

ral” foi escolhida diante da recente e polêmica de-

cisão do Supremo Tribunal Federal (STF) no âmbito do Man-

dado de Injunção nº 4733, de relatoria do Ministro Edson Fachin 

e, subsidiariamente, dos argumentos trazidos pelos Ministros na 
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Ação de Direta de Inconstitucionalidade por Omissão nº 26,de 

relatoria do Ministro Celso de Mello. Além disso, o interesse 

pelo tema nasceu inicialmente pela escassez de pesquisas e tra-

balhos acadêmicos relacionados a área do Direito Constitucio-

nal, com as características marcantes do writ positivado no ar-

tigo 5º, LXXI, da Constituição Federal e com a sua regulamen-

tação pela lei 13.300/16, que alterou substancialmente o alcance 

que os tribunais superiores passaram a dar esse importante insti-

tuto.  

O caso paradigmático de análise nesse caso se deu em 

relação a equiparação ocorrida pelo plenário do STF que equi-

parou a conduta de homofobia ao crime de racismo. A Corte re-

conheceu a mora do Congresso Nacional para incriminar atos 

atentatórios a direitos fundamentais dos integrantes da comuni-

dade de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais 

(LGBT). O Plenário da Corte assentou que é inadmissível que 

se permaneça até os dias atuais a flagrante inconstitucionalidade 

por omissão do Congresso Nacional em regulamentar e crimina-

lizar essa abjeta conduta. Até aqui houve praticamente consenso 

da comunidade jurídica em realmente considerar que a omissão 

do Congresso Nacional não pode ser mais tolerada. 

Contudo, a polêmica da decisão se deu na solução provi-

sória encontrada pelos Ministros até que o Congresso altere a 

sua posição. Por oito votos contra três, o Tribunal assentou o 

entendimento de que as condutas homofóbicas, até edição de lei 

específica pelo Congresso Nacional, serão enquadradas pelo 

crime de racismo, tipificadas na lei 7716/1989. Aqui que está a 

problemática central dessa pesquisa: teria o STF usurpado a 

competência privativa da União para legislar sobre Direito Pe-

nal, isto é, ferido o princípio da legalidade estrita ou teria o Tri-

bunal Constitucional acertadamente, por meio dos mandamentos 

constitucionais de criminalização de condutas discriminatórias, 

dado concretude aos Direitos Fundamentais da comunidade 

LGBT? 



RJLB, Ano 7 (2021), nº 3________801_ 

 

 

Para tanto, será feita uma abordagem teórica desde a 

compilação e revisão de diversos materiais bibliográficos, de au-

tores de diversas áreas do conhecimento jurídico, em especial do 

Direito Constitucional. Diante desse quadro, é mister que a pre-

sente pesquisa adote a transdisciplinaridade como norte, pois 

não é possível construir a temática aqui presente sem o auxílio 

de outras áreas do conhecimento, especialmente a História, para 

conhecer o desenvolvimento do instituto do mandado de injun-

ção no ordenamento jurídico brasileiro. 

É fundamental, portanto, a consulta a autores cujos escri-

tos para o desenvolvimento deste estudo foram importantes des-

tacando-se os seguintes: Eric Baracho Dore Fernandes, Hely Lo-

pes Meirelles, Arnold Wald, Gilmar Ferreira Mendes, Gui-

lherme de Siqueira Castro, Olavo Augusto Vianna Alves Fer-

reira, Diomar Ackel Filho, José Cretella Júnior, Luís Roberto 

Barroso, Ingo Wolfgang Sarlet, Daniel Sarmento, José Afonso 

da Silva, Irineu Strenger, Volney Zamenhof de Oliveira Silva, 

Marcelo Figueiredo, Sérgio Reginaldo Bacha, Francisco Anto-

nio de Oliveira, Regina Quaresma e Joaquim José Gomes Cano-

tilho. 

Além disso, o critério de uma análise crítica da realidade 

jurídica-histórica do momento analisado, visando que o Direito 

influencie de forma positiva a realidade será adotado. A critici-

dade no direito, pode ser assim definida: 
(...) um processo de intervenção sobre o saber acumulado, que 

proporciona a informação necessária para desenvolver um co-

nhecimento analítico capaz de superar as barreiras do nível al-

cançado pelas ciências sociais(...) O discurso crítico não pode 

ser nenhuma pretensão de completude, nem pode pretender fa-

lar alternativamente em nome de nenhuma unidade ou harmo-

nia, já que está em processo permanente de elaboração(...) rea-
liza análises fragmentadas e transformáveis, próprias de um 

processo de produção de um novo conhecimento científico.3  

 
3 WARAT, Luís Alberto. O sentido comum teórico dos juristas. In: FARIA, José Edu-
ardo (Org.). A crise do Direito numa sociedade em mudança. Brasília: Ed. Universi-
dade Brasília,1988, p.35 
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Quanto à metodologia, optou-se pelo método indutivo e 

histórico. Essa opção se justifica porque o método indutivo  per-

mite a análise do tema a partir de quadros específicos, como a 

dificuldade brasileira em se construir uma identidade constituci-

onal forte, em que o Estado Democrático de Direito seja de fato 

pensado como premissa básica de organização social, na con-

temporaneidade, para depois partir  para a situação mais global, 

que no caso é a realidade brasileira como um todo, com o intuito 

de compreender o estado de coisas que o constitucionalismo bra-

sileiro apresenta em relação a criminalização da LGBTfobia no 

Brasil. Aqui, portanto, inicialmente será feita uma análise das 

individualidades, comparando e descrevendo as relações entre 

elas, permitindo que se compreenda em um quadro maior, quais 

os desafios para o Brasil para a construção da sua efetividade 

constitucional e, portanto, da sua democracia.  

 Já o método histórico auxilia a responder alguns questi-

onamentos levantados, tais como: compreender a realidade de 

determinados fenômenos intrinsecamente relacionados a prote-

ção da ordem jurídica brasileira, consubstanciado no acesso à 

Democracia, respeito ao outro constitucional e as garantias e di-

reitos fundamentais construídas pelo povo brasileiro em sua His-

tória.  

Logo, a pesquisa será dividida em três capítulos, além da 

introdução e conclusão. No primeiro capítulo será explorado a 

história do desenvolvimento do mandado de injunção no orde-

namento jurídico brasileiro, apresentando, além disso, o prece-

dente conhecido como caso Ellwanger que determinou que o ra-

cismo é uma construção social. 

No segundo capítulo, será abordado a decisão do STF 

que igualou as ações homofóbicas aos crimes de racismo. Para 

explorar corretamente os argumentos trazidos à baila pelos Mi-

nistros, analisaremos o voto favorável e majoritário do Ministro 

Celso de Mello e o voto desfavorável e minoritário do Ministro 

Ricardo Lewandoski. Por fim, no terceiro e último capítulo será 
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analisado, com base na Lei 13300/2016, se o plenário do Su-

premo feriu ou não o princípio da legalidade ao analisar o Man-

dado de Injunção 4733. 

 

2- CONCEITO DE RACISMO E A SUA TIPIFICAÇÃO NA 

LEI N. 7.716/1989 

 

Após a vigência de 21 anos de Ditatura Militar, o Brasil 

viveu em 1985 o seu processo de redemocratização. Fato notório 

da história recente brasileira, foi a instalação em 1987 da As-

sembleia Nacional Constituinte, que quase dois anos depois con-

cluiu os seus trabalhos e promulgou a Constituição cidadã. O 

legislador constituinte, diante da necessidade de proteção de no-

vos bens jurídicos, positivou no texto magno o seu mandado de 

criminalização mais importante e fruto de uma luta incessante 

do movimento negro para a sua concretização, que é o contido 

no artigo 5º, inciso XLII. 

A resposta a esse mandamento veio um ano depois, com 

a aprovação da Lei 7716/1989.Esse fato é comprovado pelo tre-

cho seguinte: 
Mediante a citada justificativa, em face da iniciativa de um 

único parlamentar, o racismo tornou-se efetivamente um 

‘crime’, passando a fazer parte do arcabouço jurídico brasi-

leiro, em tese, a partir do mandamento constitucional consubs-

tanciado no inciso XLII, do artigo 5º, da Constituição Federal, 

que assevera que “a prática de racismo constitui crime inafian-

çável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos 
da lei”. Como visto, a lei resultante do projeto apresentado an-

tes mesmo da entrada em vigor da Constituição de 1988 acabou 

por ser publicada em 5 de janeiro de 1989, recebendo o nº 

7.716. Em verdade, à ocasião é possível reconhecer o avanço 

ao erigir a crime a conduta que antes era prevista apenas como 

contravenção penal, segundo o disposto no diploma legal ante-

rior à Lei 7716/89, a Lei 1.390/51, mais conhecida como Lei 

Afonso Arinos4. 

 
4 RODRIGUES, Gustavo Távora. O racismo escondido sob o manto da Lei. Revista 
Direito e Práxis, v. 3, n. 2, p. 70-91, 2012. 
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A Constituição brasileira, diante de seu extenso texto, 

fortaleceu um fenômeno chamado constitucionalização do Di-

reito5, consubstanciado na doutrina do neoconstitucionalismo6. 

No caso brasileiro, a sua importância foi ainda mais evidente, 

pois o país não possui uma tradição democrática forte e robusta. 

Esse é o entendimento do professor Luís Roberto Barroso: 
No caso brasileiro, o renascimento do direito constitucional se 

deu, igualmente, no ambiente de reconstitucionalização do 

país, por ocasião da discussão prévia, convocação, elaboração 

e promulgação da Constituição de 1988. Sem embargo de vi-

cissitudes de maior ou menor gravidade no seu texto, e da com-

pulsão com que tem sido emendada ao longo dos anos, a Cons-

tituição foi capaz de promover, de maneira bem sucedida, a 

travessia do Estado brasileiro de um regime autoritário, intole-
rante e, por vezes, violento para um Estado democrático de di-

reito. Mais que isso: a Carta de 1988 tem propiciado o mais 

longo período de estabilidade institucional da história republi-

cana do país. E não foram tempos banais. Ao longo da sua vi-

gência, destituiu-se por impeachment um Presidente da Repú-

blica, houve um grave escândalo envolvendo a Comissão de 

Orçamento da Câmara dos Deputados, foram afastados Sena-

dores importantes no esquema de poder da República, foi eleito 

 
5 A ideia de constitucionalização do Direito aqui explorada está associada a um efeito 
expansivo das normas constitucionais, cujo conteúdo material e axiológico se irradia, 
com força normativa, por todo o sistema jurídico. Os valores, os fins públicos e os 
comportamentos contemplados nos princípios e regras da Constituição passam a con-

dicionar a validade e o sentido de todas as normas do direito infraconstitucional. In: 
BARROSO, Luís Roberto. A constitucionalização do direito e suas repercussões no 
âmbito administrativo, in ARAGÃO; MARQUES NETO (coord.). Direito adminis-
trativo e seus novos paradigmas. Belo Horizonte: Fórum, 2009 
6 No neoconstitucionalismo, a leitura clássica do princípio da separação de poderes, 
que impunha limites rígidos à atuação do Poder Judiciário, cede espaço a outras visões 
mais favoráveis ao ativismo judicial em defesa dos valores constitucionais. No lugar 
de concepções estritamente majoritárias do princípio democrático, são endossadas te-

orias de democracia mais substantivas, que legitimam amplas restrições aos poderes 
do legislador em nome dos direitos fundamentais e da proteção das minorias, e possi-
bilitem a sua fiscalização por juízes não eleitos. E ao invés de uma teoria das fontes 
do Direito focada no código e na lei formal, enfatiza-se a centralidade da Constituição 
no ordenamento, a ubiquidade da sua influência na ordem jurídica, e o papel criativo 
da jurisprudência. In: SARMENTO, Daniel (Org.). Filosofia e Teoria Constitucional 
Contemporânea. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 213-225. 
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um Presidente de oposição e do Partido dos Trabalhadores, sur-

giram denúncias estridentes envolvendo esquemas de financi-

amento eleitoral e de vantagens para parlamentares, em meio a 

outros episódios. Em nenhum desses eventos houve a cogita-

ção de qualquer solução que não fosse o respeito à legalidade 

constitucional. Nessa matéria, percorremos em pouco tempo 

todos os ciclos do atraso7. 

O Direito Penal nas últimas décadas do século XX, 

imerso no cenário antes descrito, ganhou um papel de relevo na 

combalida democracia brasileira. A Constituição de 1988, em 

especial foi o documento legal que deu o primeiro para a inclu-

são de sujeitos constitucionais outrora esquecidos pelos gover-

nantes, sempre em busca da sonhada igualdade material e, por 

consequência, a necessidade de proteção de novos bens jurídi-

cos, tais como, a dignidade da pessoa humana8 encampada na 

criminalização do crime de racismo. 

A Lei 7716/1989 define em seu artigo 1º, o crime de ra-

cismo da seguinte maneira: “Art. 1º Serão punidos, na forma 

desta Lei, os crimes resultantes de discriminação ou preconceito 

de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional”. 

É evidente diante da triste história da escravidão no Bra-

sil que quando mencionamos o referido delito, inicialmente atre-

lamos o termo aos preconceitos que os negros sofrem todos os 

dias no Brasil. Contudo, hoje esse conceito está limitado e 

 
7 BARROSO, Luís Roberto. Neoconstitucionalismo e constitucionalização do direito 
(o triunfo tardio do direito constitucional no Brasil). Themis: revista da ESMEC, v. 4, 
n. 2, p. 13-100, 2016. 
8 Para Fernando Rodrigues Martins: A latere de fecundas doutrinas esclarecedoras, 
cabe o destaque de que a dignidade não pode alinhar-se em planos de metafísicos e 
transcendentais oriundos de posições hegemônicas. É de melhor alcance a observação 

da dignidade humana tendo como ponto de partida a formação social dos direitos hu-
manos caracterizada por processos culturais, mediante lutas, conquistas, resistências 
e, sobretudo, reconhecimento imanente da pessoa e do espaço-mundo. In: MARTINS, 
Fernando Rodrigues. A adequação do princípio da vulnerabilidade e o livre desenvol-
vimento da personalidade na promoção da pessoa com deficiência: novos desafios da 
hermenêutica jurídica. Revista Jurídica Luso-brasileira, Lisboa, v. 2, n. 5, p.1189-
1217, 2019. 
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ultrapassado9, pois a antropologia e as ciências biológicas evo-

luíram o bastante para compreender que existe apenas uma raça: 

a humana.  

Diante dessa constatação, o racismo não poderia ter outra 

dimensão diferente de uma construção social de discriminação 

negativa a grupos ditos como inferiores ou que não se encaixam 

no perfil cultural construído durante séculos e enraizado na 

mente das pessoas. Portanto, é crível perceber que considerar o 

crime de racismo como um ato isolado contra a população negra 

não é o mais adequado a complexa realidade social brasileira. 

Os judeus e a comunidade LGBT, por exemplo podem ser con-

siderados raças do ponto de vista social e, diante desse fato, so-

freram com atos de preconceito dos mais vis e que, em muitos 

casos, beiram a discriminações atentatórias a direitos e liberda-

des fundamentais. 

Não criminalizar essas condutas com o mesmo rigor do 

que a criminalização do racismo seria o mesmo que entender que 

há na ordem jurídica constitucional brasileira, hierarquia de 

opressões. Na prática, seria possível considerar que a discrimi-

nação contra determinada pessoa LGBT “valeria” menos que 

uma pessoa negra. A igualdade de proteção penal a esses grupos 

estaria violada por interesses e pensamentos de congressistas in-

sensíveis ao dilema que essa expressiva parcela da população 

brasileira sofre todos os dias. 

Por sua vez, Hans Kelsen, discorre sobre liberdades 

 
9 Em uma palavra, Senhor Presidente: nem gentios, nem judeus; nem patrícios, nem 
plebeus. Sem qualquer hierarquia ou distinção de origem, de raça, de orientação con-
fessional ou de fortuna, somos todas pessoas, essencialmente dotadas de igual digni-
dade e impregnadas de razão e consciência, identificadas pelo vínculo comum que nos 

projeta, em unidade solidária, na dimensão incindível do gênero humano. Noutras pa-
lavras, a igualdade está a nos exigir, enquanto intérpretes da Constituição, que se re-
conheça a igual ofensividade do tratamento discriminatório, seja para afastar a alega-
ção de que judeus não seriam vítimas de racismo, seja para tolerar a apologia ao ódio 
e à discriminação derivada da livre expressão da sexualidade. In: BRASIL. Supremo 
Tribunal Federal. Habeas Corpus nº 82424. Relator: Ministro Maurício Corrêa. Bra-
sília, DF de 2003. Acórdão. Brasília. 
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constitucionais. Vejamos: 
Visto que uma ordem jurídica-como toda a ordem social nor-

mativa-apenas pode prescrever ações e omissões inteiramente 
determinadas, nunca o indivíduo pode, na sua existência total, 

na totalidade da sua conduta externa e interna, do seu agir, do 

seu querer, do seu pensar e do seu sentir, ver a sua liberdade 

limitada através de uma ordem jurídica. A ordem jurídica pode 

limitar mais ou menos a liberdade do indivíduo enquanto lhe 

dirige prescrições mais ou menos numerosas. Fica sempre ga-

rantido, porém, um mínimo de liberdade, isto é, de ausência de 

vinculação jurídica, uma esfera de existência humana na qual 

não penetra qualquer comando ou proibição. No entanto, esta 

esfera de liberdade apenas pode ser considerada como juridi-

camente garantida-conforme já expusemos em relevo- na me-

dida em que a ordem jurídica proíba intrusões nela. Sob este 
aspecto, tem uma especial importância política as chamadas li-

berdades constitucionalmente garantidas. Trata-se de preceitos 

do Direito Constitucional dos quais a competência do órgão le-

gislativo é limitada por forma a não lhe ser permitida-ou apenas 

o ser sob condições muito especiais-editar normas que prescre-

veram ou proíbam aos indivíduos uma conduta de determinada 

espécie, como a prática da religião, expressão de opiniões e ou-

tras condutas análogas.10 

Estaria ferido, portanto, os deveres estampados pelos 

constituintes de 1988 em termos no Brasil uma Constituição di-

rigente. Esse é o entendimento do professor Gilberto Bercovici: 
Após a promulgação da Constituição de 1988, um dos grandes 

debates constitucionais gira em torno da concepção de consti-

tuição dirigente, introduzida no Brasil a partir da obra Consti-

tuição dirigente e vinculação do legislador (1982), do constitu-

cionalista português José Joaquim Gomes Canotilho. Para ele, 

a constituição dirigente busca racionalizar a política, incorpo-

rando uma dimensão de legitimidade material pelos fins e tare-

fas previstos no texto constitucional. A constituição, assim, não 

é só garantia do existente, mas também um programa para o 
futuro. Esta dimensão transformadora é ressaltada por todas as 

versões de constituição dirigente. Seja a constituição dirigente 

“revolucionária”, como a portuguesa de 1976, em cuja versão 

original havia a consagração da transição ao socialismo como 

 
10 KELSEN, Hans; Teoria pura do direito. Saraiva, 1939 
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um dos objetivos da República. Seja a constituição dirigente 

“reformista”, como a espanhola de 1978 e a brasileira de 1988, 

que, embora não proponham a transição para o socialismo, de-

terminam um programa vasto de políticas públicas inclusivas e 

distributivas11. 

A Constituição, portanto, coloca-se como ponto central 

do ordenamento jurídico vinculando e limitando todos os Pode-

res da República. O trecho seguinte demonstra isso: 
A constituição coloca-se como norma jurídica de maior grau 

hierárquico que aspira vincular todas as demais normas situa-

das abaixo de si na pirâmide do ordenamento jurídico, de modo 

a nortear sua interpretação, implicando-lhe coerência e integri-

dade. Essa vinculação se faz patente a todos os poderes consti-

tuídos (judiciário, legislativo e executivo) e seus agentes, a to-

dos os particulares e cidadãos (eficácia imediata), portanto, à 

sociedade de forma geral. Ela se coloca em termos de validade 

jurídica (pretensão de eficácia), ou seja, desde uma estrutura 
lógica que implica na adequação de todas as normas enquanto 

ordenamento12. 

A necessidade do Direito Penal em proteger novos bens 

jurídicos deve encontrar índole constitucional. Logo, somente 

pode existir diante da perspectiva de um direito penal mínimo e, 

somente evocado em último grau. A Constituição, portanto, é o 

documento jurídico apto em determinar o que deve ser crimina-

lizado. 

Esse é o entendimento externado a seguir: 
A legislação penal não cria bens jurídico-penais; apenas deco-

difica os valores que são elevados à categoria de bens jurídico-

penais, pela própria sociedade, em atenção à adequação social. 
Todavia, a eleição do bem jurídico-penal necessita coadunar 

com a Carta da República e com o princípio gerenciador da 

intervenção penal: a intervenção mínima. A Constituição Fe-

deral, de 1988, é lei donde brotam os princípios e diretrizes 

para o Estado e tem a função de dispor o que precisa ser crimi-

nalizado, ou seja, exerce papel orientador na criação da lei 

 
11 JORNAL UNESP. São Paulo, 01 ago. 2008. 
12 BIELSCHOWSKY, Raoni Macedo. Cultura Constitucional. 2016. 394 f. Tese 
(Doutorado) - Curso de Direito, Universidade Federal de Uberlândia, Belo Horizonte, 
2016 
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penal. Não obstante, é inverídica a afirmação de que somente 

necessitam ser positivados, como crimes, os mandados consti-

tucionais de criminalização explícitos e implícitos; há inúme-

ros bens jurídicos que nascem do direito natural e fazem parte 

das raízes da comunidade, merecendo positivação penal, inde-

pendente de previsão constitucional (grifos nosso)13. 

Neste sentido, anota Luciano Feldens 
Logicamente, não se requer seja o Código Penal um espelho, 

um retrato fiel da Constituição, pois que se assim fosse estarí-

amos dirigindo, sem fronteiras, a atividade do legislador demo-

crático, cuja liberdade de configuração seria, ao invés de regra, 

exceção. A relação entre bens jurídicos constitucionais e penais 

não haverá ser necessariamente de coincidência, senão que de 

coerência. (grifos nossos)14. 

Esse entendimento é, em apertada síntese, o firmado pelo 

Supremo Tribunal Federal nos famigerados casos Ellwanger e o 

do Mandado de Injunção 4733 

 

3- O CASO ELLWANGER COMO PARADIGMA DA CONS-

TRUÇÃO DO RACISMO ENQUANTO CONSTRUÇÃO SO-

CIAL 

 

A questão racial no Brasil é fortemente marcada pelo 

preconceito, estigma e punitivismo. É cediço que a história da 

escravidão marcou fortemente o país. O racismo, portanto, 

igualmente como a cultura brasileira, é um ato plural, dotado de 

um pluralismo semântico imenso. A definição física, diante 

desse quadro, não é a única característica que pode definir a exa-

tidão e amplitude do termo. Esse é o entendimento a seguir exa-

rado: 
Com efeito, com base nas relações entre “raça” e “racismo”, o 

racismo seria teoricamente uma ideologia essencialista que 

 
13 REIS JÚNIOR, Almir Santos. A (i)legítima intervenção penal na tutela de bens 
universais. Revista Internacional Consinter de Direito, Porto, v., IX, p.387-399, jul. 
2019. 
14 LASCURAÍN SÁNCHEZ, Juan Antonio Apud FELDENS, Luciano. A Constitui-
ção Penal: a dupla face da proporcionalidade no controle de normas penais. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2005. p. 94. 
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postula a divisão da humanidade em grandes grupos chamados 

raças contrastadas que têm características físicas hereditárias 

comuns, sendo estes últimos suportes das características psico-

lógicas, morais, intelectuais e estéticas e se situam numa escala 

de valores desiguais. Visto deste ponto de vista, o racismo é 

uma crença na existência das raças naturalmente hierarquiza-

das pela relação intrínseca entre o físico e o moral, o físico e o 

intelecto, o físico e o cultural. O racista cria a raça no sentido 
sociológico, ou seja, a raça no imaginário do racista não é ex-

clusivamente um grupo definido pelos traços físicos. A raça na 

cabeça dele é um grupo social com traços culturais, linguísti-

cos, religiosos, etc. que ele considera naturalmente inferiores 

ao grupo ao qual ele pertence. De outro modo, o racismo é essa 

tendência que consiste em considerar que as características in-

telectuais e morais de um dado grupo, são consequências dire-

tas de suas características físicas ou biológicas15. 

Diante desse quadro, o Supremo Tribunal Federal, em 

sede do Habeas Corpus 82.424-2 /RS, definiu a seguinte tese ju-

rídica: 
Com efeito, a divisão dos seres humanos em raça decorre de 

um processo político-social originado da intolerância dos ho-

mens. Disso resultou o preconceito racial. Não existindo base 

científica para a divisão do homem em raças, torna-se ainda 

mais odiosa qualquer ação discriminatória da espécie. Como 

evidenciado cientificamente, todos os homens que habitam o 

planeta, sejam eles pobres, ricos, brancos, negros, amarelos, ju-

deus ou muçulmanos, fazem parte de uma única raça, que é a 

espécie humana, ou a raça humana. Isso ratifica não apenas a 
igualdade dos seres humanos, realçada nas normas internacio-

nais sobre direitos humanos, mas também os fundamentos do 

Pentateuco ou Torá acerca da origem comum do homem16. 

O caso ora analisado, em apertada síntese, pode ser deli-

mitado como o relacionado ao caso do editor de livros Siegfried 

Ellwanger, que foi condenado pela prática do delito posto no 

 
15 MUNANGA, K. Uma abordagem conceitual das noções de raça, racismo, identi-
dade e etnia. In: BRANDÃO, André Augusto P. (Organizador). Programa de educa-
ção sobre o negro na sociedade brasileira. Niterói: Editora da Universidade Federal 
Fluminense. 2004. P. 15 - 34 
16 CORRÊA, Maurício. Voto no Habeas Corpus 82.424-2 RS. 
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artigo 20 da Lei 7716/1989, cujo texto legal é o seguinte: 
Art. 20. Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou precon-

ceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional.  
Pena: reclusão de um a três anos e multa.  

§ 1º Fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, 

emblemas, ornamentos, distintivos ou propaganda que utilizem 

a cruz suástica ou gamada, para fins de divulgação do na-

zismo.  

Pena: reclusão de dois a cinco anos e multa. 

O referido editor, escreveu livro de conteúdo revisional 

histórico a situação vivida pela comunidade judaica em relação 

ao episódio histórico do Holocausto, no qual metade da popula-

ção europeia adepta ao judaísmo foi exterminada em campos de 

concentração ligados ao Nazismo alemão e ao regime hitlerista. 

As obras possuíam conteúdo antissemita e, diante disso, não po-

deriam ser abarcadas no interior do direito à liberdade de expres-

são. 

Para compreender a temática posta nesse trabalho, é im-

portante, portanto, destacar esse precedente criado pelo Tribunal 

Supremo, pelos seguintes aspectos: ficou assentado, em defini-

tivo, no Direito brasileiro que o racismo é uma construção social. 

Por conseguinte, é evidente que a acepção do termo não pode ser 

reduzida a determinando grupo social. Logo, qualquer ação que 

tome uma dimensão que represente qualquer tipo de discrimina-

ção a determinando contingente de indivíduos ligados pelo sim-

ples motivo de possuir suas peculiaridades físicas, culturais e se-

xuais, poderia ser enquadrada como racista. 

 Compreendendo isso, no seio do Direito Constitucional, 

cabe salientar o seguinte: a decisão do Supremo Tribunal Fede-

ral no Caso Ellwanger, ao compreender que os judeus, enquanto 

grupo populacional historicamente marcado pelos horrores do 

preconceito e da discriminação, seriam uma raça e, por conse-

quência, quaisquer declarações visando inferiorizar esse deter-

minado grupo poderia se enquadrar na tipificação do crime de 

racismo.  

Diante desse quadro, duas grandes questões foram postas 
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na análise do referido HC e no Mandado de Injunção 4733: a 

decisão do Supremo Tribunal Federal em ambos os casos violou 

o princípio da legalidade penal ao determinas que condutas dis-

criminatórias contra judeus sejam enquadrados no crime de ra-

cismo e que se os mandados de criminalização são fundamenta-

ção suficiente para permitir que o Judiciário expanda a incidên-

cia da lei do racismo. 

O Ministro do STF, Gilmar Mendes estatui o seguinte 

sobre os mandados de criminalização e as limitações que o in-

térprete constitucional possui ao analisar as leis penais: 
Mandatos Constitucionais de Criminalização: as margens de 

ação conferidas constitucionalmente ao legislador em matéria 

penal e sua limitação pelo princípio da proporcionalidade como 

proibição de excesso [...] e proibição de proteção deficiente 

[...]. 

Os mandatos constitucionais de criminalização, portanto, im-

põe ao legislador, para o seu devido cumprimento, o dever de 

observância do princípio da proporcionalidade como proibição 
de excesso e como proibição de proteção insuficiente. A ideia 

é que a de que a intervenção estatal por meio do Direito Penal, 

como ultima ratio, deve ser sempre guiada pelo princípio da 

proporcionalidade. 

A reserva da lei penal configura-se como reserva legal propor-

cional (...): a proibição do excesso funciona como limite má-

ximo, e a proibição de proteção insuficiente como limite mí-

nimo da intervenção legislativa penal. 

Abre-se, com isso, a possibilidade do controle da constitucio-

nalidade da atividade legislativa em matéria penal17. 

Portanto, o legislador e o aplicador da lei não podem, no 

exercício de suas funções, editar e aplicar leis que violem prin-

cípios constitucionais, valendo anotar, inclusive, que seria prati-

camente inviável descrever todas as hipóteses de ocorrência e 

consequências de um princípio. 

 

3.1- O VOTO DO MINISTRO MAURÍCIO CORRÊA 

 

 
17 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI nº 3112-1. Brasília, 2007. 
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O voto do Ministro Maurício Corrêa teve fundamental 

importância no desfecho do julgamento, pois inaugurou a diver-

gência, denegando a ordem de Habeas Corpus e, portanto, influ-

enciou os votos dos demais Ministros. O referido magistrado 

apresentou argumentos tanto de ordem jurídica, histórica e so-

cial para justificar o entendimento adotado. O Pretório Excelso, 

assentou naquele julgamento, que o legislador ordinário, ao de-

terminar que o racismo, conforme conteúdo do artigo 1º da lei 

7716/1989, representou na verdade, expressão máxima de ver-

dadeira proteção insuficiente aos vulneráveis18. 

O julgador rememorou o fato de que os judeus foram ex-

terminados nos campos de concentração da Alemanha Nazista 

justamente por serem considerados uma raça inferior a raça ari-

ana alemã. Importante relembrar, ainda no mesmo contexto his-

tórico do holocausto alemão, que milhares de outros grupos so-

ciais foram mortos pelos mesmos motivos de suposta inferiori-

dade. Entre eles, estavam os homossexuais, cujo preconceito 

pode e deveria há tempos ser equiparado ao de negros e judeus. 

Esse é o entendimento exposto a seguir: 
A ideologia que preconiza a superioridade da raça branca é de-
signada sob o termo "racismo"; a que promove a superioridade 

de um gênero em relação ao outro se chama "sexismo': O an-

tissemitismo designa a opinião que justifica a inferiorização 

dos judeus, enquanto a xenofobia refere-se à antipatia diante 

dos estrangeiros. Portanto, em função do sexo, da cor da pele, 

da filiação religiosa ou da origem étnica é que se instaura, tra-

dicionalmente, um dispositivo intelectual e político de discri-

minação. O sistema a partir do qual uma sociedade organiza 

 
18 [...] todo grupo social detentor de traços relativamente indeléveis e cujos membros 
não poderiam por esse motivo fundir-se em uma população homogênea apta a gerar 
maiorias flexíveis e mutáveis. O pertencer étnico, a língua, a fidelidade às tradições 

religiosas ou culturais que não são partilhadas pela maioria da população, a orientação 
sexual são alguns exemplos de traços próprios de um grupo social e que podem isolá-
lo [...] Nem todos esses traços são absolutamente indeléveis, pode-se mudar de língua, 
de religião, escolher integrar-se ao modo de vida da população dominante, mas a ques-
tão é saber se é obrigado a fazê-lo, mais exatamente, se as leis adotadas pela maioria 
podem coagir ou incitar a isso. In: RIGAUX, François. A lei dos juízes. Trad. Edmir 
Missio. Rev. trad. Maria Ermantina Galvão. São Paulo: Martins Fontes, 2003. 
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um tratamento segregacionista segundo a orientação sexual9 

pode ser designado sob o termo geral de "heterossexismo': Esse 

sistema e a homofobia - compreendida como a consequência 

psicológica de uma representação social que, pelo fato de ou-

torgar o monopólio da normalidade à heterossexualidade, fo-

menta o desdém em relação àquelas e àqueles que se afastam 

do modelo de referência - constituem as duas faces da mesma 

intolerância e, por conseguinte, merecem ser denunciados com 
o mesmo vigor utilizado contra o racismo ou o antissemi-

tismo19. 

O próprio Ministro discorreu nesse sentido em seu voto, 

cujo trecho é destacado abaixo: 
Como afirmei quando do pedido de vista, revela-se essencial, 

na espécie, que se proceda a uma interpretação teleológica e 

sistêmica da Carta Federal, a fim de conjugá-la com circuns-

tâncias históricas, políticas e sociológicas, para que se localize 

o sentido da lei para aplicá-la. Os vocábulos raça e racismo não 

são suficientes, por si sós, para se determinar o alcance da 

norma. Cumpre ao juiz, como elementar, nesses casos, suprir a 

vaguidade da regra jurídica, buscando o significado das pala-

vras nos valores sociais, éticos, morais e dos costumes da soci-
edade, observado o contexto e o momento histórico de sua in-

cidência. Por tudo o que já foi dito, permito-me arrematar que 

racismo, longe de basear-se no conceito simplista de raça, re-

flete, na verdade, reprovável comportamento que decorre da 

convicção de que há hierarquia entre os grupos humanos, sufi-

ciente para justificar atos de segregação, inferiorização, e até 

de eliminação de pessoas. Sua relação com o termo raça, até 

pela etimologia, tem a perspectiva da raça enquanto. Em ela-

boração manifestação social, tanto mais que agora, como visto, 

em virtude de conquistas científicas acerca do genoma hu-

mano, a subdivisão racial da espécie humana não encontra 

qualquer sustentação antropológica, tendo origem em teorias 
racistas que se desenvolveram ao longo da história, hoje con-

denadas pela legislação criminal20. 

No mesmo sentido do voto do Ministro Maurício Corrêa, 

o Ministro Nelson Jobim, com expertise própria de quem 

 
19 BORRILO, Daniel. HOMOFOBIA: história e crítica de um preconceito. Belo Ho-
rizonte: Autêntica, 2010. 
20 HC 82.424/RS, Red. p/ o acórdão Min. MAURÍCIO CORRÊA. 
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participou como Deputado da Assembleia Nacional Constitu-

inte, qual o sentido do vocábulo racismo que pretendiam o Poder 

Constituinte originário exprimir. Esse é o entendimento: 
A questão, portanto, é esta: as opiniões que pretendem produzir 

o ódio racial contra judeus, contra negros, contra homossexu-
ais, devem, ou não, ser tratadas de forma diferente daquelas 

opiniões que causam ordinariamente a ofensa ou a raiva? Por 

óbvio, o ódio racial causa lesão ao objetivo de uma política de 

igualdade, que é uma política democrática. A igualdade, por-

tanto, é precondição para a democracia (…). As opiniões con-

substanciadas no preconceito e no ódio racial não visam con-

tribuir para nenhum debate inerente às deliberações democrá-

ticas para o qual surge a liberdade de opinião. Não visam con-

tribuir para nenhuma deliberação, não comunicam ideias que 

possam instruir o compromisso que preside a deliberação de-

mocrática. Os crimes de ódio não têm a intenção de transmitir 

ou receber comunicação alguma para qualquer tipo de delibe-
ração. O objetivo, seguramente, é outro. Não está na base do 

compromisso do deliberar democrático. Quer, isto sim, impor 

condutas anti-igualitárias de extermínio, de ódio e de lincha-

mento; desconhecer os lócus da liberdade de expressão e seu 

objetivo no processo democrático leva ao desastre; a miopia do 

fundamentalismo histórico conduz ao absurdo. A liberdade de 

opinião na democracia é instrumental ao debate e à formação 

da vontade da maioria com respeito à minoria. 

No debate da Constituinte, registrado nos anais, falava-se no 

negro, mas estavam lá os judeus, estavam lá os homossexuais 

e tivemos a oportunidade de discutir isso. O Ministro Maurício 
Corrêa lembra que circularam dentro da elaboração Assem-

bleia Constituinte todas aquelas minorias que poderiam ser 

objeto do racismo. Nunca se pretendeu, com o debate, restrin-

gir ao negro. Não há necessidade de trazer esse debate, porque 

a Assembleia Constituinte não vai restringir, no texto, ao ne-

gro, mas vai deixar em aberto para o exercício futuro de virtu-

ais racismos não conhecidos no momento de 88 e que possam 

ser conhecidos num momento do ano 200021. 

Cabe, por fim e como um dos argumentos mais fortes 

trazidos pelo Ministro Maurício Corrêa e encampado pelo 

 
21 HC 82.424/RS, Voto Ministro NELSON JOBIM. 
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parecer do professor Celso Lafer, cuja lembrança é importante 

para melhor compreensão do tema: 
Interpretar o crime da prática do racismo a partir do conceito 

de ‘raça’, como argumenta o impetrante, exprime não só uma 

seletividade que coloca em questão a universalidade, interde-

pendência e inter- -relacionamento, que compõem a indivisibi-

lidade dos direitos humanos, afirmada, em nome do Brasil, 

pelo Ministro Maurício Corrêa em Viena. Representa, sobre-

tudo, reduzir o bem jurídico tutelado pelo Direito brasileiro, o 

que não é aceitável como critério de interpretação dos direitos 
e garantias constitucionais. No limite, esta linha de interpreta-

ção restritiva pode levar à inação jurídica por força do argu-

mento contrário sensu, que cabe em matéria penal. Com efeito, 

levadas às últimas consequências, ela converteria a prática do 

racismo, por maior que fosse o esmero na descrição da conduta, 

em crime impossível pela inexistência do objeto: as raças 

(…)22. 

Em contrapartida, o voto do Ministro Moreira Alves, re-

lator do referido HC, deferiu a ordem de Habeas Corpus, ado-

tando, em apertada síntese, o entendimento de que o editor não 

havia cometido o crime de racismo justamente pelos judeus não 

se constituir enquanto raça. Adotou uma posição muito ligada ao 

positivismo jurídico e restritiva de qual seria o sentido do crime 

de racismo dado pelo Constituinte originário.  

 

3.1.2- O VOTO DO MINISTRO MOREIRA ALVES 

 

O Ministro Moreira Alves, apesar de ser famoso e impor-

tante nome do Direito Civil, deu contribuições significativas ao 

Direito Constitucional durante o período em que ocupou uma 

das vagas no Supremo Tribunal Federal. 

Contudo, a posição de Moreira Alves é historicamente 

marcada pela defesa de uma interpretação da Constituição feita 

através de fortes traços do positivismo jurídico. Essa posição foi 

forte o bastante para que o seu período de exercício na função de 
 

22 LAFER, Celso. Parecer - o caso Ellwanger: antissemitismo como crime da prática 
do racismo. Brasília: Revista de Informação Legislativa, 2002. 38 p. 
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ministro (1975-2003) fizesse que o Supremo Tribunal ficasse 

conhecido como a “Corte Moreira Alves”. Diante disso, é evi-

dente que durante esse período, a Suprema Corte vivenciou uma 

fase de contenção de sua atuação perante os demais poderes.  

Isso ficou lastreado na posição conservadora que o Tri-

bunal adotou durante anos, por exemplo, no papel que ação 

constitucional do Mandado de Injunção deveria possuir no orde-

namento jurídico brasileiro. Para a composição majoritária do 

Tribunal naquela época, cabia ao Supremo apenas comunicar a 

existência de determinada omissão inconstitucional ao órgão le-

gislativo responsável por supri-la (teoria não concretista). Logo, 

foi retirado dessa importante ação constitucional o seu verda-

deiro propósito, que era de efetivamente contribuir para que ver-

dadeiras arbitrariedades fossem suprimidas da vida constitucio-

nal brasileira e, proporcionasse, efetiva tutela do estado dos di-

reitos fundamentais do cidadão. 

Esse é o entendimento demonstrado pelo professor Luís 

Roberto Barroso: 
Nesse primeiro pronunciamento, a mera notificação oficial ao 

órgão omisso praticamente anulou as potencialidades dessa 

ação de controle de constitucionalidade difuso, na medida em 

que conferiu os mesmos efeitos da ação direta de inconstituci-

onalidade por omissão (art. 103, § 2º, da CRFB), típico instru-

mento de controle concentrado de constitucionalidade por 

omissão. Na oportunidade, Moreira (1990, p. 11), em artigo 
jornalístico, apresentou severa crítica à orientação adotada pelo 

Supremo Tribunal Federal, ao tornar célebre a máxima de que 

a decisão reduziu a inovação a um “sino sem badalo”. Portanto, 

no início de sua criação, o mandado de injunção não produziu 

efeitos: o STF apenas declarava a existência de uma omissão e 

comunicava o vício omissivo ao Poder Legislativo, que tinha a 

liberdade de editar ou não a norma e, consequentemente, o ci-

dadão era privado de exercer seu direito por falta de norma re-

gulamentadora. A crítica percuciente da doutrina e de tribunais 

inferiores evidenciou a inocuidade da adoção da teoria não 

concretista ao equiparar o mandado de injunção à ação direta 
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de inconstitucionalidade por omissão23. 

Evidente, portanto, que essa posição do Ministro também 

seria exposta no seu voto do Caso Ellwanger. Para ele, os judeus 

não poderiam ser considerados uma raça, pois não havia ex-

presso na Lei de Racismo (7716/1989) descrição desse grupo 

como uma raça. Logo, o impetrante não poderia ser condenado 

pelo crime de racismo e a concessão da ordem de Habeas Corpus 

foi medida que se impunha, na opinião do Ministro. 

Abaixo fica transcrito, em apertada síntese, os argumen-

tos trazidos pelo Ministro: 
O elemento histórico - que, como no caso, é importante na in-
terpretação da Constituição, quando ainda não há, no tempo, 

distância bastante para interpretação evolutiva que, por cir-

cunstâncias novas, conduza a sentido diverso do que decorre 

dele - converge para dar a “racismo” o significado de precon-

ceito ou de discriminação racial, mais especificamente contra 

a raça negra. Uma vez que a Constituição somente torna im-

prescritível o crime de racismo contra a “raça” negra e, como 

afirma Moreira Alves, os judeus não são uma “raça”, não há 

outra solução para o HC do que seu deferimento. Assim, o Mi-

nistro encerra seu voto:  não sendo, pois, os judeus uma raça, 

não se pode qualificar o crime por discriminação pelo qual foi 
condenado o ora paciente como delito de racismo, e, assim, im-

prescritível a pretensão punitiva do Estado.  Na confirmação 

do voto, Moreira Alves reafirmou os argumentos do seu voto, 

asseverando que o legislador, ao tornar o crime de racismo ina-

fiançável, o fez somente em relação à “raça” negra, e que, além 

disso, os judeus não constituem uma raça. Por fim, disse que a 

imprescritibilidade é uma aberração em matéria penal24.  

Contudo, a posição do Ministro Moreira Alves restou 

vencida e o voto do Ministro Maurício Corrêa formou a corrente 

majoritária do julgamento. Diante disso, a influência desse caso 

 
23 BARROSO, Luís Roberto. Mandado de injunção: perfil doutrinário e evolução ju-
risprudencial. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v.  191, p.  1-13, jan./ 
mar. 1993.  
24 OLIVEIRA JÚNIOR, Juarez Monteiro de. O Habeas Corpus 82424-2 e a constru-
ção dos conceitos de liberdade de expressão e dignidade da pessoa. CONPEDI, São 
Paulo, v. 1, n., p.1-30, 2009. 
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no Mandado de Injunção 4733 é relevante, pois foi fundamento 

constante nos votos que permitiram o Tribunal Supremo fixar o 

entendimento que a homofobia pode ser enquadrada como crime 

de racismo. 

 

4-ANÁLISE CRÍTICA DA DECISÃO DO SUPREMO TRI-

BUNAL FEDERAL NO MANDADO DE INJUNÇÃO 4733 

 

A decisão ora posta em debate, em especial a emanada 

pelo Supremo Tribunal Federal em sede do Mandado de Injun-

ção 4733, em apertada síntese, dividiu a corte em duas correntes: 

a de equiparação da homofobia ao racismo, enquanto não sobre-

vier lei específica criminalizando tal conduta e, por outro lado, 

a corrente minoritária que defendeu que não é possível ao Poder 

Judiciário criminalizar determinada conduta sem lei (em sentido 

estrito) para tanto, ou seja, sem respeito ao princípio da legali-

dade. 

Um debate que também foi colocado nesse delicado 

tema, foi o seguinte: realmente é necessário criminalizar, de ma-

neira específica, as condutas homofóbicas e transfóbicas ou a le-

gislação vigente no país, como a que determina a qualificadora 

do motivo fútil, no crime de homicídio, o crime de injúria, cons-

trangimento ilegal, lesões corporais e estupro conseguem, satis-

fatoriamente e atendendo o postulado da ultima ratio do Direito 

Penal, satisfazer as demandas do grupo LGBT. 

A querela posta em análise, portanto, perpassa nos se-

guintes aspectos: a posição do Supremo Tribunal Federal respei-

tou ou não o postulado da intervenção mínima do Direito Penal, 

consagrou ou não o princípio da legalidade e, por fim, deu vi-

gência ou não ao mandado de criminalização, previsto no texto 

Constitucional, contra todas as formas de discriminação, já foi 

cumprido pela legislação penal que criminalizou o homicídio 

por motivo fútil, o estupro e a injúria, por exemplo. Seria, por-

tanto, a decisão do Pretório Excelso inconstitucional, por 
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supostamente ter ferido o princípio da legalidade e, sob o ponto 

de vista penal, desnecessária, diante da proteção atualmente 

existente aos bens jurídicos tutelados pela legislação penal 

quanto aos delitos contra à vida e a dignidade sexual? 

Para responder essas indagações, mister é primeiro trazer 

alguns conceitos que nortearam essa pesquisa, tais como: o do 

Direito Penal como ultima ratio, o conceito e abrangência dos 

mandamentos de criminalização de condutas discriminatórias, o 

porquê de o direito à orientação sexual ser expressão clara do 

exercício pleno da cidadania, definir se a legislação penal exis-

tente é capaz, de maneira satisfatória, atender a demanda da po-

pulação LGBT e se a decisão do Supremo Tribunal, feriu ou não 

o postulado da legalidade e, independentemente disso, é escolha 

correta, sob o ponto de vista de política criminal, de atender os 

anseios da minoria social que atinge. Todos esses pontos serão 

analisados sob a ótica da ação constitucional do Mandado de In-

junção e o seu cabimento ao caso em contento 

Para Beatriz Corrêa Camargo, o Direito Penal deve ser 

pautado pela racionalidade e não apenas com o simples objetivo 

de proteção de determinando bem jurídico: 
De acordo com o princípio da ultima ratio, a pena é uma reação 

estatal, cujo emprego somente se faz legítimo quando outros 

meios fracassam. Sua finalidade, em virtude da qual a eficiên-

cia dos meios à disposição é avaliada, é, conforme a opinião 

geral, a proteção de bens jurídicos. Essa concepção, entretanto, 

restringe de maneira arbitrária a definição das tarefas do direito 

penal e dificulta, por conta dessa restrição, uma justificativa 
racional da pena. A minha tese, que deverá ser fundamentada 

a seguir, em linhas gerais somente, é que a pena serve e pode 

servir apenas de forma mediata à proteção de bens jurídicos. O 

objeto imediato da proteção jurídico-penal é o bem jurídico-

penal, isto é, um nível suficiente de motivação fiel ao direito. 

A proteção de bens jurídicos é promovida pelo bem jurídico-

penal na medida em que o ponto de referência da motivação é 

o reconhecimento tornado efetivo por meio da ação das normas 

que protegem bens jurídicos. Se a pena puder realmente ser le-

gitimada (de forma imediata) pela garantia do bem jurídico-
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penal, então não apenas o mal da pena, como também a repro-

vação ético-jurídica constitutiva do conceito de pena estarão 

legitimados. É legítimo somente o que é justo, de tal sorte que 

tanto o mal da pena quanto a reprovação jurídico-penal devam 

ser imperativos de uma justiça retributiva. A legitimação da 

pena baseia-se, em outras palavras, em uma concepção de jus-

tiça (criminal) política passível de ser fundamentada racional-

mente.25 

Importante, perceber, portanto que o Direito Penal, pelo 

princípio da ultima ratio, atuar sempre de maneira racional, vi-

sando não apenas a proteção pura e simples dos bens jurídicos, 

mas sim de efetiva necessidade de existência de determinada 

pena. Logo, para alguns autores, a criminalização secundária da 

homofobia26 não é necessária, pois a aplicação de uma jurispru-

dência sem preconceitos de qualquer espécie, é o suficiente para 

dar respostas aos casos que chegam cada vez mais nos tribunais, 

entre eles questões, muito embora não recentes, provocam o Po-

der Judiciário apenas recentemente, como as pautas por direitos 

fundamentais da comunidade LGBT. 

A partir dessas premissas, os mandamentos constitucio-

nais de criminalização, também impõe um dever de legislar de 

maneira a coibir todas as formas atentatórias a dignidade da pes-

soa humana. Poderia, portanto, maiorias momentâneas impedi-

rem por omissão que fossem criadas leis específicas para tutelar 

 
25 KINDHAUSER, Urs; CAMARGO, Beatriz Corrêa. Pena, bem jurídico-penal e pro-
teção de bens jurídicos. Revista Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo, v. 95, n. 
1, p.85-95, 2012. 
26  O Estado Democrático de Direito, consagrou a junção dos princípios próprios do 
Estado Liberal e dos princípios inerentes ao Estado Social, traduzindo-se numa supe-
ração dos dois modelos. O Estado, nessa concepção, não é mais neutro e menos ainda 
o “inimigo dos direitos fundamentais”, todavia passa a ser presente na assistência des-

ses próprios direitos, vistos, não só e sempre, como “direitos contra o Estado”, mas 
também “através do Estado”. Os mandamentos constitucionais criminalizadores são, 
tivemos oportunidade de assinalar, uma imposição constitucional de conteúdo que 
tanto restringe os processos de descriminalização como determina criminalizações 
e/ou recrudescem o tratamento penal. In: LIMA, Alberto Jorge Correia de Barros. Di-
reito Penal Constitucional – a imposição dos princípios constitucionais penais. São 
Paulo: Saraiva, 2012. 
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as pautas de movimentos sociais, como o LGBT? Válido seria, 

portanto, sem lei em sentido estrita criminalizar as condutas ho-

mofóbicas? Válido fundamentar o Direito apenas em parâmetros 

estatais, sem analisar criticamente a sociedade que nos cerca? 

Para Luigi Ferrajoli27, por exemplo, o mundo jurídico 

está em crise em razão da mudança de paradigmas de observação 

do fenômeno jurídico, pois não é mais aceitável um direito fun-

dado somente em parâmetros estatais. Ao considerarmos so-

mente esses parâmetros no plano interno, vê-se a incapacidade, 

cada vez mais patente, de o chamado de Estado de Bem-Estar 

suprir os problemas gerados a partir da não aplicação efetiva dos 

direitos fundamentais, vistos a toda hora em nossos dias. Existe 

a lei, mas não se lhe aplica em tempo razoável, postergando seus 

efeitos na área cível e penal.  

No plano externo, percebe-se uma tentativa de imposição 

de modelos econômicos que objetivando o rompimento com a 

noção de território e de mercado, modificando consideravel-

mente a vida jurídico-política do Estado e da sociedade civil. 

Apesar de tais constatações, a Teoria do Direito não con-

segue responder satisfatoriamente a tantas mudanças estruturais 

na mesma velocidade em que elas vêm surgindo e dando-lhes as 

soluções adequadas. Doutro lado, vem o positivismo tradiciona-

lista que também não consegue dar vazão aos anseios de produ-

ção de direito extra Estado, que é um fato caracterizador de so-

ciedades periféricas. Os atuais parâmetros adotados não corres-

pondem, ou não vão de encontro com uma possível essência ju-

rídica do caso concreto. A noção de direito encontra-se prejudi-

cada em função do distanciamento do social. Observa-se, o di-

reito não pode ser produto exclusivo do Estado, tendo nele sua 

única forma legítima de produção do fenômeno jurídico.  

Dessa forma, se por um lado o Estado tem o “monopólio 
 

27 FERRAJOLI, Luigi. O Estado de Direito entre o passado e o futuro. In COSTA, 
Pietro e ZOLO, Danilo (org.). O Estado de Direito: história, teoria, crítica. Pietro 
Costa e Danilo Zolo (org.). Trad. Carlo Alberto Dastoli. São Paulo: Martins Fontes, 
2006. 
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estatal da produção jurídica” e da mesma forma a predominância 

na respectiva aplicação, por outro lado é inegável o reconheci-

mento hodierno de um pluralismo de fontes jurídicas. A partir 

disso, segundo Ferrajoli28, cria-se uma divergência entre a nor-

matividade e a efetividade, e o garantismo seria a forma de fazer 

a junção entre elas. Há, portanto, uma necessidade de justifica-

ção externa do modelo garantista.  

Essa teoria influencia o campo jurídico e na esfera polí-

tica, minimizando a violência e ampliando a liberdade, a partir 

de um código de normas jurídicas que dá poder ao Estado para 

punir em troca da “garantia dos direitos dos cidadãos”. Logo, o 

sistema seria mais garantista quando conseguisse diminuir a dis-

tância existente entre o texto legal e a sua aplicação ao caso con-

creto/ao mundo empírico. 

Finalmente, o autor estabelece bases conceituais e meto-

dológicas do garantismo penal; todavia, observa-se que os pres-

supostos estabelecidos na seara penal servem de subsídios para 

uma teoria geral do garantismo, que se aplique, a todo o direito 

e seus respectivos ramos. “São as leis penais, por exemplo, que 

nos dizem o que é “roubo” e o que é “homicídio e condicionam, 

portanto, como normas substanciais sobre a sua produção, jun-

tamente com a “verdade” das inclusões, a validade das decisões 

jurisdicionais que constituem sua aplicação” .No caso da cons-

tante e anacrônica violência perpetrada contra os homossexuais 

no Brasil, vemos um verdadeiro distanciamento entre o cons-

tante nos textos legais e a sua aplicação prática. 

O STF, nesse sentido, quando houver no texto constitu-

cional um mandado expresso de criminalização, por fazer parte 

do parâmetro de controle de constitucionalidade, impõe um de-

ver positivo tanto ao Estado legiferante quanto ao Estado julga-

dor. A crítica mais contundente a decisão do Supremo Tribunal 

Federal, que teria desrespeitado não encontra guarida tanto na 

 
28 FERRAJOLI, Luigi. Derecho y razón: teoría del garantismo penal. Madrid: Trotta, 
1998. p. 851. 
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ordem interna quanto internacional, pois a criminalização de 

condutas descritas no artigo 5º, XLI, estão prima facie inseridas 

no ordenamento jurídico. 

O caso Ellwanger e os inúmeros documentos internacio-

nais assinados e ratificados pelo Brasil, tais como a Convenção 

Internacional sobre a Eliminação de todas as formas de Discri-

minação Racial (1965) e o Comitê criado para fiscalizar o cum-

primento da convenção, o Comitê criado no âmbito da Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos para observar a violação 

dos direitos LGBT. Ainda, mais especificamente ao tema aqui 

tratado, a Resolução n. 2435 da Organização dos Estados Ame-

ricanos (OEA): “Direitos Humanos, Orientação Sexual e Identi-

dade de Gênero”, de 2008 (e suas continuações nas Assembleias 

posteriores) na qual o órgão diz que os Estados-parte têm obri-

gação de criar mecanismos específicos para prevenir, investigar 

e punir os crimes decorrentes de homotransfobia. No mesmo 

sentido a “Convenção Interamericana contra o Racismo, a Dis-

criminação Racial e Formas Conexas de Intolerância” e a “Con-

venção Interamericana contra Toda Forma de Discriminação e 

Intolerância”, também da OEA (2013). No âmbito da Organiza-

ção das Nações Unidas (ONU) vale a menção, no mesmo sen-

tido, do Documento Born Free and Equal (2012). 

 

4.1- CABIMENTO DO MANDADO DE INJUNÇÃO AO 

CASO: O DIREITO À SEXUALIDADE ENQUANTO EX-

PRESSÃO DA CIDADANIA 

 

A ação constitucional do Mandado de Injunção está pre-

vista no artigo 5º, inciso LXXI da Constituição Federal, cujo 

texto legal é o seguinte: “Conceder-se-á mandado de injunção 

sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o 

exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerro-

gativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania”. 

No Mandado de Injunção 4733, a questão de fundo posta 
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no writ é o respeito a uma das razões que fundam o ser humano 

enquanto ser social, dotado de direitos e deveres, que é o direito 

à sexualidade. É, portanto, em uma concepção ampla, umas das 

inúmeras facetas da cidadania e, diante disso, qualquer tipo de 

violação por omissão legislativo ou jurisdicional enseja a apli-

cação da injunção. 

Esse é o entendimento delineado a seguir: 
A identidade de gênero é a vivência interna e individual do gê-

nero tal como cada pessoa o sente, o qual pode ou não corres-
ponder com o sexo designado no momento do nascimento, in-

cluindo a vivência pessoal do corpo (que pode compreender – 

ou não – a mudança da aparência ou função corpora por meio 

de procedimentos médicos, cirúrgicos ou de outra índole, sem-

pre que ela for livremente escolhida) e outras expressões de 

gênero, incluindo a vestimenta, o modo de falar e as maneiras. 

A identidade de gênero é um conceito amplo que cria espaço 

para a auto identificação, e que faz referência à vivência que 

uma pessoa tem de seu próprio gênero. Assim, a identidade de 

gênero e a sua expressão tomam muitas formas, algumas pes-

soas não se identificam nem como homens nem como mulhe-
res, ou se identificam como ambos29. 

É importante, contudo, destacar qual é a natureza jurídica 

do mandado de injunção. Esta ação constitucional está inserida 

no rol de garantia fundamental. Integra, na ordem constitucional 

brasileira, um conjunto de mecanismos legais aptos a combate-

rem as ilegalidades e abusos de poder cometidos tanto por ação 

quanto por omissão legislativa, judicial, administrativa ou judi-

cial. Permite, também que os ditames da Constituição sejam ob-

servados como vértice do ordenamento jurídico. 

O Mandado de Injunção é cabível somente quando hou-

ver falta de norma regulamentadora que inviabilize o livre exer-

cício de determinado Direito Fundamental. Importante, antes 

disso, rememorar a classificação clássica das normas constituci-

onais elaboradas pelo professor José Afonso da Silva entre 

 
29 Corte Interamericana de Direitos Humanos, OC-24/17, 24.11.2017, par. 32.f., tra-
dução livre 
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normas constitucionais de eficácia plena, limitada e contida. 

É imprescindível, portanto, conceituar a relação entre 

aplicabilidade das normas constitucionais e a sua eficácia: 
[...] Uma norma só é aplicável na medida em que é eficaz. Por 

conseguinte, eficácia e aplicabilidade das normas constitucio-
nais constituem fenômenos conexos, aspectos talvez do mesmo 

fenômeno, encarregados por prismas diferentes: aquela como 

potencialidade; esta como realizabilidade, praticidade”. Se a 

norma não dispõe de todos os requisitos para sua aplicação aos 

casos concretos, falta-lhe eficácia, não dispõe de aplicabili-

dade. Esta se revela, assim, como possibilidade de aplicação. 

Para que haja essa possibilidade, a norma há que ser capaz de 

produzir efeitos jurídicos. [...]30. 

Todas as normas constitucionais apresentam eficácia. 

Contudo, algumas possuem o que é possível dizer como incapa-

zes de produzir eficácia social: 
[...] Eficácia social se verifica na hipótese de a norma vigente, 

isto é, com potencialidade para regular determinadas relações, 

ser efetivamente aplicada a casos concretos. Eficácia jurídica, 

por sua vez, significa que a norma está apta a produzir efeitos 

na ocorrência de relações concretas; mas já produz efeitos ju-

rídicos na medida em que a sua simples edição resulta na revo-

gação de todas as normas anteriores que com ela conflitam. 

[...]. Isto é: retira a eficácia da normatividade anterior. É eficaz 

juridicamente, embora não tenha sido aplicada concretamente. 
[...]31. 

Nesse diapasão, as normas de eficácia plena são assim 

definidas: 
[...] São de aplicabilidade imediata, porque dotadas de todos os 

meios e elementos necessários à sua executoriedade. No dizer 

clássico, são autoaplicáveis. As condições gerais para essa apli-

cabilidade são a existência apenas do aparato jurisdicional, o 

que significa: aplicam-se só pelo fato de serem normas jurídi-

cas, que pressupõem, no caso, a existência do Estado e de seus 

 
30 SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das normas constitucionais. 7 ed. São 
Paulo: Malheiros, 2008. 
31 TEMER, Michel. Elementos de direito constitucional. 22. ed. São Paulo: Malheiros, 
2008. 
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órgãos. [...]32. 

Porém, o conteúdo em que pode ser evocado o mandado 

de injunção é referente as normas de eficácia limitada, cuja po-

sição no ordenamento jurídico, em virtudes de razões práticas, 

impedem a sua aplicabilidade imediata, necessitando muitas ve-

zes de outro diploma legal para ser aplicada.  

Assim se define: 
de aplicabilidade indireta, mediata e reduzida, porque somente 

incidem totalmente sobre esses interesses após uma normativi-

dade ulterior que lhes desenvolva a eficácia (...) não dirigidos 

ao valores-fins da norma, mas apenas certos valores-meios e 

condicionantes” (...) “aquelas que dependem de outras provi-

dências para que possam surtir os efeitos essenciais colimados 

pelo legislador constituinte33. 

Por fim, ainda existem as normas constitucionais de efi-

cácia contida, que assim podem ser definidas:  
[...] são aquelas em que o legislador constituinte regulou sufi-

cientemente os interesses relativos a determinada matéria, mas 

deixou margem à atuação restritiva por parte da competência 

discricionária do Poder Público, nos termos que a lei estabele-

cer ou nos termos de conceitos gerais nelas enunciados. [...]. 

[...] têm natureza de normas imperativas, positivas ou negati-

vas, limitadoras do poder público, valendo dizer: consagrado-

ras, em regra, de direitos subjetivos dos indivíduos ou de enti-

dades públicas ou privadas, [...] constituem limitações a esses 

direitos e autonomias34. 

O Mandado de Injunção, portanto, é um dos instrumen-

tos criados pelo constituinte originário na tentativa de criar me-

canismos ao cidadão para combater a síndrome da ineficácia das 

normas constitucionais. Contudo, vigeu, durante muitos anos, 

entendimento de que este writ possuía apenas o condão de de-

clarar a mora do Congresso Nacional em legislar sobre determi-

nando matéria, em caráter não concretista, isto é o Poder 

 
32 SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das normas constitucionais. 7 ed. São 
Paulo: Malheiros, 2008. 
33 SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das normas constitucionais. 7 ed. São 
Paulo: Malheiros, 2008. 
34 Ibidem, 2008. 
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Judiciário, ao julgar procedente o mandado de injunção, deverá 

apenas comunicar o Poder, órgão, entidade ou autoridade que 

está sendo omisso. Para os defensores desta posição, o Poder Ju-

diciário, por conta do princípio da separação dos Poderes, não 

pode criar a norma que está faltando nem determinar a aplicação, 

por analogia, de outra que já exista e que regulamente situações 

parecidas. Esse é o entendimento: 
[...] se firmou no sentido de atribuir ao Mandado de Injunção a 

finalidade específica de ensejar o reconhecimento formal da 
inércia do Poder Público, ‘em dar concreção à norma constitu-

cional positivadora do direito postulado, buscando-se, com 

essa exortação ao legislador, a plena integração normativa do 

preceito fundamental invocado pelo impetrante do Writ como 

fundamento da prerrogativa que lhe foi outorgada pela Carta 

Política. Sendo esse o conteúdo possível da decisão jurisdicio-

nal, não há falar em medidas jurisdicionais que estabeleçam, 

desde logo, condições viabilizadoras do exercício do direito, 

da liberdade ou da prerrogativa constitucionalmente prevista, 

mas, tão-somente, deverá ser dada ciência ao poder competente 

para que edite a norma faltante35. 

Pelo exposto, é possível afirmar que o Supremo Tribunal 

Federal, por meio do Mandado de Injunção 4733, alterou de 

forma definitiva o entendimento lastreado pela teoria não con-

cretista. A edição da Lei 13.300/2016, regulamentou após quase 

30 de vigência da Constituição de 1988, o Mandado de Injunção 

e passou a adotar uma teoria concretista intermediária. Para esta 

corrente, o Poder Judiciário, ao julgar procedente o mandado de 

injunção e reconhecer que existe a omissão do Poder Público, 

deverá o Poder Judiciário dar prazo razoável para que seja sa-

nada a omissão. Caso assim não o faça, poderá o órgão julgador 

editar a norma que está faltando ou determinar que seja aplicada, 

ao caso concreto, uma já existente para outras situações análo-

gas. É assim chamada porque o Poder Judiciário irá "concreti-

zar" uma norma que será utilizada a fim de viabilizar o direito, 

liberdade ou prerrogativa que estava inviabilizada pela falta de 

 
35 MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. 19. ed. São Paulo: Atlas, 2006. 
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regulamentação. 

Uma vez rememorados esses conceitos básicos que serão 

mais bem detalhados nos itens seguintes, podemos perceber que 

é perfeitamente cabível ao caso ora posta em análise o Mandado 

de Injunção para sanar a omissão inconstitucional existente em 

criminalizar as condutas dotadas de homotransfobia. A atual 

Constituição brasileira, foi pioneira na positivação de diversos 

Direitos nunca antes positivados, consagrando verdadeira tenta-

tiva de construção de um Estado Social, incluindo sujeitos cons-

titucionais sempre vítimas do descaso e do esquecimento dos go-

vernantes, com fincas na mudança da realidade social. 

Esse novo texto constitucional, diante disso, passa a pre-

ver verdadeiros processos de consagração desses direitos, por 

meio de compromissos dirigentes. Considerado um dos funda-

dores dessa teoria, Canotilho, em trabalho de lavra de Gilberto 

Bercovici, expos o papel que os textos constitucionais devem 

possuir: 
A Constituição do Estado Democrático de Direito deixa de ser 
uma mera definidora de competências estatais. As prestações e 

fins do Estado positivados no corpo da Constituição e seus res-

pectivos princípios são possibilidades de legitimação material 

da formação de um Estado. A coerência material da Constitui-

ção passa pela concretização dos fins e tarefas preceituadas em 

seu texto. Se o Estado constitucional democrático não se coa-

duna apenas com o “Estado de Direito formal e quer legitimar-

se como Estado Social, surge o problema da Constituição diri-

gente, que passa pela questão da legitimação além dos limites 

formais do Estado de Direito, baseando-se também na transfor-

mação social36. 

Lênio Streck, por sua vez, defende que o Judiciário deve 

se pautar não apenas as formalidades estabelecidas na Constitui-

ção, mas de maneira coerente com os princípios que ela estabe-

lece: 

 
36 BERCOVICI, Gilberto. A problemática da Constituição Dirigente: algumas consi-
derações sobre o caso brasileiro. Revista de Informação Legislativa, Brasília, v. 36, 
n. 142, p. 35-51. abr/jun 1999.  
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É quando a liberdade de conformação do legislador, pródiga 

em discricionariedade no Estado-Liberal, passa a ser contes-

tada por dois lados: de um lado, os textos constitucionais diri-

gentes, apontando para um dever de legislar em prol dos direi-

tos fundamentais e sociais; de outro, o controle por parte dos 

tribunais, que passaram não somente a decidir acerca da forma 

procedimental da feitura das leis, mas acerca de seu conteúdo 

material, incorporando os valores previstos na Constituição37. 

A Constituição, em especial no seu artigo 5º, possui um 

rol meramente exemplificativo38, baseados nos princípios e nos 

deveres explícitos e implícitos de legislar da Constituição ou 

aqueles Direitos previstos na ordem internacional. O Direito 

Constitucional e Internacional contemporâneos, a melhor pro-

posta para dar eficácia aos direitos humanos perpassa na ideia de 

que os tratados de Direitos Humanos devem ser lidos à luz de 

uma hermenêutica emancipatória, sob aspecto de que, indepen-

dentemente do quórum de aprovação de determinado tratado in-

ternacional, os mesmos deveriam ser recepcionados na ordem 

interna como normas de status constitucional, dando comple-

mentariedade e coerência ao ordenamento jurídico. 

Este é o entendimento perfilhado pelo eminente Ministro 

do Supremo Tribunal Federal, o decano da Corte, Celso de Me-

llo, que citando outros importantes autores sobre a temática, es-

tabelece premissas básicas de interpretação dos Direitos Funda-

mentais no ordenamento pátrio.  

O entendimento do eminente magistrado é o seguinte: 
Reconheço, no entanto, Senhora Presidente, que há expressivas 

lições doutrinárias – como aquelas ministradas por AUGUSTO 

CANÇADO TRINDADE (“Tratado de Direito Internacional 

dos Direitos Humanos”, vol. I/513, item n. 13, 2ª ed., 2003, 

Fabris), FLÁVIA PIOVESAN (“Direitos Humanos e o Direito 

 
37 STRECK, Lenio Luiz. Jurisdição Constitucional e Hermenêutica: Perspectivas e 
Possibilidades de Concretização dos Direitos e garantias fundamentais - Sociais no 
Brasil. Revista Novos Estudos Jurídicos, vol. 8, n. 2, p.257-301, mai./ago, 2003. 
38 SANTOS, Eduardo Rodrigues dos. Direitos fundamentais atípicos: uma análise do 
§ 2º, do art. 5º, da Constituição Brasileira de 1988. 2015. 270 f. Dissertação (Mes-
trado em Direito) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2015. 
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Constitucional Internacional”, p. 51/77, 7ª ed., 2006, Saraiva), 

CELSO LAFER (“A Internacionalização dos Direitos Huma-

nos: Constituição, Racismo e Relações Internacionais”, p. 

16/18, 2005, Manole) e VALERIO DE OLIVEIRA MAZ-

ZUOLI (“Curso de Direito Internacional Público”, p. 682/702, 

item n. 8, 2ª ed., 2007, RT), dentre outros eminentes autores – 

que sustentam, com sólida fundamentação teórica, que os tra-

tados internacionais de direitos humanos assumem, na ordem 
positiva interna brasileira, qualificação constitucional, acentu-

ando, ainda, que as convenções internacionais em matéria de 

direitos humanos, celebradas pelo Brasil antes do advento da 

EC nº 45/2004, como ocorre com o Pacto de São José da Costa 

Rica, revestem-se de caráter materialmente constitucional, 

compondo, sob tal perspectiva, a noção conceitual de bloco de 

constitucionalidade39. 

Contudo, o entendimento majoritário e atualmente apli-

cado pelo Pretório Excelso, é a tese da supralegalidade, evocada 

pelo Ministro Gilmar Ferreira Mendes, no mesmo Habeas Cor-

pus de relatoria do Ministro Celso de Mello. No caso em testilha 

nesse presente trabalho, mesmo sob a ótica dessa teoria, não há 

razões fundantes na perspectiva do Direito Internacional dos Di-

reitos Humanos em permitir que sejam toleradas homofóbicas 

contra qualquer cidadão. Observemos, suscintamente a que se 

refere a tese da supralegalidade: 
Assim, a premente necessidade de se dar efetividade à proteção 

dos direitos humanos nos planos interno e internacional tornou 

imperiosa uma mudança de posição quanto ao papel dos trata-

dos internacionais sobre direitos na ordem jurídica nacional. 

Era necessário assumir uma postura jurisdicional mais ade-

quada às realidades emergentes em âmbitos supranacionais, 

voltadas primordialmente à proteção do ser humano. Como en-

fatiza Cançado Trindade, ‘a tendência constitucional contem-

porânea de dispensar um tratamento especial aos tratados de 

direitos humanos é, pois, sintomática de uma escala de valores 
na qual o ser humano passa a ocupar posição central’. Portanto, 

diante do inequívoco caráter especial dos tratados internacio-

nais que cuidam da proteção dos direitos humanos, não é difícil 

 
39 Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus nº 87.585-8. Relator: Celso de Mello. 
Brasília, DF, 13 de março de 2008). 
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entender que a sua internalização no ordenamento jurídico, por 

meio do procedimento de ratificação previsto na Constituição, 

tem o condão de paralisar a eficácia jurídica de toda e qualquer 

disciplina normativa infraconstitucional com ela conflitante. 

Nesse sentido, é possível concluir que, diante da supremacia 

da Constituição sobre os atos normativos internacionais, a pre-

visão constitucional da prisão civil do depositário infiel (art. 5º, 

LXVII) não foi revogada pela adesão do Brasil ao Pacto Inter-
nacional dos Direitos Civis e Políticos (art. 11) e à Convenção 

Americana sobre Direitos Humanos - Pacto de San José da 

Costa Rica (art. 7°, 7), mas deixou de ter aplicabilidade diante 

do efeito paralisante desses tratados em relação à legislação in-

fraconstitucional que disciplina a matéria, incluídos o art. 

1.287 do Código Civil de 1916 e o Decreto-Lei n. 911, de l°-

10-1969. Tendo em vista o caráter supralegal desses diplomas 

normativos internacionais, a legislação infraconstitucional 

posterior que com eles seja conflitante também tem sua eficá-

cia paralisada. É o que ocorre, por exemplo, com o art. 652 do 

novo Código Civil (Lei n. 10.406/2002), que reproduz disposi-

ção idêntica ao art. 1.287 do Código Civil de 1916. Enfim, 
desde a adesão do Brasil, no ano de 1992, ao Pacto Internacio-

nal dos Direitos Civis e Políticos (art. 11) e à Convenção Ame-

ricana sobre Direitos Humanos - Pacto de San José da Costa 

Rica (art. 7°, 7), não há base legal para aplicação da parte final 

do art. 5°, LXVII, da Constituição, ou seja, para a prisão civil 

do depositário infiel40.  

O Mandado de Injunção 4733, portanto, representou im-

portante reviravolta no papel que essa ação constitucional terá 

nos próximos anos nas garantias dos Direitos Fundamentais e 

como o direito à sexualidade representa, nos atuais moldes do 

constitucionalismo, expressão fundante da cidadania e, como tal, 

deve ser resguardada pelo Estado: 
Essa liberdade para dispor da própria sexualidade insere-se no 

rol dos direitos fundamentais do indivíduo, expressão que é de 

autonomia de vontade, direta emanação do princípio da digni-

dade da pessoa humana e até mesmo “cláusula pétrea”, nos ter-

mos do inciso IV do §4º do art. 60 da CF (cláusula que abrange 

 
40 Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus nº 87.585-8. Relator: Celso de Mello. 
Brasília, DF, 13 de março de 2008. 
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“os direitos e garantias individuais” de berço diretamente cons-

titucional); V – esse mesmo e fundamental direito de explorar 

os potenciais da própria sexualidade tanto é exercitável no 

plano da intimidade (absenteísmo sexual e onanismo) quanto 

da privacidade (intercurso sexual ou coisa que o valha). Pouco 

importando, nesta última suposição, que o parceiro adulto seja 

do mesmo sexo, ou não, pois a situação jurídica em foco é de 

natureza potestativa (disponível, portanto) e de espectro funci-
onal que só pode correr parelha com a livre imaginação ou per-

sonalíssima alegria amorosa, que outra coisa não é senão a en-

trega do ser humano às suas próprias fantasias ou expectativas 

erótico-afetivas. A sós, ou em parceria, renove-se o juízo. É 

como dizer: se o corpo se divide em partes, tanto quanto a alma 

se divide em princípios, o Direito só tem uma coisa a fazer: 

tutelar a voluntária mescla de tais partes e princípios numa 

amorosa unidade. Que termina sendo a própria simbiose do 

corpo e da alma de pessoas que apenas desejam conciliar pelo 

modo mais solto e orgânico possível sua dualidade personativa 

em um sólido conjunto, experimentando aquela nirvânica arit-

mética amorosa que Jean-Paul Sartre sintetizou na fórmula de 
que: na matemática do amor, um mais um... é igual a um41. 

Fica, portanto, demonstrada o cabimento do Mandado de 

Injunção para tutelar os direitos inerentes à sexualidade, por se-

rem estas expressões fundantes da cidadania. Nos itens seguin-

tes, serão analisadas as razões dos votos das correntes majoritá-

rias e minoritárias do julgamento, com o intuito de concluir se a 

decisão foi acertada ou não, sob a ótica do Direito Constitucio-

nal, Internacional e Penal. 

 

4.2- VOTO DO MINISTRO CELSO DE MELLO: A COR-

RENTE MAJORITÁRIA  

 

O voto do Ministro Celso de Mello, concorde com ele ou 

não, representou forte movimento de alteração do alcance do 

Mandado de Injunção no ordenamento jurídico. O Ministro, em 

voto de 155 páginas, pode ser resumido em algumas premissas 
 

41 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADPF nº 132. Relator: Ayres Britto. Brasília, 
DF de 2011. União Homoafetivas. Brasília, 2011. 
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básicas: a realidade de violência e intolerância perpetrada contra 

o grupo LGBT, rememorando toda a história desse movimento 

e as pautas que hoje lhe pertencem, relembrou o conceito de ra-

cismo, reafirmando posição que já havia manifestado no caso 

Ellwanger, de que o racismo é uma construção social e as con-

dutas homofóbicas podem ser enquadradas como tal, firmou po-

sição no sentido de não considerar violação ao princípio da le-

galidade penal a posição do STF de enquadrar a homofobia 

como racismo e trouxe no seu voto forte fundamentação dos 

compromissos assumidos pelo Brasil no campo internacional 

que agravaram ainda mais a omissão existente na questão ali de-

batida. 

Para ele, parafraseando a filósofa Hannah Arendt, há 

uma verdadeira banalização do mal homofóbico e transfóbico, 

pois existem pessoas normais, que falaciosamente acham supe-

riores as outras e, com isso, acreditam que possuam o direito de 

agredir, matar, ferir e afastar da vida social, aqueles que consi-

deram inferiores pela simples condição de serem o que são.  

Para o decano da Corte, é inaceitável a posição do Con-

gresso Nacional de verdadeira omissão inconstitucional: 
DESRESPEITO À CONSTITUIÇÃO – MODALIDADES DE 

COMPORTAMENTOS INCONSTITUCIONAIS DO PO-

DER PÚBLICO – O desrespeito à Constituição tanto pode 

ocorrer mediante ação estatal quanto mediante inércia gover-

namental. A situação de inconstitucionalidade pode derivar de 

um comportamento ativo do Poder Público, que age ou edita 

normas em desacordo com o que dispõe a Constituição, ofen-
dendo, assim, os preceitos e os princípios que nela se acham 

consignados. Essa conduta estatal, que importa em um ‘facere’ 

(atuação positiva), gera a inconstitucionalidade por ação. – Se 

o Estado deixar de adotar as medidas necessárias à realização 

concreta dos preceitos da Constituição, em ordem a torná-los 

efetivos, operantes e exequíveis, abstendo-se, em consequên-

cia, de cumprir o dever de prestação que a Constituição lhe im-

pôs, incidirá em violação negativa do texto constitucional. 

Desse ‘non facere’ ou ‘non praestare’, resultará a inconstitu-

cionalidade por omissão, que pode ser total, quando é nenhuma 
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a providência adotada, ou parcial, quando é insuficiente a me-

dida efetivada pelo Poder Público (…)42. 

Essa situação fica agravada quando fica evidenciado que, 

apesar dos inúmeros projetos de Lei existentes sobre a possibili-

dade de criminalização da homofobia, estes não avançam nas 

Comissões e no Plenário (tanto da Câmara de Deputados quanto 

do Senado Federal).  

Maria Berenice Dias reafirma essa posição: 
Inúmeros projetos de lei já foram apresentados. A tramitação é 

exasperantemente lenta. São arquivados, desarquivados, apen-

sados, em um constante ir e vir. E, se o projeto não é votado e 

o relator não é reeleito, no final da legislatura, a proposição é 

arquivada e é preciso recomeçar todo um novo calvário para 

que seja desarquivada e apresentada por outro Relator. O PCL 
122/2006, que visa criminalizar a homofobia, alterando a Lei 

7.716/1986, que define os crimes resultantes de preconceito de 

raça ou de cor, foi aprovado pela Câmara dos Deputados. O 

Senado, porém, determinou o apensamento ao projeto de re-

forma do Código Penal. Ou seja, simplesmente morreu, ou foi 

assassinado, verdadeiro crime de ódio43. 

A promulgação da Constituição Federal em 1988 não 

conseguiu alterar situação de verdadeiro abandono histórico que 

o grupo populacional LGBT vivência desde os primórdios da 

colonização brasileira. O decano relembra esse fato e, reafirma 

mais uma vez, que após mais de 30 anos de efetivação do novo 

texto magno, a situação de violência e exceção vivida pouco se 

alterou. Esse é o entendimento: 
As ‘Ordenações’ do Reino português foram rigorosas no julga-

mento do pecado/crime ao preverem penas bastante severas aos 

sodomitas, incluindo a morte, como já assinalavam, no século 

XV, as ‘Ordenações Afonsinas’. A pena capital foi confirmada 

pelas leis posteriores, quando houve melhor sistematização e 

recrudescimento das regras penais. As ‘Ordenações Manueli-

nas’ (1514/1521) mantiveram a fogueira para os transgresso-

res, equipararam o crime de sodomia ao de lesa-majestade, ou 

 
42 ADI 1.458-MC/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO 
43 DIAS, Maria Berenice. Diversidade Sexual e Direito Homoafetivo. Salvador: Jus-
podivm, 2020. 
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seja, quem cometesse um ato sodomítico sofreria as mesmas 

sanções de quem traísse a pessoa do rei ou o seu real estado, 

declarando que ‘todos seus bens sejam confiscados pera a Co-

roa dos Nossos Reynos […], assi propriamente como os da-

quelles, que cometem o crime da lesa Magestade contra seu 

Rey e Senhor’. Além disso, condenou seus filhos e descenden-

tes à infâmia, proibindo-lhes a ocupação de cargos públicos, 

além de incitar a delação, prometendo um terço da fazenda dos 
acusados aos que apontassem culpados, ‘em segredo ou em pu-

blico’. Aquele que soubesse de algum ‘desviante’ e não o de-

latasse, qualquer que fosse sua pessoa, teria todos os bens con-

fiscados e seria degredado para sempre dos reinos e senhorios 

portugueses. Quanto aos parceiros dos sodomitas, o Código 

Manuelino previa que, em caso de delação, que culminasse na 

prisão do acusado, lhe fosse perdoada toda pena cível, ‘e crime 

contheuda nesta Ordenaçam; (…)’. As disposições ali registra-

das valiam tanto para os que pecaram antes de sua promulgação 

quanto para os que, porventura, cometessem o dito crime dali 

em diante. As regras valiam também para a sodomia feminina, 

que, a partir de então, passou a configurar-se como um crime 
julgado pelas ordenações régias. (…)44 

Para o decano, importante frisar que não houve violação 

ao princípio da legalidade, mas sim interpretação conforme a 

Constituição45 ao enquadrar as práticas homofóbicas ao racismo. 
 

44 GOMES, Veronica de Jesus. Vício dos Clérigos: a sodomia nas malhas do Tribunal 
do Santo Ofício de Lisboa. 2010. 225 f. Dissertação (Mestrado) -Curso de História, 
Departamento de História, Universidade Federal Fluminense, Nitéroi, 2010.  
45  J. J. G. Canotilho aponta alguma das características da interpretação conforme a 
Constituição: prevalência da Constituição, isto é, deve-se preferir a interpretação não 
contrária à Constituição; conservação das normas, ou seja, percebendo o intérprete 
que uma lei pode ser interpretada em conformidade com a Constituição, ele deve as-
sim aplica-la para evitar a sua não continuidade, exclusão da interpretação contra le-
gem, portanto, o intérprete não pode contrariar o texto literal e o sentido da norma 
para obter a sua concordância com a Constituição; deve respeitar o espaço de inter-
pretação, ou seja, só se admite a interpretação conforme a Constituição se existir um 

espaço de decisão e, dentre as várias a que se chegar, deverá ser aplicada aquela em 
conformidade com a Constituição; rejeição ou não aplicação de normas inconstituci-
onais, que na prática obriga o intérprete, uma vez realizada a sua interpretação e o juiz 
chega a um resultado contrário a Constituição, este deverá declarar a inconstituciona-
lidade da norma, proibindo a sua correção contra a Constituição e a proibição do in-
térprete de atuar como legislador positivo, isto é, quando pelo processo de Hermenêu-
ticas obtiver uma regra nova e distinta daquela objetiva pelo legislador e com ela 
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A posição do Ministro encontra guarida no posicionamento de 

outros juristas da área penal, como Guilherme de Sousa Nucci: 
É constitucionalmente lícito proceder-se, mediante interpreta-

ção conforme, ao enquadramento dos atos homofóbicos e 

transfóbicos no conceito de racismo, em ordem a prevenir e a 

reprimir comportamentos que objetivam excluir e marginali-

zar, no contexto das práticas sociais e do sistema jurídico, um 

determinado grupo identificado não por sua configuração física 

ou étnica, mas, sim, por um conjunto de ideais, valores e con-

dutas que se revelam comuns aos integrantes daquela mesma 
comunidade. As manifestações de preconceito traduzem uma 

compreensão equivocada dos fenômenos existenciais, apoiada 

em opiniões e crenças formadas sem o necessário e adequado 

conhecimento dos fatos, acolhida por um determinado grupo 

social que nutre e fomenta a perpetuação de tais ideias opondo-

se a qualquer possibilidade de refutação ou diálogo assentado 

em bases racionais. Sempre que um modelo de pensamento, 

fundado na exploração da ignorância e do preconceito, põe em 

risco a preservação dos valores da dignidade humana, da igual-

dade e do respeito mútuo entre as pessoas, incitando a prática 

da discriminação dirigida contra uma comunidade exposta aos 
riscos da perseguição e da intolerância, mostra-se indispensá-

vel que o Estado ofereça proteção adequada aos grupos hosti-

lizados, adotando mecanismos eficientes, aptos a evitar os con-

frontos sociais e a reprimir os atos de injusta agressão, sob pena 

de ofensa ao postulado que veda a proteção penal insufici-

ente46. 

Essa foi, em apertada síntese, a corrente majoritária do 

julgamento, que ao final foi assim ementado: 
O Tribunal, por maioria, conheceu do mandado de injunção, 

vencido o Ministro Marco Aurélio, que não admitia a via man-

damental. Por maioria, julgou procedente o mandado de injun-

ção para (i) reconhecer a mora inconstitucional do Congresso 

Nacional e; (ii) aplicar, com efeitos prospectivos, até que o 

Congresso Nacional venha a legislar a respeito, a Lei nº 

 
contraditória, em seu sentido literal ou objetivo, deve o intérprete afastar a sua aplica-
ção. In: CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da cons-
tituição. Coimbra: Almedina, DL 2003. 
46 NUCCI, Guilherme de Souza. Lei Penais e Processuais Penais Comentadas v. 
2. Forense, 2014. 
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7.716/89 a fim de estender a tipificação prevista para os crimes 

resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, 

religião ou procedência nacional à discriminação por orienta-

ção sexual ou identidade de gênero, nos termos do voto do Re-

lator, vencidos, em menor extensão, os Ministros Ricardo 

Lewandowski e Dias Toffoli (Presidente) e o Ministro Marco 

Aurélio, que julgava inadequada a via mandamental. Plenário, 

13.06.201947. 

A corrente minoritária, por sua vez, conforme será deta-

lhada no item 4.3, embora reconhecesse a mora do Congresso 

Nacional em criminalizar as condutas homofóbicas e transfóbi-

cas, não equiparou essas condutas ao crime de racismo, por de-

fenderem que somente lei em sentido estrito poderia criar um 

tipo penal. 

 

4.3-VOTO DO MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI: A 

CORRENTE MINORITÁRIA 

 

A corrente minoritária, inaugurada pelo ministro Ricardo 

Lewandowski, dividiu sua fundamentação em dois aspectos 

principais: reconhecimento da mora inconstitucional do Con-

gresso em criminalizar especificadamente a homofobia e o en-

tendimento de que o Supremo Tribunal Federal não poderia, em 

sede de interpretação conforme à Constituição equiparar as con-

dutas homofóbicas ao racismo, pois seria competência privativa 

do Legislativo tipificar crimes. 

O Ministro, muito embora reconheça os direitos dos ho-

mossexuais, inclusive quanto ao reconhecimento da condição de 

desigualdade que os LGBTs vivem constantemente, inclusive 

com posição extremamente conservadora do Congresso Nacio-

nal em não apenas criminalizar a homofobia, mas também criar 

políticas públicas eficazes para combater a gritante desigual-

dade, com fins a realizar o direito à felicidade. 

 
47 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Mandado de Injunção nº 4733. Relator: Celso 
de Mello. Brasília, DF, 13 de junho de 2019.Ementa do Acordão. Brasília, 2019. 
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Esse é o entendimento exarado a seguir: 
O nexo existente entre a experiência de reconhecimento e a re-

lação consigo próprio resulta da estrutura intersubjetiva da 
identidade pessoal: os indivíduos se constituem como pessoas 

unicamente porque, da perspectiva dos outros que assentem ou 

encorajam, aprendem a se referir a si mesmos como seres a que 

cabem determinadas propriedades ou capacidades. A extensão 

dessas propriedades e, por conseguinte, o grau de autorrealiza-

ção positiva crescem com cada nova forma de reconhecimento, 

a qual o indivíduo pode referir a si mesmo como sujeito: desse 

modo, está inscrita na experiência do amor a possibilidade da 

autoconfiança, na experiência do reconhecimento jurídico, a do 

autorrespeito e, por fim, na experiência da solidariedade, a da 

autoestima.48 

Para o Ministro, com o advento da Supremacia da Cons-

tituição, os tribunais passaram a ser sensíveis as demandas dos 

mais variados grupos sociais, entre eles os dos LGBTs. A Cons-

tituição, portanto, ao estatuir o mandamento constitucional de 

criminalização, apostou no caráter simbólico da pena, para dar 

maior proteção aos indivíduos que fujam da heteronormativi-

dade e cisnormatividade. Ainda destacou, para confirmar sua po-

sição em declarar a mora do Congresso Nacional, que muito em-

bora projeto de Lei nesse sentido tenha sido aprovado na Câmara 

dos Deputados, o Senado Federal nunca pautou a temática pre-

sente no projeto de Lei 122/2006. 

Para o magistrado, contudo, somente lei em sentido for-

mal e estrito poderia tipificar as condutas homofóbicas, con-

forme lição doutrinária rememorada abaixo: 
[...] no âmbito do Direito Penal incriminador, o que vale é o 

princípio da reserva legal, ou seja, só o Parlamento, exclusiva-

mente, pode aprovar crimes e penas. Dentre as garantias que 

emanam do princípio da legalidade, acham-se a reserva legal 

(só o Parlamento pode legislar sobre o Direito Penal incrimi-

nador) e a anterioridade (‘lex populi’ e ‘lex praevia’, respecti-

vamente). Lei não aprovada pelo Parlamento não é válida 

 
48 HONNETH, Axel. Luta por reconhecimento: a gramática moral dos conflitos so-
ciais. 2. ed., 2. reimpr. São Paulo: Ed. 34, 2015. p. 269. 
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(…)49. 

Esse entendimento é compartilhado por Rogério Greco: 
Não se pode desconhecer, portanto, considerado o princípio 
constitucional da reserva absoluta de lei formal, que o tema 

pertinente à definição do tipo penal e à cominação da sanção 

penal subsume-se ao âmbito das normas de direito material, de 

natureza eminentemente penal, regendo-se, em consequência, 

pelo postulado da reserva de Parlamento, como adverte autori-

zado magistério doutrinário50. 

Independentemente da corrente e dos argumentos adota-

dos pelos Ministros, ficou demonstrado que o conservadorismo 

do Congresso Nacional vem impedindo há décadas, não apenas 

a criminalização de condutas homofóbicas, mas também do livre 

exercício dos direitos fundamentais da comunidade LGBT. O 

fundamentalismo religioso que rege boa parte dos parlamentares 

impede que sejam construídas políticas públicas adequadas e 

que garantam o desenvolvimento harmônico dessas pessoas na 

sociedade, simplesmente por serem quem são. É tolhida a cida-

dania em nome do preconceito. Logo, diante disso, o Poder Ju-

diciário não mais poderia coadunar com o retrocesso. 

No item 5, será analisado sob a ótica do Direito Penal, se 

a decisão do Supremo foi acertada e, logo após, o desenvolvi-

mento doutrinário em torno das correntes do Mandado de Injun-

ção em relação a seus efeitos e como o Mandado de Injunção 

4733 alterou, em definitivo, a posição do Tribunal Supremo em 

relação ao tema. 

 

5-CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir do exposto, é possível concluir que o racismo é 

uma construção social. Ao analisar o Caso Ellwanger, foi possí-

vel concluir que a posição consolidada do Supremo Tribunal 

 
49 MAZZUOLI, Valerio de Oliveira; GOMES, Luiz Flávio. Comentários à convenção 
americana sobre direitos humanos: pacto de San José da Costa Rica. São Paulo: RT, 
2008. 
50 GRECO, Rogério. Código penal: comentado. Niterói: Impetus, 2008. 
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Federal é a que considera que o crime de racismo não é mais 

adstrito ao conceito puro e ultrapassado de raça. Diante disso, 

quaisquer atitudes que visem inferiorizar determinado grupo por 

simples condições que lhe são peculiares, tais como as que sub-

jugaram os judeus, permitem afirmar que atitudes racistas foram 

tomadas contra esse grupo. Ao analisar o caso, portanto, ficou 

definido, com acerto, que essa decisão não significa adoção por 

parte do Poder Judiciário de analogia in malam partem em ma-

téria penal, mas sim de verdadeira interpretação conforme aos 

ditames do dirigismo constitucional estabelecido em 1988. 

Ao assim concluir, foi possível determinar que a decisão 

do Mandado de Injunção 4733 possui semelhanças com a exa-

rada no Caso Ellwanger. Ao determinar novamente que o ra-

cismo é figura de forte carga simbólica e cultural e que, diante 

dessa constatação, é crível afirmar que a decisão do Supremo 

Tribunal Federal não feriu o princípio da legalidade, pois tanto 

em aspectos da ordem interna quanto a internacional a obrigação 

de quaisquer condutas discriminatórias, em total posição concre-

tista do Mandado de Injunção. 

Em relação a posição de política criminal, a decisão em 

nenhum aspecto representa ao que é chamado na doutrina como 

Direito Penal Simbólico, pois representou verdadeira expressão 

de uma luta histórica dos movimentos sociais. A Teoria do Di-

reito, diante dos novos paradigmas e demandas do constitucio-

nalismo não consegue atender a esses novos sujeitos constituci-

onais e, portanto, passou a gerar com maiores contornos a sín-

drome da inefetividade das normas constitucionais e a conse-

quente omissão inconstitucionais por parte dos poderes consti-

tuídos. 

Diante disso, considerar por meio de uma posição posi-

tivista clássica que o somente caberia ao Congresso Nacional dar 

voz a essas novas demandas, seria o mesmo que ampliar a pos-

tergação do adequado exercício dos mais variados Direitos Fun-

damentais. O Poder Judiciário pode e deve, com auxílio por 
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exemplo da teoria garantista dos Direitos Fundamentais, suplan-

tar essas omissões conservadoras e que tentam impor a vontade 

de maiorias momentâneas sobre as mais diversas minorias soci-

ais, dentre as quais este trabalho destacou as demandas da co-

munidade LGBT. 

Portanto, afere-se deste estudo que a criminalização das 

condutas homofóbicas e transfóbicas não é medida que, por si 

só, terá o condão de afastar da realidade social a violência e pre-

conceito vivido todos os dias por essas pessoas. Contudo, é im-

portante instrumento de guarida dos seus Direitos, atualmente 

esquecidos pelo conservadorismo dos Poderes Legislativo e 

Executivo. Esses indivíduos passaram a ter no Direito Penal ins-

trumento de freio contra o arbítrio e as arbitrariedades, represen-

tando apenas uma vitória diante das inúmeras tragédias que vi-

vem cotidianamente. 
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